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KAZALO

I. IZBRANI TEMATSKI SKLOPI (II)
1. UNIVERZA, AVTONOMIJA, PRODUKCIJA VEDNOSTI:
INTELEKTUALCI IN ANTIINTELEKTUALIZEM:

9

Taja Kramberger,

• Razvoj univerz in oblikovanje univerzitetnih habitusov



• Neizenaen boj: intelektualci in antiintelektualizem.
Gabriel Monod in francoski zgodovinarji v asu afere Dreyfus



Drago B. Rotar,

Univerza, njene funkcije in avtonomija



2. IZ ZGODOVINE IN ANTROPOLOGIJE HRANE IN PREHRANJEVANJA 119
André Burguière,

Prehranjevanje



(Prevedla Ana Tominc)
Ana Tominc,

Audrey Richards, pionirka antropologije prehrane



II. ZGODOVINSKOANTROPOLOŠKA DIVERZIFIKACIJA
PERSPEKTIVE – PRIMERI IZ DOLGEGA
. STOLETJA: POGLEDI NA PREDMARČNO
OBDOBJE, RAZMERJA MED RAZSVETLJESKO IN
HISTORISTIČNO ZGODOVINOPISNO PARADIGMO
Drago Braco Rotar,

O nujnosti reorganizacije pojmovne mreže zgodovinopisja
za srednjeevropsko (provincialno) zgodovino v . stoletju



Taja Kramberger,

Divergentna paradigmatska dispozitiva:
razsvetljenstvo in historizem
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III. EPISTEMIČNE DILEME: REFLEKSIJA V ZNANOSTI,
POMEN KRITIČNE MISLI IN INTERVENCIJE
V REALNO, KONCEPTNO MIŠLJENJE,
DEKONSTRUKCIJA NEZNANSTVENIH (DOKSIČNIH)
PRIMESI V DISKURZIVNIH REPREZENTACIJAH
Pierre Bourdieu,

• Zakaj morajo družbene znanosti sebe vzeti za predmet



(Prevedel Drago B. Rotar)

• Zgodovina in resnica



(Prevedel Drago B. Rotar)
Taja Kramberger,

Za kompleksno, niansirano zgodovino v razmerjih.

Kritine pripombe k spontanistinemu dojemanju zgodovine,
»kakršna je dejansko bila«, etnocentrizmu in malikovanju kronologije
ter »velikih mož«
Loïc Wacquant,

• Kritino mišljenje kot topilo dokse



(Prevedla Taja Kramberger)

• Habitus



(Prevedla Taja Kramberger in Drago B. Rotar)

• Epistemina refleksivnost



(Prevedla Sabina Mihelj)
Pierre Bourdieu in Loïc Wacquant,

Govorica, spol in simbolno nasilje



(Prevedla Taja Kramberger)
Alenka Janko Spreizer,

Mehanizmi izkljuevanja Romov in premislek
o segregacijskih praksah Romov:
primer Osnovne šole Bršljin
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I.

IZBRANI TEMATSKI SKLOPI (II)*1
I.
UNIVERZA, AVTONOMIJA,
PRODUKCIJA VEDNOSTI:
INTELEKTUALCI IN ANTIINTELEKTUALIZEM
II.
IZ ZGODOVINE IN ANTROPOLOGIJE
HRANE IN PREHRANJEVANJA

*

V prvem delu skript (»Temeljna besedila za zgodovinsko in socialno antropologijo 1«, Monitor ZSA, letn. XII, št. 1–2
(35/36), 2010) so naslednji tematski sklopi:
I. Iz zgodovine knjige in branja
II. Iz krajinske antropologije
III. O kolektivni memoriji, transmisiji vednosti in strategijah pozabe
IV. Konstrukcije biograﬁje: pisanje drugega
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IZBRANI TEMATSKI SKLOPI
UNIVERZA, AVTONOMIJA, PRODUKCIJA VEDNOSTI:
INTELEKTUALCI IN ANTIINTELEKTUALIZEM

I.
UNIVERZA, AVTONOMIJA,
PRODUKCIJA VEDNOSTI:
INTELEKTUALCI IN ANTIINTELEKTUALIZEM
Taja Kramberger

RAZVOJ UNIVERZ IN OBLIKOVANJE
UNIVERZITETNIH HABITUSOV
»Neki francoski minister je poklical k sebi nekatere od
najuglednejših trgovcev in zahteval od njih predloge,
kako naj bi se pomagalo trgovini – kakor da bi hotel
izbrati najboljši predlog. Potem ko je prvi predlagal to,
drugi to, je neki star trgovec, ki je dotlej molčal, dejal:
zgradite dobre ceste, kujte dober denar, izdelajte natančen menični zakon, ipd., sicer pa nam pustite, da sami
delamo.«1
Immanuel Kant, Spor fakultet/Streit der Fakultäten, 1798

Pred pojavom tiska (1439),2 se pravi, pred izumom mehanične reprodukcije zapisane besede, in pred njegovo operacionalizacijo prek množičnega širjenja, je
srednjeveški način šolskega poučevanja vseboval določene speciﬁke. Rokopisne knjige, tedaj edina oblika zapisanih besed, so bile drage (in dragocene), kar pomeni, da
si slehernik šolanja ni mogel kar tako privoščiti. Nekatere srednjeveške univerze so,
da bi premostile to inhibicijo, ki je omejevala krog odjemalcev znanj, uvedle posebno zaščiteno področje, imenovano »univerzitetno uboštvo« (Le Goﬀ, 1998 [1957],
7), in skušale na različne načine poskrbeti za revne študente. Univerze so tako, da
bi svojim varovancem omogočile dostop do znanj, včasih zakupile določeno število
1
2

Odgovor ﬁlozofske fakultete, ko jo vlada sprašuje za nauke, ki naj bi jih predpisala učenjakom, bi bil po Kantu tak: da le
ne bo ovirala napredovanja mišljenja in znanosti. Gl. Kant, 1987 [1798].
Zlatar Johannes Gutenberg (ok. 1398–1468) je tedaj iznašel prvi mehanični stroj s premičnimi kovinskimi črkami
za reprodukcijo zapisanih besed. Velja tudi za človeka, ki je izpopolnil črnilo, izboljšal sestavo zlitine za črke in uredil
šablono za natančnejše vstavljanje črk. Poleg tega je oblikoval novo vrsto tiskarske stiskalnice, zasnovane na stiskalnici
za grozdje. Njegovo najbolj navajano delo je t. i. »42-vrstična Gutenbergova biblija« (naziv »42-vrstična« se nanaša na
število tiskanih vrstic na stran), ki je tako estetsko kakor tehnično zelo kvaliteten izdelek.
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knjig (»učbenikov«), ki so bile le v univerzitetni uporabi, iz česar so se kasneje razvile
prve univerzitetne knjižnice. Na predavanjih so učitelji velikokrat javno brali iz teh
knjig, da bi bila znanja, ki so jih vsebovale, dostopna tudi tistim, ki so bili brez potrebnih rekvizitov oz. pripomočkov za izobraževanje. Tovrstni intelektualni transfer,
oralna transmisija, ki je obenem najstarejša oblika univerzitetne prakse, je značilna za
srednjeveško sholastično podajanje znanj,3 ki se oblikuje skozi niz speciﬁčnih razmerij
med predavateljem in študentsko populacijo in med predavateljem in zunanjim svetom. Skozi ta razmerja se od zgodnjega srednjega veka postopoma oblikuje sholastični
univerzitetni habitus, 4 ki ga na več mestih analizira tudi Pierre Bourdieu (1984; 1989;
2004 [2001]; 2004; Bourdieu & Passeron, 1964; 1970; sama ga v nadaljevanju imenujem mnemonično-sholastični univerzitetni habitus) in za katerega sta značilni ignoranca
in/ali pozaba družbenih predpostavk in inherentnih privilegijev, ki ga omogočajo. Ta
pozaba oz. slepota je na diskurzivni ravni velikokrat izražena z evfemizmi.5
Sholastični učitelj se v družbeno polje pozicionira tako, kakor da z okolico vzpostavlja
naravna razmerja, ki ne kontaminirajo njegove domnevne čiste znanosti (science pure) –
odtod iluzija sholastičnih znanstvenikov o »objektivnosti«. Predavatelji ali znanstveniki,
ki jih ključno zaznamuje mnemonično-sholastični univerzitetni habitus, nimajo spoznanj
3

4

5

Skholè (po Platonu) meri na užitek ob študiju, ki v izobraževanju in raziskovanju, pojmovanima kot resni aktivnosti,
vidi namen na sebi. Vendar, kakor na več mestih pojasnjuje Pierre Bourdieu (1994; 1997b; 2004 [2001]), tej sholastični
viziji sveta uhaja praktična razsežnost družbenih fenomenov, kar naposled implicira sklenjeno, samonanašajoče se polje
učenjakov, med katerimi znanja in vednosti krožijo kot reproduktivne, nemišljene diskurzivne formacije. Še tole pojasnilo: z »znanjem« merim na predpisano učbeniško snov, z »vednostjo« pa na bolj razdelane in spoznavno že nekoliko
preoblikovane vsebine, ki implicirajo dognanja in nove reprezentacije, izhajajoče iz disputacij; pojmovanji se seveda ne
nanašata na elaborirano konceptno raven znanstvenega študija, ki je kasnejša.
Habitus kot »strukturantno strukturo« navajam v Bourdieujevem konceptnem pomenu, ki implicira sedimentacijo individualne in kolektivne zgodovine v telesu posameznika in je podlaga za delovanje in odzivanje na zunanje dražljaje (lat.
habere – imeti, posedovati; habitatio – bivališče; habilitas – spretnost, veščina; habilis – spreten, vešč; habitus – način bivanja, eksistiranja, vključno z uporabo spretnosti, veščin). Habitus je niz dispozicij ali priučenih veščin za delovanje, se pravi, da predstavlja posameznikovo ali posamezničino zmožnost za praktične odzive na speciﬁčne situacije. Habitus teži k
reproduciranju praks, a vseeno ni statično, ampak dinamično načelo akcije, ki napotuje na določeno permanenco znotraj
sprememb. Habitus tudi ni nujno koherenten in poenoten, ampak lahko kaže različne stopnje integracije in napetosti. Je
obenem orodje individuacije in socia(liza)cije, je obenem strukturiran in strukturirajoč (v stanju nenehne elaboracije). Pri
habitusu ne gre za samozadosten mehanizem, ampak habitus prej deluje kot vzmet, ki potrebuje zunanji sprožilec, in ga
kot takega ne moremo obravnavati ločeno od drugih pomembnih Bourdieujevih konceptov, kakršni so polje, družbeni
prostor in različne oblike kapitalov. Glej zgoraj navedena Bourdieujeva (in Passeronova) dela, predvsem pa pregledno
Wacquantovo besedilo »Habitus« (v prevodu Draga B. Rotarja) v Bourdieu in Wacquant, 2006, 125–131.
Kljub številnim modiﬁkacijam in transformacijam univerzitetnih praks in habitusov, ki jih zaznamo med 12. in 19. oz. zgodnjim 20. stoletjem in bi v poglobljeni študiji zahtevale natančnejšo zgodovinskoantropološko in sociološko analizo, lahko
skozi analizo materialnih, pisnih in likovnih sledov, ki pričajo o oblikovanju in vztrajanju nekaterih univerzitetnih habitusov
v tem dolgem časovnem obdobju, opazujemo tudi določeno strukturno logiko. Relativno hitro lahko v elementarnih potezah sedmih stoletij »razvoja« univerz prepoznamo dve izmenjujoči se tendenci, ki se od časa do časa spopadeta: kapitalno in
množično tendenco k vračanju v sholastični habitus in s tem k udobnem pristajanju na neproblematizirano shemo prenosa
znanj, tj. k zapiranju vednosti na eni strani, in tendenco (običajno manjšinskega dela skupnosti) k odpiranju in diverziﬁkaciji
vednosti skozi vrsto kritičnih problematizacij ter osebnih in družbenih reﬂeksij na drugi strani.
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in ne zavedanja o tem, da lahko sholastični agensi delujejo popolnoma spontano oz. nezavedno, kadar so v funkciji svojih verovanjskih habitusov – in da je to njihova esencialna inhibicija
oz. ideologija. Da to ujetost v mehansko reprodukcijo sprejetih znanj, ne da bi vanja mogel
individualno posegati in jih modiﬁcirati, sploh opaziš, se je potrebno od nje odmakniti; potrebna je distanca, ki se oblikuje skozi drugi, na drugačen način oblikovan in oblikujoči se
habitus: kritično-reﬂeksivni univerzitetni habitus, h kateremu se bomo še vrnili in ki ga imam
za konstitutivnega za sodobnega, epistemično koherentnega znanstvenega duha.
Članek je namenjen temu, da na zgoščen in lapidaren način prikaže postopni oblikovanji obeh univerzitetnih habitusov, ki sta obenem nosilca speciﬁčnih ter razlikujočih se družbenih imaginarijev in mentalnih univerzumov, in nekaj njunih konstitutivnih spopadov ter
nepremostljivih razlik.

Zgodovinskoantropološko dekodiranje izobraževalnih praks:
kako povezati vizualno in zapisano?
»Hiša, namenjena šoli, naj bo postavljena na svežem in čistem zraku in ločena
od drugih hiš, da je ženske ne morejo kontinuirano obiskovati. Prav tako naj
bo oddaljena od tržnega vrveža, galopiranja konj ter ropota kočij, pasjega laježa
in predvsem od vsakdanjega direndaja. Predavalnica naj bo v najvišjem nadstropju. Biti mora dovolj široka in dolga ter dostopna po udobnem stopnišču.
Imeti mora dovolj oken za svetlobo in zračenje. Zidovi naj bodo enotno prepleskani z zeleno. Na zidovih naj ne bo drugih poslikav, saj te odvračajo pozornost. Predavalnica naj ima en sam vhod. Govorniško stojalo [cathedra/katedra]
naj bo postavljena tako, da predavatelj vidi vstopajoče. Predavatelj naj ima tudi
razgled nad drevesi, vrtom in travnikom, saj opazovanje narave krepi memorijo.
Vsi študentski sedeži naj bodo iste višine, da lahko vsi vidijo predavatelja visoko
nad seboj. Boljši in slavnejši študenti naj seveda sedijo skupaj na bolj dostojnih
mestih. Z izjemo mest, ki so rezervirana glede na položaj, plemenitost in zasluge, naj vsi drugi sedijo skupaj s kolegi iz svoje province ali nacije. Sedežni red naj
se ne spreminja in nikomur naj ne bo dovoljeno zasesti drugega mesta. Vsakdo
naj zmerom sedi na odrejenem mestu. Nikdar še nisem videl tako zasnovane
predavalnice, a menim, da bi tako moralo biti.«
Tak je idealen opis srednjeveške predavalnice, ki ga je okoli leta 1220 zabeležil Boncompagno (cf. Clark, 2006, 69; prim. sliki 1 in 2).6 Predavalniški prostor se v primeru te idealne
6

Boncompagno da Signa (tudi Boncompagnus ali Boncompagni; ok. 1165/1175–po letu 1240) je italijanski učenjak, gramatik, zgodovinar in ﬁlozof. Rodil se je v kraju Signa blizu Firenc. Na bolonjski in padovski univerzi je predaval retoriko
(natančneje artem dictaminem v okviru retorike; retorika se je z zgodnjimi univerzami razdelila v dva dela: ars dictaminis,
pisanje pisem in drugih dokumentov, in ars praedicandi, pisanje govorov), veliko je potoval med Ancono, Benetkami in
Bologno. V zgodnjem 13. stoletju je bil eden od prvih zahodnoevropskih avtorjev, ki je pisal v vernakularnem jeziku – v
njegovem primeru je to bila italijanščina. Napisal je Zgodovino obleganja Ancone in številna druga dela.
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prostorske razporejenosti v procesu izobraževanja v srednjeveškem imaginariju (na Zahodu)
razcepi na dva dela, ki si stojita naproti: na predavateljski del in na študentsko občinstvo.
Predavatelj nadzoruje prostor z ustrezne višine, ki mu obenem dopušča pregled nad zunanjim svetom, svetom onkraj predavalniških zidov (vrt, drevesa, trava), in notranjim dogajanjem
v šoli (nadzor nad študenti, ki vstopajo skozi edina vrata v prostoru, nad njihovimi telesi,
mišljenji itn.).
Gole stene (brez slik in druge dekoracije) naj ne bi pritegovale študentskih pogledov, prav tako ne njihovih misli, pomagale pa naj bi pri zbranosti občinstva, se pravi, pri
študentskem osredotočenju na predavatelja in njegovo podajanje snovi.

Slika : Laurentius de Voltolina (. stoletje), Liber ethicorum de Henricum de Allemania,
podoba prikazuje Henrika Nemškega pred svojimi šolarji v Bologni, ok. ,
risba na pergamentu ( x  cm) v stilu bolonjske šole, hrani jo Staatliche Museen
Preussischer Kulturbesitz v Berlinu, Kupferstichkabinett, Min. .
(Vir: Wikipedia, gradivo je v javni domeni, avtorske pravice potekle.)
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Na sliki 1, ki prikazuje predavanja Henrika Nemškega, vidimo značilni srednjeveški
sholastični izobraževalni dispozitiv iz srede 14. stoletja. Na risbi je učitelj (Henrik Nemški)
prikazan prostorsko – in posledično tudi mentalno – odmaknjen, skorajda izoliran od
učencev, posajen je na poseben stol z naslonjalom (cathedra),7 ki ga postavlja na ustrezno
višino posvečenih intelektualnih sfer. Učenci oz. študenti se ozirajo kvišku, k visokemu znanju, nedosegljivi vednosti svojega učitelja in vodnika. Smer pridobivanja znanj, ki je skozi
likovno govorico nakazana, je torej vertikalna, prav takšna je tudi družbena promocija tistih,
ki šolsko znanje osvojijo in prek tega socialno napredujejo. Podoba torej – poleg drugega
– nakazuje smer srednjeveške socialne trajektorije napredovanja s pomočjo znanja, ki ji še
danes običajno pravimo vertikalna mobilnost (prim. tudi sliko 2).8
Poleg tega na srednjeveški univerzi hierarhija glede na izvor (province, nacije9) in
glede na družbeni status deli občinstvo na posamične skupine, ki se v razmerju do predavatelja zdijo uniﬁcirane. Študentska publika je večinoma pasivna, aktivna vloga pripada predavatelju. Mesta, pripisana posameznim študentom – za študentke v srednjeveški
predavalnici, kakor ilustrira prvi stavek, ni prostora –, so stalna in se jih ne da spreminjati.
Zdi se, kakor da srednjeveška predavalnica povzema srednjeveško družbeno hierarhijo in
njeno statično socialno strukturiranost, pri kateri so posamični družbeni agensi10 bolj ali
manj nepremično pripisani določenim družbenim krajem in pozicijam (dejansko se na
strukturni ravni takšna toga družbena struktura ohranja vse do razsvetljenstva in francoske revolucije, v Srednji in Vzhodni Evropi pa brez dejanskega kognitivnega preloma tako
rekoč do dandanes).
7

Cathedra je v primarnem etimološkem pomenu škofovski stol s stojalom za brevir; govoriti ex cathedra tako pomeni
govoriti s tega stola. Simbolno pa semantično polje cathedrae vpeljuje še drugo razsežnost: govoriti z avtoriziranega mesta
oz. s posvečenega kraja memorije (haut lieu de mémoire). Ne pozabimo, da smo s sliko 1 v času intenzivnega delovanja
in prakticiranja artem memoriam, velikih sistemov memorije kot sredstev akumulacije simbolnega kapitala; odtod tudi
Boncompagnova bežna opomba, da »opazovanje narave krepi memorijo«. Prim. Yates, 1966; Carruthers, 1993.
8
Za primerjavo dveh pojavnih oblik sholastičnega habitusa si oglejmo zapis Stefana Zweiga (2008 [1942], 43–44), ki
sicer v drugem zgodovinskem kontekstu (habsburške monarhije s konca 19. stoletja) in z drugo partikularno konotacijo
(manj pozitivno nastrojeno) napotuje na strukturno sorodno prostorsko organizacijo in razmerja poučevalne prakse
in s tem na podobno izobraževalno strategijo kakor navedena likovna govorica Voltolinove risbe: »Sedeli so [učitelji]
zgoraj za katedrom, mi pa spodaj v klopeh, spraševali so, mi pa smo odgovarjali, sicer pa ni bilo med njimi in nami nobene povezave. Kajti med učiteljem in učencem, med katedrom in šolsko klopjo, med vidnim zgoraj in vidnim spodaj je
stala nevidna pregrada “avtoritete”, ki je preprečevala vsakršen stik. Da bi imel učitelj učenca za samostojno bitje, ki terja
posebno obravnavo glede na svoje posebne lastnosti ali da bi celo tako kot danes pisal poročila, o njem sestavljal spise na
podlagi opazovanja – to bi daleč presegalo njegove naloge in sposobnosti, na drugi strani pa bi zasebni pogovor zmanjšal
njegovo avtoriteto, ker bi to “učenca” postavilo na isto raven s “predpostavljenim”«.
9 Nacija (lat. natio, nationis) je upravna enota na zgodnjesrednjeveških in kasnejših univerzah in nima današnje konotacije.
Beseda nacija dobi današnji pomen in njegove atribute šele skozi 19. stoletje.
10 Agensi so v Bourdieujevi konceptni shemi na mestu, ki so ga pred tem v družbenih analizah zasedali subjekti. Bourdieu
jih tja postavlja z namenom, da bi se v analizah izognili padcu v dve enako sterilni binarni nasprotji: »individualistično« paradigmo, značilno za kartezijansko racionalizacijo in ﬁlozoﬁjo subjekta, in »družbeni« determinizem, značilen
za strukturalistične izpeljave, kjer se subjekti pojavljajo le kot epifenomeni struktur. Uvedba polja z agensi je, skratka,
potrebna, da se lahko izognemo neplodni »alternativi med strukturalizmom brez subjekta in ﬁlozoﬁjo subjekta«. Gl.
Bourdieu, 2003; prim. tudi 1975; 1982; 1984; 1997a.
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Slika : Detajl pouevanja v šoli iz upodobitve Uinki dobre vlade v mestu
(–) cikla stenskih poslikav »Alegorije in uinki dobre in slabe vlade«
(»Allegorie ed effetti del Buono e Cattivo Governo«) Ambrogia Lorenzettija
(–) v Palazzo Pubblico v Sieni (Sala della Pace).
(Vir: Wikipedia, gradivo je v javni domeni, avtorske pravice potekle.)
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Vendar pa upodobitev predavanja in predavalnice na Voltolinovi risbi ne ustreza povsem idealu, ki si ga je dobro stoletje in pol pred tem zamislil Boncompagno. Predavateljeva katedra je sicer – skladno z napotili Boncompagna – idealno vzdignjena nad obzorje
poslušalstva, tako da mora občinstvo, če naj sledi učitelju, sprejeti žabjo perspektivo. Vtis
imamo tudi, da so vsi študentje – zopet usklajeno z idealno podobo in navodili – na isti
ravni, četudi naklon študentskih klopi (na risbi spodaj levo) morda nakazuje rahlo privzdignjenost zadnjih vrst. Vendar pa so okna in stene predavalnice na sliki 1 daleč od idealnih
zamisli Boncompagna. Stene – za razliko od sten na Lorenzettijevi sliki (gl. sliko 2) –
niso prepleskane z zeleno, ampak z rožnato barvo. Tudi okna na neustrezni višini utegnejo
odvračati študentsko pozornost od predavanja.11
V predavalnici na sliki 1 vidimo poleg predavatelja še štiriindvajset študentov. Nekaj
jih zavzeto sledi pouku, nekateri od njih pa se dolgočasijo, klepetajo ali si ogledujejo svoje
kolege, eden od njih – v tretji vrsti – je celo zadremal. V predavalnici torej – vsaj sredi 14.
stoletja v Bologni (za razliko od Zweigovih opisov avstrijskih šol s konca 19. stoletja, navedenih v opombah infra) – vlada relativna sproščenost. Kakor je priporočeno v Boncompagnovem »receptu« za idealno predavalnico, tudi na tej podobi ljudje višjega stanu zavzemajo najboljša mesta. Najodličnejša pozicija so sedeži prve vrste, ki je frontalno obrnjena proti
predavatelju. William Clark (2006, 70–71) ob tem meni, da bi bradati gospod brez knjige
na koncu te vrste utegnil biti tutor študenta, ki sedi ob njem, podobno bi lahko veljalo tudi
za bradatega moža, ki je na desni strani katedre in gleda publiko. Clark tako brado povezuje
s tutorsko funkcijo, četudi imamo med publiko še enega bradatega moža v zadnji vrsti, za
katerega bi potem moralo veljati isto pravilo. Tudi pričeske in pokrivala študentov sledijo
določeni logiki. Študent s feminilnimi obraznimi potezami na sredi prve vrste je edini med
občinstvom, ki nosi značilno italijansko renesančno cappuccio.12
11

In še enkrat Stefan Zweig (2008 [1942], 42) o arhitekturi avstrijskih šol konec 19. stoletja, ki povzdiguje zmagoslavje »neživljenjskih« elementov mnemonično-sholastičnega habitusa: »To treznost [gre za neživljenjsko birokratizacijo vednosti] je odsevala že
zunanjost našega šolskega poslopja, tipične zgradbe, ki so jo naglo, poceni in brez premisleka postavili pred petdesetimi leti. Z
mrzlimi, slabo pobeljenimi hodniki, z nizkimi razredi brez slik ali drugega razveseljivega okrasa, s smrdljivimi stranišči je ta šolska
vojašnica spominjala na staro hotelsko pohištvo, ki so ga pred nami uporabljali že nešteti ljudje in ga bodo prav tako brezbrižno ali
z odporom uporabljali spet drugi«. Medtem ko je po Boncompagnovih priporočilih treba predavalnico ustrezno zračiti, je habsburška učilnica pogreznjena v nespodbuden vonj, ki učence moti pri spremljanju pouka: »Še danes ne morem pozabiti tistega vonja
po zatohlem in preperelem, ki se je držal te hiše, kakor tudi vseh avstrijskih uradov, in ki smo ga pri nas imenovali “erarični duh”;
vonj po zatohlih, prenatrpanih, nikdar dobro prezračenih sobah se je človeku najprej zažrl v oblačila, nato pa v dušo«. (Ibidem.)
Zdi se, da se je med 13. oz. 14. stoletjem, ko opazimo, da je notranja oprema predavalnic prilagojena čim boljšemu počutju tako
predavatelja kakor učencev, in 19. stoletjem, ki s sistematičnim ukrepanjem učinkuje prav narobe, na ravni izobraževanja in poučevanja v okviru mnemonično-sholastične pedagogike same zgodilo marsikaj; podajanje homogenizirane perspektive v času gradnje
nacij (19. st.) in izobraževalne implikacije ter prakse, ki k tej rigidnosti sodijo, učencem, kjer le morejo, onemogočajo pozitivno dojemanje predavalnic in šolskih prostorov. Strah pred avtoriteto in avtoritarnim pedagoškim dispozitivom je na učence vplival tako,
da ti v šolskih prostorih niso več mogli najti ne miru in ne zbranosti, potrebne za spoznavni intelektualni proces in za razvijanje
misli. Tako se je skozi 19. stoletje krepil in utrjeval (sicer že starejši) tok trdoživega antiintelektualizma (vsaj v srednjeevropskem
prostoru), s katerim je razsvetljenstvo skušalo opraviti in ki ga bo treba šele ustrezno razgaliti in raziskati, saj na eni strani subvertira
univerzitetno polje, na drugi pa onemogoča razvoj kritičnega, subtilnega in spoznavajočega/spoznavnega znanstvenega duha.
12 Renesančna moška oblačila so variirala glede na status in poklic. Obrtniki in trgovci so nosili opasane tunike in včasih
daljše nogavice nedoločljive barve, medtem ko je popolo minuto nosil pokrivala, imenovana foggette, ki so se jih premožnejši
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Vasari pripoveduje zgodbo o ﬂorentinskih cappucci. Omenja, da se je Botticelli norčeval iz študenta Biagia, ki je naslikal kopijo njegove Madone z osmimi angeli v naravni velikosti. Botticelli je že izposloval prodajo te slike za šest ﬂorintov, medtem ko je bil študent s
kupcem, ki je hotel sliko videti, ravno na poti do Botticellijeve delavnice. Botticelli je skupaj
z drugim študentom za šalo »naredil več papirnatih pokrival [takih, kakršne so tedaj nosili
– cappucci] in jih z belim voskom prilepil na osem angelov, ki so obdajali Madono« (Collier
Frick, 2002, 151). Ko sta Biagio in kupec prispela, je »Biagio pogledal kvišku in zagledal
svojo Madono, kako namesto med osmimi angeli sedi v družbi ﬂorentinskih svetnikov z
značilnimi pokrivali! Ravno jo je hotel jezno odkuriti ven, ko je opazil, da mož, ki ga je pripeljal, ni rekel ničesar [na šalo je bil predhodno opozorjen] in je dejansko začel sliko hvaliti
... tako je tudi Biagio ostal tiho.« (Ibidem.) Študent je zatem kupca spremil domov, da je
prejel plačilo šestih ﬂorintov za sliko. Medtem ko se je študent zopet vračal v delavnico, so
Botticelli in drugi študenti odstranili pokrivala, tako da je Biagio na svojo »osuplost odkril,
da so angeli, ki jih je naslikal, kljub vsemu angeli« (ibid.). Potemtakem so bila pokrivala
pomemben kategorizacijski atribut, imela so simbolno in realno moč spreminjanja statusov
in družbenih vlog.
Predavatelj na Voltolinovi risbi v rokah drži knjigo, ki je seveda rokopisni kodeks (smo
v času pred izumom tiska). Običajna srednjeveška praksa podajanja snovi je – kot rečeno
– oralna, kar pomeni, da predavatelj študentom snov podaja na glas. Rokopisne knjige niso
bile poceni, zato so jih imeli le premožni. Ti so s pomočjo rekvizitov lahko bolje sledili
učiteljevemu predavanju, lažje so povzeli prebrano besedilo in ga nato komentirali. Na risbi
vidimo, da so knjige pogostejše na klopeh prve in druge vrste, medtem ko jih zadnja vrsta
sploh nima.
Študenti prve vrste (zagotovo najpremožnejši) tudi z največjim zanimanjem sledijo
predavanju, deloma je tako še v drugi vrsti, v tretji pa prva oseba spodaj spi ali dremlje,
naslonjena na klop, sledi ji oseba s knjigo, za katero se zdi, da tudi sledi predavatelju, nato
pa sta narisani dve osebi, ki nista obrnjeni proti predavatelju, ampak druga proti drugi, in,
kakor kaže, komunicirata med seboj. Zadnja oseba tretje vrste si nekaj marljivo zapisuje.
To je edini študent v predavalnici, ki piše. Edini zapisovalec (prevlada vizualnega razmerja:
oko/zapis, rekvizit: knjiga) med poslušalci (prevlada avditivnega razmerja: glas/uho, rekvizit: mnemonika, veščina zapominjanja – ars memoriae), ki sledijo predavanju, napotuje na
(popolo grasso) prezirljivo ogibali. Vzdevek foggettino, ki so ga patriciji po pokrivalu namenjali »ubogim revčkom«, je imel
močno pejorativen prizvok. Tisti pa, ki so bili v javnih službah – med njimi predavatelji – (javnih uslužbencev je bilo za
okoli 5 % urbane populacije), so nosili široko rezana in ohlapna enobarvna ogrinjala oz. halje (cioppe ali lucchi) brez pasu,
narejene iz bogate – večinoma škrlatne – volnene tkanine. Ta volnena ogrinjala, obarvana z rdečim barvilom hrastovih
šiškaric, so bila poleti kombinirana s svilo, pozimi pa s krznom. Bila so dobro krojena in so včasih imela posebno zvito
kapuco (cappuccio) tkanini ustrezajoče barve. Kapuce oz. naglavnice so bile zapleten podaljšek oblačila, ki so ga krojači
običajno naredili iz iste tkanine kakor oblačilo. Ljudje so jih nosili na različne načine, odvisno od prevladujočega stila,
mode in kajpak tudi od navad posameznega človeka (Collier Frick, 2002, 149–151).
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izvorno oralno naravo predavanja.13 Oralna transmisija je bila tedaj tesno zvezana z veščino
memorije oz. mnemotehnike, ki je v času pred izumom tiska prevladujoča strategija akumulacije znanj in vednosti, ars memoriae pa je stara retorična tehnika, ki pomeni urjenje v
spretnosti zapominjanja (gl. Yates, 1966; Carruthers, 1993).
Vidimo lahko, da so likovne upodobitve v kombinaciji z drugimi dokumenti zgovoren
vir informacij, ko na pomemben način dopolnjujejo naše vedenje in naše reprezentacije o
dogajanju v preteklosti. Če se univerzitetni habitus oblikuje skozi praktične aktualizacije in
operacionalizacije določenih dispozicij, potem ga je – v nasprotni smeri – prav tako mogoče
retrospektivno deducirati iz teh praks, ki jih poznamo bodisi iz diskurzivnih formacij bodisi iz likovnih govoric. Zgodovinskoantropološki pristop, ki ga v tej kratki študiji uporabljamo, omogoča zbiranje in intelegibilno povezovanje raznovrstnih informacij in podatkov z
namenom, da bi bolje osvetlili zapleteno preteklo realnost.
V 11. in 12. stoletju (visoki srednji vek), se pravi v času, ko prevladuje aristotelovski
učni program, metoda predavanj v samostanskih in katedralskih šolah, ki so nekakšne predhodnice univerz, četudi prehod med prvimi in drugimi ni zmerom zvezen, postopoma
preneha biti »peripatetična«.14 Predavatelj-govornik podaja snov in jo komentira, ti komentarji postajajo čedalje bolj razgibani in vodijo v burne diskusije in diverziﬁkacije interpretativnih modelov in prek tega tudi do transformacije sholastičnega habitusa v smeri vse večje
problematizacije dotlej nemišljenih mentalnih vzorcev in vsebin (prim. Bourdieu, 1966;
1967; 1971). Med srednjeveškim sholastičnim habitusom, oprtim na mnemonično in homogenizacijsko transmisijo znanj, in romantično-nacionalnim habitusom z nekoliko premaknjenim težiščem, a prav tako mehaničnim sholastičnim prenosom vsebin s speciﬁčnimi
tehnikami branja in komentiranja (interpretiranja, eksegeze), so seveda določene kontinuitete, a tudi – in nemara pomembnejše – diskontinuitete.
13

Med cerkvenimi obredi v avditoriju običajno ne zapisujejo tega, kar je bilo povedano. Zapisovalec na Voltolinovi risbi
verjetno zapisuje predavateljevo snov na papir, ki se je v 12. stoletja razširil po Evropi (z Bližnjega Vzhoda). Na zgodnjih
univerzah je bilo zapisovanje izjema in ne pravilo. Kasneje pa se razvije sistem pecia, transkripcije predavanj za prihodnje
uporabe ali za izposoje, pri katerih so si študentje dnevno izposojali po en list zapiskov in jih doma prepisovali. V bolj
opresivnem in nadzorovanju podvrženem svetu (zlasti germanofonem) so celo uvedli »univerzitetne vohune«, ki so zapisovali in poročali o tekočih vsebinah posamičnih predavateljev. Tako je leta 1556 na Dunaju poseben odlok določal, da
se plača dva študenta, da oddajata pisna poročila o profesorjih. Gl. Clark, 2006, 71 in 50.
14 Po tradiciji je tedaj veljalo, da se je Aristotel med predavanjem sprehajal sem ter tja in da so to predavateljsko tehniko
posnemali tudi njegovi učenci. Zgodnjesrednjeveški predavatelji v katedralskih šolah so to tradicijo opustili in postali
imobilni za privzdignjenim katedrom (cathedra). Katedra (ženski spol; učno-znanstvena enota oddelka univerze, stolica)
in kateder (moški spol; včasih v primerjavi z učilnico nekoliko dvignjena učiteljska miza ali govorniški oder; oboje po
SSKJ) imata torej isti etimološki izvor, ki implicira juridično-eklezijastični izvor zgodnjesrednjeveškega akademskega
režima (v večini tujih jezikov je to ena beseda). Seveda pa katedra/kateder ni zgolj preprost akademski rekvizit, ampak
ima pomembno simbolno-označevalno funkcijo: je občutljiv člen hierarhične investiture. Legalno sedeti na tem stolu,
cathedri, je na srednjeveški univerzi pomenilo podobno kakor v eklezijastičnem kontekstu: podajati snov in kanonična
besedila z avtoriziranega mesta. Predavanje je potemtakem, pravi William Clark (2006, 72), v času zgodnjih univerz
imelo »liturgično avro«.
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Postopen razvoj kritične misli, ki vsaj od 12. stoletja, zlasti pa v 13. stoletju denaturalizira družbene mehanizme in institucionalno hegemonijo (cerkve), spodje tendenco k
večnemu kontinuumu in razklene sklenjeno sholastično matrico, ki ji je inherentna antiintelektualna podmena, da je »znanje končno« in da je mogoče biti »preveč pameten«, »preveč
izobražen«. Začne se objektivacija njenih temeljnih postavk, ki v nadaljevanju bistveno
pripomore k oblikovanju kritično-reﬂeksivnega univerzitetnega habitusa. Posebej nas bo torej zanimalo prav oblikovanje tega kritičnega habitusa, ki je za razvoj znanosti in univerze
ključen, brez njega ni in ne more biti niti inovacije niti spoznavne epistemologije in s tem
tudi ne diferenciacije znanj in vednosti.
V času razsvetljenstva se prostorska razmerja, zlasti v Franciji in še v nekaterih
razvitejših razsvetljenskih okoljih, za kratek čas radikalno preobrnejo; v upodobitvah razsvetljenskih univerzitetnih kolegijev hierarhija ex-cathedra razpade (kakor v vseh republikanskih režimih – podobno je že v času italijanskih renesančnih mest – je enakost udeležbe
ljudi na družbenem področju, denimo, na upodobitvah, izražena tudi z ravnovesjem višine
glav [izokefalnost] razsvetljencev, posedenih za mizo kolegija), študentje so na razsvetljenskih poslikavah reprezentirani kot aktivni, udeleženi v diskusiji, ne gledajo v klop in
ne zapisujejo po nareku avtoritete, na učni tabli so narisani miselni vzorci, ne dokončne
rešitve itn. Tako se v 18. stoletju zgodi nekaj podobnega kakor v 13. stoletju; mnemoničnosholastični habitus, ta hegemonični in sekundarno naturalizirani mentalni vzorec, sloneč na
avtoritarni transmisiji znanj, se mora za nekaj časa umakniti pred intelektualno bistveno
prodornejšim kritično-reﬂeksivnim univerzitetnim habitusom, ki je prevladujoči univerzitetni habitus razsvetljenskih kolegijev.15 Toda 19. stoletje, o katerem seveda vemo, da so se v
njem okrepile družbeno reakcionarne, konservativne sile ter se združile v megalomanskih
homogenizacijskih projektih invencije nacije oz. snovanja nacionalnih uniﬁkacij, se je vrnilo
k hierarhični in avtokratski družbeni strukturi in v sferi izobraževanja znova vpeljalo staro
togo hierarhizirano shemo učenske podrejenosti vrhovni označevalni avtoriteti učitelja, ki
smo jo videli tako nazorno ilustrirano pri Štefanu Zweigu.

Kaj je univerza in kako se je razvila?
Kaj je univerza in kaj je njeno temeljno poslanstvo? Na kakšen način je univerza v zgodovini vzpostavila svojo avtonomijo? Je univerzitetna avtonomija brez nenehnega boja sploh
mogoča? (In – v zadnjem času – nadvse aktualno vprašanje: čigava pravzaprav je univerzitetna avtonomija; ali govorimo, ko govorimo o avtonomiji, o avtonomiji univerzitetnih oblasti,
da delajo, kar hočejo, ali o avtonomiji univerzitetnih učiteljev in učiteljic, da lahko svobodno
uporabljajo svoj kritični um in z njim prodirajo v raziskovalne problematike?) Jo je mogoče izbojevati enkrat za vselej in se v nadaljevanju letargično prepuščati njenim beneﬁcijem
15

Več o tem na podlagi analize upodobitev 18. in 19. stoletja v Kramberger, 2007, 86–105.
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in privilegijem? Je mogoče univerzitetno avtonomijo in sploh katerikoli predmet, zadevajoč
univerzitetne prakse, kurikule, pedagoški proces in raziskave, misliti brez orodij za mišljenja družbe – kot zgolj deskriptivno nizanje podatkov, ki per se (brez razumevanja njihove
inherentne prepletenosti in strukturne logike) ne povedo ničesar? Je torej mogoča znanost kot prazna, repetitivna in spontana mnemonična transmisija, kot neproblematizirana
sholastična reprodukcija? Ni to zgolj te(le)ologija, veda, usmerjena k cilju, ki ne zajema spoznavnih procesov? Je sistem, katerega priznanja in zasluge temeljijo na hierarhični servilnosti, nestorski investituri učenjakov in preprostem izpolnjevanju birokratskih parametrov, je sistem,
ki sloni na nosilcih, ki formalno izrabljajo ambivalenco pojmovanja »univerzitetne avtonomije« za lastno »avtonomijo« univerzitetnih oblasti, da sebi v prid izkoriščajo večji del akademske
populacije, res znanstven?
Da bi lahko osvetlili zgodovinsko, natančneje zgodovinskoantropološko ozadje navedenih
vprašanj in rekonstruirali temeljne poteze nastanka evropskih univerz z ozirom na oblikovanje
univerzitetnih habitusov, je potreben dvojen spoznavni (bourdieujevski) prelom: na eni strani
prelom z mehanicistično koncepcijo prakse, pri kateri agensi delujejo pod neposredno prisilo
»vzrokov« ali »voditeljev«, na drugi strani pa prelom s ﬁnalistično vizijo, pri kateri agensi
delujejo v imenu »poznavanja stvari«. Univerza seveda nikakor ni zgolj statična družbena
razvrstitev partikularnih form in funkcij; da bi v določenem okolju zaživela in preživela, mora
izkazovati določeno legitimacijo in imeti speciﬁčen presežni pomen za svoje člane in članice
(tako na osebni kakor na institucionalni ravni), da so ti/te pripravljeni/pripravljene skupne interese, vsaj začasno, postaviti nad svoje individualne cilje in delovati v imenu kolektiva ali kolegija. Sposobna mora biti nuditi prostor oz. konstituirati »kolektivnega intelektualca« (Noiriel,
2008b, 192), ki ni le seštevek egotičnih prerivanj in karierističnih aspiracij.
Toda, ali je mogoče v provincialni družbi, ki sama niti ni družba, saj ni dovolj kompleksen fenomen, ni živa, dinamična entiteta, ki ljudi subjektivira v državljane, ampak le
delček družbe, njen parcialni statični segment, ki meni, da lahko neopazno nadomesti tiste
dele družbe, ki so odsotni, in pri tem celo (za neuke ljudi uspešno) zbuja videz, kakor da
ni s tem nadomeščanjem nič narobe, sploh pričakovati takšen družbeni dispozitiv, da bi v
njem univerza kot zahtevna družbena institucija lahko zaživela v svoji polnosti? Zdi se, da
je odgovor na tako zastavljeno vprašanje večkraten in zapleten, razloge in skrivne vzgibe
vzdrževanja tako zastavljene družbene stasis je treba šele pojasniti.
Takšno na poenostavljen segment okrnjeno družbo, ki si nadeva krinko kompleksnosti, temeljno določa prav to, kar manjka, ne pa to, kar je, zato je de facto noben nadomestek,
ki dejansko ne dopušča razvite pluralnosti, ne more »normalizirati«. Univerza – podobno
kakor druge institucije – v provincialnem okolju16 namreč ponavlja, ponotranja aberacijo
16

S provinco seveda merim na celotno Slovenijo, ne le na kakšno regijo ali manjši kraj. O provinci in provincializmu kot
sociohistoričnih fenomenih na konceptni ravni sem pisala na več mestih. Gl. npr. Kramberger, 2007, 2009 idr.

º 3-4 (37/38), 2010

VOL. XII, N

21

okolja samega, se pravi družbenega prostora, v katerem je: namesto, da bi predstavljala
energičen pluralen svet soobstoja različnih skupnosti v nenehnih dialogih in soočenjih, od
katerih vsaka s svojo metodo in epistemologijo obravnava in raziskuje svoje predmete ter
znanja o njih prelaga na mlajše ljudi, je tudi sama le segment zahtevne univerzitetne podobe – je zgolj skrajno tog in reduciran del teh zahtev, ki so same conditio sine qua non
univerze kot ustanove. Zato provincialna »univerza« – kakor sleherna provincialna institucija – vsiljuje le eno uniformno segmentarno mentalno vizijo trenutne elite (oz. režimske
strukture), ki ji hoče podrediti vse; tako smo na mestu, ki bi ga morali označevati heterogeni
mehanizmi intelektualnih operacij, nujno soočeni z visceralnim antiintelektualizmom, ki
je temeljna razločevalna poteza provincialne univerze. Vse to so pomembne in potrebne
marginalije, ki pa so za razumevanje univerzitetnega življenja v provinci osrednjega pomena,
saj govor o univerzi kot kompleksni instituciji, ustrezno ne odpravlja in tudi ne pojasnjuje
konkretnih razmer na provincialnih univerzah. Seveda je v dosegu članka, da te aberacije le
naznači, temeljiteje sem jih obravnavala drugje (gl. Kramberger in Rotar, 2010).

Iz zgodovine univerze in univerz
Osnovni pomen besede »univerza« (lat. universitas, gen. universitatis) izhaja iz latinske
sintagme universitas magistrorum et scholarium, ki pomeni »skupnost predavateljev in
šolarjev/učencev« (lat. uni – »eno«, lat. vertere – »obrniti«, versus – je pretekli deležnik tega
glagola, ki pomeni »obrniti, spremeniti v eno«).17 Prve evropske univerze srednjeveškega
sveta, v katerem je bila – ne pozabimo – latinščina temeljno sredstvo sporazumevanja, so
tako bile potrditve in prolongacije precej starejših skupnih prizadevanj različnih učenjaških
skupin, ki so bile zmožne skupnega delovanja in udejanjanja kolektivnih interakcij. Pretežno
gre za samostanske in katedralske šole, pa tudi nekatere mestne (veščinske) šole.
Ena temeljnih referenc zgodnjesrednjeveških univerz, ki so se v 11. stoletju v evropskem kontekstu najprej razvile v Italiji, če naj deﬁnicija poleg »skupnosti predavateljev in
šolarjev/učencev« obsega še pojmovanje univerze kot ustanove »visokega izobraževanja«,
je bila Platonova akademija iz okoli 387/388 pr. n. št. (delovati je prenehala okoli leta
83 pr. n. št.),18 temelječa na oblikovanju skupnosti učiteljev in učencev, ki so diskutirali
17

Potemtakem gre za določeno uniﬁkacijo kodov in pravil, ki so v veljavi v akademskem prostoru. Pogosto pa je pojem
universitas pomenil le študentsko populacijo določene univerze, ki se je sicer imenovala tudi natio (univerzitetna nacija je
bila sestavljena iz študentov, ki so na univerzo prišli iz drugih okolij), ki jo bomo srečali v nadaljevanju, in se je organizirala z namenom, da bi pred mestnimi oblastmi lahko zastopala in uveljavljala svoje pravice. Fuzija universitates (se pravi
nationes) v eno universitas je postopen in dolgotrajen proces. Gl. Lucas, 1972, 235.
18 Sprva z nazivom Hekademia (Ἑκαδήμεια), ki je v klasični grščini evolviral v Akademia (Ἀκαδήμεια). Izraz je povezan s starogrškim mitološkim junakom Akademosom (Ἀκάδημος) in njegovim nasadom oljk, ki mu je bilo zaradi
lastnikovih dejanj med vojnami opustošenje vselej prizanešeno. Sprva se torej izraz »akademija« nanaša na družbeni
prostor, ki je nedotakljiv, spokojen in v katerem ni čutiti interference zunanjih konﬂiktov, četudi to ne pomeni, da se diskusije ne nanašajo nanje. Gl. Field, 1970; Sedley, 1996. Izraz »akademija« se včasih uporablja tudi za sorodne ustanove
na Kitajskem (Taixue, Guozijian, akademija Hanlin, ki jo je v 11. stoletju vodil pomembni kitajski izumitelj, matematik
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o ﬁlozofskih, matematičnih in verjetno še katerih (astronomskih, nemara tudi družbenih)
problemih in jih skupaj reševali.19
Med najzgodnjejše srednjeveške ustanove visokega izobraževanja na svetu sodijo nekatere institucije v Vzhodni Evropi. Med njimi je bizantinska univerza v Konstantinoplu,
ki je bila leta 848/849 n. št. uradno priznana za univerzo oz. za »korporacijo učiteljev in
študentov« (lat. corpus, corporis – telo, organizem; korporacija izvirno pomeni organizem,
ki je sposoben živeti sam in se sam vzdrževati, na ta način ni nepovezan z oblikovanjem
avtonomije) z določeno avtonomijo, samoupravljanjem in z delitvijo na poučevanje in raziskovanje, četudi je bila ustanovljena in je delovala kot akademija že od leta 425 (v času
Teodozija II.).20 Poleg konstantinopelske univerze najdemo podobne institucije še v drugih vzhodnih mestih, kakor so Aleksandrija, Antiohija in Atene.
Če pa gornjima dvema opredelitvama pridružimo še tretjo, če torej v univerzi poleg
skupnosti predavateljev in učencev na stopnji visokega izobraževanja vidimo tudi institucijo, na kateri obstaja delitev na pedagoško in raziskovalno sfero in na kateri se podeljujejo
diplome in akademski nazivi za različne stopnje, potem je eno prvih, zahtevneje opredeljenih univerz treba iskati v arabskem svetu. Najprimernejša kandidatka bi bila univerza iz leta
859 v maroškem Fesu.21
Srednjeveško izobraževanje je bilo primarno namenjeno klerikom in maloštevilnim
članom vladajočih razredov. Univerze so se razvile iz cehovske organizacije (gilde) v 12.
stoletju, ki je z globinsko spremembo ekonomske in socialne strukture ustvarilo pogoje za
pojav »intelektualca«. Svojo organizacijsko in administrativno strukturo so razvile vzporedno in po analogiji z obrtniškimi gildami. Prvi tip »intelektualcev«, če naj, sledeč Jacquesu Le Goﬀu (1998 [1957]), uporabimo ta nekoliko deplasiran in anahronistični izraz
za označevanje skupine srednjeveških učenjakov,22 ki je angažirano posegala v mentalno

19

20
21

22

in znanstvenik Šen Kuo, pa je iz časa dinastije Tang), v Indiji (Taxila, Gandhara, Vikramaśīla) in v Perziji (sasanidska
akademija v Gundishapurju).
O tem, ali so v Platonovi akademiji debate tekle le o teoretičnih ali tudi o aktualnih družbenih problemih, se mnenja
različnih znanstvenikov in znanstvenic razhajajo. Glej Guthrie, 1975, 23; Field, 1970; Sedley, 1996 in Schoﬁeld in C.
Rowe (ur.), 2000, 293.
Že tedaj je obsegala 31 stolic, med katerimi so bile pravo, ﬁlozoﬁja, medicina, aritmetika, geometrija, astronomija, glasba,
retorika, latinščina, grščina idr.
Univerza Al Karaouine, ki jo je ustanovila Fatima Al-Fihri, hčerka bogatega trgovca Mohameda Al-Fihrija. Sledila ji
je še univerza Al-Azhar, ustanovljena leta 959 v Kairu (Egipt), ki je imela licenco za podeljevanje različnih podiplomskih stopenj (ْﻩَﺯﺍﺝِﺇﻝﺍ, ljazah, akademska kvaliﬁkacija, ki označuje absolviranje speciﬁčnih islamskih znanj) in je združevala različne fakultete. V 9. stoletju je pravico do podeljevanja diplom imelo tudi več bimarestanskih medicinskih šol
(ﻥﺍﺕﺱﺭﺍﻡیﺏ, bimarestan, bolnica). Madrasa ( )ﺓﺱﺭﺩﻡje arabski naziv za vse vrste šol; jami'ah ( )ﺓﻉﻡﺍﺝpa za univerzo. Gl.
Alatas, 2006.
Za pojmovanje in razumevanje sodobne konotacije pomena »intelektualec« je mejnik zapleteno dogajanje okrog afere
Dreyfus (1894–1906), v okviru katere se razplamti živahna polemika med dreyfusisti (intelektualci) na čelu z Émilom
Zolajem in antidreyfusisti (antiintelektualci). V orbiti zadnjih izstopata zlasti Maurice Barres in Ferdinand Brunetière.
V diskusijo se na točki apologije intelektualnega habitusa kot izraza družbenokritične misli oglasi tudi Émile Durkheim.
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strukturo zgodnjega srednjega veka in jo skušala transformirati in odpreti za različne perspektive, so bili specializirani prevajalci. Jacques Le Goﬀ jih upravičeno ima za »pionirje«
intelektualne prenove (ibidem, 31).
Pomen besedne zveze translatio studii, ki se kot aktualni topos pojavi v 13. stoletju, je
večplasten. Kmalu po letu 1200 po analogiji s translatio imperii, se pravi v zvezi s prenosom cesarske kontinuitete (seveda pa gre za precej več kakor le »imperialno« funkcijo; za
prenos dediščine, institucij, insignij, slave, znanj, vednosti, infrastrukture ipd.) iz Orienta
najprej na Rimsko in nato na Sveto rimsko cesarstvo, izbruhne pomembno vprašanje,
ki ga zaznamuje sintagma translatio studii (prenos študij/vednosti). Kako torej prenesti,
na kakšen način posredovati intelektualno moč iz Aten v Rim in nato iz Rima v Pariz?
Simpliﬁciran odgovor v redu uradnih interpretacij, ki seveda ne razreši dileme, bi bil, da je
Italija za »prenos« – v očeh tednjih ljudi – imela pooblaščeno osebo, papeža, nemški svet
je za takšno transmisijo imel cesarja, Francija pa univerzo. Vendar pa je dejansko način
prenosa vsebin – zlasti spoznavnih vsebin in vednosti – za razvoj intelektualnih habitusov in znanosti velikanskega pomena in ga ni mogoče rešiti z eno samo osebo, četudi je
ta še tako razvpita. V času pred 5. ali 6. stoletjem našega štetja je bilo šolanje tesno povezano z nizom dejavnosti: s službo prevajanja, organiziranja, prepisovanja in kodiﬁkacije
svetih besedil. Izobraževalna središča so treh vrst: samostanske šole, katedrale in domovi
plemstva.
Kakor meni Jacques Le Goﬀ (1998 [1957], 23–25), so predhodne šolske reforme nepismenega Karla Velikega sicer imele določen strateški pomen za transformacijo vednosti in
izobraževalnega procesa, vendar same na sebi ne kažejo spoznavnih razsežnosti, po katerih
bi t.i. »karolinški renesansi« lahko pripisovali pomen širše intelektualne mobilizacije ali jo
uvrščali v niz postopnega oblikovanja kritično-reﬂeksivnega habitusa sholarjev. Karel Veliki
je predvsem prepoznal pomen ideje, da pomenijo kompetentni državni uradniki vitalno silo
za obstoj in nemoteno delovanje cesarstva. Njegov odlok o ustanavljanju katedralskih šol je
sicer revnejšim dečkom omogočal družbeni vzpon in urjenje v administrativnih tehnikah,
ni pa na noben način meril na kakršnokoli problematizacijo obstoječih vednosti. Osnovna metoda transmisije znanj je v tem obdobju mehanična, makinalna in ne predpostavlja
umskega in še manj spoznavnega investiranja. Tak dispozitiv, ki ga bomo v nadaljevanju
besedila še srečevali (mnemonično-sholastičen), je v temelju antiintelektualen, saj ne meri na
transformacijo vednosti, ki je temeljni motor univerzitetnega in intelektualnega habitusa,
kakršen se razvije vsaj od 12. stoletja (in od goliardov) dalje, ampak na zaprto, na guljenju
utemeljeno kroženje obče pameti in splošnih idej, ki ima za učinek razvejano vertikalno
linijo klientelnih posvetitev, meritokratskih insignij, polaščevalskih zatajitev inovacij in
Več o tem glej v Kramberger, 2008. Širše o intelektualcih, o različnih aspektih in rabah tega pojmovanja glej tudi: Benda,
1927; Naville, 1927; Barrière, 1974; Pinto, 1986; Martin & Szelenyi 1987; Charle, 1990a, 1990b, 1995e, 1996; Fassin,
1993, 2000; Winock, 1997; Maton, 2000, 2005; Rotar, 2004a.
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kontinuirano izrivanje izvirnih nosilcev idej in inovacij iz vidnega (javnega) polja (ali pa prilastitev idej in inovacij in njihov »prenos« na družbeno sprejemljive in bogaboječe nosilce).
Ostentativni dekor in luksuzni produkti tega časa bolj kakor kaj drugega razkrivajo, pravi
Le Goﬀ (ibid.), pogreznjenost vase, sklenjen ekonomski sistem vednosti oz. neko »zelo nekulturno dobo«, ki rada izpostavlja formo in povzdiguje dragocene rekvizite v embleme
razkošja in ekonomskega kapitala. Knjiga v karolinškem času tako ni namenjena branju,
ampak je luksuzna dobrina.23
Prvi učitelji v katedralskih šolah – denimo v Chartresu, Orléansu in Reimsu – so bili
kleriki. Temeljne podajane vsebine pa so sovpadale z doktrinarnimi temami in perspektivami v določenem kraju in obdobju. Učenjaki in bodoči učenjaki, torej skupnost magistrorum
et scholarium, so se zakopali v interpretativne študije svetih besedil, ki so jih napisali pomembni cerkveni očetje (patri) in uprizarjali patristično eksegezo. Izobraževalni programi
so se razlikovali od kraja do kraja, saj so jih oblikovali regionalni predavatelji. Nanje je vplival sociokulturni habitat določenega teritorija. Tako so šole v Španiji, ki so se naslanjale na
islamsko izobraževalno tradicijo, vključevale matematiko, astronomijo in znanosti o naravi,
medtem ko so šole v Franciji – npr. tista v Orléansu – poučevale klasične avtorje in eksegezo
njihovega opusa. Tretje šole spet so imele program strukturiran okoli glasbe in matematike
– takšna je bila šola v Chartresu.
V 12. stoletju pa se poleg samostanskih in katedralskih šol začnejo pojavljati tudi potujoči učitelji; postopoma se oblikuje nova družbena skupina: potepuški goliardi, katerih
poučevanja so bila prepojena s socialnokritičnimi konotacijami. Eden od njihovih ciljev je
bil uprizoriti kratkotrajno improvizirano šolo čim bliže Parizu, a vseeno zunaj dosega pariških avtoritet. Med njimi zasledimo tudi Petra Abelarda (1079–1142).24

23

Sodobni odmevi teh v temelju antiintelektualnih zastavkov, ki se navidez – kakor karolinške dragotine – reprezentirajo
za intelektualne in povezane s knjigo, dejansko pa gre za manifestacije duhovne zanemarjenosti in za nekakšne bizarne
lokalne nadomestke za odsotno svetovljanskost, so projekti, kakršen je bil pred leti aktualen (in celo akademsko podprt!)
projekt »Rastoče knjige«, katere osnovni namen postaviti petriﬁciran spomenik »slovenski knjigi« lepo ustreza karolinški
– po Le Goﬀu »barbarski« (1998 [1957], 24) – percepciji knjige kot monumenta in ne kot vsakdanje uporabne dobrine za
širjenje mentalnega univerzuma in diverziﬁkacijo percepcije pri bralcih. Skoraj odveč je pripominjati, da bi bilo – namesto
»Rastoče knjige«, katere ime med drugim evocira tudi zabavne psihoanalitične konotacije (pobegle iz »duhovnega in
snovnega sveta« snovalcev) –, zagotovo potrebneje in bolj smiselno zgraditi že dolgo načrtovani NUK II.
24 Petrus Abelardus, francoski srednjeveški sholastični ﬁlozof in eden od najodličnejših, najdrznejših duhov 12. stoletja.
Rodil se je v kraju Pallet (odtod njegovo zgodnje ime »Pierre Le Pallet«) blizu Nantesa v Bretoniji v družini nižjih plemičev. Že kot deček je bil odličen učenec, odlikoval se je zlasti v dialektiki in logiki. Namesto da bi sledil očetovim stopinjam
in stopil v vojaški stan, se je raje – nič manj zavzeto in bojevito – posvetil akademski karieri in s svojimi predavanji večkrat
prepotoval Francijo. Znana je njegova intelektualna in ljubezenska zveza s Heloiso. Gl. Gilson, 1960; Abelardus (1736);
Wight, 1861; Compayré, 1893.
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Tabela : Seznam prvih trinajstih ustanovljenih univerz v vsaki od navedenih nacionalnih
držav oz. prvih trinajstih univerz v prostoru Srednje in Vzhode Evrope ter Balkana.
(Po: Hastings, ; Flexner, ; Aigrain, ; Rudy, ; Verger ur. ; Verger & Vulliez, ;
Ridder-Symoens & Rüegg ur., –; Le Goff,  []; Pedersen, ; Summerfield et al. ;
Mordechai, ; Herman, ; spletne strani: Wikipedia.)

Italija

Francija

1.

1088
Bologna

1150
Pariz

2.

1175
Modena

1229
Toulouse

3.

1204
1289
Vicenza Montpellièr

4.

1215
Arezzo

1303
Avignon

5.

1222
Padova

6.
7.

Zdr. kraljestvo
Velike Britanije
in Severne Irske
1386
1167
Heidelberg
Oxford
Nemčija

Španija

Portugalska

1212
Palencia

1388
Köln

1209
Cambridge

1218
Salamanca

1290
Lizbona,
Coimbra
1559
Évora

1392
Erfurt

1241
Valladolid

1911
Porto

1402
Würzburg

1261–1265
Northampton
(hitro propade)
1410
St. Andrews

1306
Orléans

1409
Leipzig

1451
Glasgow

1254
Sevilla
(1505
papeška bula)
1300
Lleida

1930
Tehnična
univerza
v Lizboni
1973
Aveiro

1224
Neapelj

1332
Cahors

1419
Rostock

1495
Aberdeen

1354
Huesca

1973
Minho (Braga)

1240
Siena

1337
Angers

1456
Greifswald

1583
Edinburg

1450
Barcelona

1973
Nova univerza
v Lizboni
1974
Azorska

1592
1474
Dublin
Zaragoza
(Trinity College)
1290
1350
1472
1795
1483
Macerata Perpignan München
St. Patrick's
Palma
9.
(izvirno pod
College
de
aragonsko
(Maynooth)
Mallorca
krono)
1303
1409
1477
1822
1489
10.
Rim
Aix-enMainz St. David's College Sigüenza
Provence
(Lampeter)
1308
1431
1477
1826
1495
Perugia
Poitiers Tübingen
University
Santiago
11.
College
de
of London
Compostela
8.

12.

13.

1248
1339
Piacenza Grénoble

1457
Freiburg

1318
Treviso

1432
Cean

1502
Wittenberg

1829
King's College
(London)

1321
Firence

1441
Bordeaux

1527
Marburg

1832
University
of
Durham

1499
Alcalá des
Henares
(Madrid)
1499/1500
Valencia
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1979
Algarve

Srednja,
Vzhodna Evropa
in Balkan
1175
Moštre
Bosna
1348
Praga
Češka
1364
Krakov
Poljska
1365
Dunaj
Avstrija
1367
Pécs
Madžarska
1389
Buda
Madžarska
1396
Zadar
Hrvaška
1465
Bratislava
Slovaška
1576
Varšava
Poljska

1979
Beira Interior
(Covilhã)
1986
Univerza
Trás-os-Montes
in Alto Douro
(UTAD)
1988
Madeira

1578/1579
Vilna
Litva
1585
Gradec
Avstrija

1988
Odprta univerza,
dopisna
(Universidad
Aberta; Lizbona,
Coimbra, Porto)

1635
Budim(pešta)
Madžarska

1622
Salzburg
Avstrija
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Poleg faktičnega arhiva o konkretnih ustanovah (gl. tabelo 1) pa je zgodovina ustanavljanja univerz tudi kontinuirano pričevanje o konﬂiktih in spopadih med svetim sedežem
in posvetno oblastjo. Četudi lahko rečemo, da je metoda poučevanja v mestnih in samostanskih šolah pred razcvetom univerz v 12. in 13. stoletju pretežno mnemonična sholastika, strategija verovanjskega prenosa vednosti, na čelu katere je scholasticus, na univerzitetni
ravni kasneje imenovan kancler, pomeni izbruh vrste novosti tako v praksah poučevanja in
prenosa znanj in vednosti kakor v njihovem dojemanju, ki jih vpelje Peter Abelard, eden
najslovitejših kritičnih intelektualcev 12. stoletja (gl. Abaelardus, 1736; Compayre, 1893;
Gilson, 1960; Le Goﬀ, 1998 [1957]; gl. tudi graﬁčni prikaz 1 in tabelo 2), ki se – tako pravi
sam – raje kakor na tradicijo sklicuje na »zaloge lastnega znanja« (Le Goﬀ, 1998 [1957],
54), vitalen in nadvse pomemben prelom, ki v temelju in skozi vrsto kritičnih distanc in
aparata za argumentativno spodnašanje avtoritete bistveno preoblikujejo ta zaspani in k
petriﬁciranju nagnjeni intelektualni habitus. Takole pravi:
»Pristopil sem torej k temu možakarju, ki je svoj sloves dolgoval bolj svoji starosti kakor lastni pameti ali svoji kulturi. Vsi, ki so ga spraševali, da bi zvedeli
za njegovo mnenje o vprašanjih, pred katerimi so se počutili negotove, so ga
zapustili bolj zmedenega kot prej. Če bi se zadovoljil s poslušanjem, te je znal
očarati, ko pa si ga kaj vprašal, se je pokazala njegova ničevost. Po zgovornosti
je bil izvrsten, v inteligenci zaničevanja vreden, po umnosti prazen. Njegov
žar je hišo zadimil, namesto, da bi jo osvetlil. Njegovo drevo, polno listja, je od
daleč pritegnilo pogled, ko pa si prišel bliže in ga pozorneje pogledal, si opazil,
da ne nosi sadov.« (Ibidem, 53.)
Abelard je prva znana in odmevna pomembna osebnost s kritično-reﬂeksivnim univerzitetnih habitusom v srednjeveškem svetu, potemtakem ga lahko imamo za prototip in pionirsko ﬁguro transformacije univerzitetnega habitusa v 12. stoletju. Njegovo drzno in družbeno
angažirano oblikovanje kritične reﬂeksije v razmerju do etabliranih profesorjev in tedaj docela
nespornih univerzitetnih avtoritet (denimo do profesorja Viljema iz Champeauxa), njegova
pokončna in glasna intelektualna drža, utemeljena na nizu spoznavnih načel in premis, njegova suverenost interpretacije kanoničnih besedil, skratka, celoten njegov neupogljiv kritični habitus in naposled tudi ljubezensko-intelektualni odnos do ženske (Heloize) uteleša globinsko
preobrazbo eksplicitnih in implicitnih konvencionalnih univerzitetnih načel.
Abelard je vpeljal vrsto popolnoma novih potez v dotedanje dojemanje in prakticiranje
znanj in vednosti. Z njim se je v univerzitetnem polju pojavil praktični čut (sens pratique)
kot katalizator spoznanj, praktično obvladovanje in zmožnost artikuliranja vednosti na
praktični ravni, ki mu Pierre Bourdieu (2004 [2001], 80) pravi connaisseurship (veščina
poznavalca). To obvladovanje vednosti, ki jo je mogoče komunicirati z zgledom in ne s
praznimi papirnatimi predpisi, odtlej postane ključna sestavina univerzitetnega habitusa.
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Seveda pa je začetni odpor zoper njo velikanski; Abelardovo težko življenje je tako rekoč
vseskozi telesno in duhovno pričevanje o tem odporu zoper inovacijo.
Abelardovo skorajda posvetno, sekularizirano (neservilno in zoper sholastično-mnemonični prenos usmerjeno) branje svetih besedil (v nasprotju z razsodniško logiko in homogenizacijsko dokso večine samostanskih in katedralskih učiteljev), njegovo preganjanje
meniškega stanu in meniške nezmerne lakomnosti ter lenobe, njegovo strastno ljubezensko
življenje in plodne diskusije s Heloizo, katere sorodniki ga naposled celo kastrirajo, sežig
njegovih del – vse to in še kaj so teme številnih legend, ki so se oblikovale zaradi Abelardove
temeljite transgresije norm utečenega družbenega sistema, zaradi njegovega prestopa meje
med resignirano pasivnostjo sholastičnega univerzitetnega habitusa in suvereno aktivnostjo
kritično-reﬂeksivnega univerzitetnega habitusa. Abelard, poln življenja in učenosti, je v poučevanje in dojemanje učenosti, kakor smo že omenili, vpeljal vrsto novosti. Med njimi jih
naštejmo le nekaj:

• njegova izvedba disputationis se od stare ni razlikovala le v sami dialektični
metodi, ampak tudi v podvrženju avtoriziranih besedil tej metodi – ne glede
na sloves avtorja. Abelardovo delo Sic et non je učbenik iz aplikacije te nove
disputacijske metode: sinoptičnega spodbijanja kanoniziranih avtoritet;

• asketsko-meniški nabor znanj in poučevanja (lectio – meditatio – oratio – con-

templatio), povezan z meditacijo, sentimentom, čustvi in tišino, je nadomestil
z glasnim, živim in energičnim agonisticizmom (praelectio – quaesitio – disputatio – determinatio), pri katerem so bili v ospredju razumska preudarnost,
argumentacijske spretnosti in obvladovanje protislovij ter polemike. Disputatio
pa je postala konstitutivna sestavina tega habitusa25 (gl. Clark, 2006, 75–76);

• nezavezujoče pripovedniško sintetiziranje in mimetičnost izrečenega sta
nadomestila rigorozna analitika in spoznavno-konceptni instrumentarij, ki
predstavlja ključno novost Abelardove in(ter)vencije na področju izobraževalnih praks in poslej temeljno sestavino pri oblikovanju kritično-reﬂeksivnega univerzitetnega habitusa.

Medtem ko je frankofoni družbeni prostor (in tisti družbeni prostori v evropskem srednjem veku in kasneje, ki so se po njem zgledovali) razvil močno omrežje druge, kritično reﬂeksivne tendence, začenši z Abelardom in njegovo temeljno konﬁguracijo intelektualnega
delovanja, in jo kasneje zavestno krepil vsaj od razsvetljenstva in francoske revolucije ter
25

Funkcija disputatio (disput, diskusija, razprava), ki je skozi stoletja strukturirala akademske prakse, se je v tem času tudi
sama spreminjala. V času začetkov uvajanja disputacije so bile vloge med tremi akterji jasno razdeljene: predsednik oz.
vodja (praeses), respondent (respondens) in oponenti (opponentes). Običajno so razpravljali o vnaprej določenih temah,
pri čemer je bila formalna veščina pomembnejša od vsebine. Cf. Clark, 2006, 76.
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subtiliziral njeno tehnologijo – seveda ob nenehnem boju in konfrontacijah z nosilci prve
tendence, se je germanofoni prostor – še zlasti bogaboječi in pobožnjaški avstrijski prostor,
ki so mu pripadale tudi pokrajine današnje Slovenije – v temelju oblikoval skozi nenehno
obujanje, spodbujanje in protežiranje prve, mimetične mnemonično-sholastične tendence,
ki je oblikovala pohlevne in nesamostojne duhove ter skozi stoletja utrdila reprezentacije univerze kot polja hierarhiziranih in posvečenih investitur ter submisivnih pastoralnih
praks brez kognitivnih aspiracij.
Ta druga tendenca je v samem univerzitetnem polju razvila močan sistem endemičnega antiintelektualizma, ki spontano preprečuje in ne dovoljuje oblikovanja kritično-reﬂeksivnega habitusa. Ena od temeljnih značilnosti antiintelektualnega prostora – za razliko
od tistih univerzitetnih krajev na svetu, ki si za nalogo niso zadali popolnega izbrisa nasprotne tendence, ampak le permanentno konfrontacijo z njo, ker se dobro zavedajo, da racionalizirana soočanja različnih duhov krepijo univerzitetno avtonomijo – je torej nenehna
inklinacija k popolnem izbrisu kritičnih intelektualcev in vseh sledov ter družbenih učinkov
njihovega kritično-reﬂeksivnega habitusa v družbenem življenju. Za to dejavnost so antiintelektualna okolja izumila vrsto postopkov in strategij. Najpomembnejši so:
- Birokratski ﬁltri, ki izločajo delavne osebe in jih silijo, da tratijo čas za neproduktivne psevdo-dejavnosti;
- Gremiji »uspešnih« povprečnežev, ki blokirajo ali omejujejo raziskave prek
omejevanja sredstev;
- Stigmatizacija delavnih in angažiranih raziskovalcev in raziskovalk, ki se ne
pustijo podrediti tehnokratski in tržni diktaturi, prek izmišljenih in difamacijskih negativnih družbenih reprezentacij (anarhisti, radikalci, egotiki, marginalci, izobčenci itn.), k čemur spade tudi (klientelno) oviranje in zaustavljanje akademskih habilitacije in karier;
- Merila, ki se ne nanašajo na vsebine, temveč na formalne aspekte znanstvenih del in na pozicije avtorjev in služb v akademski hierarhiji (denimo
hierarhiji publikacij, revij, objav, nagrad itn.);
- Sistematična družbena degradacija družbenih znanosti, humanistike in
družbenokritičnih orientacij.

Dolga pot preobrazbe in diverzifikacije univerzitetnih habitusov
Univerzitetni habitusi kot rezultante spopadov med temeljnima oz. nosilnima
oblikama transmisije vednosti, ki sem ju opredelila kot mnemonično-sholastična in kritično-reﬂeksivna, od 12. stoletja seveda niso – vsaj v pretežni meri ne – in ne morejo
biti kategorije za umeščanje oz. rangiranje evtanaziranih in pohlevnih duhov v akademske vrste in nazive, ampak ravno narobe, napotujejo na agilne, žive in zmogljive
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intelektualce in intelektualke, ki so na eni strani zmožni uporabljati zahtevna orodja
za mišljenje družbe ter za subvertiranje in problematiziranje zakrknjenih družbenih
struktur, na drugi pa jih prilagajati diferencialnim problematikam z namenom inkorporiranja novih spoznanj, izvirajočih iz praktičnega čuta, v teoretski register, da bi bolje razumeli družbeno dogajanje in ga mogli čim koherentneje analizirati.26
Univerzitetno polje je, kakor druga polja (v bourdieujevskem pomenu), strukturirano
polje sil, v katerem se skozi vrsto praks in formalnih ter neformalnih aktivnosti odvija boj za
ohranitev ali preobrazbo tega polja. Je kraj praktičnih logik, inkorporiranih v delovanju članov in članic akademskega kolegija. Če hočemo iz vrste akademskih praks izluščiti habituse
njihovih nosilcev, moramo biti pozorni na njihove aktivnosti, motive, omrežja, interakcije,
na menjave rekvizitov in instrumentov skozi čas, na preobrazbe v formaliziranih univerzitetnih praksah, na posamične faze teh preobrazb in njihove konﬁguracije, ne pa na končni
izdelek. Pozornost moramo usmeriti na modus operandi in ne na opus operatum, katerega
vrednost je vselej določena ex post.
Univerza kot institucija visokega izobraževanja, ki šola vodilne kadre, elito, duhovnike
in druge državne uradnike, je nastala kot kombinacija poučevanja (učiteljski kader) in izobraževanja (študentska populacija). Njeni ključni značilnosti sta korporativna avtonomija
(razvoj univerz po zgledu cehovskih organizacij – gild) in akademska svoboda. Konfucianske šole, ki so v starem kitajskem cesarstvu izobraževale mandarinsko birokracijo, hindujske
gurukulas in budistične vihares za svečenike in menihe v srednjeveški Indiji, madrasas za
mule in koranske sodnike v okviru islamskega šolanja, azteške in inkovske šole v templjih
za svečeniške astronome v predkolumbovski Ameriki, tokugawske šole han za japonske
samuraje – vse te ustanove so poučevale diferencirane vednosti, elitne kulturne vsebine,
sprejete doktrine, literarne in matematične veščine, ki so jih nasledile od svojih političnih
ali religioznih predhodnikov in gospodarjev, vendar pa v njih pri transferjih vednosti ni bilo
veliko prostora za spraševanje in kritično analizo (Perkin, 2006).
Šele od 12. stoletja dalje so se v Evropi začele pojavljati korporativne institucije (recidivi cehovske organizacije) visokega izobraževanja, ki so v različnih oblikah preživele –
seveda ne brez številnih transformacij in diskontinuitet – do današnjega dne. Univerze so
bile, kakor pravi Jacques Le Goﬀ (1998 [1957], 8), zgoščeni urbani kraji vednosti, postajale
pa so tudi vse pomembnejše nosilke politične moči. Bile so funkcija tripartitne ideologije
26

Jasno je, da pri opredeljevanju dveh učinkujočih polov univerzitetnega dispozitiva ne gre za kako poenostavljeno binarnost ali antagonizem, ki bi bil sam sebi namen, četudi mi je že ob pisanju jasno, da bodo v to simpliﬁcirano matrico
nedvomno popadali vsi zdravorazumarski odjemalci besedila, saj je tako najlažje odpraviti zahtevnejše problemsko in
konceptno raziskovanje, ki šele sledi tako zastavljenemu pojmovnemu skeletu. Nadaljnje soočanje s problematiko je v
diferenciaciji začetnih shem in sociohistoričnih trajektorijah obeh habitusov, v njunih posamičnih sestavinah in seveda
v reakcijah obeh habitusov na konkretna okolja, režime, prakse in kontekste, ki so zgodovinsko spremenljivi. Tako kot
avtorica nikakor ne prevzemam odgovornosti za opreproščene binarne rabe in vulgarizacijska tolmačenja obeh habitusov,
ki jih na več mestih skušam intelegibilno pojasniti in katerih pričujoča razlaga seveda ni niti dokončna in niti popolna.
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na osi sacredotium – regnum – studium (Grundmann, 1951), potemtakem je bila oblast na
njih sestavljena iz klerikalne, monarhične in univerzitetne oblasti, vse tri pa so koincidirale
z novim obiljem produktivne ekonomije, ki je zaznamovala 12. in 13. stoletje.
Univerza je bila produkt partikularno fragmentirane in decentralizirane evropske civilizacije, ki se je pravkar otresla kaosa in nasilja germanskih in vikinških pohodov. Družba tega
časa je bila razlomljena in razdeljena v tako rekoč sleherni dimenziji: najmogočnejši je bil razkol med cerkvijo in državo, a tudi med njima so bili številne manjše shizme in konﬂikti na različnih avtoritetnih ravneh – od papeža in cesarja pa do škofa in barona. Ti razkoli so zahtevali
družbena zavezništva in zaradi njih sta nastala dva pravna sistema, kanonično pravo in civilno
pravo z enako ali sorodno jurisdikcijo nad podaniki, a z drugačnimi socialnimi in ideološkimi
zastavki in učinki. V vzajemno destruktivnih razprtijah med cesarstvom in papeštvom je bila
oblast, ki se je cepila na hierarhijo med seboj tekmujočih avtoritet (kralj in nadškof, vojvoda
in opat, svobodna groﬁja in svobodno mesto, graščak-posestnik in župnijski duhovnik), na
razpolago raznovrstnim grabežljivcem. V medprostorih teh bojev za oblast je lahko univerza
našla svojo nišo in izigravala eno avtoriteto zoper drugo. Skozi stoletja je – ne vselej premišljeno in decidirano – evolvirala v neizmerno ﬂeksibilno institucijo,27 zmožno prilagoditve tako
rekoč sleherni zunanji politični situaciji in družbeni obliki in to, kar je izjemno pomembno za
oblikovanje njene avtonomije, pretežno, če je univerza bila vredna svojega naziva, ne na ohlapen in dopadljiv način. Na račun tega je univerza kot institucija lahko preživela osem stoletij
in »migrirala« tudi na druge kontinente po svetu (Perkin, 2006; Hall, 1954).
Moč univerz in deﬁniranje različnih univerzitetnih avtonomij. Trinajsto stoletje – v tesni povezavi z mogočno cerkvijo kot zapuščino Inocenčevega papeževanja – razvije dve
novi instituciji: univerze in ubožne meniške redove.28 Prve univerze se razvijejo iz starejših
27

Fleksibilnost – kolikor ta izraz uporabimo v pozitivnem smislu – močnih univerz (ne zgolj premožnih, ampak močnih v
smislu simbolnega in socialnega kapitala) določa prav soobstoj heterogenosti univerzitetnih habitusov na njih. Ta sočasni
variatio habitusov skozi reševanje konﬂiktnih razmerij na univerzi sami nenehno oblikuje in vzdržuje prostor univerzitetne
avtonomije in niza distanc, ki so – kot manevrski prostor akademskih strategij – potrebne tako za delovanje znanosti kakor
za boj z zunanjimi oblastmi. Stopnja akademske svobode se meri s stopnjo svobode pri soočanjih med različnimi habitusi,
se pravi, da je odločilno povezana z nesankcioniranimi in neuniﬁciranimi dejavnostmi, ki jih posamična univerza razvije in ki
so obenem diﬀerentia speciﬁca univerze kot institucije. Nasprotno pa sta univerzitetna konformnost režimskim doktrinam
ali nagla akomodacija, ki bi morali ostati le premišljeni strategiji zunanjega menedžmenta univerze, kolikor se prenašata na
univerzitetno pedagoško in raziskovalno polje, znamenji šibkega simbolnega in kulturnega kapitala univerzitetnih agensov
in obenem učinka homogenizacije in uniﬁkacije nesuverenih univerzitetnih habitusov, ki ne znajo ustvarjati niti dinamične
komunikacije med seboj niti ﬁzičnega in mentalnega prostora za oblikovanje notranjeinstitucionalne akademske svobode
in avtonomije, katere učinki so kajpada vidni tudi zunaj univerze same. Običajno se izkaže, da so nesuvereni univerzitetni
agensi nosilci verovanjskega mnemonično-sholastičnega habitusa, ki ni zmožen drugega kakor oportunizma in razveljavlja
bistvene kategorije sodobnega znanstvenega duha (po Bachelardu, 1988).
28 Predvsem dva meniška redova, dominikanci in fračiščkani (članom teh redov pravimo tudi mendikanti), sta v nadaljevanju pridobila posebno veljavo. Prvi so vzgajali izobražene pridigarje, delujoče v posvetnem kontekstu, ki so skušali na
nov način – z argumenti – nasprotovati heretikom, drugi pa, globoko preprosti in strogi, ki so prav tako ohranjali stik
s posvetnim življenjem, so ljudi spodbujali k verovanju in »božji besedi«. Ubožni redovi so bili podrejeni neposredno
papežu. Papeška oblast, ki se je zavedala mendikantskega kapitala in vloge ubožnih redov pri modeliranju kleriške elite,
je redovnikom, ki so se odločili za univerzitetni študij, podeljevala posebne ugodnosti.
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šol, ki že imajo določeno kontinuiteto, ali pa se skušajo opreti na tradicije teh šol. V nadaljevanju papeži, kralji ali drugi izvajalci oblasti na teh ustanovah le formalizirajo nekatere
strukturne mehanizme poučevanja. Privilegiji, ki so jih univerzam dajali sveti ali posvetni
dostojanstveniki, so bili zelo pomembni za družbeno aﬁrmacijo študentske populacije, zaradi česar so se mladi ljudje zgrinjali v pomembna univerzitetna središča, da bi tam pridobili
znanje in sloves.
Moč univerzitetnega ceha je temeljila na treh načelih:
1. zakonodajni avtonomiji (spretno vodenje univerz med svetimi in posvetnimi
oblastmi; nikomur popolnoma predane);
2. pravici do stavke in odcepitve;
3. monopolu nad podeljevanjem univerzitetnih stopenj.
V času spopada dveh habitusov v širšem evropskem družbenem prostoru (gl. graﬁčni
prikaz 1 in 2 in tabelo 2) je prišlo do druge pomembne revolucije v percepciji sveta in
transmisiji znanj in vednosti, ki jo je sprožil izum tiska. Ta je imel raznotere in večplastne
učinke. Avditivni kategorialni aparat, zvezan z glasom, ušesom in memoriranjem na pamet,
nenadoma zamenja nov dispozitiv: oko (pogled) in pisno (knjiga).29 Poslej so knjige, materialni produkti, skladišča znanj in vednosti oz. hrami memorije. Memorija se torej v določenem
zgodovinskem trenutku premesti iz človekove notranjosti v zunanjost, dobi družbeno funkcijo: najprej v zasebne knjige, zatem v javne knjižnice. Prek knjig in njihove distribucije je
vednost poslej povnanjena, postala je dostopnejša za precej širšo populacijo in tako se v 16.
stoletju začne prvi množični transfer znanj in vednosti (gl. Chartier, 1996, 2001a in 2001b).
Vendar pa so se kljub temu – produkcijski odnosi vztrajajo precej dlje od menjave produkcijskih sredstev – tradicionalne prakse oralnega podajanja znanja nadaljevale. Nekatere
stare univerzitetne prakse so se ohranile do današnjega dne, med njimi nastopna predavanja
za habilitacije, ki so recidivi oralne tehnologije prenosa znanj.

V 17. stoletju, v obdobju erudicije in obsedenosti s klasiﬁkacijo in zbirateljstvom
kot zadnjima zatočiščema mnemonike pred erozijskimi učinki tiska na velike
memorijske sisteme, ki so bili v rabi od antike do 15. stoletja, se pojavi pomembno
nasprotje med eruditi (nosilci dediščine artis memoriae) in nemirnimi raziskovalnimi
duhovi predrazsvetljenstva. To nasprotje je sprožila in v veliki meri tudi hranila večja
dostopnost znanj v knjigah, ki so se tedaj že kopičile v zasebnih knjižnicah. Novi
raziskovalni duh, ki v 17. in 18. stoletju pripelje do oblikovanja prvih raziskovalnih
29 Walter Ong (1983 [1958]) poudarja, da je ključna ﬁgura tega prehoda k prevladi vizualnega Petrus Ramus (1515–1572),
ki je skušal retoriko in logiko osvoboditi tiranije tradicionalne oralne kulture. Razvil je vrsto vizualnih pripomočkov – od
diagramov, dreves, grafov, mrež ipd., ki naj bi olajševali razmišljanje oz. nadomestili govor. Ramistična dialektika naj bi
izgubila smisel za sokratski dialog in celo za sholastični disputatio. Ramizem se skuša usmeriti h kontemplaciji zunanjega,
vizualnega sveta in ne navznoter k osebni meditaciji, povezani z glasom in avditivnim aparatom posameznika.

º 3-4 (37/38), 2010

VOL. XII, N

32

IZBRANI TEMATSKI SKLOPI
UNIVERZA, AVTONOMIJA, PRODUKCIJA VEDNOSTI:
INTELEKTUALCI IN ANTIINTELEKTUALIZEM

Polje intelektualno - antiintelektualnega
spopada: kritični vs. sholastični habitus

MESTNA ŠOLA
UNIVERZA

MESTNA ŠOLA
UNIVERZA

locus scientiae
(kraj znanosti)

locus scientiae
(kraj znanosti)

HRUP
URBANO
ŽIVLJENJE
DINAMIKA
DENATURALIZACIJA
FENOMENOV

HETEROGENOST

mesto
univerza

MOBILNA
MENTALNA IN ARHITEKTURNA
STRUKTURA

A
B
E
L
A
R

B
E
R
N
A
R
D

(mobilna, dinamična ekonomija blaga
in intelekta med evropskimi mesti)

HOMOGENOST

podeželje
(samostan)

TIŠINA
ČAŠČENJE
PODEŽELJA,
NARAVE,
PASTORALA,
NATURALIZACIJA
FENOMENOV

ZAPRTASKLENJENA
MENTALNA IN ARHITEKTURNA
STRUKTURA
(zaprta ekonomija blaga in razuma
za samostanskimi zidovi)

ANTIINTELEKTUALNE PREPOZICIJE:

INTELEKTUALNE PREPOZICIJE:

• Jasnost misli in izpeljav razumskega sklepanja
• Misticizem, postavljanje vere pred razumsko sklepanje
(razvidnost argumentacijske logike)
• Rigidno hierarhizirana mentalne reprezentacije družbene strukture (npr. neverniki in
• Kolegialnost, enakopravnost med ljudmi in intelektualnimi nasprotniki
pogani niso ljudje ali so celo »podljudje«, zato si je od njih mogoče vse prilastiti)
• Korektno navajanje nasprotnikov (ne namigovanje in aludiranje)
• Nekorektno (skozi amnezijo izvedeno) prisvajanje idej nasprotnikov
• Praktični čut (obvladovanje teorije v praksi)
• Aludiranje in produkcija soﬁstičnega, ﬁktivnega diskurza (namigovanja, aluzije)
• Oblika: disputatio
• Zavračanje prakse in dejavnega življenja
• Oblika: disputacija, ki se konča z razsodbo ali obtožbo

Grafini prikaz : Eden od kljunih srednjeveških intelektualno-akademskih spopadov: konfrontacija Abelarda in Bernarda, tj. na eni strani reprezentanta oblikujoega se
kritino-refleksivnega in na drugi strani zastopnika starega mnemonino-sholastinega
habitusa, lahko bi rekli – v nekoliko premaknjeni perspektivi – tudi predstavnika mesta in
predstavnika podeželja, krajev spoznavne vednosti in krajev mnemonine posveenosti (Po: Le
Goff,  []; Compayre, ).

seminarjev in raziskovalnega segmenta univerze, se – v stilu starejšega kritično reﬂeksivnega habitusa iz časa Abelarda (v Franciji) oz. reformacije (v Nemčiji) – za
razliko od eruditskega (akumulacija in grmadenje znanj, rivalstvo med eruditi), ki
se čuti doma v sholastičnem habitusu, začne posvečati drugačnim, na spoznanjih,
analitičnih študijah in praktičnem čutu utemeljenim vrstam elaboriranja vednosti in
išče diferencialne povezave med različnimi in raznorodnimi znanji.
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MODERNO POSTSREDNJEVEŠKO
UNIVERZITETNO OKOLJE

(hegemonija
sholastično-mnemoničnega
univerzitetnega habitusa)

(vse večji vpliv
kritično-refleksivnega
univerzitetnega habitusa)

oralnost

pisnost

POLJE TRANSFORMACIJE
(med 13. in 15. stoletjem)

TRADICIONALNO SREDNJEVEŠKO
UNIVERZITETNO OKOLJE

retorika
cerkev / država (skupnost)
verovanjskost, dogmatizem
učenjak-prerok
mešanje javnega in zasebnega
družinska avtoriteta, klientelne vezi
juridično-eklezijastične akademske prakse

raziskovanje, analiza
država / družba (več različnih skupnosti)
kritičnost, reﬂeksija
intelektualec-bojevnik
ločnica med javnim in zasebnim
racionalizirana, birokratska avtoriteta
politično-ekonomske akademske prakse

Tabela : Shematiziran prikaz konstitutivnih kategorij oblikovanja in postopnega
preoblikovanja univerzitetnih habitusov v srednjeveških in modernih akademskih okoljih
(Po: Clark, ; Le Goff,  []).
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Mnemonično-sholastični univerzitetni habitus

Kritično-reﬂeksivni univerzitetni habitus

BERNARD (12. st.)
Samostanske šole (obzidane)
Menih-učenjak
Repetitivnost, eruditizem, mnemonika
(stacionarne kulture, podlaga totalitarizmov)
- Pasivnost
- Pogoltnost, lakomnost
- Homogenizacija
- Razsojanje in eksegeza
- Rigidna družbena hierarhija
- Verovanjska forma mentis
Prazna mnemonika (transmisija istega,
spontane mutacije, ﬁktivnost, nespoznavna raven)
Sklenjen, zaprt svet (obzidje, geto, zaprta ekonomija)

ABELARD (12. st.)
Mesta, odprt svet (»mestni zrak osvobaja«)
Goliard-učenjak, intelektualec
Kumulativna problematizacija in konfrontacija (dinamične
kulture, kritična reﬂeksija kot motor družbenih sprememb)
- Aktivnost (delo, interveniranje v družbo)
- Skrb za ravnovesje, uravnoteženost
- Heterogenizacija, diverziﬁkacija
- Problematiziranje spontanizmov, denaturalizacija
- Enakopravnost ljudi
- Postopna sekularizacija
Kritično analitičen, družbena oz. individualna reﬂeksija
(prepoznava zmote kot gibala, raziskovanje, spoznavna raven )
Odprt, dinamičen svet
(menjalna ekonomija, prepišnost)

prototip
kraj
status
modus operandi

druge značilnosti

način transmisije
prostorskomentalna
paradigma

Nenehna homogenizacija in celjenje celote ne omogoča
vrednotenja posamičnega dela, vsaka odcepitev
od celote je dojeta kot herezija, izdajstvo
-negativen: gospodovalen
(izkoriščevalska razmerja)

odnos do dela

Mobilna struktura omogoča cepitve, fragmentiranje,
diferenciacijo, različne perspektive
pozitiven: enakopraven za vse
(razmerja ekvivalence in vložene vrednosti)

SHOLASTIKA

TRANSFIRMATIVNA LINIJA
vodi v družbeno stasis

TRANSFORMATIVNA LINIJA

srednjeveška družbena doktrina

zagotavlja dinamično,
živo družbeno dogajanje

polje spopada med cerkvenimi in posvetnimi oblastmi
– Sedem svobodnih umetnosti (trivij in kvadrivij)
– Poudarek: gramatika in dialektika
– Sklic na avtoriteto: antika & Biblija (temeljni referenci)

1179: Lateranski koncil –
cerkev skuša vezati intelektualce nase
(brezplačno šolanje, nadarbine)

13. STOLETJE
– uporaba razuma, razvoj
in krepitev laičnega, kritičnega,
lastnega mišljenja

13. STOLETJE
- razvoj in krepitev cerkvene hierarhije,
malikovanja in podrejenosti

- Zaničevanje
ročnega dela

NEPROBLEMATIZIRAN,
NETEMATIZIRAN SKLIC

INKVIZICIJA
[…]
NACIONALIZMI
(doksične, mimetične ideologije:
Historizem, pozitivizem)
- Nekritičnost
- Obsoletnost, modni trendi
- Produkcija videza in
podložnikov

18.STOLETJE:

SLAB,
SERVILEN
BIROKRAT

PRODUKCIJA
BIROKRATSKE SFERE
(rekrutacija obeh habitusov)

- Sfera zaprtih
privilegijev:
prebende,
apanaže,
rente

Pogoji za oblikovanje in ohranjanje
vsebinske univerzitetne avtonomije
niso izpolnjeni, zato prevladuje
negativno tolmačenje univ. avtonomije,
ki je zgolj enoumna

AVTONOMIJA UNIVERZITETNIH
OBLASTI,
da počnejo, kar hočejo
s študenti in učitelji

- Pozitivno
vrednotenje
ročnega in
umskega dela

Nevarnost toge
birokratizacije vednosti

[…]
FRONTALNI NEOLIBERALNI VDOR OZ.
NAPAD NA UNIVERZO TER NJENO UNIČEVANJE
je mogoč le prek transﬁrmativne linije, njenih konformno-dogmatičnih
akomodacij, skrepenelih družbenih diskurzov in togih družbenih razmerij,
kar dela to linijo neodporno na vse ideološke vsadke in nezmožno
učinkovite družbene kritike tudi najbolj destruktivnih ideologij. Seveda
pa ga [neoliberalni napad] v razvitih in avtonomnih univerzitetnih
okoljih blokirajo, ovirajo in subvertirajo močni kritični-reﬂeksivni agensi
univerzitetnih polj, nosilci družbeno transformativne linije, ki je dejanski
motor akademske svobode in avtonomije.

PROBLEMATIZIRAN,
TEMATIZIRAN SKLIC

RAZSVETLJENSTVO
– javna raba uma (Kant)
- Krepitev kritičnega habitusa
- Izobrazba: emancipatorična
dejavnost

DOBER,
PRODUKTIVEN
BIROKRAT

- Kritično-reﬂeksivni
habitus, etika
akademske svobode
- Oblikovanje
znanstvenega duha
- Produkcija državljanov

Izpolnjeni pogoji
za oblikovanje
in ohranjanje
vsebinske

UNIVERZITETNE
AVTONOMIJE,
ki omogoča sinhrono
pluralnost skupnosti in
argumentov

Grafini prikaz : Shematski prikaz postopnega oblikovanja in generiranja univerzitetnih
habitusov
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Sklepne misli o kritično-refleksivnem univerzitetnem habitusu
in (notranji) univerzitetni avtonomiji kot pogojema
sine qua non sleherne univerze
Prav tako kakor kritično-reﬂeksivni univerzitetni habitus tudi univerzitetna avtonomija ni kaka apriorna danost, temveč fenomen, ki je tesno povezan z vrsto akademskih strategij in praks, ki določajo učenjakovo obnašanje. Povezana je s partikularnim delovanjem
in aktivnostmi akademske skupnosti; je postopno »zgodovinsko osvajanje«, ki ima za institucionalni cilj intelektualno in znanstveno emancipacijo v razmerju do oblastno-političnih
mehanizmov in vzpostavitev lastnih vstopnih pogojev in norm, ki veljajo le v speciﬁčnih
znanstvenih poljih (Bourdieu, 2004 [2001], 91).
Stopnja avtonomije univerzitetnega prostora je odvisna od nenehnih in sprotnih soočanj in razreševanj konﬂiktov. Oblikuje se skozi kontinuirana zavračanja in odbijanja vdorov
političnih, ideoloških idr. neznanstvenih doktrin v akademski prostor, ki nenehno grozijo,
da bodo univerzo preoblikovale v vodljivo institucijo ali v orodje oblasti in politike. Univerzitetne avtonomije ne oblikuje neobvezen klepet akademikov o »avtonomiji« in njihovi
domnevni »kritični nastrojenosti« na akademskih srečanjih ali skupščinah, ampak skupek
dejansko izvajanih praks, ki napotujejo na performativno razsežnost delovanja univerzitetnih članov in članic ter univerzitetnih kadrov. Oblikuje jo permanenca kritičnih opažanj
o družbi, o notranjih univerzitetnih razmerah, kontinuum uporov zoper spontano implementacijo dokse v univerzitetno polje, odločna nestrinjanja, nenehni boji za pravice univerzitetnikov in univerzitetnic, niz državljanskih taktik in strategij, za katere se vodstvo neke
univerze odloči, da jih bo razvijalo v razmerju do političnega polja.
Te avtonomne taktike in strategije, ki jih univerza aplicira na zunanji svet, so povezane z argumentiranim usklajevanjem različnih epistemičnih vizij, z dopuščanjem različnih
akademskih metod in pogledov na svet ter last but not least z akademsko svobodo v notranji akademski sferi. Institucionalizirana heterogenost s svojo neprekinjeno produkcijo in
konfrontacijo različnih argumentacij šele omogoča oblikovanje kritičnih habitusov, ti pa so
pogoji možnosti za dejansko univerzitetno avtonomijo.
Tako je univerzitetna avtonomija pravzaprav zgolj emancipatorični učinek bojev in
zastavkov v teh bojih, ki so jih na različnih področjih in disciplinah izbojevali agensi, tj. nosilci in nosilke kritično-reﬂeksivnega univerzitetnega habitusa zoper tiste nosilce in nosilke,
ki menijo, da je treba vselej »pluti s tokom« in se brez premisleka prilagoditi sleherni novi
družbeno-politični situaciji in režimu. Kjer potrebnega odpora zoper režimske simpliﬁkacije kompleksnega univerzitenega polja ni, seveda tudi ni nobene univerzitetne
avtonomije, pa naj se še tako govori o njej. Zgodovina bi nam morala jasno sugerirati,
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kako zmotno in nevarno, predvsem pa naivno ali celo zlonamerno je prepuščanje družbeno-političnega boja za univerzitetno avtonomijo, ki je od samega nastanka univerz sestavni – če ne celo reprezentativni – del univerzitetnega polja, zgolj politiki in ignorantskim
strukturam oblasti na eni strani in le sholastičnim ter spoznavno nesuverenim (na režimske
ideologije neodpornim) znanstvenikom in znanstvenicam na drugi.
Naj na tem mestu sklenem tole sumarno pisanje o univerzitetnih habitusih s Kantovo
mislijo, ki uvaja pričujoči članek. Če jo mutatis mutandis z ozirom na univerzitetne habituse
apliciramo na sedanje univerzitetne razmere, bi se glasila nekako takole:
Naj fakulteta in univerza zgolj poskrbita za dobro infrastrukturo (Kantove dobre ceste)
oz. za razvejano in funkcionalno univerzitetno organizacijo (za študentske domove, štipendije, subvencije, za razvejana akademska omrežja – ne naključna in navidezna, ampak stabilna
in oprta na dejanske intelektualne vsebine, spoznanja in izmenjave, za boljši ﬁskalni iztržek
pri državnih organih, za bolje opremljene, založene in dlje odprte knjižnice itn., ne pa v
prvi vrsti za krepitve političnih in klientelno-ﬁnančnih zavezništev, ki sploh niso primarna
domena akademskega polja, ampak zunanji univerzitetni menedžment), saj si bosta s tem
izdelali najboljšo valuto (Kantovo kovanje dobrega denarja) za mednarodni znanstveni svet in
ugled, ki bi ga tako radi imeli, predvsem pa naj spoštujeta pravne regulacije (Kantova izdelava
meničnega zakona), ki varujejo univerzo in njeno – žal hic et nunc izjemno šibko – avtonomijo pred politikanstvom in klientelnimi uslugami intelektualno šibkih agensov.
Sicer pa – kakor sklene Kant – naj pustita članom in članicam akademske skupnosti, to
je tako študentom in študentkam kakor tudi univerzitetnim predavateljem in predavateljicam
(da je univerza enakovredna skupnost magistrorum et scholarium, smo zapisali na začetku
besedila), da sami delajo to, za kar so najbolje usposobljeni in da to delajo na način, ki se njim
zdi primeren.
V tem svobodnem delovanju predavateljev in študentov sta zgoščena tudi bistvo in
singularna vrednost akademske svobode.
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Taja Kramberger

NEIZENAČEN BOJ:
INTELEKTUALCI IN ANTIINTELEKTUALIZEM.
GABRIEL MONOD
IN FRANCOSKI ZGODOVINARJI
V ČASU AFERE DREYFUS
Prvo obdobje Tretje republike v zadnji tretjini 19. stoletja v Franciji zaznamujejo poudarjene nacionalistične manifestacije, vpete v močno konzervativen družbeno-politični
okvir. V tem času v deželi izbruhne afera Dreyfus (1894–1906), v kateri je judovski častnik
Alfred Dreyfus (1859–1935), stotnik in stažist v glavnem štabu francoske vojske, na nenavadno hitrem in v več aspektih povsem nelegalnem sodnem procesu pred vojaškim sodiščem
v Parizu obsojen veleizdaje (haute trahison; nemški ambasadi v Parizu naj bi izročal podatke
državne tajnosti). V naslednjih letih je Francija in z njo tako rekoč vsa Evropa doživljala številne pretrese v zvezi z afero, ki je razklala politični in družbeni korpus v številnih evropskih
okoljih (če upoštevamo spremljanje afere v ameriškem tisku, pa vsaj deloma tudi ZDA). V
afero so bili na čisto poseben način zapleteni tudi številni francoski zgodovinarji. Angažma
zgodovinarjev na strani Alfreda Dreyfusa, ki je bil dejansko angažma v neposredni zgodovini (histoire immédiate), so skušali antidreyfusarji (med njimi tudi nekateri zgodovinarji)
razglasiti za nevredno aktivnost,1 vendar pa ostajajo – negativnim reprezentacijam navkljub
– hevristična, spoznavna in etična vrednost angažmaja teh zgodovinarjev-dreyfusarjev, ki so
sicer večinoma izhajali iz klasičnih pozitivističnih vrst,2 nedvomne in pomembne (Duclert,
1994, 113).

1

2

Zlasti s publikacijo Précis de l’Aﬀaire Dreyfus (1909), ki sta jo napisala dva militanta ultra-desničarske francoske organizacije Action française pod psevdonimom Henri Dutrait-Crozon. »Action française« je naziv skrajnodesničarskega gibanja, ustanovljenega v času afere (1898), ki je agresivno razširjalo antisemitske in antiintelektualne ideje. Précis de l’Aﬀaire
Dreyfus je antisemitski brevir, ki si sposoja »metodo znanstvene zgodovine«, da bi uveljavil surov in simbolno nasilen
diskurz (laži in polresnic), ki je potreben za učinkovito kontinuiteto antisemitizma. Publikacija je bila ponatisnjena v
letih 1924, 1938 in 1987.
Francoska pozitivistična izhodišča bi v germanofonem zgodovinopisju lahko primerjali s kategorijami nemške historistične paradigme delanja zgodovine (Historismus), povezanimi z nacionalnimi preokupacijami in častmi, linearno kronologijo in deskripcijo, o čemer sem natančneje govorila drugje (gl. Kramberger, 2009).
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Etične spoznavne in državljanske konsekvence dosledne aplikacije
kritične metode branja virov: Gabriel Monod in šartisti
Med vidnejšimi dreyfusarji, natančneje dreyfusisti3 iz časa afere Dreyfus, je tudi francoski zgodovinar Gabriel Monod (1844–1912), urednik Revue historique4(gl. sliko 3) in
strokovnjak za zgodovinsko metodologijo kritičnega pretresa virov (ki se je je priučil v
Nemčiji). Kot prepričan dreyfusar, ki je svoje redne dreyfusistične aktivnosti označil kot
»padce v bolezen akutnega nevro-dreyfusizma«, je 5. aprila 1910 v pismu markizi Arconati-Visconti (1840–1923; gl. sliko 1),5 še vedno v vlogi zaskrbljenega varuha Stvari (tj. afere
Dreyfus, ki se je medtem pro forma že končala s popolno rehabilitacijo topniškega častnika
Alfreda Dreyfusa), zapisal: »Če se mi zdravje povrne [...], bom v zvezi z afero Dreyfus še
nekaj napisal in izkričal to, kar ji Francija in svet dolgujeta. Potomstvo ji mora odrediti pravo mesto – eno najvišjih v naši zgodovini« (cf. po Rioux, 1993, 33–34).

3

4

5

V standardnih študijah o aferi Dreyfus velja razlikovanje, po katerem so dreyfusarji (dreyfusards) tisti, ki so se na samem
začetku javno angažirali v prid nedolžnosti Dreyfusa in pri tem skušali vzpostaviti družbeno atmosfero, v kateri bi bila
mogoča revizija sodnega procesa Dreyfus (iz 1894 in nato tudi tistega iz 1899, ki je Dreyfusa znova spoznal za krivega,
četudi z »olajševalnimi okoliščinami«; odtod tudi naziv revizionisti za dreyfusarje v času afere), dreyfusisti (dreyfusistes)
pa tisti, ki so se tega angažmaja lotili študiozno, podrobneje in v razmerju do širše družbeno-zgodovinske resonance
procesov, ki jih je afera sprožila. Ti drugi, ki so predstavljali močno jedro delovanja in oblikovanja strategij v boju zoper
antidreyfusarje, so v aferi videli referenčno točko za rekonstitucijo družbeno političnega prostora v duhu republikanskih vrednot iz 1789. Druga skupina (dreyfusistov) je bila seveda manjšinska, kar pomeni, da so vsi dreyfusisti tudi
dreyfusarji, medtem ko narobe ne velja. Dreyfusarji seveda niso kaka homogena skupina v političnem in nazorskem
smislu, med njimi je bilo tudi nekaj vidnejših desničarjev, katolikov (denimo Dreyfusov odvetnik Edgar Demange) in celo
monarhistov (denimo Paul Viollet z École des chartes), ki so v dejanjih vojaškega sodnega aparata videli nedoslednost in
nepoštenje, kar je bilo zanje pomembnejše od samega izvora (republikanskega) pravnega reda. In tu je še izraz dreyfusovci
(dreyfusiens), ki meri predvsem na politične optante, ki so se razmeroma pozno in zaradi oportunih razlogov v dani
družbeni konjunkturi odločili glasovati v prid Dreyfusu. Gl. Duclert, 1994; 2006, 80–81; Winock, 1997.
Spomladi leta 1875 je Gabriel Monod prosil založnika Germerja Baillièra, da mu pomaga ustanoviti Revue historique.
Njegova argumentacija v prid potrebnosti revije se je opirala na dejstvo, da dotlej v Franciji ni bilo revije, ki bi predstavljala osrednjo nacionalno zgodovinopisno referenco (v Nemčiji je taka revija, Historische Zeitschrift, obstajala od leta
1859) in ki bi pokrivala obdobja, mlajša od srednjega veka (druge tri odmevnejše in z zgodovinskimi preokupacijami
povezane francoske revije so bile manj proﬁlirane: Bibliothèque de l’École des chartes, Revue des questions historiques in
Revue Archaéologique). Založnik je privolil in tako je leta 1876 revija začela izhajati. Monod je Revue historique vodil
naslednjih trideset let in v tem času uredil prek sto številk, ki so tedaj predstavljaje edinstven prispevek k razširitvi in
poglobitvi pristopov v francoskem zgodovinopisju. Revija je bila zaradi izjemnega razpona Monodovih intelektualnih
aktivnosti kmalu mednarodno odmevnejša od svoje starejše vzornice Historische Zeitschrift. Gl. Den Boer in Pomerans,
1998, 330sq.
Markiza Arconati-Visconti (rojena Marie-Louise Peyrat), v republikansko-socialističnem duhu vzgojena in odlično
izobražena hčerka Alphonsa Peyrata (1812–1891), republikanskega novinarja, senatorja in znamenitega ateista, tesnega
prijatelja Gambette. (Peyratov vzklik »Le clergé, voila le véritable ennemi!« je leta 1863 sprožil veliko hrupa, 4. maja 1877
pa je to formulo v svojem govoru ponovil Léon Gambetta, ki je besedo »clerge« nadomestil s »cléricalisme«). Poročila se
je z markizom Giammartinom Arconati-Viscontijem (1839–1876), ki pa je kmalu po poroki umrl. Sicer je bila Monodova, pa tudi Dreyfusova prijateljica, znana po svojih intelektualno-političnih salonih in široki korespondenčni mreži,
ki jo je imela s pomembnimi francoskimi in drugimi evropskimi učenjaki. Bila je vestna (tudi ﬁnančna) podpornica
republikancev. Med letoma 1887–1898 je obnovila grad Gaasbeek pri Bruslju, ki ga je belgijski kralj Alfonz I. po njeni
smrti – v skladu z njenimi željami – podaril »belgijskemu ljudstvu«; danes je v njem izjemna umetniška zbirka. V času
afere Dreyfus so se v markizinem salonu zbirali številni dreyfusarji. Gl. tudi Baal, 1981.
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Monodov republikanski red sveta, državljanska prisebnost
in validacija zgodovinske metode v neposredni zgodovini
(histoire immédiate)
Gabriel Monod je bil prvi in edini univerzitetnik, ki se je pred januarjem 1898 javno
opredelil za Dreyfusovo nedolžnost. V odprtem pismu 6. novembra 1897 (gl. sliko 5) je –
nekaj mesecev pred drugimi kolegi iz akademskega sveta – javno zahteval revizijo sodnega
procesa.6 Do Monodovega javnega nastopa je sicer prišlo nekoliko izsiljeno, saj zgodovinar
svojega prepričanja v zvezi z Dreyfusovo nedolžnostjo sprva – zaradi strahu pred negativno podobo protestantov v javnosti in morebitnih implikacij, ki bi jih njegova provenienca
utegnila povzročiti7 – ni imel namena javno oznanjati. Vendar pa se je bil po objavi v antisemitskem časniku L’Eclair (oktobra 1897), ki je namigovala na njegovo domnevno zakulisno
vpletenost v afero Dreyfus, primoran javno oglasiti.8
»Čeprav sem že pred nekaj meseci prišel do prepričanja, da je bil kapetan
[stotnik] Dreyfus žrtev pravne zmote, nisem menil, da je moja dolžnost to
mnenje kakorkoli javno razglašati.
[...]
Še več, upal sem, da bo iniciativo prevzel kak katolik in da se bo pojavil kak
nov Voltaire, ki bo branil novega Calasa.9 Bal sem se, da bodo moja lastnost
protestanta in neumni napadi, ki so velikokrat ocenjevali to lastnost in ime,
ki ga imam čast nositi, pri določeni publiki zmanjšali vrednost moje presoje.
Toda ker sem danes neposredno obravnavan, bi se mi zdelo podlo z moje
strani, da ne pojasnim, kako sem prišel do prepričanja o nedolžnosti kapetana
Dreyfusa.
[...]
6
7
8
9

Pismo je bilo napisano 5. novembra 1897, objavljeno pa 6. novembra v časnikih Le Temps in Les Débats.
Ne smemo pozabiti, da je antisemitski delirij, ki je v času afere Dreyfus pustošil po deželi, velikokrat metal jude in protestante v isti koš. Monodova družina je izvirala iz hugenotskih vrst.
Avtor namigovanja naj bi bil novinar Alphonse Humbert (1844–1922), novinar in urednik pretežno antisemitskega
časnika L’Eclair.
V času afere Dreyfus se je zaradi boja, ki ga je Voltaire (1694–1778) izbojeval v prid protestantu Jeanu Calasu (1698–
1762), Voltairovo ime pogosto pojavljalo v javnosti. Jean Calas, protestant in trgovec iz Toulousa, je oktobra 1761 skušal
prikriti samomor sina, pri čemer je bil obtožen njegovega umora s pojasnilom, da je z umorom hotel »preventivno preprečiti« sinovo spreobrnjenje v katoliško vero. V antihugenotski gonji so Jeana Calasa, ne da bi mu kakorkoli skušali dokazati
krivdo (nobenih dokazov ni bilo), mučili, davili, nato pa so ga na kolesu usmrtili in sežgali (marca 1762). Njegove otroke
so prisilili, da so se pridružili meniškim redovom. Calasova družina je zatem prosila Voltaira za pomoč in homme de
Lumières se je v naslednjih letih posvetil dokazovanju in prepričevanju ljudi, da Calas ni imel nič s sinovim samomorom.
Afero Calas je razkrinkal kot odraz napihnjenega religioznega fanatizma katolikov, kanaliziranega v antiprotestantsko fabuliranje, ki je, ko je simbolno nasilje preraslo v konkretno brutalnost, imelo drastične realne učinke. Leta 1765 so preklicali razsodbo touluškega parlamenta o Calasovi krivdi in zatem Calasa tudi rehabilitirali. Drža angažiranega učenjaka
(v tem je tudi Voltairova sorodnost s koncepcijo »angažiranega intelektualca«; Voltaire se je kasneje angažiral še v nekaj
primerih) je Voltairu v tedanji razsvetljenski Evropi močno dvignila ugled borca za pravice človeka in državljana.
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Osebna potreba vesti in čista skrb za pravičnost sta me prisilili, da se izjasnim v
zvezi s to bolečo zadevo. Lahko da se motim, rekel bi celo: rad bi, da mi dokažete, da se motim, saj bi s tem ušel temu trpinčenju ob misli, da je moja dežela
obsodila nedolžnega na takšno kazen za takšen zločin. / Toda mislim, da se ne
motim; ne verjamem niti, da sem popustil himeričnemu donkihotstvu, ko sem
se prepričal o Dreyfusovi nedolžnosti, niti, da sta mene, potomca preganjanih,
zaslepila zgražanje, ki sem ga občutil, ko sem videl, kakor se mešata religiozno
in rasno sovraštvo s čistim vprašanjem pravičnosti in patriotizma, in želja, da bi
branil juda v času, ko so judje predmet okrutnega predsodka in podlih preganjanj.« (Monod, 1898c, 214–215 in 216–217).
Kasneje so Monoda v angažmaju pri aferi Dreyfus zasenčili drugi, bolj znani učenjaki
in »intelektualci«,10 vendar pa si velja njegov angažma, ki je zanimiv prav zato, ker se je do
njega dokopal sam, in to prek zgodovinske kritične metode branja virov, nekoliko podrobneje ogledati.
V nadaljevanju podrobneje prikazujem angažmaje nekaterih pariških zgodovinarjev,
Monoda in njegovih kolegov z École des chartes in podajam še kratek pregled angažiranosti
nekaterih drugih francoskih »intelektualcev« v času afere Dreyfus. Posvečam se tudi konstituciji »intelektualca«, ki ga je afera vzpostavila in ki je sprožil močan protitok »antiintelektualizma« (antidreyfusarjev), katerega ključne avtorje in njihovo retoriko si bomo na kratko
ogledali, in državljanskemu habitusu, ki ga je afera znova obudila v duhu dediščine 1789.
Videli bomo, kako so francoski državljani in univerzitetniki zavzemali strani, pri čemer so
se nekateri zavzeli za nedolžnost Dreyfusa, obrambo republikanskih vrednot ali vsaj vrednot pravne države, za enakost pred zakonom in za laično državo, drugi so zasedli pozicije
na strani sentimentalno doživljanih in patetično prikazovanih starorežimskih monarhičnih
družbenih predstav, antisemitizma, antiintelektualizma in katoliške reakcije, tretji pa so se,
kakor denimo pisatelj Romain Rolland (1866–1944), distancirali od obeh vpletenih strani
(in pri tem zmotno menili, da je pasivnost »nevtralna«).
Afera Dreyfus, ki je izbruhnila jeseni 1894 in se je sprva zdela zgolj trivialna epizoda
vojaške obveščevalne službe, ki jo je v svojih stolpcih valjal senzacionalistični rumeni tisk,
je na različne, velikokrat drastične načine posegla v življenja ljudi v Franciji ob koncu 19.
in na začetku 20. stoletja. Afera ni le razcepila Francije – po njenem vzoru pa je sledil tudi
razcep v številnih drugih nefrancoskih okoljih v Evropi in širše (denimo v Ameriki); se10

Za spiritus movens dreyfusarskega tabora na École normale supérieure (okr. ENS) npr. večinoma velja Lucien Herr (1864–
1926), vendar pa naj bi ga – tako meni Jules Isaac v svojih spominih (1959, 120–121) – za stvar zagrel prav Gabriel Monod.
Pojem intelektualec postavljam v navednice tedaj, ko z njim merim prav na pomen, ki ga je beseda pridobila v času afere
Dreyfus, ko se je z vstopom Émila Zolaja in z objavo njegovega pisma predsedniku republike Félixu Fauru z naslovom
Obtožujem...! v Clemenceaujevem časniku L’Aurore 13. januarja 1898, redeﬁniralo polje državljanske participacije v javnem
prostoru. Pismo smo pred leti v slovenščini objavili v reviji Monitor ZSA (glej letn. IV, št. 1–2, 2004, 4–20).
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veda drugod skladno s partikularnimi lokalnimi konteksti in družbenopolitičnimi
konstelacijami – na dva tabora, od katerih
se je eden čutil poklicanega za zagovor
in obrambo dediščine francoske revolucije, drugi pa je v aferi videl priložnost za
mobilizacijo v smeri ponovne restavracije
Ancien régime – ampak je tudi povzročila
zapletena razhajanja in prekinitve odnosov
znotraj posamičnih taborov in sorodniških vezi, česar tu ne mislimo načenjati.
To pretresljivo dogajanje kaže na skrajno
kompleksnost tega ključnega dogodka, ki
je kot »nova oblika nečlovečnosti«, kakor
afero opredeljuje Hannah Arendt (2003),
ponudil »bežen vpogled v 20. stoletje« in
ga v marsičem globinsko zaznamoval (Gl.
tudi Marrus, 1995).
Gabriel Monod je bil potomec hugenotske družine, ki se je v času protestantskega
eksodusa, izvirajočega iz revokacije nantskega edikta,11 razbežala po evropskih deželah.
Monodovo intelektualno zaledje je bilo na
eni strani povezano z esprit quarante-huitards, na drugi strani pa prežeto s protestantskim liberalizmom, ki se je močno nagibal
k republikanskim vrednotam. Že leta 1861 je
Gabriel v svojem dnevniku zabeležil, da mu
je všeč učitelj zgodovine (Tommy Perrens),
ker je »rdeč republikanec«, kakršen je »tudi
11

Slika : Markiza Arconati-Visconti
(rojena Marie-Louise Peyrat), podpornica republikancev in gostiteljica
dreyfusarskega salona, vodila je korespondenco z Gabrielom Monodom.
(Vir: http://www.minutes.be/NL/Artikel.aspx?
ArtikelID=&RubriekID=)

Nantski edikt je leta 1598 razglasil francoski kralj Henrik IV., nanašal pa se je na protestantsko eksistenco (hugenote)
znotraj okvirov francoske, pretežno katoliške družbe. Edikt je skušal (v več primerih sicer neuspešno) ustaviti francoske
verske vojne. Na eni strani so bili po nantskem ediktu protestanti prvič priznani za »nekaj več« od heretikov, na drugi
strani pa je edikt z ločitvijo religiozne in posvetne sfere odprl pot sekularizaciji. Edikt, ki je de facto reinstravriral katoliško
vero kot uradno vero v Franciji, je obsegal 92 temeljnih členov, ki so opredeljevali bistvena razmerja mirovnih pogodb,
in 56 skrivnih členov, v katerih so bile določene pravice in dolžnosti hugenotov (dodatni sta bili še dve patentni pismi,
brevets, z vojaškimi in pastoralnimi klavzulami). Po revokaciji nantskega edikta leta 1685 (s fontainebleauskim ediktom
jo je izpeljal Ludvik XIV., vnuk Henrika IV.), ki je protestante zoper naredila za ilegalne prebivalce Francije, sta sledila
neusmiljen pregon in izseljevanje protestantov iz Francije. Na revokacijo je pruski kralj Friderik Viljem odgovoril s potsdamskim ediktom, ki je protestantom izražal dobrodošlico v Brandenburgu.
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on sam« (Den Boer in Pomerans, 1998,
286; cf. Monod, 1903).12 Po končani École normale supérieure je nekaj časa preživel
zunaj Francije; najprej v Firencah, kjer je
pripravljal doktorat iz ﬂorentinskih gild. V
sproščeni družbi ﬂorentinskih učenjakov
in učenih žensk je srečal impresivno in inteligentno gospo Malwido von Meysenbug
(1816–1903; glej sliko 2), republikansko
usmerjeno pisateljico in prijateljico Nietzscheja (in Wagnerja), ki je zaradi političnega
prepričanja prekinila stike s svojo aristokratsko družino.13
Malwida von Meysenbug, ki je tedaj
živela v italijanskem eksilu, je s seboj v Italijo (leta 1862) pripeljala mlado dekle, Olgo
Slika : Malwida von Meysenbug, republiHerzen (ok. 1850 ali 1851–1853), hčerko
kanska pisateljica in voditeljica slovitega
ruskega anarhističnega revolucionarja in
intelektualno-umetniškega salona v Rimu.
(Vir: http://www.kassel.de/cms/stadt/frauen/
začetnika socializma Alexandra Herzna
geschichte/info//malwida_v_meysenbug.jpg)
(1812–1870), ki jo je posvojila in na katero je imela močan materinski vpliv. Vanjo
se je Gabriel Monod silovito zaljubil in se je z njo naposled tudi poročil (1873). Pred
poroko pa je še nekaj časa preživel v Nemčiji, in sicer na univerzah v Göttingenu in v Berlinu, kjer se je priučil zgodovinarske metode kritičnega branja virov, ki je tedaj v Franciji
niso poučevali na tako neposreden in kognitiven način – skozi seminarsko delo (četudi je
ta v Franciji pred tem že bila znana).14 Gabriel Monod je bil po vrnitvi iz Nemčije (1869)
prvi, ki je tak način dela – ne brez zgražanj in negodovanj nekaterih nadrejenih – vpeljal
v Francijo. Kmalu po vrnitvi je na tedaj novi šoli École pratique des hautes études (okr.
EPHE)15 zasedel mesto repetitorja (répétiteur) za zgodovino. Z vpeljavo seminarskega
12

Monodov dnevnik je, kakor pišeta Den Boer in Pomerans (1998, 425 v op. 170), na voljo v hiši njegovih starih staršev
na 18, rue Parc Clagny v Versaillesu pri g. Charlesu Ristu (fondi Maria Rista). Dnevnik je v času svojih priprav na objavo
Histoire de l’Aﬀaire Dreyfus konzultiral tudi Jospeh Reinach. Gl. tudi Rebérioux, 1976; Puaux, 1898b.
13 Gabriel Monod jo je v predgovoru k spominom, ki jih je Malwida von Meysenbug napisala in objavila leta 1900, označil
za »eno najizvirnejših osebnosti nemške sodobne literature« (Monod v Meysenbug 1900, V). V njenem salonu so se
zbirali številni učenjaki in pomembni možje, ki so bili seveda tedaj še relativno anonimni; tam je Gabriel Monod srečal
Friedricha Nietzscheja (1844–1900), Richarda Wagnerja (1813–1883), Giuseppeja Mazzinija (1805–1872) idr.
14 Na mladega Monoda je zlasti vplival nemški zgodovinar Georg Waitz (1813–1886), medievist in predavatelj na göttingenski univerzi (zlasti njegov seminar, kjer je ob praktičnem delu z viri študentom podajal kritično zgodovinopisno metodo, je bil dobro obiskan). Waitz je bil Rankejev učenec, ki je sodeloval (nekaj časa tudi kot vodja) pri realizaciji projekta
Monumenta Germaniae Historica. Kot nemški nacionalist (bojevito in izključevalno nastrojen zoper dansko politiko) se
je za krajše obdobje aktivno vključil v politiko.
15 Šolo je leta 1868 ustanovil francoski minister za izobraževanje Victor Duruy (1811–1894).
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dela na šolo je, kakor rečeno, imel kar nekaj težav; najbolj je »novosti« nasprotoval Alfred
Maury (1817–1892), francoski erudit in vpliven profesor, ki je od leta 1862 predaval
na Collège de France, bil pa je tudi eden od soustanoviteljev EPHE.16 Gabriel Monod
je francosko-prusko vojno preživel kot vojak na fronti in je po koncu vojne v dokaj odmevnem delu Allemands et Français (1871) popisal svoje izkušnje v bitkah pri Metzu in
Sedanu. Medievistične študije Merovingov in Karolingov so mu prinesle ugled, vendar pa
doktorske teze zaradi prevelike zaposlenosti ni nikdar končal. Študiral je več stvari vzporedno, njegovo znanje je bilo neprimerno večje kakor, denimo, znanje njegovega kolega
Ernesta Lavissa, ki se je držal omejenega področja pruske srednjeveške zgodovine. Zaradi
Monodovega večjega zanimanja za analizo in posvečanja temeljnemu raziskovanju, manj
pa za pisanje politično instrumentalizacijskih (za nacionalno zgodovinopisje referenčnih,
za bolj resno in zahtevno znanstveno zgodovinopisje pa pretežno redundantnih) sintez,
se njegovo delo ob površnem pregledu (seveda neupravičeno) zdi nekako nedokončano,
fragmentarno. Dajanje prednosti študiju snovi same prek hevristične aplikacije kritične
metode v zgodovinopisju je Gabriela Monoda tudi pripeljalo do tega, da je brez omahovanja zavrnil precej boljšo plačo na liceju Henri IV in se raje zaposlil, kar smo že omenili,
kot repetitor na EPHE, kjer je lahko več časa namenil znanstvenemu delu (ibidem, 95).
O svojih izbirah je leta 1894 zapisal: »Sprašujem se, ali sem v svojih dolžnostih zgrešil,
ker sem se posvečal toliko stvarem, postal mojster za vse, se s prejkone epikurejsko prizanesljivostjo prepuščal branju vsega, videnju vsega, razumevanju vsega, ljubljenju vsega«
(ibid., 287).
Vendar pa je Monod bolj kakor katerikoli drugi zgodovinar Belle Époque pripomogel k
temu, da se je francosko zgodovinopisje v zadnji tretjini 19. stoletja moglo integrirati v mednarodne diskusije na znanstveno zahtevnejši ravni (četudi v referenčnem okviru nacionalnega zgodovinopisja) in se s tem plasiralo v pomembno akademsko sfero, ki je – zahvaljujoč
prav Monodu – imela eno od oporišč na EPHE (njena 6. sekcija se je po drugi svetovni
vojni osamosvojila v današnjo EHESS – École des hautes études en sciences sociales). Na
EPHE je Monod predaval 35 let (1869–1905), na ENS pa 25 let (1880–1905) kot naslednik Lavissa, ki si je raje izbral bolj notorično (a tudi bolj politizirano) kariero na Sorboni. V
zadnjih letih svojega življenja je Monod z velikodušno pomočjo markize Aconati-Visconti
zasedel Katedro za »splošno zgodovino in zgodovinsko metodo« (ibidem; Baal, 1981). Tri
ključne značilnosti označujejo angažma zgodovinarja in »intelektualca« Gabriela Monoda,
ki se je v zvezi z afero sicer prepoznaval kot »ponižni borec druge bojne črte« (Rioux, 1993,
33): specializacija v zgodovinski metodologiji in kritični analizi virov, široke mednarodne
povezave in rigorozna moralna zavezanost.
16

Precej kasneje je Ernest Lavisse, zgodovinar in Monodov nekdanji sošolec, ki ga bomo v nadaljevanju še srečali, rekel, da
je seminarsko delo, ki ga je Monod tedaj skušal vpeljati, nanj naredilo velik vtis in v njem predramilo idejo, da bi ga vpeljal
kot novo obliko visokega izobraževanja (Den Boer in Pomerans, 1998, 287).
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Ko je Monod leta 1897 javno nastopil na strani Dreyfusove nedolžnosti, so bile njegove
institucionalne, kakor tudi – videli bomo – razvejane in stabilne mednarodne vezi, že vzpostavljene. Prav tedaj je postal tudi član prestižnega Institut de France,17 dejansko pa je bil erudit
sistematične preciznosti in širokih obzorij, s katerim se je tedaj v Franciji lahko meril le malokdo. Afera je zanj predstavljala »zgodovinsko dejstvo«, proces, ki je sproduciral svoje lastne
dokumente in pričevanja, avtentične ali ponarejene. Da bi se kot zgodovinar in naposled tudi
kot človek in državljan (republikanec), ki je želel imeti lastno, odgovorno oblikovano stališče
v razmerju do obravnavane materije, lahko opredelil, jih je moral najprej analizirati. Gabriel
Monod si ni pustil prišepetavati; da bi zadostil zahtevnim kriterijem, je dokumente in druga
pričevanja v zvezi z afero Dreyfus, ki jih je skrbno zbiral, podvrgel obema vrstama rigorozne
kritične metode: najprej zunanji kritiki in nato še notranji kritiki virov.18
V zvezi s prvo je, potem ko je skrbno preučil vse objavljene dokumente v brošuri svojega nekdanjega študenta Bernarda Lazarja (1865–1903) Une erreur judiciaire (1896), Lazarja prosil, da mu naskrivaj pošlje še Dreyfusov rokopis, ki ga je v nadaljevanju primerjal z
rokopisom bordereauja (gl. sliko 4).19
Izid njegove analize rokopisa je znan: bordereauja po njegovem ni napisala Dreyfusova
roka. »Meni ta študija zadošča za to, da je revizija procesa potrebna« (Rioux, 1993, 34 v
op. 6), je izjavil, v odprtem pismu v Le Temps (6. novembra 1897) pa je javnosti predočil
svojo izjavo suverenosti in neodvisnosti: »Do tega prepričanja sem prišel sam, ne da bi
kdorkoli od tistih, ki so se ukvarjali z afero, vplival name« (Monod, 1898c, 216–217). V
pismu, naslovljenemu Gastonu Parisu 2. marca 1898, piše: »Osupel sem bil, da ne Meyer, ne Giry, ne Molinier [dreyfusarski šartisti] in ne vi niste opazili,20 da izjava Lasteyrieja
17

Najprestižnejša francoska intelektualna institucija, ustanovljena 1795, ki danes združuje 5 akademij (od katerih so bile prve
tri ustanovljene že v 17. stoletju): Académie française (1635), Académie des inscriptions et belles-lettres (1663), Académie
des sciences (1666), Académie des sciences morales et politiques (1795) in Académie des Beaux-Arts (1816).
18 O tej dvojni analizi poroča tudi sam v navedenem odprtem pismu v časniku Le Temps, 6. novembra 1897. Prim. Grafenauer, 1960, 249sq in 373sq.
19 Dokument, na podlagi katerega so na prvem sodnem procesu 22. decembra 1894 pred vojnim svetom v Parizu obsodili
Alfreda Dreyfusa. Marie Bastian, snažilka, ki je bila zaposlena na nemški ambasadi v Parizu, obenem pa je bila sodelavka
francoske protiobveščevalne službe, je koščke bordereauja, ki jih je našla v košu nemškega atašeja Schwarzkoppna, predala
francoski ambasadi. Bordereau vsebuje nekaj podatkov o vojaških premikih ter vojaški opremi in tehniki. Rokopis dokumenta naj bi se ujemal z rokopisom Alfreda Dreyfusa, kar so v glavnem štabu francoske vojske, v katerem je prevladovalo vročično antisemitsko ozračje, določili v nenavadni naglici, nato pa naročili strokovno ekspertizo, ki naj bi hipotezo retrospektivno
potrdila. Vendar pa se je kasneje, ko je dokument skrbno analizirala vrsta izvedencev, med njimi kar nekaj zgodovinarjev iz
École des chartes (okr. šartistov, les chartistes), h katerim se bomo še vrnili, izkazalo, da to ne drži. Dejanski pisec bordereauja
in tudi glavni krivec v aferi Dreyfus je bil grof Ferdinand Walsin Esterhazy (1847–1923), potomec znane madžarske družine Esterhazyjev in v času afere član ožjega vojaškega vrha v francoski vojski. Dejansko danes dokumenti kažejo, da je bil
Esterhazy dvojni vohun in prevarant, ki ga je francoska vojska izkoriščala za lastne namene.
20 Vsi našteti in še številni drugi znani učenjaki, ki so bili vpleteni v afero, med njimi denimo Lazare, Longon, Charavay,
Molinier, Hanotaux, Péguy, so bili Monodovi študentje, ki so prihajali na njegov delovni seminar na École normale supérieure. Tam so se spoznavali s temeljnimi prijemi metode kritične analize virov. Nekatere si bomo nekoliko podrobneje
ogledali v nadaljevanju. Cf. Rioux, 1993.
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Slika : Gabriel Monod (leva slika levo) in Alfred Dreyfus (leva slika desno) in naslovnica
prve številke Revue historique iz  (slika desno).
(Vira: http://www.dreyfus.culture.fr/en/the-aftermath-of-the-affair/from-eyewitnesses-to-historians/media-archives--html-Alfred_Dreyfus in http://gallica.bnf.fr/)

[antidreyfusarski šartist]21 temelji na dvoumnosti: na mešanju kopij in faksimilov. Pogosto
krivimo mlade ljudi, da se zatekajo h kopijam, namesto da bi uporabljali izvirnike; mislim,
da se doslej to vprašanje še ni zastavilo za fotograﬁrane faksimile, ki jih les chartistes še zmeraj
21

Robert de Lasteyrie (1849–1921), profesor arheologije in antidreyfusarski šartist. Pri »Lasteyriejevi izjavi« gre za
besedilo, ki ga je objavil antidreyfusarski časnik L’Éclair 18. februarja 1898, v katerem avtor na spreten in demagoški
način subvertira argumentacijo svojih dreyfusarskih šartističnih kolegov s tem, da rekurentno opozarja, da ti dokumenta, ki so ga »preiskali«, dejansko sploh ne poznajo, saj so preiskovali le reprodukcijo v obliki faksimila. Pri tem se
sklicuje na kršenje šartističnega znanstvenega etosa, ki naj bi zapovedoval analiziranje izvirnikov (seveda mu je bilo
hkrati popolnoma jasno, da je veliko listin in diplom ohranjenih zgolj v zelo rudimentarni obliki in da so se šartisti
ničkolikokrat zatekali k faksimilom, fotograﬁjo pa so, na kar opozarja Monod , tako ali tako imeli kar za »izvirno
odslikavo dokumenta«; dejstvo je, da argumentacija v zvezi z analizo pisave bordereauja sploh ni zadevala tistega dela
analize, pri katerem bi narava dokumenta lahko karkoli spremenila). Tako izbrana retorika je bila skrajno učinkovita,
saj ni zadevala argumentov, ampak je grosso modo merila le na diskvaliﬁkacijo dreyfusarskih šartistov. Antidreyfusarski
tisk jo je nemudoma pobral kot svojo trofejo. Demagoškemu ekskurzu, ki ni zadeval partikularne vsebine, ki je bila
relevantna za sodni proces, pa je nasedlo tudi sodišče. Domala vsi zapleti in dolgovezja, izvedena prek degradacije
šartističnih izvedencev (Giryja, Meyerja in Moliniera) kot spretne strategije oddaljevanja od resničnega problema (to
je od grafološke analize pisave Dreyfusa in Esterhazyja), so tako rekoč vezani na redundantno razlikovanje med izvirnikom in faksimilom. Lasteyriejevi izjavi je sledil »Manifest [antidreyfusarskih] šartistov«, ki ga je prav tako objavil
L’Éclair (22. februarja 1898) in v katerem je 55 podpisnikov, šartističnih antidreyfusarjev, podprlo Lasteyriejevo izjavo.
Gl. Joly (1989, 636–639).
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uporabljajo kot izvirnike«. Opažanje ni zanimivo zgolj zato, ker je Monod opozoril
na površnost in nedoslednost analize in
šepavost v argumentaciji antidreyfusarskih
šartistov (tudi ti so namreč mutatis mutandis »fotograﬁje« uporabljali kot »izvirnike«), ampak tudi zaradi Monodovega
vsaj nakazanega drugačnega, v primerjavi z
drugimi zgodovinarji-sodobniki kritičnega
razmerja do fotograﬁje kot vira za reprezentiranje realnosti. Fotograﬁja je tedaj, kakor
vemo, večinoma veljala za avtentičen vir, ki
neposredno odraža realnost. Monod je bil
v nasprotju s tem dobesednim in neproblematiziranim prevajanjem realnosti v vizualno obliko, na kateri je slonela argumentacija antidreyfusarjev, zaradi kategorične in
ne poljubne ali arbitrarne kritičnosti očitno
zmožen v fotograﬁji zaznati potencialno
manipulabilnost, ki so jo zgodovinarji (razen maloštevilnih izjem) začeli sistematično
problematizirati in objektivirati šele slabo
stoletje za njim.22
Slika : Bordereau (desno), katerega
kritina primerjalna analiza z rokopisom
Alfreda Dreyfusa je Gabrielu Monodu
zadošala za revizijo sodnega procesa
(Vir: knjiga Bernarda Lazarja, .)

Notranja kritika virov, v okviru katere je Monod želel natančneje razumeti
razmerja v dogajanju afere Dreyfus, se je
odvijala v obliki doslednega spremljanja,
arhiviranja in zapisovanja reprezentacij v
medijih, pričevanj, obrekovanj v zvezi z afero. Zgodovinar si je med majem 1898 in majem 1900 vse, kar je utegnil dnevno odkriti ali pridobiti v zvezi z afero, vestno zapisoval
v svoj dnevnik. Naknadno je te informacije s posebnimi razrezi klasiﬁciral in analiziral.
Na podlagi analize jih je ocenil, kakor je bil navajen delati s srednjeveškimi kronikami,
ko je ocenjeval avtentičnost in avtorizacijo. Monod se je torej hotel sam prepričati in opremiti z vso mogočo nepristranskostjo, še preden bi srečal Mathieuja Dreyfusa, Alfredovega brata, ki se je vse od začetka zagnano boril za Dreyfusovo nedolžnost (srečanja
22

Za tako imenovani »vizualni obrat« (pictorial turn) v 80. letih 20. stoletja gl. Burke, 2003, in tam navedeno literaturo.
Kakor bomo videli v nadaljevanju, je bil na sodnem procesu zoper Zolaja ključni zaplet, prek katerega so skušali antidreyfusarski šartisti diskvaliﬁcirati kredibilnost dreyfusarskih, prav neskončna debata okrog izvirnika in faksimilov.
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z njim je pred junijem 1898 zavračal, saj ni želel, kakor sam pravi, da bi sentiment ali osebni
stiki vplivali na njegovo presojo).23
Monodov konsekventni zgodovinskokritični angažma, ki je obenem »intelektualni«
angažma v povsem Zolajevem smislu, je lep primer tega, kako lahko raziskovalca pozitivistične smeri, ki je ne smemo podcenjevati, saj sta naposled akumulacija in kritični pretres
gradiva podlaga vseh resnih raziskav (šele naslednja faza, če je v zgodovinopisju prisotna,
nam namreč lahko pove kaj več o prisotnosti ali odsotnosti teoretskega in epistemičnega
znanja in zmožnosti raziskovalca), a tudi ne precenjevati, saj predstavljata šele začetek zahtevnega in dolgotrajnega znanstvenega dela, ki v razmerjih med različnimi skupki analiziranih gradiv in podatkov išče koherentne povezave in inteligibilnost, pripelje do pomembnih
in ireverzibilnih spoznanj. Sistematično in dosledno upoštevanje kritične metode je Monoda pripeljalo do epistemološke in teoretske pertinence, ki je subsumirana v njegovem izrazu
»resnica« afere Dreyfus.
»Slavni članek, ki ga je objavil L’Eclair leta 1896, katerega avtorstvo lahko
očitno pripišemo osebi, zelo vpleteni in zelo blizu procesa, in objava faksimila bordereauja, pripisanega Dreyfusu, v Le Matin, sta me spodbudili,
da sem nadaljeval s preiskavo, ki je okrepila moje dvome. Iz tega članka je
izhajalo, da je bil prav ta bordereau, v katerem dva od petih izvedencev nista
prepoznala Dreyfusove roke, edini dokaz, s katerim je bila motivirana obsodba, saj niso mogli pravno upoštevati papirja,24 ki so ga naknadno dostavili
sodnikom, ne da bi o tem kaj vedela obtoženec in njegov zagovornik, in o
katerem ne poznamo ne jamstev za avtentičnost ne datuma ne izvora, in ki,
kakor pravijo, vsebuje zgolj začetnico, ki jo je mogoče interpretirati kakorkoli.« (Monod, 1898c, 216.)

23 V odprtem pismu v Le Temps (6. novembra 1897): »Ne da bi stopil v stik s kapetanovo družino, saj sem se želel izogniti
osebnim vplivom, sem od nekoga tretjega pridobil faksimile bordereauja in več Dreyfusovih pisem različnih datacij in z
njihovo pomočjo skrbno primerjal pisave; dal sem jih preiskati tudi enemu od svojih prijateljev, zelo izurjenemu grafologu, ki je prišel do istega sklepa kakor jaz. Menim, da lahko potrdim, da bordereau ni mogel biti napisan z Dreyfusovo
roko. / Za oko neizkušenega ali že prepričanega opazovalca sta si pisavi lahko do neke mere podobni, če pa ju analiziramo, opazimo, da so vse podrobnosti in sam značaj kaligraﬁj različni. Če bi Dreyfus napisal ta bordereau tako, da bi
popačil svojo pisavo [to je bilo uradno sodno-izvedensko mnenje, ki je bilo sprejeto na 1. sojenju v Parizu 22. decembra
1894], bi uporabil pisavo, ki se veliko bolj razlikuje od njegovega rokopisa, poleg tega pa bi ga njegove graﬁčne navade s
posamičnimi potezami izdajale« (Monod, 1898c, 216).
24 S »papirjem« Monod meri na nenavadni dokument, znan pod imenom dossier secret (skrivni dosje), ki ga je glavni štab
ad hoc pritegnil v prvo sodno razpravo zoper Alfreda Dreyfusa (1894), pri čemer pa ga ni pokazal ne obrambi in ne obtožencu. Nov dokument, ki naj bi inkriminiral Dreyfusa, se je antidreyfusarjem zdel tembolj potreben po piktoresknem
zapletu, ki ga je na sojenju Dreyfusu uprizoril Alphonse Bertillon (1853–1914). Bertillon je bil takrat na vrhuncu svoje
slave kot izumitelj pravne antropometrije, ni pa bil tudi poznavalec grafologije. Razglasil je, da gre pri bordereauju za
auto-forgerie (samoponeverbo); skratka, Dreyfus naj bi poneveril lastno pisavo, da bi zavedel morebitne bralce, in se pri
tem okoristil še s pisavama svojega brata Mathieuja Dreyfusa in svoje žene Lucie Dreyfus. Ljudje so se iz te »ekspertize«
začeli norčevati, kar je omajalo »kredibilnost« dokazov glavnega štaba vojske. Odtod dossier secret, v katerem naj bi inicialka »D.« nedvoumno kazala na Dreyfusa kot krivca (dejansko pa se je nanašala na nekega drugega vohuna: Duboisa).
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V zvezi z drugo značilnostjo Monodovega angažmaja v aferi Dreyfus, ki zadeva njegovo družbeno mrežo, povejmo, da se je obravnavani zgodovinar v času svojega dela na École
normale supérieure izrazito odlikoval med kolegi ne zgolj zaradi svoje priljubljenosti in
erudicije, ampak tudi zaradi angažmaja v času francosko–pruske vojne,25 naposled pa tudi
zavoljo družinskih vezi (poročil se je, kakor smo omenili, z Olgo Herzen, hčerko znanega
Alexandra Herzna). Iz vrst zgodovinarjev je močno izstopal s svojo evropsko dimenzijo
presojanja posamičnih tematik. Veliko je tudi potoval; analiza njegove korespondence med
novembrom 1897 in novembrom 1898 kaže, da je bil v času afere vsaj štirikrat v Rimu,
večinoma na daljših bivanjih (tam ga je konec oktobra 1897 tudi presenetila že omenjena
neprijetna novica, zapisana v antisemitskem in antidreyfusarskem časopisu L’Eclair, češ da
naj bi on vlekel niti afere Dreyfus),26 obiskal pa je še Nemčijo, Anglijo, Nizozemsko, Belgijo
in Švico. Ta potovanja, s pomočjo katerih je sicer razširjal svoja dreyfusistična spoznanja,
so bila pomemben del njegovih eksistenčnih in intelektualnih aktivnosti, obenem pa je zelo
močna medijska kampanja zoper njega krepila njegove dvome v poštenost in zmožnost razumske presoje tiskanih medijev. O dnevnem časopisju je imel zelo slabo mnenje, medijem
ni zaupal, saj je bil prepričan, da so novinarji, ki v njih delujejo, ljudje brez metode in stališč,
potemtakem nevredni zaupanja. Zdelo se mu je potrebno arhivirati in celo revidirati odprta
pisma, ki so prihajala iz tujine in so, denimo, izražala »zgražanja Nizozemcev, teh zvestih
francoskih prijateljev«, kakor je potožil v pismu Reinachu 24. septembra 1898. Monod je
bil prepričan, da »Francija ne bo pridobila spoštovanja sveta in varnosti svojih zaveznic,
dokler ne bo pogumno priznala svoje zmote in se poklonila Resnici in Pravici« (v pismu
Reinachu 31. decembra 1898 iz Rima; cf. Rioux, 1993, 36).27 Revizija sodnega procesa je
zanj imela francosko, a tudi evropsko dimenzijo, ki je drugi kolegu zaradi svojega (večinoma
zgolj nacionalno) omejenega obzorja in mentalnega okvira niso mogli ne videti ne prepoznati. V tem zadnjem, v zmožnosti prepoznanja in priznanja zmote, pa Gabriel Monod
močno presega pozitivistično omejenost in v svoj dreyfusistični angažma vnaša epistemično
razsežnost. V pismu Romainu Rollandu, svojemu mlajšemu kolegi, ki je – kakor pred tem
25 Veliko študentov iz časa 1870 se je Monodovih seminarjev kasneje spominjalo kot sproščenih, duhovno povezovalnih in
prijateljskih srečanj, v katerih je prevladoval duh medsebojne pomoči in harmonije med generacijami (Rioux, 1993, 35).
26 Malo kasneje, novembra 1897, se je v svojem pozitivističnem pikolovstvu, ki ni preneslo kompleksnejše državljanske
akcije, ki se ne omejuje na enega izmed učinkov obstoječih političnih razmer, razburil zaradi »nesmiselnih silovitosti Zolaja« (aux violences insensées de Zola; zdi se tudi, da je bilo omalovaževanje pisateljev in njihovih spoznanj, konstitucijska
sestavina univerzitetne ideologije konec 19. stoletja v Franciji); pisal je Julesu Reinachu in Yvesu Guyotu, tedaj urednikoma Le Siècle, naj objavita popravke, saj je menil, da lahko netočnosti prekrijejo boj za pravičnost (v tej skrbi za minuciozno
razvrstitev akumuliranih podatkov dejansko prihaja na dan njegov dosledni pozitivizem z vso svojo omejenostjo): »Mi,
drugi dreyfusarji, nimamo pravice, da bi zagrešili lapsus«, stoji v pismu Reinachu z dne 18. aprila 1899 (Cf. Rioux, 1993,
35 v op. 9).
27 Za preučevanje Monodovih stališč in socialnih vezi v času afere Dreyfus (in širše) so še posebej dragocene štiri korepondence, ki jih hrani Bibliothèque nationale (BN) v Parizu: 1. z Augustom Geoﬀroyem (»Correspondance A. Geoﬀrey,
BN, NAF 12925, fols. 3955–3993, suppl. 12935, fols. 931–939«), 2. z Josephom Reinachom (»Correspondance J. Reinach, BN, NAF 24882, fols. 164–412; NAF 24897, fols. 282–291«), 3. s Ferdinandom Brunetièrom (»Correspondance
F. Brunetière, BN, NAF 25045, fols. 104–346«) in 4. z Gastonom Parisom (»Correspondance A. Geoﬀrey, BN, NAF
24450, fols. 104–346«).
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Monod oz. celo na njegovo priporočilo – dve leti preživel v Rimu (1889–1891), kjer so nanj
mogočen vtis naredile diskusije v salonu Malwide von Meisenbug, in ki je v zvezi z afero zavzel drugačno pozicijo kakor Monod sam, pravi: »V kakšni deželi strahopetnih ovc živimo!
Koliko smo se naučili v teh zadnjih mesecih! Ohlokracija28 je nemara najbolj gnusna, vsekakor pa najbolj neumna od vseh tiranij« (Den Boer in Pomerans, 1998, 290).
Moralna rigoroznost Gabriela Monoda, ki smo jo omenili kot tretjo značilnost njegovega
»intelektualnega« angažmaja, obenem pa jo na podlagi nekaj zgledov tudi že uspeli nakazati,
je zgodovinarja privedla do tega, da je – sam po materini strani doma iz Alzacije – spomladi
leta 1897 prek alzaških informatorjev poizvedoval, »ali obstajajo kaki razlogi moralnega reda
za ali zoper [Dreyfusovo] krivdo« (Rioux, 1993, 36).29 Neobičajna skrupuloznost, ki že meji
na ﬁlistrstvo ali uradniško zalezovanje, pa Monoda ni ovirala pri spoznanju, da je individualna
morala tesno povezana s kolektivno. Spoznanje, da »nenadno vstajenje ranjenih vesti« v okviru afere nima pomena, kolikor ni odločilno povezano s kolektivnimi zahtevami, je pri njem
verjetno povezano z izkušnjo iz les années noires 1870–1871, ko se v njegovih intimnih dnevnikih pojavljajo sorodna razmišljanja o kolektivni duhovni devastaciji Francije. Novost v Monodovih dnevniških vpisih v času afere Dreyfus predstavlja ponovno odkrivanje protestantske
identitete, ki pa je javno ni hotel potiskati v ospredje, da ne bi zasenčila ali skazila krhkih vezi,
ki jih je imel z nekaterimi katoliškimi prijatelji oz. kolegi: »[...] konec koncev sem ostal stari
hugenot in tega ne obžalujem«, zapiše 9. februarja 1910 v pismu markizi Arconati–Visconti.
Ali zapis v predgovoru, ki ga je napisal leta 1906 za Francka Puauxa (Monod, 1898b, II):
»Mar ne pomeni pokazati se zvestega naukom, ki so jih naši predniki hugenoti dobili iz preganjanj in iz izgona, s tem da je treba braniti šibkega, ki ga
zatirajo, nedolžnega, ki ga obrekujejo, ki ga imajo za izdajalca domovine zgolj
zato, ker ne izpoveduje religije večine?«30
Iz grške besede οχλοκρατία – okhlokratía, ki pomeni vladavino brezumne množice, sodrge oz. drhali, torej vladavino
večine, ki ne misli in uporablja silo, nad manjšino, ki ima argumente, a v tako zastavljenem družbenem sistemu ne pride
do izraza. Izraz naj bi prvi uporabil Polibij (ok. 200–120 pr. n. št.) svojem delu Zgodovina (Ίστορίαι), kjer oligarhični
sistem opisuje kot patološko različico vladavine večine (v nasprotju z demokracijo). Ohlokracija naj bi logično sledila
obdobjema tiranije in oligarhije.
29 Monod je torej Dreyfusovo osebnostno moralno dispozicijo povezoval z rezultati empirično pozitivističnega poizvedovanja, ki je zvezano z vero v podedovanje slabih moralnih lastnosti v družini (biološko determiniranostjo), obenem pa
prepojeno z republikanskim nacionalizmom s konca 19. stoletja v Franciji. Takole pravi v že navedenem odprtem pismu
v Le Temps (6. novembra 1897): »Nikogar od njegove družine nisem poznal, od svojih sorodnikov v Alzaciji, ki jih ni bilo
mogoče osumiti pristranskosti v prid judom, pa sem zvedel, da so njegove brate vsi cenili, da jih je navdajala nespremenljiva zvestoba Franciji, da so dali šolati svoje sinove v licej Belfort, da bi jim dali povsem francosko kulturo, da so v Belfortu
zgradili tovarno, da bi tja prestavili svojo industrijo, da je enega izmed njih ranil pruski častnik, ki ga je [Dreyfusov brat]
izzval na dvoboj zaradi slabo zvenečih besed v zvezi s Francijo. / O kapetanu Dreyfusu pa so mi povedali, da je zaradi patriotizma raje izbral vojaško kariero v Franciji kakor udoben položaj, ki se mu je v Mulhousu ponujal v očetovi industriji
...« (po Monod, 1898c, 215). Upravičeno bi se ob tako premočrtno zastavljeni metodi lahko vprašali, kako bi se Monod
opredelil in kakšno bi bilo njegovo končno stališče, če bi bil kdo od Dreyfusovih sorodnikov družbeni izobčenec.
30 Za Monodov odnos do boga, vere in verovanja gl. tudi Monod 1903. Vsekakor je bil Monod zmožen vzpostavljati
distanco do slehernega fanatizma, kar lahko razberemo iz komentarjev v dveh pismih Romainu Rollandu: »Na splošno
28
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Enega od aspektov Monodove osebnosti, povezanega z njegovimi profesorskimi
zmogljivostmi in duhovno držo v predavalnici, opisuje Charles Peguy (1873–1914),
Monodov študent in dreyfusar. Njegov
tekst je prežet z emocionalno in sentimentalno naklonjenostjo starejšemu profesorju:
»Najbolj ganljiva od vsega, kar vem o
njem, je zagotovo ta globoka, skoraj
očetovska navezanost, ki jo je zbujal
naš stari učitelj g. Gabriel Monod. G.
Monod mi je to izkazal še pred nekaj
tedni v Zvezkih [Cahiers de la quinzaine, katerih urednik je Péguy bil].31
Komaj je Dreyfus spet imel v družini
zelo bližnje, zelo boleče in zelo usodno žalovanje, nam je g. Monod o tem
poročal, pripovedoval s solzami v glaSlika : Pismo Gabriela Monoda v zvezi z
afero Dreyfus v Le Temps, . novembra .
su. Obenem nam je dejal, oziroma
(Vir: http://gallica.bnf.fr/ark://
nam ni dejal, temveč nam je povedal
bptk; stran .)
veliko bolj zgovorno, kakor če bi nam
rekel, kako zelo rad ga ima, poslušali
smo ga nekoliko presenečeni, nekoliko nepripravljeni, nekoliko osupli, ker nismo verjeli, nismo pričakovali te globoke naklonjenosti, te čustvene naklonjenosti, te zasebne naklonjenosti, te skoraj očetovske, celo očetovske naklonjenosti,
ki jo je občutil do Dreyfusa. Zaradi nje smo se čutili skoraj v zadregi, kakor ob
odkritju, povsem novem, in kakor da bi nam kdo odprl nova obzorja, kakor da
bi nas kdo uvedel v družino, ne da bi nas vprašal za mnenje, nekoliko neobzirno,
nekoliko indiskretno, tako zelo smo se navadili, da smo Dreyfusa imeli zgolj za
javnega človeka, kratko malo za javnega človeka.« (Péguy, 1910, 633–634).
so bogati katoliki neumni, protestanti pa malenkostni in omejeni« (8. maja 1898), ali »Zelo težko še naprej verjamem v
civilizacijo klerikalcev, antiklerikalcev, zmernežev, socialistov; vsi se mi zdijo tako površni, tako nepravični, tako nerazumni ...« (16. novembra 1899; po Den Boer in Pomerans, 1998, 290).
31 Od leta 1897 je Peguya preganjala ideja, da bi ustanovil založbo, ki bi razširjala socialistično literaturo. Skupaj z Georgesom
Bellaisem sta na vogalu rue Cujas in rue Victoir-Cousin (nasproti Sorbone) uredila majhno knjigarno in za datum njene
otvoritve simbolično določila 1. maj 1898. Založba in knjigarna sta v naslednjih letih izdali oz. plasirali več pomembnih socialističnih in družbeno angažiranih del, med njimi tudi brošuro Histoire des variations de l’etat-major (1898), ki sta jo skupaj
s še nekaterimi študenti zadnjega letnika ENS pripravila François Simiand (1873–1935) in Mario Roques (1875–1961).
V brošuri so bile poleg kronologije v zvezi z afero Dreyfus sopostavljene tudi izjave glavnega štaba vojske in nasprotnega
tabora. V duhu socializma je tedaj (1900) sedemindvajsetletni Peguy začel objavljati Cahiers de la quinzaine, ki jih je vodil in
urejal do svoje smrti leta 1914. Več o tem gl. Laichter (1985); Besnard (ur.), (1983, 24sq).
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»Dve leti moralne revolucije«, ki je z afero Dreyfus silovito vstopila v življenje Gabriela
Monoda in bila zanj »telesna in moralna talilna peč«, sta v Monodovih razmišljanjih, kakor
lahko razberemo iz Péguyevega zapisa, povezani predvsem z muko Alfreda Dreyfusa, ki je
moral preživeti trpinčenje »nedolžnega, ki so ga razglasili za krivega v najgnusnejšem od
zločinov samo zaradi tega, ker se je rodil kot jud; kakor tudi Kristus, ki so ga duhovniki
preganjali, vojaki zmerjali, skeptični in egoistični politiki pozabili ali si nad njim umili roke
kakor Poncij Pilat, rekoč: “Afera Dreyfus ne obstaja!«32 (Monod, 1898, II). Leta 1909, se
pravi tri leta pred smrtjo, je Gabriel Monod zapisal, da je bil tistim, ki jih je afera Dreyfus
dotaknila, za bežen hip omogočen vpogled v »tragedijo življenja in v srce in dušo vseh stvari« (Den Boer in Pomerans, 1998, 290).33
Gabriel Monod je bil v afero Dreyfus vpleten kot dosleden pozitivistični zgodovinar
in kot pošten državljan – republikanec, ki je verjel v univerzalno poslanstvo enakosti pred
zakonom in zgodovinske metode kritičnega branja dokumentov. Menil je, da zmorejo dokazi, ki iz takega kritičnega branja izvirajo, nagovoriti javnost in jo prepričati o njeni zmoti,
kar je bilo seveda precej iluzorno, a ni zato bilo nič manj konsistentna manifestacija njegove
pokončne državljanske drže. Njegov angažma po drugi strani lepo zarisujejo tudi razločne epistemične meje, ki kažejo, da je njegova pozicija zvezana s predstavnim svetom oz.
imaginarijem, ki je izviral iz empiričnega pozitivizma in scientizma s konca 19. stoletja. O
mentalnih mejah tako zarisanega intelektualnega vesolja posredno priča Monodova korespondenca z desničarskim, antidreyfusarskim literarnozgodovinskim kolegom Ferdinandom Brunetièrom (1849–1906),34 ki ni bil odklonilen le do dreyfusarjev in angažiranih
pisateljev z Zolajem na čelu,35 ampak je enako sovraštvo – v marsičem prepleteno s prvim –
32

Izjava se nanaša na govor francoskega ministrskega predsednika Félixa-Julesa Mélina (1838–1925; ministrski predsednik 1896–1898), ki je 4. decembra 1897 v imenu vlade s tribune v poslanski zbornici oznanil, da afera Dreyfus ne obstaja:
»Il n’y a pas d’Aﬀaire Dreyfus. Il n’y a pas en ce moment, il ne peut y avoir d’aﬀaire Dreyfus«. Mélin je bil seveda proti
reviziji sodnega procesa. (11. januarja 1898 je bil dejanski krivec Ferdinand Walsin Esterhazy pred vojaškim sodiščem na
veliko ogorčenje dreyfusarjev enoglasno oproščen krivde, zaradi česar je dva dni zatem Émile Zola objavil svoje odprto
pismo predsedniku republike.)
33 Opazimo lahko, kako oddaljena so ta Monodova stališča, pridobljena skozi življenjski in intelektualni angažma, od
njegovih zgodnjih premis, denimo tistih iz uvodnika v prvo številko Revue historique iz 1876, kjer skupaj s Fagniezom
kot urednik naproša bralce in potencialne sodelavce, naj se »izognejo sodobnim kontroverzam in polemikam« (Monod
in Fagniez, 1876; prim. tudi Monod, 1876).
34 Ferdinand Brunetière je bil urednik odmevne revije Revue des deux mondes. V članku z naslovom »Après une visite au
Vatican« (1. januarja 1895) je napovedal svojo spreobrnitev v katoliško vero. Še naprej pa se je redno obregal ob znanstvene pretenzije zgodovinarjev, po letu 1898 pa še posebej »intelektualcev«. V drugem delu članka si bomo ogledali njegove
antiintelektualne diskurzivne prijeme oz. strategije.
35 Skrbno je bdel nad tem, da Zola ne bi »po pomoti« prišel med »resne literate« in da ne bi prejel kakih pomembnih
nagrad ali bil sprejet v Akademijo. O študentskih nemirih zoper Brunetièra ob njegovem glasovanju proti Zolajavem
vstopu v Akademijo leta 1894 glej Loué (1997). Slovenski »učenjaki« (sodobniki, pa tudi marsikateri kasnejši literarni
zgodovinar) so seveda v Brunètieru brez prepotrebnih pomislekov ali zadržkov videli zgolj nesporno avtoriteto na literarnem področju; ni mi znana študija v slovenščini, ki bi na kompleksnejši način orisala Brunètierovo družbeno-politično in
mentalitetno pozicijo (in s tem posredno določila pravilnejša oz. korektnejša mesta njegovim slovenskim »odjemalcem«),
iz katere je mogoče šele razumeti njegovo razmerje do naturalistične literature in še zlasti njegov srditi odpor do Zolaja.
Prim. Smolej, 2007.
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čutil tudi do novih epistemičnih razsežnosti in kritične reﬂeksije v družbenih znanostih,
ki jih je ob koncu 19. stoletja stoletja skušala plasirati nova sociologija z Durkheimom
na čelu. Tu se Brunetièrov predstavni svet v temeljnih obrisih razmeroma dobro ujema z
Monodovim kljub njunima različnima pozicijama v razmerju do afere Dreyfus (seveda ne
smemo zanemariti Monodovega kozmopolitskega duha in republikanizma, za razliko od
Brunètierovega konzervativizma, vendar ne merim na to, ampak na strukturne mehanizme
pozitivističnih znanstvenih procedur in argumentacij). Ilustracija tega hierarhično zastavljenega mentalnega univerzuma je Monodova implicitna percepcija hierarhije znanstvenih
disciplin v intervju v časniku Le Temps z dne 5. septembra 1900, kjer v zvezi z odnosom
mladih zgodovinarjev do vprašanj, ki zadevajo družbo, pravi: »Seveda se raje nagibajo k
socialistični politiki, a so pri tem manj doktrinarni kakor njihovi ﬁlozofski (in sociološki)
kolegi. Ti zgodovinarji ne želijo nič več in nič manj kakor vpeljavo zgodovinske metode v
študij družbenih vprašanj« (Den Boer in Pomerans, 1998, 330).

Non multi sed boni:
École des chartes in kritična metoda branja dokumentov
Videli smo, da je bila afera Dreyfus za Gabriela Monoda pravzaprav vaja iz aplikacije
kritične metode elementarnega zgodovinarskega dela, zato se je čudil, da tega ne opazijo
tudi drugi zgodovinarji in specialisti za analizo virov, zlasti nekateri od njegovih kolegov
z École des chartes: »Verjamem, da gre za zgodovinski problem. Cavaignacov diskurz,36
pregon zoper Picquarta37 in non–lieu [neobstoj postopka] Du Patyja38 bi morali odstraniti sleherni dvom o nedolžnosti Dreyfusa in krivdi Esterhazyja«, pravi 20. avgusta 1898 v
pismu svojemu prijatelju in zgodovinarju abbéju Duchesnu (1843–1922), in malo kasneje,
9. septembra, dodaja: »Še vedno z zaprtimi očmi verjamete trditvam ministrov in njihovim
dokumentom, vi, ki ste tako skeptični do hagiograﬁje« (Rioux, 1993, 34–35). Dejstvo je, da
gre pri vpletenosti velike večine ljudi v afero Dreyfus za povsem drugo, ideološko slepoto,
za družbeno motivirano zaslepljenost, ki je Monod sprva bržčas ni predvidel ali je vsaj ni
priznaval, saj je kar dolgo menil, da bi moral izid kritične metode za razumnega človeka
vendarle biti dovolj.39
36

Godefroy Cavaignac (1853–1905), antidreyfusarski vojni minister (na tej funkciji je bil v času afere dvakrat: najprej v
Bourgeoisovem kabinetu med 1. 11. 1895 in 29. 4. 1896, nato pa še Brissonovem kabinetu med 28. 6. in 5. 9. 1898),
obenem pa iniciator (povsem nehote) odkritja ponaredka dokumenta im. faux Henry, ki je služil kot obremenilni dokaz
v procesu zoper Émila Zolaja.
37 Poročnik-polkovnik Georges Picquart (1854–1914), francoski častnik, ki je sprva verjel v Dreyfusovo krivdo, potem pa se
je, ko odkril, da je dejanski krivec vojaški uslužbenec Ferdinand Walsin Esterhazy, zanj začela zelo naporna pot dokazovanja
tega, zanj odtlej nespornega dejstva. Picquarta so odtlej antidreyfusarji poniževali, obrekovali, ga za nekaj časa izgnali v Tunis
in ga celo aretirali in obsodili, češ da je dejansko on poneveril nekatere dokumente v zvezi z afero Dreyfus.
38 Armand Mercier du Paty de Clam (1853–1916), antidreyfusar in ena od ključnih spletkarskih osebnosti vojaškega vrha
francoske vojske. Prav on je prvi obtožil Dreyfusa in obenem izumil način, kako bi ga – na podlagi rokopisa – lahko obtožili.
39 Prim. Monod, 1898a. Tudi Madeleine Rebérioux (1976, 407 sq.) meni, da je prav afera Dreyfus med vsemi drugimi
državljanskimi konﬂikti in spori najgloblje povezana z »zgodovinarsko obrtjo«.
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Afera Dreyfus, kakor smo že prikazali, dejansko vsebuje dimenzijo, ki neposredno
zadeva arhivsko in paleografsko prakso; vse ogrodje afere je namreč razvrščeno okrog
nekaj skrivnostnih dokumentov, katerih poskusom razvrščanja in opredeljevanja ni ne
konca ne kraja. Za arhiviste-paleografe, ki so pretežno prihajali iz École des chartes, pa
je nejasen status dokumenta pomenil izziv, klical je po identiﬁkaciji, klasiﬁkaciji in opredelitvi njihovega preciznega pravnega statusa. Znana pariška šola École des chartes je
svoje študente izobraževala v dvojni, benediktinski in pozitivistični metodi kritičnega
pretresa virov. Če odmislimo razločke med obema, ki tukaj niso tako pomembni, lahko
ugotovimo, da so študentje v procesu študija v razmerju do slehernega dokumenta pridobili kritični reﬂeks (če že ne reﬂeksije), ki bi se moral sprožiti pred vsakršno aﬁrmacijo
dokumenta. Teoretično rečeno je bil šartist usposobljen za to, da ne sprejme argumentov
avtoritete in tradicije, pa tudi, da ne sprejme za resnično nekaj, kar ni mogoče opreti na
prehodno kritično preiskane dokaze. »Pridobiti kritičnega duha, ki ga ni tako lahko osvojiti«, kakor je v svojem sodnem pričevanju povedal šartistični zgodovinar Paul Meyer
(po Joly, 1989, 634): v tem je temeljni credo, ki so ga – ali naj bi ga – do diplome absolvirali študentje te šole. Tako so bili na sodnih procesih afere Dreyfus vpričo glavnega
štaba francoske vojske [v okviru katerega so se odvijale ključne intrige afere], ki se je
samooklical za nezmotljivega in je s pomočjo burkaških manevrov in sovražnih gest, ki
so tudi v najboljšem primeru spominjale na dramaturgijo vaudeville in skušale podkrepiti
tezo o Dreyfusovi krivdi, šartisti večinoma previdni in so zadrževali svoja stališča, dokler
niso bili predočeni vsi elementi preiskave in ocenjevanja. Tako je razumljivo, da je njihova
poklicna izobraženost skupaj z osvojeno poklicno deontologijo igrala nesporno vlogo v
procesu pri njihovih izvedenskih pričevanjih.
V dani konstelaciji afere Dreyfus je tako École des chartes z močnim pravnim in zgodovinskim oddelkom odigrala zelo pomembno vlogo. Jasno je, da je odveč pričakovati kako
institucionalno homogenost v zasedanju pozicij na strani dreyfusarjev ali antidreyfusarjev;
ravno narobe, heterogenost reakcij in nesistemska logika odzivanj na afero, kakor lepo ponazori Bertrand Joly (1989), kažejo na kompleksno situacijo na tej instituciji (gl. poskus
vizualnega prikaza nekaterih razmerij med agensi in kraji obeh taborov na École des chartes na graﬁčnem prikazu 1).40 Konec 19. stoletja so na tej šoli med zgodovinarji dominirali
štirje predavatelji: prva dva, Paul Meyer (1840–1917), direktor École des chartes in predavatelj rimske ﬁlologije, in Gaston Paris (1839–1903), sloviti evropski učenjak, arhivistpaleograf in deklarirani ateist, deležen najvišjih priznanj in časti francoske države, sta tako
med evropskimi kakor med pariškimi učenjaki zasedala izjemni poziciji; druga dva, Gabriel
Monod in Ernest Lavisse, ki smo ju že srečali, pa v kompetencah in družbeni aﬁrmaciji tudi
nista dosti zaostajala za prvima.
40

Joly (1989) na konsistenten in izčrpen način prikaže, da École des chartes ni bila niti posvečeni locus dreyfusarskega
revizionizma (kar je bilo razširjeno mnenje med zgodovinarji do njegove analize) niti desničarsko leglo antisemitizma.
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Oglejmo si zdaj, kako so se šartisti zapletli v afero Dreyfus. Dan po odmevni objavi
Zolajevega odprtega pisma »Obtožujem...!« (»J’accuse ...!«), 14. februarja 1898, je časnik
L’Aurore začel objavljati naslove krajev, kjer so dreyfusarji zbirali podpise v podporo Zolaju.
Te podpisane peticije, ki jih je uvajalo besedilo »podpisani, ki protestiramo zoper pravne
oblike na procesu leta 1894 in zoper skrivnostnost, ki je obdajala afero Esterhazy, vztrajamo pri zahtevi za revizijo« (Duclert, 1994, 41),41 se pravi dokumente, ki jim danes skupno
pravimo »Manifeste des intellectuels«, je podpisalo okoli 2000 ljudi (med podpisniki je
bilo nekaj šartistov, Zola, France, Trarieux, Durkheim, večina članov iz uredništva Revue
blanche, Marcel Proust, Lucien Herr, Célestin Bouglé itn.; gl. Joly, 1989; Charle, 1986; Duclert, 1994 in 2006; gl. sliko 11). V času, ko je dreyfusarski tisk objavljal te peticije, je Zola
iskal priče za sodni proces, ki so ga medtem antidreyfusarji sprožili zoper njega. Prišel je
na idejo – ustrezno esprit scientiﬁque s konca 19. stoletja, v okviru katerega so znanstveni
dokazi veljali za nekaj »neovrgljivega« –, da bi lahko šartisti s svojim tehničnim znanjem
in znanstvenim duhom preiskali bordereau in svoje ekspertize predočili na sodišču. Nekaj
jih je ponudbo dejansko sprejelo (s pogojem, da bodo ne glede na izid, pa četudi bi jih analiza privedla do spoznanja, da je Dreyfus kriv, svoja dognanja lahko neovirano povedali na
sodišču). Sprejem izziva s strani dreyfusarskih šartistov pa je naglo okrepil tudi tabor antidreyfusarjev na École des chartes, ki so se povezali s tožniki, saj je prva skupina nastopala
v vlogi Zolajeve obrambe. Tako so se šartisti vključili v afero Dreyfus na obeh straneh in v
nadaljevanju v njej odigrali pomembno vlogo.
Kakor smo že bežno zapisali, so antidreyfusarski pravniki med zasliševanji in sodnoizvedenskimi mnenji na sodnem procesu zoper Zolaja nenehno in poudarjeno evocirali
razlikovanje med izvirnikom, ki dreyfusarskim šartistom (najvidnejši med njimi so na sliki
6, prim. tudi graﬁčni prikaz 1) ni bil na razpolago za strokovno preiskavo, in faksimilom, ki
so ga ti dejansko kritično preučili. Ta argument, ki so ga na sodnem procesu antidreyfusarji
uspeli podtakniti sodniškemu osebju in in javnosti z namenom, da bi celotno diskusijo premestili na drug teren (saj analiza papirja idr. zunanjih aspektov dokumenta dejansko sploh
ni posegala v naravo analize značilnih potez rokopisa samega), je bil eden od dveh bistvenih
antidreyfusarskih »argumentov«. Drugi je bil v tem, da so antidreyfusarski šartisti vztrajali
na tem, da je metoda kritičnega branja virov aplikabilna zgolj na čas med srednjim vekom in
starim režimom, prek česar so skušali spodbijati njeno validnost v zadevah sedanjosti. Prek
teh dveh izhodiščnih premis, ki so ju vztrajno ponavljali, so antidreyfusarski pristaši s pomočjo zamotanih soﬁzmov vzdrževali mejo (prelom) med zgodovinarjem in državljanom,
pa tudi med preteklostjo in sedanjostjo.

41

Na nekaterih je bilo besedilo tudi nekoliko drugačno.
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levica, republikanski, demokratični segment
Revue historique
(ust. 1876)
dreyfusarski kraj

desnica, konzervativni, antisemitski segment
ROBERT DE LASTEYRIE
- arheolog, naklonjen vojski
antidreyfusar

PAUL MEYER
- direktor šole, katolik, a
sovražnik antisemitizma,
dreyfusar

GABRIEL MONOD
- zgodovinar, protestant,
dreyfusar

PAUL VIOLLET
- katolik, rojalist,
dreyfusar

ARTHUR GIRY
- tajnik šole, pravnik, ateist
dreyfusar

FAGNIEZ
- izstopi iz uredništva Revue
historique in postane antidreyfusar,
kasneje k skrajni desnici

Ècole des chartes
GASTON PARIS
- republikanec, dreyfusar

La Revue des questions
historiques
(ust. 1866)
antidreyfusarski kraj

AUGUSTE MOLINIER
- protestant, dreyfusar
LEGENDA:
dreyfusarji oz.
dreyfusarski kraji

ÈTIENE CHARAVAY
- trgovec z rokopisi,
dreyfusar

antidreyfusarji oz.
antidreyfusarski kraji

GABRIEL HANOTAUX
- minister za zunanje zadeve,
oportunist, antidreyfusar
EMILE COUARD
- antidreyfusar

aﬁliacije
povezave

Institut de France
pretežno
antidreyfusarski kraj
dreyfusarska manjšina

Ligue de la patrie
antidreyfusarski kraj

Grafini prikaz : Razmerja med kljunimi dreyfusarji in antidreyfusarji in med kljunimi
kraji (memorije) obeh taborov na École des chartes v asu afere Dreyfus.
(Po: Joly, ; Rebérioux, ; Duclert, )

Zasedanje pozicij na šoli v času afere (graﬁčni prikaz 1) je bilo odvisno od kompleksnih dejavnikov, med katere moramo v prvi vrsti prišteti politične in religiozne koordinate
posameznih učenjakov (ki pa niso bile vselej odločilne pri izbiri pozicije), njihova socializacijska in prijateljska omrežja, poklicno izobrazbo, deontološko in etično konsekventnost
in državljanski čut. Nadvse zanimivo dejstvo v zvezi z École des chartes je, da so bili med
dreyfusarji, kakor ugotavlja Bertrand Joly (1989, 627 in 657), pretežno starejši člani kolektiva (njihova povprečna starost je bila 63 let), medtem ko je bilo med antidreyfusarji
več mlajših učenjakov.42 Nikjer pa (z izjemo politehnike), meni Bertrand Joly (1989, 658),
ni bil konﬂikt med obema vpletenima stranema, ker se je odvijal na tako majhni instituciji
s tako omejenim krogom zaposlenih, zadeval pa je sama konstitutivna načela obstoja in
42

Ta ugotovitev je presenetljiva in ne sovpada z analizami razporeditve akademikov v času afere Dreyfus, ki jo je opravil
Christophe Charle (1977).
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Slika : Najpomembnejši dreyfusarski predstavniki École des chartes (od leve proti desni):
Arthur Giry, Paul Meyer (risba Andréja Rouveyreja za Mercure de France, novembra ,
Bibliothèque de l’École normale supérieure), Auguste Molinier (–) in Gaston Paris.
(Viri: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arthur_Giry.jpg,
http://www.savoirs.ens.fr/savoir-et-engagement/pageG.html,
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auguste_Molinier.jpg in
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaston_Paris.jpg)

upravičenosti École des chartes, tako žolčen, silovit in zagrizen. Dileme in vprašanja, ki so se
zajedla v kolektiv šole, so merila na mesto »intelektualca« v državi oz. v družbenem prostoru (dans la cité) in na juridično vlogo znanosti v družbenem okolju; nanja sta oba nasprotna
tabora dajala epistemično raznorodne odgovore in jih vpenjala v različne rede pojmovanja
»pravice« (denimo, kantovskega ali barrèsovskega).43
Potem, ko so nekateri od šartistov sprejeli izziv, da analizirajo bordereau, je bila ta
skrb zaupana štirim strokovnjakom École des chartes. Med njimi je bil tudi Arthur Giry
(1848–1899), ki je na podlagi svoje preiskave pripravil ekspoze o zunanji kritiki vira.
Giry se je predstavil kot zgodovinar, ki uporablja preiskovalne metode, da bi prišel do
resnice, ki je resnica avtentiﬁkacije vira. Poleg njega je bilo med izvedenci, poklicanimi
na proces zoper Émila Zolaja, še šest šartističnih arhivistov-paleografov, pri čemer je
bil njihov delež toliko briljantnejši, kolikor bolj prismojeni so bili izvedenci, ki jih je kot
43

O razmerju med zgodovinarskimi in sodniškimi praksami in metodami prim. deli Enza Traversa (2005) in Carla Ginzburga (1991). Obe praksi iskanja oz. zasledovanja »resnice«, zgodovinska in sodna, imata po Traversu (2005, 77) skupen
cilj: raziskanje resnice – to pa zahteva dokaze, pri čemer zgodovinar ne izreka sodb in njegovo raziskovanje nima normativnega značaja, pač pa vselej ostaja omejeno na parcialno, delno, nikoli dokončno obliko rezultatov. Carlo Ginzburg
(1991, 21–24) pa meni, da pisanje zgodovine implicira argumentacijsko proceduro – selekcijo dejstev in organizacijo
pripovedi, katere paradigma še vedno ostaja retorika pravosodnega izvora.
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eksperte angažirala vojska. Kakor pravi Joly (1989, 611), so med izvedence, ki jih je izbrala vojska sodili »zanikrni norec (Bertillon), napol spaka (Belhomme) in izvedenec,
ki so ga odstranili zaradi neotesanosti (Teyssonnières)« (Več o posamičnih pričevanjih
šartistov gl. pri Joly, 1989).
Dejanski teren za preizkušjo in validacijo zgodovinske znanstvene metode, ki so jo v
okviru dogajanja afere Dreyfus tako nazorno demonstrirali šartisti, je bil torej sodni proces
zoper Émila Zolaja. Skozenj se je pokazalo, da lahko ista zahteva vodi na eni strani prakse
zgodovine, na drugi pa oblikuje in spodbuja državljansko budnost oz. prisebnost.

Notranji premiki in odmiki: angažmaji zgodovinarjev
in »intelektualcev« v neposredni zgodovini in učinki
angažmajev v znanstvenem zgodovinopisju
Afera Dreyfus se je zažrla v francoski družbeni prostor tako temeljito, da domala ni
bilo področja, ki ga ne bi zavzela, in agense, vpete vanj, prisilila k polarizaciji; šla je tako
skozi oblastne sisteme in institucionalne mreže kakor tudi skozi posamične znanstvene
discipline. V akademskem svetu za zasedanje pozicij ni bila odločilna pripadnost tej ali
tej znanstveni disciplini, ampak intelektualno razmerje, ki so ga posamični znanstveniki (in maloštevilne znanstvenice) vzpostavljali do lastne vednosti (potemtakem njihova
epistemična dimenzija), in pa njihova osebna pripadnost v partikularnih znanstvenih telesih. V tej disciplinski razporeditvi se en grand kaže, da sta medicina in pravo izbrala reakcionarno, antidreyfusarsko pozicijo, medtem ko so se na dreyfusarsko stran plasirali večinoma
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predstavniki porajajoče se sociologije (Durkheimove smeri), številni zgodovinarji in biologi,
in npr. večina sodelavcev na nekaterih institutih (npr. na Institut Pasteur). Vendar pa je
treba opozoriti, da je zaradi raznoterih razlogov do notranje diferenciacija prihajalo tudi
znotraj posamičnih disciplinskih polj.44
Tako imata – če o tem sodimo z disciplinske perspektive – za sociologijo kakor za zgodovino afera Dreyfus in nastop kritičnega »intelektualca« precizen pomen. Številni sociologi in zgodovinarji so se v tem času aktivirali in s precejšnjim elanom izvajali akcije na strani
dreyfusarjev (nekateri, manj opazni pa tudi na strani antidreyfusarjev). Na École normale
supérieure je bilo kar nekaj vodilnih dreyfusarjev (Lucien Herr, Jean Jaurès, Charles Andler,
François Simiand, Célestin Bouglé, Charles Péguy etc.); med zgodovinarji in antropologi
dreyfusarske smeri zasledimo imena, kakor so Lucien Lévy-Bruhl (1857–1939), Gabriel
Monod, ki smo ga že obravnavali, Gustave Bloch (1848–1923), priljubljen profesor antične
zgodovine na ENS in oče Marca Blocha in drugi. Zlasti v sociologiji durkheimovske smeri
je referenca »intelektualca«, ki se je »rodil« v času afere, tesno zvezana z rojstvom polja nove
sociologije.45 Za zgodovinopisje, ki epistemično ni strukturirano v duhu togega francoskega pozitivizma (ali nemškega historizma – obe epistemologiji druži kar nekaj strukturnih
komponent, predvsem pa sta obe paradigmi prioritetno utemeljeni na naciji kot strukturantni osi), je to zelo pomembno, saj imata prav v času afere Dreyfus (in v eksplicitnem razmerju z njo) Durkheimova polemika z reakcionarnim in antiintelektualnim Brunetièrom
okoli koncepcije individualizma pri »intelektualcih« (in njihovega razmerja s kolektivom)
in pa nekoliko kasnejša Simiandova polemika s tradicionalističnimi zgodovinarji (Simiand
1898, 1903a, 1903b, 1903c, 1904, 1906), nemalo zaslug pri tem, da sta Marc Bloch in Lucien Febvre v naslednjih desetletjih lahko oblikovala in ustrezno teoretsko razčlenila svoja
razmerja do sveta in svoja razmišljanja o zgodovinskem delu ter metodi.
V času družbenih viharjev in politične in ideološke destabiliziranosti, pravi Victor
Karady (1983), je imel diskurz o družbi, ki je ponujal avtorizirano predstavo ali racionalizacijo ozračja na robu državljanske vojne, veliko mobilizacijsko moč. Ideološki vakuum, ki
ga je razklenil razcep francoskega državljanskega korpusa in ki so ga s svojimi družbenimi
reprezentacijami skušale zapolniti različne skupine – od skrajne antirepublikanske desnice
44

Tako so se npr. medicinci-pastorianci (médicins pastoriens), ki so bili zagovorniki Pasteurja v njegovem boju zoper
medicinsko institucijo, postavili na dreyfusarsko stran, pri čemer je pomembno vlogo igrala biologija kot disciplina, v
kateri je bilo močno oporišče dreyfusarjev. Institut Pasteur v Parizu je bil pomemben kraj dreyfusarskega angažmaja in
je uspel mobilizirati tedaj zelo odmevna imena, tako denimo Émila Duclauxa, zdravnike, kakor so bili Roux, Pottevin
in Metchnikoﬀ. Pri tem ni šlo, kakor poudarja Vincent Duclert (1994, 75), samo za dinamizem znanstvene skupnosti
pastoriancev, ampak so prav način, na katerega so ti znanstveniki prakticirali raziskovanje, način, na katerega so doumevali disciplinski napredek, in naposled tudi način, na katerega so izvajali družbeno reﬂeksijo medicine kot discipline,
pomembno prispevali k njihovemu angažmaju v času afere.
45 Durkheimovce so v tem času – seveda z implicitnim namenom zniževanja njihove znanstvene vrednosti in s pomočjo
retorike, ki jih je obravnavala kot bežne pojave nečesa novega in muhastega – imenovali tudi sociologi iz nouvelle Sorbonne, po prizidku, ki so ga tedaj gradili. Prim. Winock, 1997; Birnbaum, 1995; Sapiro, 2004.
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(z Action française in z avtorjema kakor sta bila Maurice Barrès in Charles Maurras) pa do
nasprotnega, levega radikalizma, denimo z radikalnim politikom Léonom Bourgeoisom,
(1851–1925) –, je bil tako rekoč odskočišče za številne politične in intelektualne skupine.
Organizacija Durkheimovega kroga se je zgodila prav v okviru »intelektualnih« reakcij na
krizo francoske družbe v času ﬁn de siècle.46 Vendar pa so bili, na kar nas prav tako opozarja
Karady (ibidem, 74), Durkheimovci v tem navzkrižnem ognju zelo previdni v ločevanju
intelektualne produkcije od svojih političnih in drugih javnih aktivnosti. Njihova bojazen
je izvirala predvsem iz tega, da bi širši medijski angažma utegnil spodjesti njihovo – tedaj še
labilno – podlago akademske in intelektualne legitimacije.47
Prav zavrnitev izključevalnosti in rasizma (v prvi vrsti antisemitizma v aferi Dreyfus)
v velikih in vznemirljivih diskusijah o »intelektualcih«, ki so jih vodili Durkheim, Simiand,
Monod in drugi dreyfusarji, je sproducirala pomemben razmik nekaterih judovskih znanstvenikov, da so se mogli dovolj distancirati od družbe, v kateri so živeli, in so jo lahko začeli
(kritično) misliti.48 Zgodovinarji so v času afere v javnost stopili kot ﬁlologi, specialisti za
analizo tekstov, dešifriranje besedil in kritiko virov, se pravi kot (superiorni) kritiki »izvedenskih« poročil vojaškega pravosodja. Naposled pa jim je javno prakticiranje njihovih specializiranih vednosti hkrati krepilo občutek pripadnosti širši intelektualni skupnosti in jim
narekovalo državljansko držo. Posledice tega angažmaja so bile za francoske zgodovinarje in
za celotno zgodovinsko polje zelo globoke: sodobna zgodovina se je tedaj nenadoma odprla
kot raziskovalno polje, začeli so priznavati in ceniti delo ne-zgodovinarjev, še vedno sicer
pod pogoji, da so ti zadoščali pravilom zgodovinske kritike. Med letoma 1898 in 1904 je
vrsta zgodovinarjev (Gabriel Monod, ki smo ga vzeli za zgled, Alphonse Aluard, Auguste
Molinier, Salomon in Théodore Reinach, Georges Duruy, Albret Réville), a tudi ﬁlozofov
( Jean Jaurès, Raoul Allier, Alphonse Darlu) in sociologov (Émile Durkheim, Célestin Bouglé) izdala svoje publikacije in analize o aferi Dreyfus. (Cf. Duclert, 1994 in 2006). 49
46

Velja opomniti, da so se med Durkheimovce rekrutirali tako pripadniki politične levice kakor desnice in da je družbena
legitimacija Durkheimovega kroga izvirala iz enakih zastavkov kakor legitimacija njegovih nasprotnikov. Célestin Bouglé
v zvezi s kohezivnimi implikacijami afere Dreyfus pravi: »Moralne in politične simpatije so bile nedvomno v prid družbeni znanosti: razvile so preprogo pod njenimi nogami« (Besnard ur., 1983, 24). Koncepti, ki jih je Durkheimov krog
izdelal za analizo in razčlenitev družbenega dogajanja (koncept anomije, družbenih manifestacij, tipi družbene kohezije
in družbenih vezi, socialna funkcija religije idr.), so odgovarjali javni potrebi, to je lakoti po orodjih za mišljenje družbe
in družbene situacije, v kateri se je tedaj znašla Francija.
47 Imenovanje Émila Durkheima na akademsko pozicijo je treba razumeti kot del širšega in strateškega politično-izobraževalnega projekta, ki je bil usmerjen v razširitev disciplinarnih področij in univerzitetnih predavanj, zlasti tistih, ki bi skozi
inovativne pristope utegnili biti reprezentativni za Francijo. Gl. Karady, 1983, 73–75; in 1981.
48 V zaostrenem antisemitskem kontekstu je »judovska identiteta« potemtakem služila kot spoznavno orodje. Mimogrede,
durkheimovci so se opredelili zoper sionistično gibanje. Gl. Duclert, 1994, 75.
49 Za širše razumevanje afere Dreyfus je poleg naštetih pričevanj in analiz ter neštetih znanstvenih in strokovnih monograﬁj potrebno v roke vzeti tudi literarna dela, kakor so: Vérité (1902) Émila Zolaja, L’Île des Pingouins Anatola Franca
(1908; v slovenskem prevodu Antona Debeljaka je Pingvinski otok najprej izšel leta 1920, nato pa znova leta 1978 v prevodu Vitala Klabusa), Jean Barois (1913) Rogerja Martina du Garda, nedokončano delo Jean Santeuil Marcela Prousta
(ki je bilo napisano med letoma 1895 in 1899, izšlo pa je šele leta 1952), in spomine, denimo Charlesa Péguya Notre
jeunesse (1910) itn. Monumentalnega zgodovinskega dela z objavo in analizo ključnih dokumentov afere Dreyfus pa ni
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Sredi razmeroma zmagoslavnega zgodovinarskega pohoda se je nenadoma oglasil Ferdinand Brunetière, zaničevalec naturalizma, sovražnik zgodovinarske ekspanzije in zgodovinske metode, obenem pa eden od stebrov antiintelektualizma. Svojo ofenzivo je začel z
drobno knjižico, ki je nosila naslov Après le procès, réponse à quelques « intellectuels » (1898;
okoli 95 strani). V njej je – tako je menil – v isti sapi opravil z »intelektualci« in »zgodovinarji«. Implicitna teza tega dela, ki je popolnoma prežeto z antiintelektualizmom, h kateremu se bomo še vrnili, je: »zgodovina ni znanost« ( Joly, 1989, 642–643).
»Erudicija in tudi znanost lahko obstajata v možganih ob dejanski mediokritetni pameti; intelektualci so z avtoriteto bledli o stvareh, za katere so
nekompetentni [...] Paleograf ali ﬁlolog sta erudita in, če želita, intelektualca, nista pa »učenjaka« [des savants]; to nikoli ne bosta – na nobeni stopnji.
Vedeti [savoir], je rekel nek učenjak, je moči [pouvoir] ali predvideti [prévoir].
Kaj more neki paleograf in katerih predvidevanj je zmožen nek ekseget? [...]
Ekseget in paleograf poznata in študirata zgolj tisto, česar se ne vidi, to, česar
se ne bo videlo dvakrat.«
Brunetièrova knjižica, ki umešča rigidno razmejitev med kabinetnim učenjakom in
javno angažiranim »intelektualcem«, je veliko prispevala k diseminaciji antiintelektualizma, saj se je odlično ujemala z glavnim tokom poskusov rektiﬁkacije znanosti, ki naj bi
ostajala omejena na laboratorijsko delo, odtujeno od družbene realnosti in politične stvarnosti, in Brunetière se je tega zavedal. Sovraštvo do novega sloja »intelektualcev«, ki so bili
s kritično metodo brez velike difamacijske retorike zmožni dekonstruirati nedomišljene,
slabo mišljene ali na predsodkih utemeljene hipoteze antidreyfusarjev, se je pri Brunetièru
udejanjalo z neprestano pejorativno rabo in s kontinuiranimi degradacijami termina samega, pri čemer so se rabe stopnjevale od degradacije ubogega in mršavega »intelektualca« pa
do »intelektualca – izdajalca«.50
Omeniti moramo še enega pomembnega zgodovinarja Tretje republike, ki je znan
predvsem po svojem širokopoteznem projektu enciklopedije: Ernesta Lavissa (1842–1922;
gl. sliko 7). Nekdanji Monodov kolega in sošolec Ernest Lavisse se je v nasprotju z zavzetostjo Gabriela Monoda v aferi Dreyfus nenehno izogibal nedvoumni impliciranosti v
afero in se ambivalentno držal ob strani. Sošolca v času študija na ENS, Monod in Lavisse, sta šolske klopi delila z Albertom Duruyem (1837–1907), sinom sicer zelo znanega
prispeval kak zgodovinar, ampak politik in publicist Joseph Reinach (imel pa je brata, Salomona in Théodora, ki sta bila
posvečena v arheologijo in zgodovino) z Histoire de l’aﬀaire Dreyfus (1901–1911). Delo so zgodovinarji, katerih habitus
se je medtem skozi njihovo državljansko zavzetost transformiral, ocenili z naklonjenostjo (Cf. Rebérioux, 1976; Duclert,
1994 in 2006).
50 Paul Meyer, direktor École des chartes in klasični ﬁlolog, je o njem rekel: »Nepojmljiv idiot, ta Brunetière! Je ena od
mojih zabav. Tako sem ga presodil že prvega dne« ( Joly, 1989, 643).
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Slika : Ernest Lavisse (levo) in Charles Seignobos (desno).
(Vira: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ernest_Lavisse.jpg in
http://histoireparis.canalblog.com/archives///index.html)

učitelja zgodovine in zatem politika Victorja Duruya (1811–1894), avtorja številnih
priročnikov in splošnih pregledov zgodovine. Victor Duruy je po kratki karieri predavatelja
na ENS (1861–1862) stopil v politične vrste in bil kmalu zatem imenovan za ministra
za izobraževanje (1863). Znal je opaziti mladeniče s političnimi aspiracijami in tako je
hitro uganil željo mladega Ernesta Lavissa po tesnejšem sodelovanju s politiko. Takoj po
agrégation je Duruy Lavissu ponudil mesto osebnega tajnika (ministra za izobraževanje),
obenem pa ga je postavil za predavatelja na prestižnem liceju Henri IV v Parizu. Tako
je bil Lavisse zelo kmalu vpleten v zelo razburkano politično dogajanje in izobraževalne
projekte cesarstva. Kot protegé Victorja Duruya je bil leta 1868, se pravi, tik pred padcem
Drugega cesarstva, imenovan še za tutorja cesarskega princa. Ob padcu cesarstva (1870) je
Lavisse nenadoma izgubil svojo prestižno, vplivno in lukrativno pozicijo, zato se je vrnil k
poučevanju na liceju Henri IV, hkrati pa je začel pripravljati doktorsko tezo iz srednjeveške
Prusije (Étude sur l’une des origines de la monarchie prussiene ou la marche de Brandenburg
sous la dynastie ascanienne, 1875, 268 strani), ki je bila odlično sinhronizirana z duhom
časa.51 S tem delom si je Lavisse v francoskem akademskem miljeju ustvaril ime, nemudoma
51

Študija je bila zastavljena tako, da naj bi prišla do dna »skrivnosti zmagovalcev« (Prusov); avtor je hotel Francoze seznaniti z zgodovino francoskih nasprotnikov, z »njihovim izvorom« in »kontinuitetami«, pri tem pa je pazil, da je v delo
natrosil nekaj opozoril o nevarnem »retrospektivnem sovraštvu« (že tu lahko opazimo Lavissovo značilnost preokupacije
s formo in oliko, ki sta pri Monodu domala povsem odsotni). Zgodovine, »o katere izvoru nič ne vemo«, pravi Lavisse,
»ni mogoče razumeti« (Den Boer in Pomerans, 1998, 283). Njegov retorični pristop, tesno zvezan s politično konjunkturo časa, ga je seveda oddaljeval od zgodovinopisnih pridobitev rigorozne metode kritičnega branja dokumentov, obenem
pa ga naporno brskanje za novimi dokumenti in spoznanji pravzaprav ni zanimalo. »Raziskovanje preteklosti« je zanj
– zares zelo sorodno rankejevskemu dispozitivu – pomenilo odkrivanje odgovorov (ne zastavljanje vprašanj) v zvezi z
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dobil mesto predavatelja na ENS in kasneje na Sorboni (kjer je leta 1888 nasledil Henrija
Walona na Guizotovi stolici za moderno zgodovino in tam ostal 30 let – do 1919), kolegi
pa so mu na mah priznali tudi veliko stilno veščino.52 Teza je poleg drugih manjših priznanj
prejela tudi nagrado Académie française. Njegovi pogledi so Francozom pomagali oblikovati speciﬁčne (nacionalistične) francoske družbene reprezentacije in predsodke o Nemčiji in
Nemcih, ki so imeli daljnosežne učinke. Leta 1892 je bil Ernest Lavisse sprejet v Académie
française. Hitra prilagoditev oz. akomodacija (brez preostanka) na republikanski politični
režim in prilagoditev Ferryjevim izobraževalnim reformam pa ga je kljub vsemu nekoliko
oddaljila od prijateljske zveze z Albertom Duruyem.
Skozi strukturno delovanje Lavissa, ki ga bistveno zaznamujeta hitro prehajanje iz
stare v novo formo in zmožnost nagle politične akomodacije, in skozi Lavissov zgodovinopisni pristop, ki ga sproti narekuje politična aktualnost, je mogoče ugotoviti, da mu njegov
osebni in mentalni dispozitiv ne omogočata kakšnega vidnega socialnega ali državljanskega
angažmaja. Nacionalno posvečeni in politično agilni Ernest Lavisse na eni strani, na drugi pa mednarodno angažirani ter metodično poglobljeni Gabriel Monod predstavljata –
precej shematično rečeno – nekakšen tandem, antagonistični par (nacionalno obarvane)
zgodovinopisne paradigme s konca 19. stoletja v Franciji. Njuni preokupaciji se močno
razlikujeta tako v fokusu in občutljivosti za družbene nihaje kakor v intenzivnosti dela oz.
delovanja. Medtem ko je Lavissov cilj obsežen v njegovi »uspešnosti« v okviru establišmenta
in v osvajanju širše publike, se Monod, ves zakopan v številne študije in miniciozna niansiranja spoznanj, ki jih nenehno meri z nekakšnimi zametki kritične reﬂeksije, naslavlja na
ožji krog izvedencev in poznavalcev, četudi nikakor ni brez občutka za podajanje vednosti manj izobraženim od njega.53 (Pravzaprav je ravno narobe, Lavissu, človeku brez izrazitega čuta in senzibilnosti za »socialna vprašanja«, prav politično zaledje omogoča širši,
populistični transfer vednosti, ki ga je Monod sposoben izvajati kognitivno.) Lavissovo
vloženo delo v 27 zvezkov monumentalne Histoire de France (ne da bi upoštevali številne
uradnike in pomočnike, ki so bili sestavni del tega »nacionalnega podjetja«) je, strinjamo se
s Pim Den Boer in Arnoldom Pomeransom (1998, 228), komajda primerljivo z Monodovo neprestano skrbjo pri urejanju Revue historique in pri koordiniranju njene mednarodne
mreže, da o njegovih drugih zgodovinopisnih projektih in evropskih povezavah sploh ne
izgubljamo besed. Epistemična reda, ki narekujeta življenjska projekta obeh zgodovinarjev,
žgočimi problematikami sedanjosti. Svojo disertacijo je sklenil z Mirbeaujevim stavkom: »Vojna je pruska nacionalna
industrija« (ibidem).
52 Njegov diskurz, bolj jedrnat kakor precizen, mestoma zaustavljen s kratkimi in elegentanimi povzetki, razkriva Lavissovo veliko sposobnost adaptacije na aktualna vprašanja časa. Den Boer in Pomerans (1998, 284) Lavissov tip zgodovinopisja imenujeta epigramsko zgodovinopisje (epigrammatic historiography). Etape Lavissove vrtoglave kariere, pa tudi njegov
retorični pristop, so na las podobni uradniški karieri in retoriki njegovega nemškega predhodnika Leopolda von Rankeja,
četudi v drugem ideološkem registru.
53 Gabriel Monod je bil dlje časa predsednik ljudske univerze Université populaire de Versailles (Rioux, 1993, 37 v op.
17). Njegova predanost posredovanju znanja drugim, predvsem mladim ljudem je nemalokrat potisnila ob stran njegovo
lastno delo.
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sta utemeljena na različnih premisah; Lavisse s stabilno državno podporo gradi nacionalni
monument, Monod pa skuša (nemalokrat težko primerljiva) vsebinska spoznanja in metode različnih nacionalnih okolij integrirati v prepoznavno – šele na tem mestu, a seveda
tudi nacionalno prepoznavno – znanstveno revijo in zgodovinske raziskave. Verjetno se
z omenjenima avtorjema lahko strinjamo tudi v tem, ko pravita, da je Lavisse pretežno
pobiral sadove tega, kar je zasejal, vzgojil in pridelal Monod (ibidem). Medtem ko je afera
Dreyfus za Monoda pomenila vrhunec njegovih eksistenčnih in intelektualnih angažmajev,
merilo eksistenčne akcije in pravo moralno revolucijo,54 je, zdi se, za Lavissa bila le bežna
nezgoda na poti njegove politične kariere. Glede molka Ernesta Lavissa, ki se v zvezi z afero
Dreyfus ni želel opredeliti, je Gabriel Monod v pismu Gastonu Parisu (1839–1903) 10.
oktobra 1898 zapisal: »Samo javno mnenje lahko deluje in doseže zmago. Zares obžalujem,
da Lavisse ni nikdar ničesar rekel. Žal je skorajda vselej tako, da govorijo samo nasilni, kar
je katastrofalno« (Rioux, 1993, 33).
Popolnoma drugače od Gabriela Monoda, a tudi nekoliko drugače od Ernesta Lavissa,
se je na afero Dreyfus odzval pisatelj in zgodovinar glasbe Romain Rolland. Gre za človeka,
v katerem so svoje zavetje našle tako socialne in socialistične ideje, hkrati pa tudi antisemitska nagnjenja, vendar v nadzorovanem in razmeroma ukročenem merilu.55 Rolland je
v enem od pisem (z dne 15. decembra 1897) kolegu Lucienu Herru, knjižničarju na ENS
(kjer je Rolland študiral, a študija ﬁlozoﬁje ni končal) in angažiranemu dreyfusističnemu
prvoborcu, svoje razloge za neopredeljenost pojasnil takole (po faksimirani izdaji pisma na
spletni strani www.dreyfus.culture.fr; gl. sliko 8):

54

Kako naporno je bilo zdržati višino in ceno tega angažmaja, razgalja Monodov zapis iz pisma prijatelju Gastonu Parisu
z dne 21. februarja 1899: »Ubogi moj prijatelj, morava se ovesti, dežela, kjer se dogajajo take stvari, najpodlejše, najnizkotnejše in najbolj nore, kar nismo nikdar videli v nobenem času in na nobenem kraju, v nobeni deželi, kjer se akademiki,
univerzitetni profesorji, Boissierji, Soreli, Lemaîtri, Coppéeji, Vandali, Vogüeji, Julevilli, Perrieri, Plessis-Duboisi in tutti
quanti vedejo kot tolovaji, je zgubljena dežela, ne glede na to, kaj se zgodi. Razen revolucionarjev, ki opravljajo svoj poklic
in branijo pravico, odkar so v njej videli bojno orodje, smo le neznatna manjšina, ki nas skrbijo sama načela družbene
morale in resnice. Zmlela nas bo usodna, neogibna klerikalna in militaristična reakcija [...] To je hudo po tolikih preizkušnjah in tolikih prevaranih upanjih.«
55 Rolland je leta 1895 doktoriral iz zgodovine glasbe, in sicer iz opere v času pred Scarlattijem (to je bila prva državna teza
iz glasbene zgodovine). Živel je precej asketsko življenje, se politično približal socializmu, obenem pa si je dopisoval – in
tu antisemitizem očitno ni igral nobene vloge – s Sigmundom Freudom (1856–1939), ki ga je zelo cenil. Po priporočilu
Gabriela Monoda, katerega predavanja je Rolland rad hodil poslušat, se je v Rimu, kjer je pripravljal svojo doktorsko tezo,
vključil v krog Malwide von Meysenbug. Nasprotoval je akademskim karieram, ki jih je imel za potrato časa, hipokrizijo
in družbeni konformizem. Prav tako se ni strinjal z Durkheimovimi pogledi na družbo, bliže mu je bil Bergson s svojo
intuitivno ﬁlozoﬁjo. Pozicioniranje, pri katerem je ključno vlogo igrala arbitrarnost razlikovanja med ustvarjanjem in
družbenim angažiranjem, ga je privedlo do ukvarjanja z ljudskim gledališčem, tako da se je – njegovim kolegom – zdelo,
da se bo postavil na stran dreyfusarjev (še zlasti, ker so njegovo dramo Les Loups, uprizorjeno v času kulminacije družbenega vrenja okrog afere Dreyfus maja 1898, narobe razumeli kot dreyfusarsko). Pa se ni zgodilo. Ravno narobe, ker je
bil poročen z judinjo, Clotilde Bréal, hčerko znanega francoskega akademika, ﬁlologa oz. začetnika moderne semantike
in dreyfusarja Michela Bréala (1832–1915), je zakon v času afere, predvsem zaradi Rollandovega okrepljenega antisemititizma, leta 1901 razpadel. Gl. Fisher, 1988; Smith, 1971; Charle, 1977; Blum, 1978.
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»Na posreden način ste mi rekli, da
vas je to, da se v vaši manifestaciji za
Zolaja – Dreyfusa nisem odločil za
nobeno od strani, iritiralo. To me
ne preseneča: že dlje časa vem, da
ne morete prenesti, če nekdo ostane
svoboden glede na vas. – Govorite,
da boste z menoj prekinili. Kakor
hočete. Prijateljstvo, ki neprenehoma kupčuje, ni prijateljstvo. / Niti
pisal vam ne bi o tem, če mi ne bi
pripisali, da je “ne opredeliti se ne
za in ne proti prelahko”. – Morali bi
misliti, da je za človeka, kakršen sem
jaz, huje prav to, da se v tem boju
ne more opredeliti. Le globoka naklonjenost in spoštovanje, ki ju gojim
do kakšne osebe, ki mi je draga, mi
Slika : Pismo Romaina Rollanda Lucienu
onemogočata, da bi se odkrito izjavil
Herru z dne . decembra , v katerem
zavraa podporo Zolaju in Dreyfusu
zoper raso, katere demoralizacijsko
(zasebna zbirka).
in korupcijsko moč sem se naučil
(Vir: http://www.dreyfus.culture.fr/upload/m_
predobro poznati. To vsi dobro veste.
file/__image_rolland_.jpg)
Pred nikomer ne skrivam svojih antisemitskih občutkov. / Kljub temu bi pustil te občutke ob strani in mislil zgolj
na pravico, če bi tej pravici ne šlo za manifestacijo obrambe stvari, ki mi je tudi
sumljiva, ali pa za manifestacijo počastitve pisatelja, čigar značaja nisem nikoli
cenil. Zbogom in poskušajte se počutiti dobro v svojih prijateljstvih.«56
Za Romaina Rollanda sta bili obe vpleteni strani enako fanatični in nevarni; virulentni antisemitizem Drumonta in demagoški zagon desničarskega tiska, ki je podpiral
militarizem in avtoritarni režim, se mu je zdel enako zoprn kakor – po njegovem mnenju –
nekompleksna praksa levičarskih proponentov. Konfrontacija obeh strani, ki je Rolland ni
doživljal kakor boj za načelno pravičnost in enakost pred zakonom, ampak kot transformacijo »bestialnih in morilskih nagonov« v »kolektivno patologijo« in »množično histerijo«
(Fisher, 1988, 19), je po njegovem po nepotrebnem trgala Francijo. Udeležbo »intelektualcev«, ki so se mu – vsi po vrsti – zdeli nečimrni, nelogični in nezmožni videnja stvari v
njihovi dejanskosti, na eni in na drugi strani političnega spectra, je imel za podpihovanje
sovraštva. Menil je, da so bili francoski državljani zapeljani vulgarno politiko in politizacijo
56 1. februarja 1898 dodaja: »Če nimam simpatije ne za Picquarta in ne za Zolaja, to še ne pomeni, da se mi ob Quesnaju in
Esterhazyju ne obrača želodec, če sploh ne cenim J. Reinacha in Gohierja, zato še nič manj ne preziram Lemaîtra [...]«.
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z mistiﬁkacijo pravičnosti in demokratičnih vrednot. Nezmožen odločitve za eno ali drugo
stran, ki ju ni znal oddeliti eno od druge, se je zatekel k pridiganju apokaliptične odrešitve,
ki naj bi se v takem kaosu pojavila v obliki »velike zavesti« skozi neoporečnega in častnega
človeka à la Hugo, vendar pa je obenem vse te kvalitete seveda odrekal Zolaju (Fisher, 1988,
19–20).57
Zaslužno zgodovinarsko delo v okviru afere je bilo treh vrst: prvič, osebni angažmaji
številnih zgodovinarjev, drugič, njihove redakcije ali strokovne korekcije drobnih brošur v
boju za revizijo procesa in, tretjič, njihova produkcija besedil, ki so nastala na podlagi neposredne zgodovine afere Dreyfus (Duclert, 1994, 75). Ob vsaki antidreyfusarski falsiﬁkaciji so zgodovinarji pripravili svoje protidokaze v obliki sistematične kritike razpoložljivih
dokumentov. Sprostiti »intelektualne zastavke« v aferi je dejansko pomenilo zagledati in
animirati zmožnost zgodovinske vednosti, da je postala dejavna in prisotna v aferi Dreyfus.
Madeleine Rebérioux, ki je kot prva odprla raziskovalno področje zgodovin(ar)skih investicij v aferi Dreyfus, je pokazala, kako sta kritična zahteva v zvezi z branjem dokumentov
in državljanska participacija zgodovinarjev časovno korespondirali z velikimi intelektualnimi mutacijami v francoskem zgodovinopisju, katerih rezultat je, denimo, ključno delo
tedanjega zgodovinopisja L’Introduction aux sciences historiques, ki sta ga skupaj napisala
Charles-Victor Langlois (1863–1929) in Charles Seignobos (1854–1942; gl. sliko 7), oba
dreyfusarja (Rebérioux, 1976, 1983, 1992 [1898]). Paradoks je, da je prav zgodovinska
metoda, ki je v tem delu razgrnjena kot temeljni instrument zgodovinopisnega dela, tisto
orodje, ki je na sodnem procesu zoper Zolaja privedlo do dramatične kulminacije in vrelišča
dreyfusarskih (dreyfusističnih) izpeljav in pričevanj.

Zgodovina in zgodovine:
razcep v percepciji zgodovine v taboru dreyfusarjev
V trenutku, ko se je zgodovinarski etos zdel utrjen z uspešnimi znanstvenimi intervencijami znanih zgodovinarjev v boju zoper antidreyfusarske ponaredke v aferi Dreyfus,
se je v vrstah dreyfusarjev (zgodovinarjev in sociologov) pojavilo globoko nasprotovanje, ki
je v okviru zgodovinskega polja spodbijalo zgodovinske gotovosti in razkrivalo določeno
mejo, mentalno in disciplinsko delimitacijo obstoječe zgodovinske vednosti. Mladi normalien (študent ENS – École normale supérieure) François Simiand (1873–1935; gl. sliko
9), član socialističnega miljeja okoli knjižničarja ENS in pomembnega dreyfusarja Luciena
Herra (tudi éminence grise socialistov), obenem pa tudi pripadnik durkheimovskega kroga,
je v članku z naslovom »Méthode historique et science sociale«, objavljenem v dveh delih leta 1903 v La Revue de synthèse historique Henrija Berra (Simiand, 1903a in 1903b),
57

Romain Rolland je v samokritiki leta 1940 obžaloval svojo indiferentnost in nezavzetost »za pravično stvar« v času afere
Dreyfus; obdobje med 1897 in 1900 dejansko predstavlja edini čas v njegovem življenju, ko ni bil angažiran (Fisher, 1988,
20).
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ostro napadel zgodovinarsko »metodo«. V članku, ki je obenem ocena knjige Introduction
aux études historiques (1898), zgodovinarjem in obema avtorjema knjige očita (ne povsem
zunaj konteksta afere Dreyfus) »konceptualno šibkost«; pravi, da se zadovoljijo z odkrivanjem dokumentov, dejansko pa je ta etapa »delanja zgodovine« zgolj predpogoj za študij
družbenega dejstva (seveda gre za Durkheimov fait social), ki ga je šele treba rekonstruirati.58 Takemu zgodovinopisju Simiand pravi histoire historisante (historizirajoča zgodovina).
Obenem meni, da Seignobos, ki mu je Marc Bloch pripisoval intelligence si vive (Rebérioux,
1992 [1898], 9), in njegovi učenci ne znajo doumeti, da je vsa zgodovina konstruirana in
da se zapirajo v študij posameznikov, zaradi česar ne vidijo ključnega dogajanja v zgodovini: družbenega dejstva in njegovega normativnega učinkovanja.59 Polemika, ki jo je sprožil
François Simiand s svojim člankom, je trajala vse leto in je krožila po zgodovinskih in socioloških revijah.60
Veliki in zahtevni epistemološki projekt, ki ga je očrtala polemična debata zoper petriﬁcirane skupke zgodovinskih dejstev, ki naj bi ostali enkrat za vselej enaki, in ki je presunil
Marca Blocha (1886–1944; gl. sliko 9) in Luciena Febvra (1878–1956; gl. sliko 9) in hkrati
močno vplival na njuno koncepcijo sociološko in relacijsko orientirane zgodovine in zgodovinopisja, izhaja prav iz teh velikih in vročih diskusij, ki so domala vse povezane z intenzivnim ozračjem afere Dreyfus. Ko Marc Bloch v Apologiji zgodovine (Bloch, 1996 [1949],
103) govori o tem, da je »razžalitev resnice nekakšno kolesje«, znotraj katerega »vsaka laž
potegne za seboj vrsto drugih«, ki se »vsaj na zunaj držijo za skupno oporo, zato toliko slavnih ponaredkov nastopa v grozdih«, lahko v primeri in v kolesju, ki ga ta evocira, implicitno
slutimo afero Dreyfus. Nobeno naključje ni, da se je Marc Bloch prišteval med »generacijo«
afere Dreyfus (ibidem, 158; prim. Fink, 1989, 17–20). Korespondenca Marca Blocha in
Luciena Febvra (mimogrede, nikdar nista bila tesna prijatelja) lepo razgalja zapletena razmerja obeh zgodovinarjev do angažiranosti v javnem življenju; mesto, ki ga v prvih letnikih
Annales HES zavzema sodobna zgodovina, priča, da tako zgodovina kakor v tem času tudi
sociologija napotujeta na aktivni angažma v sedanjosti (oba zgodovinarja naposled – vsaj
z neoliko drugačnega zornega kota – govorita o formativni sedanjosti). Zanimivo je, da je
Marc Bloch, ki je bil v drugi svetovni vojni angažiran dobesedno do smrti (1944), za razliko
od Luciena Febvra, ki tedaj ni prijel za orožje, v besedilih precej bolj previden in zadržan do
angažmaja kakor Lucien Febvre (Prochasson, 1998).
58

Hkrati je delo ocenil tudi Lucien Febvre, ki v svoji kritiki avtorjema očita ekskluzivistični kult pisnih dokumentov, ki
omejuje percepcijo zgodovine, preprečuje videnje neštetih človeških aktivnosti v zgodovini in onemogoča ali celo prepoveduje, da bi mladi zgodovinarji ušli iz pikolovsko razvrščenih predalov politične in diplomatske zgodovine.
59 Simiandov napad je bil – poleg drugega – uperjen v tri »idole« plemena zgodovinarjev oz. ti. dogodkovnega zgodovinopisja (histoire événementielle): zoper »politični idol« (pripisovanje pretirane pomembnosti politični zgodovini in njenim
kategorijam – vojnam, osvajanjem ipd.), »individualni idol« (ukvarjanje z »velikimi možmi« zgodovine) in »kronološki
idol« (iskanje »izvirov« nacije ipd.). Gl. Simiand, 1898, 1903a, 1903b, 1903c, 1904, 1906; tudi Burke, 1993 [1990], 1.
poglavje.
60 Znova se je prebudila 1907–1908 v Société française de philosophie, od koder se je rekrutiral večji del Durkheimovcev.
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Slika : Marc Bloch (levo), Lucien Febvre (desno zgoraj) in François Simiand (desno spodaj)
(Vir: http://histoireparis.canalblog.com/archives///index.html)

Angažma zgodovinarjev v aferi Dreyfus torej poleg izrednega pomena kritične metode branja dokumentov za sodno prakso konec 19. stoletja zarisuje tudi svoje nedvoumne meje, kar smo že nakazali z obstojem polemike v zvezi z »zgodovinsko metodo«,
ki se je sprožila znotraj tabora dreyfusarjev. Zgodovinarji so se v aferi čutili suverene
in avtonomne, ko so razkrivali svojo zmožnost in rutiniranost kritične analize dokumentov, manj pa so se čutili gotovi v tisti fazi dreyfusističnih aktivnosti, ko je šlo za
razumevanje in interpretiranje socialne dimenzije družbenih fenomenov in dogodkov.
Skoraj docela (z izjemo Célestina Bougléja)61 pa so bili odsotni tam, kjer so se dreyfusarji borili za nedolžnost posameznika, enega samega človeka, in njegovo dostojanstvo,
kjer je šlo za konkreten primer enakosti pred zakonom. Njihov angažma je bil potemtakem tesno zvezan z dosegom njihovih orodij za spoznavanje družbe, izoblikovanih
v paradigmatskem okviru (avtoreferenčnega) narodotvornega zgodovinopisja.62 Pozitivizem in historizem, paradigmi nacional(istič)nih podvigov v družbi in znanosti,
61

Célestin Bouglé (1870–1940), ﬁlozof in eden najbolj vplivnih »intelektualcev« v Durkheimovi skupini. Bil je angažiran
dreyfusar v času afere in eden prvih članov Ligue des Droits de l’Homme (ustanovljene 20. februarja 1898, se pravi v času
procesa zoper Zolaja), med letoma 1911 in 1924 pa tudi njen podpredsednik. Več o zbližanju Durkheima in Bougléja v
času afere gl. v Besnard, ur. 1983; tudi Vogt, 1983.
62 V Franciji je ta okvir povezan s Comtovim in Tainovim pozitivizmom, a odločilno tudi z laičnimi republikanskimi koordinatami zgodovinopisja in pojmovanja sveta, v Nemčiji pa je trdno vpet v religiozni konzervativizem, to je v verovanjski
historistični dispozitiv, ki ga je v bistvenih komponentah zasnoval že Leopold von Ranke.

º 3-4 (37/38), 2010

VOL. XII, N

73

vzpostavljata enosmerno, evolucionistično in statično razmerje do predmetov preučevanja,
pri čemer ne poznata vzajemnega učinkovanja med subjektom (raziskovalcem) in objektom
(predmetom preučevanja); učinek te pretrgane komunikacije (alienacije med življenjem
in pripovedjo; med preučevanjem zgodovine in njeno ubeseditvijo ipd.), pravzaprav predmetom vsiljenega raziskovalčevega monologa, je med drugim tudi ta, da zgodovinarji ne
vidijo nobene povezave med delovanjem preteklosti in učinkovanjem sedanjosti (njihova
kronologija, ki je obenem skelet nacionalističnega zgodovinopisja, je vselej enosmerna:
začne se z izviri nacije in nacionalnih dosežkov, čemur sledi večno napredovanje nacije).
V sedanjosti enostavno niso sposobni prepoznati učinkovanja prežitkov preteklosti, ker
je ta zanje tako ali tako »mrtva« materija. Zgodovinarji take epistemične ravni se zato
raje izognejo družbeni realnosti in z njo kompleksnemu učinkovanju sedanjosti, saj jim ta
neudeleženost nudi dober alibi, ki ga prevajajo v psevdo-metodološko orodje domnevno
potrebne »časovne distance« (ta sama na sebi seveda ničesar ne zagotavlja), obenem pa
jih je groza, da bi sedanjost z imperativom kritične reﬂeksije, utegnila dekonstruirati njihove dosedanje dosežke. V najboljšem primeru (v republikanskem okviru demokracije)
se zgodovinarji pozitivistične epistemologije angažirajo v sedanjosti, a le do mere, ki smo
jo nakazali z angažmajem Gabriela Monoda, saj je njihova aktivnost usodno povezana s
statičnim razmerjem do objekta, ki se ga ne zmorejo osvoboditi ali ga preoblikovati v aktivno življenjsko dinamiko, v najslabšem primeru (v ultra-religioznem ali oportunističnem
okviru avtokratske globinske družbene strukture) pa ostajajo zgodovinarji historistične
dediščine brezbrižni do partikularnih kršitev pravic človeka in državljana (antidreyfusarska recepcija afere Dreyfus v različnih evropskih okoljih ki je v največji meri povezana
s konzervativnimi in klerikalnimi kolektivi, je primeren indikator te orientacije) ali pa
jih skušajo narediti za minornejše, kakor dejansko so.63 V primeru afere Dreyfus se tako
angažma zgodovinarjev začne in konča z dosledno in pošteno aplikacijo kritične zgodovinarske metode na dokumente. Ne moremo pa jih (z nekaj izjemami) iskati tam, kjer
vsadanje življenje narekuje dinamično misel in hitre odzive in kjer interakcija vpletenih
strani zahteva dialog, dvosmerno komunikacijo (ki je obenem objektivacija in subjektivacija), v procesu katere dejstev ni mogoče konstruirati iz abstrahiranega materiala v miru
laboratorija, ampak se potrebno odzivati z vsem svojim znanjem, vednostjo in izkušnjo
hic et nunc na konkretne življenjske impulze.

63

Običajne desničarske strategije so pri tem povezane s singularizacijo dejanj in z zmanjševanjem pomembnosti kršitev (z
njihovo domnevno krajevno omejenostjo, nepovezanostjo z drugimi fenomeni, z domnevno notranjimi problemi »dežele«, z domnevno subjektivnimi izpadi kršiteljev), ki zakrivajo globljo raven, deep structure kolektivnih predsodkov, ki se
manifestirajo skozi indiviudua.
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»Afera enega je afera vseh«:
družbena vloga zgodovinarja in »intelektualca«
in formativna sedanjost
Maja leta 1900 je imel Gabriel Monod eno od svojih predavanj o zgodovini za širše
občinstvo (verjetno na eni od ljudskih univerz v Parizu).64 V njem je, podobno kakor kasneje Marc Bloch in tudi Lucien Febvre, poudaril formativni pomen sedanjosti, kar je tedaj
seveda eksplicite pomenilo doživetja afere Dreyfus za delanje zgodovine: »Ali nismo bolje
razumeli preteklosti v luči sedanjosti, razumeli verskih vojn, lige, revolucije, razumeli, kako
lahko sicer miroljubne množice, zaslepljene s predsodki, postanejo sovražne in morilske,
kako so lahko plemenite strasti, kakršna je ljubezen do domovine, pervertirane in s pomočjo
lažnih idej zaidejo v zločin?« (cf. Vidal-Naquet, 2006, 41).
Analize družbene vloge zgodovinarjev se lahko lotimo bodisi tako, da kakor Bloch in
Febvre vprašanja sedanjosti naslovimo na preteklost in skušamo opazovati skupke družbenih
vlog, ki jih različni socialni korpusi odrejajo zgodovinarjem (te vloge imajo seveda razpon od
disidentskih pozicij, ki so povsem odrezane od struktur moči, pa do spontanih ideoloških
instrumentalizacij zgodovine; vsako od njih je treba preučiti v partikularnem individualnem
in nato še družbenem kontekstu), bodisi tako, da izhajamo iz vloge, ki si jo pripisuje speciﬁčen
zgodovinar ali mu jo pripisuje primarna socializacijska skupnost (denimo oddelek za zgodovino kake fakultete, zgodovinski institut ipd.) in zatem prek primerjalne študije motivov
in interesov zgodovinarja in njegovega družbenega okolja, a tudi epistemične dekonstrukcije
reprezentacij njegovega diskurza umestimo v red, ki mu pripada v realnosti družbenih reprezentacij širšega znanstvenega okolja realnega sveta (in ne družbenih reprezentacij določene
sklenjene skupnosti). Zastavke obeh načinov smo na prejšnjih straneh uporabili za predstavitev vlog nekaterih zgodovinarjev v času afere Dreyfus in tudi v pred tem (v razsvetljenstvu in
historizmu). Seveda pa ob tem ne smemo kar mimo samega termina »zgodovinar«, v zvezi s
katerim Madeleine Réberioux (1977) opozarja na semantično spornost in težavnost razumevanja njegovega pomena celo v tako bližnjem času, kakor je konec 19. stoletja.
Zgodovinar konec 19. stoletja v Franciji zaseda speciﬁčno strukturno mesto v družbeni
strukturi, kar pomeni, da njegova razmerja ustvarjajo drugo pomensko mrežo, kakor so jo
utegnemo danes zamišljati za zgodovinarja. Ne da bi natančno preučili ta razmerja, le težko
64

Demokratizacija znanosti je v Tretji republiki potekala vzporedno z demokratizacijo literature. To, kar so sovražniki
»profanizacije literature« zamerili Émilu Zolaju in naturalizmu, je v strukturnem pomenu dejansko sorodno temu, kar
so sociologi skušali izpuliti iz statičnega pojmovanja družbe, denaturirati in postaviti v drugačno, manj izumetničeno
perspektivo: v obeh primerih pa je osrednje vprašanje povezano s kompleksnejšo razčlenitvijo razmerja individualno –
kolektivno, kakor so ga dotlej ponujale opreproščene binarne opozicije. Ne brez povezave s tem, da družbena elita ni kaka
neproblematična danost in je nikakor ne smemo jemati zunaj potrebne objektivacije, so bile v tem času ustanovljene številne ljudske univerze. Pierre Vidal-Naquet (2006, 41 v op. 81) meni, da je imel Monod predavanje z navedeno vsebino
na ljudski univerzi »Solidarité« v pariškem 13. okraju.
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govorimo o zgodovinarjih nasploh, saj je pojem, s katerim operiramo, lebdeč in neopredeljen. Zmožnost zgodovinarja, da se kot učenjak investira v boj za državljansko pravičnost in
vrlino oz. potencial »intelektualca«, da v kritičnem trenutku – ker razpolaga z instrumenti
za spoznavanje realnosti, ki jih drugi ne poznajo in jih zato ne morejo uporabiti – v javnosti
povzdigne svoj glas, je zagotovo sestavni del identiﬁkacije številnih zgodovinarjev s konca
19. stoletja v Franciji, hkrati pa je točka številnih diskusij o vlogi intelektualca v sodobni
družbi od afere Dreyfus naprej. Pa si zdaj na kratko oglejmo nekaj etap iz poznejšega dojemanja afere Dreyfus v 20. stoletju in konstitucijo dreyfusarskega duha kot reference za
državljanski habitus.
V tridesetih letih 20. stoletja se je postopoma začela oblikovati družbena atmosfera, v kateri so se na strukturni ravni že izrisovale bistvene mentalne konture Vichyjevskega režima, ki so koincidirale z umikom »intelektualcev«, izhajajočih iz afere
Dreyfus, iz prvih vrst javnega življenja. Ta umik, sinhroniziran z naraščanjem novega
antiintelektualističnega zagona, lepo ponazarja izjava Léona Brunschvicga Emmanuelu
Lévinasu iz leta 1932: »Možje moje generacije so poznali dve zmagi: afero Dreyfus in
leto 1918. In poglej, zdaj sta obe dobljeni bitki znova na tem, da bosta izgubljeni« (cf.
po Duclert, 1997, 81). Obstoj afere kot referenčne točke, lieu de mémoire (kraja memorije), v individualni memoriji dveh ﬁlozofov priča o tem, kako globoko je bilo v času
afere trojno srečanje prava, resnice in družbe. V tridesetih letih 20. stoletja pa je trojna
antiintelektualna ofenziva znova skušala prevrednotiti zgodovinsko videnje afere Dreyfus; prvič, usmerjena je bila zoper vzpostavljeno zgodovinsko vednost (o aferi Dreyfus)
oz. zoper njen »resničnostni režim«, pri čemer so skrajni desničarji, nekdanji antidreyfusarji in njim pridruženi novi antisemiti s politiko dvoma in suma laž opremili z metodo,
drugič, skušala je pritegniti tiste »intelektualce«, ki so bili razočarani nad dreyfusizmom,
obenem pa občutljivi na nacionalizem, in, tretjič, s konzervativnim obratom je skušala
znova osvojiti politično misel, opešano zaradi izčrpanja republikanskega modela (Duclert, 1997, 81). Pritegniti »intelektualce« na teren njihovega statusa in začetkov, ki ju
niso dobro premislili in sproti kritično reﬂektirali, je pomenilo velikansko zmagoslavje
antiintelektualizma. S tem, ko so »intelektualci« zanemarili svoj intelektualni habitus,
so se sami odrezali od svojih začetkov in jih prepustili na voljo interpretaciji in prilastitvi antiintelektualcev. Zdi se, da je zgodovina – vsaj tista linearna, nemišljena (ali slabo
mišljena) historistična zgodovina – naklonjena temu zapiranju pomena, skratka, da je
konstantno in latentno antiintelektualna v tem, da je bolj ﬁksirana na kategorije kakor na
vrednote, in v tem, da je vselej bolj privilegirala »uveljavljene intelektualce«, namesto da
bi natančno preštudirala logiko njihovega postajanja, tj. dinamiko njihovega uveljavljanja, z
vsemi socio-političnimi interesi, ki so k njej prispevali. Intelektualna zgodovina nas tako
nenehno opominja, da so se »intelektualci« v času afere Dreyfus vzpostavili v razmerju
do speciﬁčne družbene resnice in v kritični uporabi tega razmerja. Antiintelektualizem
je v tem, da je to razmerje zanikal, »intelektualce« prisilil, da so ga zavestno vzeli nase.
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Prav antiintelektualizem jih je tudi prisili – in to prisilo še vedno izvaja – v nalogo, da
sistematično nasprotujejo (ali pa bi morali nasprotovati, če naj bi bili »intelektualci«)
sovraštvom in izključevanjem, ki jih je nastanek »intelektualcev« v času afere Dreyfus dodatno stopnjeval. Obramba demokracije, razuma, odrinjenih ljudi – tujcev, judov, žensk –
ipd. vzpostavljajo »intelektualca« in ga opredeljujejo (tako kakor manko teh angažmajev
opredeljuje antiintelektualca, pa če se ta tega zaveda ali ne).
Za večino pripadnikov generacije tridesetih let 20. stoletja, ki so živeli s kolektivno
memorijo, »okrvavljeno« v prvi svetovni vojni, in ki so se – soočeni z dvojno nevarnostjo: fašizmom v Italiji in nacionalsocializmom v Nemčiji – spogledovali z novim ruskim
socialističnim modelom, afera Dreyfus tudi ni (več) predstavljala pomembnega referenčnega
kraja. Na formalni ravni se je zdela kakor dogodek iz anahronističnega sveta (»vojaška čast«
je po veliki vojni imela precej drugačem pomen), na strukturni ravni (antisemitski dispozitiv,
manifestacije religioznih praks in verovanjskega imaginarija, hierarhična in paternalistična
družbena struktura idr.) pa se z njo ni ukvarjal domala nihče. V takšnem okviru lahko razumemo izjavo Andréja Chamsona (1900–1983), militanta Front populaire in kasnejšega
direktorja Archives Nationales v Parizu, da je afera Dreyfus prerasla v mit, ki ni imel več neposrednega učinka na življenje in angažmaje te generacije. Bilo pa je tudi nekaj izjem, ki so
skušale memorijo na afero Dreyfus skupaj z memorijo afere Dreyfus (prva in druga sta močno
prepleteni, četudi nimata istih nosilcev) ohraniti živo. Med njimi je tudi Hannah Arendt, ki
je v tridesetih letih kot judinja na begu pred nacizmom dobrih 8 let (od jeseni leta 1933 pa
do pomladi 1941) preživela v Parizu. Zanjo je afera Dreyfus pomenila opozorilo o razpadu
in dekompoziciji politične morale pod pritiskom imperialistične družbe, na katera sistem,
ki ju je povzročil, ni imel pripravljenega odgovora (Arendt 2003).65 V njenem doumevanju
afere, ki je izrazito ﬁlozofsko in ob tem nemalokrat precej ahistorično in anahronistično,66
je v okviru afere med dreyfusističnimi »intelektualci« za ključno osebnost veljal Georges
Clemenceau (za njim pa Bernard Lazare), ki se je – v skladu z načeli univerzalnih idealov
65

Hannah Arendt se je v času pariškega bivanja precej posvečala aferi. V zvezi z njo je zbrala obsežno gradivo, ki ji je kasneje – v ZDA – celo služilo za njeno prvo predavanje na Brooklyn College v Ameriki (leta 1942).
66 Izmed pertinentnejših, epistemično-zgodovinskih kritik je treba izpostaviti pomisleke Georga Lichtheima (The Concept
of Ideology and Other Essays, 1967), ki je menil, da je v pisanju Hannah Arendt »razlikovanje med metaﬁziko in politiko
izgubljeno ali zamegljeno v coni somraka, kjer se zdi, da ni več pomembno, ali imamo opraviti z dejanskimi dogodki,
sodobnimi verjetji o dogodkih ali pa gre za zaporedne reﬂeksije o njih, ki so jih proizvedli misleci z motivi in s prepričanji,
ki so bili povsem tuji udeležencem« (po Marrus, 1995, 160). Druga, precej bolj neposredna kritika prihaja izpod peresa
Isaiaha Berlina (1992, 82), ki v delu Hannah Arendt ni videl nobenih pertinentnih argumentov, dokazov ali resnih
zgodovinskih misli. Michael R. Marrus (1995, 160) meni, da se v tem, da se Hannah Arendt vselej loteva le površine
fenomenov, ki naj bi odražali domnevno globlje tokove, nikjer pa teh podrobneje ne opredeli, odkriva strukturna sorodnost z njenim ﬁlozofskim kolegom Martinom Heideggrom. Vsekakor bi to strukturno lastnost, nemara bolj značilno
za srednjeevropske kakor zahodnoevropske kraje, se pravi zvezano s kulturnim prostorom, ki sta ga temeljno oblikovala
germanofoni imaginarij in družbena razmerja, značilna za nemško družbo, lahko temeljiteje preiskali tudi na slovenskem
polju družbenih znanosti in humanistike, kjer je, zdi se, takšen površinski pristop, ki se zmerom znova odvrača od resne
analize zgodovinskega materiala in upoštevanja konretnega konteksta, tako rekoč ultimativna (anti)intelektualna zapoved.
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pravičnosti, državljanske vrline in svobode (pred opresijo) in ne oziraje se na usodo Dreyfusa – zavzemal za načelno in abstraktno pravico, ki je bila po njegovem (in nato tudi
v mišljenjski logiki Hannah Arendt) neprimerno dragocenejša od posameznika (Marrus,
1995, 157).67
V času, ko je Hannah Arendt v Ameriki predavala o aferi Dreyfus, se je memorija
o njej v vse zaostrenejših družbenih pogojih, ki jih je v Evropi diktiral naraščajoči val
fašizma, okrepila. Jean Guéhenno (1890–1978), francoski pisatelj in član odporniškega
gibanja v drugi svetovni vojni, je v zvezi z afero Dreyfus menil, da gre pri posredovanju
dreyfusarskega habitusa sodržavljanom za pomembno transmisijo »tradicije pravičnosti
z ene generacije na drugo«. Model antifašističnega komiteja »CVIA–Comité de vigilance
des antifascistes«68 se vpisuje v strukturni red , ki ga je zastavila dreyfusarska linija afere
Dreyfus, saj je med svoje ključne načrte vključil »boj razuma zoper teror in predsodke«,
četudi vsi člani niso delili istih pogledov na način in usmeritev tega boja. Afera Dreyfus
je doživela še eno »vstajenje« v času alžirske vojne (1954–1962). Ko so potekale »mirovne operacije«, de facto pa vojna pustošenja, so francoski in alžirski intelektualci režimu nasprotovali. Tedaj se je znova razprl prepad, skozi katerega so privreli predsodki in
»argumenti«, oblikovani že v času afere Dreyfus. Intelektualci različnih proﬁlov so ostro
nasprotovali režimskemu načinu reševanja alžirske krize; med njimi sta bila od zgodovinarjev aktivna Pierre Vidal-Naquet in Henri-Irénée Marrou, med pisatelji André Malraux, Roger Martin du Gard, François Mauriac in Jean-Paul Sartre, ki so se vsi sklicevali
na afero Dreyfus. Družbeni angažma francoskih intelektualcev zoper zatiranje alžirskega
ljudstva s strani francoske vlade, ki je oktobra 1958 pripeljal do objave brošure »Nous
Accusons« z nedvoumno referenco na Zolajevo besedilo »J’accuse«, nato pa leta 1960

67

Kakor navaja Pierre-Vidal Naquet (2006, 29), je Clemenceau v trenutku skrajne napetosti med dogovarjanji o nadaljnji
strategiji delovanja tik pred pomilostitvijo in amnestijo, ki sta neprijetno zasukali načrte ožje skupine dreyfusistov, razburjeno vzkliknil »Za Dreyfusa mi je vseeno, naj ga razsekajo na kose in požrejo!«.
68 Comité de vigilance des intellectuels antifascistes (CVIA – Komite antifašističnih intelektualcev za budnost) je bil
ustanovljen marca 1934 po skrajnodesničarskih antiparlamentarnih izgredih, ki so povzročili padec leve koalicije (6.
februarja 1934), in sicer kot politična organizacija. Med ustanovitelji so Pierre Gérôme (s pravim imenom François Walter), zaposlen na sodišču kot revizor, ﬁlozof in pisatelj Alain (1868–1951), ﬁzik Paul Langevin (1872–1946) in etnolog
Paul Rivet (1876–1958). Komite je izdajal glasilo z imenom Vigilance in njegovo članstvo je ščasoma – do konca leta
1934 – naraslo na prek 6000 članov in članic. Organizacija CVIA je imela zelo pomembno vlogo pri združenju treh levih
političnih strank (Parti radical, Section Française de l'Internationale Ouvrière-SFIO in Parti communiste français), ki je leta
1936 pripeljalo do »Ljudske fronte«, kasneje pa tudi pri oblikovanju francoskega odporniškega gibanja zoper fašizem.
CVIA je torej izredno pomembna referenca močne francoske antifašistične in antitotalitarne politične tradicije, v katero
se – kar seveda moramo razumeti v tem nizu, sicer zgrešimo poanto – vpenja pred tudi kratkim ustanovljeni komite
CVUH – Comité de vigilance sur les usages de l'histoire (gl. Monitor ZSA, letn. X, št. 1–2 in 3–4, 2008, prispevke
Gérarda Noiriela ali tiste o njem). CVIA so ošibila in naposled zlomila notranja nasprotja med »politiko popuščanja«
in nedvoumnega in trdega »paciﬁzma« v razmerju do Hitlerja. Tako so komite v dveh korakih zapustili najlucidnejši
intelektualci in etično ter načelno dosledni paciﬁsti: po kongresu junija 1936 je najprej zapustil vodstvo komiteja Paul
Langevin, nato pa leta 1938 – po münchenskem sporazumu med Nemčijo, Francijo in Anglijo – še več drugih članov
(med njimi Pierre Gérôme in Paul Rivet). Gl. tudi Winock, 1997, 245–252.
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še do »Manifesta intelektualcev«,69 ki je evociral »Manifest intelektualcev« iz leta 1898,
je potemtakem neposredno reaktiviral referenčne kraje kolektivne memorije, povezane z
afero Dreyfus.
Ko Madeleine Rebérioux (1920–2005; gl. sliko 10), med letoma 1991–1995 predsednica »Ligue des Droits de l’Homme«,70 podpisnica Manifesta 121 v podporo alžirskemu
ljudstvu in ena pomembnejših raziskovalk Tretje republike in afere Dreyfus, govori o aktualnosti in implikacijah afere Dreyfus v današnjem svetu, poudarja nevarnost in perﬁdnost
sodobnih politik, ki ksenofobijo in rasizem priženejo do evfemizacije.71 Zanjo afera Dreyfus ni bila zgolj indikator krize Tretje republike, ampak je bila hkrati njen zatohli izraz in
represivni izhod iz te krize; poudarja torej tesno prepletenost krize in skrajnega nacionalizma.72 Iz krize so prav tako kot močnejše in bolj okrepljene izšle tiste politične skupine,
ki so bile bliže populističnim aspiracijam. V družbenem prostoru Francije, kjer so se v času
afere okrepile konzervativne institucije, sta v aferi ključno vlogo imeli zlasti vojska in cerkev,
obe na strani antidreyfusarjev in kot glasnici starorežimskih vrednot. Vojska je bila kot mogočen družbeni korpus v afero neposredno vpletena kot locus primus izbruha obveščevalne
afere (glavni štab francoske vojske, ki je prejel bordereau) in nato obtožbe Alfreda Dreyfusa
(vojni svet) – v nasprotju s sleherno pravno logiko, obenem pa tudi kot ponarejevalsko
gnezdo, kjer je bila spočetih vrsta prirejenih dokumentov, ki naj bi (in tedaj tudi so) inkriminirali Dreyfusa. Katoliška cerkev pa je s svojo politično in socialno konzervativnostjo in na
podlagi starega religioznega antijudaizma podpirala antidreyfusarski tabor in tudi ﬁnančno
pomagala nekaterim antisemitskim medijem – med njimi zlasti katoliškemu glasilu La Croix, ki je bilo poleg Drumontovega lista La Libre parole najbolj antisemitsko in ksenofobno
glasilo tedanje Francije.73

69
70

Subverzivni antikolonialni intelektualni manifest, imenovan tudi »Manifest 121«.
Ligue des Droits de l’Homme (LDH) je bila ustanovljena leta 1898 v času Dreyfusove afere, natančneje, v času sodnega
procesa zoper Émila Zolaja. Ustanovil jo je republikanec in dreyfusar Ludovic Trarieux (1840–1904), vznemirjen in
ogorčen zaradi nasilja v času procesa zoper Zolaja. Zastavljena je bila kot društvo, ki brani načela svobode, enakosti in
pravice, utemeljena v Deklaraciji o pravicah človeka in državljana v času francoske revolucije 1789. Trarieux je bil tudi
prvi predsednik lige med 1898 in 1903. Sedanji predsednik LDH (od 2005) je Jean-Pierre Dubois. V zadnjih nekaj letih
se je liga zavzemala za priznanje volilne pravice za tujce, nasprotovala je »represivni« politiki Sarkozyja itn. Liga ima okoli
7500 članov in članic in je del International Federation of Human Rights Leagues (FIDH). Gl. tudi spletno stran: http://
www.ldh-france.org/.
71 Rasisti, ki odkrito vodijo rasistični diskurz, imajo seveda interes za evfemizacijo, tj. za to, da se ne izreče neposredno, da
preganjajo tujce ali druge ljudi, ampak da je njihova poanta ublažena s kozmetizacijo diskurza, da je potrebno »razumevanje«, da ti »konkretni ljudje, ki jih oni preganjajo, delajo škodo«. Neorasistični diskurz torej uporablja vrsto besed in
okrasij, da bi prekril tisto, kar ostaja neizrečeno (le namigovano), prek česar ga ni mogoče pravno preganjati. Izdelal je
vrsto strategij in denegacijskih praks za dosego zelo nevarnih učinkov.
72 Kriza nacionalistične in pretežno konzervativne Tretje republike je bila od okrog 1880 obča; etnična (s panamsko afero),
socialna in ekonomska (povezana z ekonomskimi težavami Francije v tem času, s stavkami delavcev), politična (učinki
poraza pri Sedanu, proﬁliranje političnega prostora, naraščanje konzervativnega katolicizma).
73 Madeleine Rebérioux tu omenja okoli 15 katoliških dreyfusarjev in dreyfusistov, ki v nasprotju s pričakovano »naravno
potjo njihove ideologije« niso zasedli antisemitskih pozicij.
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Že Jean Jaurès (1859–1914), vodilni francoski socialist s konca 19. stoletja, ki je v času
afere tudi po drugem sojenju v Rennesu (1899), kjer je bil Alfred Dreyfus znova obsojen,
insistiral na reviziji procesa in obsodbi dejanskih zločincev iz vrst vojske, ki so francosko
republiko prignali do samega roba coup d’état (netolerantnost do nepravičnosti je bila temelj
njegove politične morale),74 da kulturnih razlik ne gre maksimizirati ali esencializirati, saj
ljudi ni mogoče zapreti v predeterminirane skupine. Politična levica je bila dolgo brezbrižna
do kulturnih razlik prav zaradi tega, ker sta se desnica in predvsem skrajna desnica po francoski revoluciji naselili v nišo, ki jo je dopuščalo revolucionarno poudarjanje enakosti pred
zakonom in zanemarjanje premišljene politike razlik, ki jih je revolucionarni zagon skušal
prej izbrisati kakor računati z njimi (tudi zaradi tedanjih političnih okoliščin državljanske
in drugih vojn).75
Nacionalizem je politični in kulturni fenomen 19. stoletja, iz katerega se strukturno
razvije rasizem. Étienne Balibar v več svojih tekstih poudarja »partikularno pomembnost
povezave med rasizmom in nacionalizmom« (gl. Balibar, 1993, 78; in 1988).
Rasizem je v takšnem okviru ena od ključnih manifestacij in tendenc nacionalizma,
pri katerem se morajo pravi nacionalisti, tisti, ki naj bi jim nacionalna »zemlja« oz. »gruda« zakonito pripadala, razmejiti od lažnih nacionalistov, ki se »nespametno okoriščajo« z
»bogastvom« te »zemlje«. Da bi nacionalizem spojil tak narodnjaški dispozitiv, potrebuje
repoussoir: nekoga zunanjega, tujca, povzdignjenega v absolutnega sovražnika, ki katalizira
vse družbene zamere in nelagodja. V času afere Dreyfus je močan nacionalizem kulminiral
v antisemitizmu,76 ki se ni mogel opredeliti drugače kakor per negationem, skozi sovražnika
74 Za Alfreda Dreyfusa je bil Jaurès utelešenje duha plemenitosti in poguma. Sicer eden vodilnih socialistov časa (leta 1904
je ustanovil časnik L'Humanité), je bil od leta 1897 zavzet dreyfusist, ki je v zbornici poslancev zahteval, da se razkrije vsa
resnica in ne zgolj fragmenti pohabljene ali polovične resnice. Leta 1903 je pred zbornico poslancev razvil dolgo argumentacijo in preciziral svoje stališče v razmerju do afere Dreyfus. Z Alfredom Dreyfusom, ki je imel ta govor za izvrsten, sta
ostala dosmrtna prijatelja. Izdal je knjigo Les preuves relatives à l’aﬀaire Dreyfus (1898), v kateri je metodično in s pomočjo
analize dokumentov, se pravi na soroden način kakor zgodovinarji tega časa, razkril Dreyfusovo nedolžnost (Les preuves
so najprej izhajali kot podlistek v časniku La Petite République). Jaurèsa je 31. julija 1914 umoril Raoul Villain, ki ga je
desničarska nacionalistična porota na sodišču oprostila, Jaurèsovi vdovi pa naložila sodne stroške. Leta 1924 – v času
Cartel des Gauches – so Jaurèsa prenesli v Panthéon in André Malraux je leta 1964 z nedvoumno referenco na njegov
dreyfusarski boj, rekel, da »nad njegovim pepelom bdi pravica«. Cf. Reberioux, 1994.
75 Francoski ultradesničarski diskurz je v času francoske revolucije za lastne potrebe naglo adaptiral reakcionarni politični
pamﬂet o francoski revoluciji (Reﬂections on the Revolution in France, 1790), ki ga je zložil Edmund Burke (1729–1797),
angleški liberalec, ki je v času revolucije ad hoc postal konzervativec (torijec). Ta diskurz, ki obsodbo francoske revolucije
utemeljuje s tem, da revolucionarji pozabljajo na svojo ukoreninjenost, s tem da se zgodovina ne začenja z njimi samimi
in da revolucionarji iz preteklosti ne morejo narediti tabule rase, ter s tem da prav tako ne morejo povsem izbrisati regionalnih razlik, je nato hranil skrajnodesničarsko misel domala vse 19. stoletje in nato še dobršen del 20. stoletja. V to
konzervativno matrico se vpisujeta etnična toleranca habsburškega imperija (Burke je bil »Metternichovo nočno branje«)
in antiintelektualizem. O antiintelektualizmu v predmarčnem obdobju gl. tudi Rotar (2007).
76 Édouard Drumont (1844–1917), eden najbolj zagrizenih francoskih antisemitov zadnje tretjine 19. stoletja, ki je leta
1886 izdal velikansko in obsežno uspešnico La France juive, v 90. letih 19. stoletja pa je začel izdajati antisemitski časnik
La Libre parole, ki je imel izjemen vpliv pri razpečevanju antisemitskega in antidreyfusarskega diskurza. V La Libre
parole je Drumont leta 1892 oznanil, da so »judje najbolj tuji od tujcev« (les juifs sont les plus étrangers des étrangers). Cf.
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oz. grešnega kozla: juda, ki ga je uporabil za
to, da je polariziral in stopnjeval kolektivno
sovraštvo v identiﬁkacijsko orodje za družbeno kohezijo, zasnovano negativno skozi
rasistično identiteto v razmerju do »sovražnega tujca«. Sovraštvo do tujcev in zavračanje drugega dosežeta paroksistično raven,
ko element tujosti – namesto da bi ostal
pasiven, oddaljen in eksotičen, kakršnega
si zamišljajo rasisti in ksenofobi – postane
ekonomsko in politično aktiven ali ko se
približa kolektivu, ki na določenem teritoriju velja za ekskluzivnega posestnika. V hipu
razvoja lastnih ekonomskih in političnih
dejavnosti postaneta tujec ali skupina tujcev virus ali notranji sovražnik v telesu nacije (organicistična metaforika je značilnost
razvitih nacionalizmov), ki naciji – seveda
na reprezentacijski ravni te nacionalistične
nacije – grozi, da bo zamajal njene privilegije ali da bo realno ali fantazijsko odstranil Slika : Madeleine Rebérioux (–),
»določene sestavine nacionalne totalnosti« francoska zgodovinarka, specialistka
za Tretjo republiko, delavsko gibanje in
(Balibar, 1988, 80). Za nacionaliste torej afero Dreyfus, med letoma – je bila
ni nič bolj nevarnega od »tujca«, ki doseže, predsednica »Ligue des droits de l’homme«,
kakor je denimo dosegel Alfred Dreyfus, ki je bila ustanovljena v asu afere Dreyfus.
pomembno mesto v državni upravi ali v dr- (Vir: http://histoireparis.canalblog.com/
archives///index.html)
žavnem sistemu in s tem postane – ne da
bi v očeh nacionalistov za to imel ustrezne
kvaliﬁkacije (ukoreninjenost, ustrezne kulturne in ﬁzične atribute in patronimijo) – »reprezentativen za nacijo«. V nacionalističnem in rasističnem kategorialnem aparatu so s tako
gesto zamajani sami temelji identitete nacionalistov oz. rasistov.
Madeleine Rebérioux za razliko od Étienna Balibarja, s katerim se sicer v nekaterih
pogledih strinja in upošteva njegovo razumevanje izključevalnih družbenih praks, govori o ksenofobiji (namesto o rasizmu), ki jo ima za eno od modalnosti in indikacij, vselej
razkrivajočo prisotnost nacionalizma v določenem družbenem prostoru. Poudarja, da je
imel v času afere Dreyfus stari religiozni antijudaizem vse manjši pomen, medtem ko sta
Rebérioux, 1994. Ne smemo pozabiti, da se v času afere Dreyfus v Franciji nestrpnost do tujcev ni izražala zgolj skozi
manifestacije zoper jude, ampak tudi zoper druge »tujce«; Madeleine Rebérioux (1994) omenja masakriranje Italijanov
v Aigues-Mortes leta 1893.
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nacionalistični antisemitizem in ksenofobija naraščala in celo dosegla svoj višek. Četudi je
antisemitska gonja zoper Alfreda Dreyfusa pritegovala tudi antijudaistične privržence, se
je obenem notranje prenovila in modernizirala, ne da bi se v svoji integralnosti ponavljala.
Nove modalnosti antisemitizma so precizno in kontekstualno zvezane z ruskimi pogromi
v 80. letih 19. stoletja (judovski begunci so prihajali iz Rusije na zahod vse do prve svetovne vojne).77 V tem času se v Franciji pojavljata dve različni državljanski drži: na eni strani
republikanski patriotizem, ki je vodil v smer egalitarnosti in izenačevanja vseh prebivalcev
Francije, in nacionalizem, ki je, kakor poudarja Madeleine Rebérioux (1994), temeljil na eliminacijskih praksah. V primerjalni analizi družbenih kriz tedanjega in današnjega časa, ki
ju Madeleine Rebérioux sicer vidi v tesni strukturni bližini (socialno-ekonomska, politična
in etnična kriza s poudarjeno ksenofobijo je aktualna v obeh primerih), pa avtorica izpostavlja tudi ključno razliko, ki jo vidi v tem, da je v današnjem svetu mogoče opaziti velikanski
osip državljanskih praks z volilno pravico na čelu (v času afere Dreyfus so volilci izkazovali
okoli 78–80% udeležbo).
Ta sumarni pregled reprezentacij afere Dreyfus skozi obdobja nam razkriva, da je potrebno nenehno bdeti nad zahtevami, ki jih pred nas postavlja »intelektualna« dediščina, ki
je naposled skozi afero Dreyfus ustvarila koherentno družbeno vez med civilno držo in profesionalno kompetenco posameznika. Zanemarjenje sprotnih intelektualnih zahtev hitro
ustvari pogoje za sprevračanje pomena in prilaščanje pomenskih polj s strani nezahtevnih
občih mest in predsodkov. Prepoznati operacionalizacijsko družbeno vez med družbeno
in intelektualno obliko (če v zvezi s prvo mislimo znanstveno skupnost, v zvezi z drugo pa
njeno zmožnost za rokovanje s kritičnimi zahtevami), pomeni razpolagati z intelektualnim
habitusom.

»Intelektualne« in antiintelektualne reakcije na krizo v Franciji
ob koncu 19. stoletja in Durkheimov krog
Vrnimo se zdaj k aferi Dreyfus in njeni »intelektualni« dediščini. Afera je tistim, ki so
prišli po njej, zapustila tri »danosti«, ki danes konstituirajo zgodovino in preučevanje intelektualcev (seveda ne gre za kake ﬁksne »danosti«, ampak za dinamične kategorije): ime, ki
identiﬁcira socialno kategorijo, akt, ki reprezentira individualni politični angažma v državljanskem prostoru, in mišljenje, ki nosi ta angažma in deﬁnira intelektualce (Duclert, 1997, 69).
77

Judje, ki so se priseljevali v Francijo in v Pariz v tem času, so, kakor pravi Madeleine Rebérioux (1994), imeli posebno
oblačilno in religiozno kulturo, drugačne prehranjevalne prakse, celo drugačen način česanja, oblikovanja frizure in britja
brade. Bili so torej »bolj ekscesni« od Italijanov, ki so se vsaj v nedeljo oblekli kakor Francozi, medtem ko so judje permanentno ostajali »problematično drugačni«. Prav uporaba razlik v prid tistih, ki si želijo družbo prilagoditi svojim koristim
in dobičku, pravi Madeleine Rebérioux, je značilnost francoskega nacionalizma s konca 19. stoletja. Ta nacionalizem
nenehno teži k eliminaciji (ne zgolj k izključevanju) drugega in drugačnega. Madeleine Rebérioux tu eksplicitno uporablja
termin élimination, ki ga ima za manj spodobnega in bolj upravičenega kakor termin exclusion. Cf. Rebérioux, 1994; o
povezavi nacionalizma in spodobnosti tudi Mosse, 2005.
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Če je socialna zgodovina »intelektualcev«, zajetih v trenutku njihovega nastanka v času
afere Dreyfus, dokazala nujnost, da analiziramo različne dinamike postajanja »intelektualcev« in prav tako heterogene rabe te kategorije, tega ne moremo trditi za politično zgodovinopisje, pri katerem v poglavju zgodovine intelektualcev še vedno prevladuje statičnost
neposredno pritegnjenih v zgodovino, kakor da gre pri lagodnih izobražencih, ki oblikujejo
tako vzpostavljeno »elito«, za dejanske zasluge in ne za socio-politično investituro.78 Konstituirati »intelektualce« kot take – ta spontanizem, po katerem je »intelektualec« slehernik
z visokošolsko diplomo, se v slovenskem zgodovinopisju dogaja tako rekoč neprestano, ne
da bi premislili in vsebinsko ter konceptno pretresli sleherno etapo njihovega angažmaja
– pomeni prezrti ključno razsežnost intelektualne konstitucije: epistemični moment nastanka in družbena razmerja ob nastanku. Politična zgodovina, ki sprotna politična dejstva
priteguje v zgodovino kot taka (neproblematizirana), le težko razume lik »intelektualca«
(si pa ga tem laže in neskrupulozno prilašča), saj ji je s svojo nadležno kritično metodo (ki
bi naposled morala biti temeljno zgodovinopisno orodje, pa še zdaleč ni tako) tuj, zunanji.
Razširiti pojem »intelektualca« danes, pravi Vincent Duclert (1997, 82), pomeni okrepiti
socialno in kulturno zgodovino, ki lomita nevzdržno vektorsko zgodovino na posamične
družbene segmente in področja in s tem razkrivata kompleksna razmerja med njimi, z drugimi besedami, pomeni približati se intelektualni zgodovini, ki je zmožna dojemati stalni
proces nastajanja intelektualcev na način, pri katerem je prepoznavanje inavguracijskega
momenta temeljno za to, da se nenehno kritično meri preteklost in s tem zagotavlja epistemično pertinentna prihodnost.

Kratko besedilce Émila Durkheima iz 1904 »L’élite intellectuelle et la démocratie« na samem začetku vsebuje implicitno referenco na afero Dreyfus, obenem pa z
imperativom državljanskosti meri na kategorično zahteve intelektualnega habitusa
dans la cité:
»Pisatelji in učenjaki (savants) so državljani; očitno je torej, da je njihova
dolžnost sodelovati v javnem življenju. Potrebno je le dognati, v kakšni obliki
in v kakšnem merilu. [...] Nedvomno je dobro, da so intelektualci zastopani
v razpravljalnih skupščinah; poleg tega, da jim njihova kultura omogoča, da v
razpravo vnašajo informativne prvine, ki niso zanemarljive, so tudi bolj kakor
kdorkoli drug kvaliﬁcirani, da pri javnih oblasteh zagovarjajo interese umetnosti in znanosti.«79
78 Širše o zgodovini in socioloških razsežnostih delovanja »intelektualcev« gl. Charle, 1990 ; in 1996; Pinto, 1984; Lepsius,
1964; Lepenies, 1992; in Winock, 1997.
79 V istem tekstu Durkheim podpira tudi angažma znanstvenikov in intelektualcev v popularnem izobraževanju na že
omenjenih ljudskih univerzah. Ta se mu zdi potreben v smislu ljudskih conseilleurs in éducateurs: »Naš namen je pomagati sodobnikom - veliko bolj kakor vladajočim - da se prepoznajo v svojih idejah in v svojih občutkih; katera vloga pa bi
lahko bila bolj koristna v stanju mentalne zmedenosti, v kateri živimo?« (Durkheim, 1904).
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Zolajeva intervencija v javnost januarja 1898 je spremenila vse.80 Afera Dreyfus
se je skozi njegov javni nastop transformirala v nekaj povsem drugega v primerjavi s
tem, kar je bila (na reprezentacijski ravni) dotlej: bila je senzacionalistična vohunska
prigoda, ki je zaradi omejenosti na pravno raven in množečih se skrivnosti, povezanih z netransparentnostjo procesa (za zaprtimi vrati), saturirala časnike, hranila
medijska tekmovanja in obrekljiva dnevna omizja, poslej pa je postala preskusni kamen državljanstva in republikanskih vrednot ter vrlin in je zadevala vest slehernika
kot državljana. Prestop iz prve v drugo sfero je pravi epistemični prelom. Pomenil
je bistveni premik od premoči obskurantističnih difamacij klerikalne antisemitske
desnice v družbenih reprezentacijah k jasni, nedvoumni in javni argumentaciji »intelektualcev«, kar pomeni k uveljavitvi državljanskega habitusa v »intelektualnem
okviru«, katerega reprezentacijsko pobudo je v večjem delu prevzela republikanska
levica. Znamenja pojava nove simbolne moči, utemeljene na sekulariziranem kulturnem kapitalu in državljanskem habitusu, so se sicer nakazovala že prej, vsaj od
srede 19. stoletja. Vendar pa javni nastop »intelektualcev«, pisateljev in nekaterih
akademskih učenjakov, ki so dvignili glas v imenu avtonomije in speciﬁčnega izvedenstva (ekspertize) v obrambo vrednotenja, inherentnega njihovi profesiji: paradigmi »resnice« (z juridičnim značajem), dejansko pomeni bistven prelom interesov
te »intelektualne« manjšine z interesi vojske in raison d’État, ki so bili dotlej spojeni
z učenjaškim umom v homogeno celoto.
Pojem »intelektualec«, razpršeno uporabljan v javnem diskurzu že pred letom 1898,81
se je po januarju 1898 mahoma transformiral in pridobil zgoščeno semantično razsežnost,
impregnirano skozi praktični in državljanski čut - če si za naše potrebe nekoliko sposodimo
Bourdieujevo terminologijo - Zolaja in drugih javnih dreyfusarjev, ki je ni bilo mogoče
enako hitro konzumirati.82 Besede ni prvi uporabil Georges Clemenceau, urednik časnika
80
81

Gl. Zola, 2004; in tudi Zolajevo »Izjavo poroti« v Monitorju ZSA, letn. X, št. 1–2, 259–265.
Starejše rabe besede »intelektualec« v 80. letih 19. stoletja, razširjene predvsem v francoskem romanopisju (npr. Henryja
Bérengerja, 1867–1952, pisatelja, novinarja in politika), so se – kakor prikazuje William Johnston (1974, 45) – nanašale
na »učene može, ki so se abruptno vmešavali v politiko«. Če vzamemo to »ugotovitev« J. Johnstona zares, so se »abruptno vmešavali v politiko« Voltaire, D’Alembert, Diderot, Olympe de Gouges, Manon Rolland, Locke, Condorcet, Mill,
Constant, Tocqueville in številni drugi. Tudi v Severni Ameriki je kar nekaj takih intrudorjev. Johnstonova izjava kaže na
to, da je avtorjeva percepcija politike zelo ekskluzivna (nedemokratična). Prikazati želim, da je z deskriptivnimi kriteriji
mogoče tematizirati le navidezne, ne pa tudi dejanske razlike.
82 Kako tesno je pojav »intelektualca« zvezan s strukturacijo in avtonomizacijo literarnega polja dobro prikazujeta članka
Charle, 1977; in Sapiro, 2003. Najpomembnejša delitev dela v intelektualnem svetu v tem procesu sovpada z dvema
antagonističnima elementoma: duhovnikom (na strani tradicionalnih vrednot, kontinuitete in hierarhično-patriarhalne
verovanjske strukture, legitimacija skozi božjo instanco in cerkveno hierarhijo) in prerokom (na strani avtonomizacije
mišljenja, diskontinuitete in razmerij ekvivalence, vzpostavljenih prek posamičnih kompetenc). Konec 19. stoletja se
razvije funkcionalna oblika literarnega profetizma (preroštva), ki poteka prek rutinizacije karizme ključnih izpostavljenih
ﬁgur. Émile Zola seveda sodi v to dogajanje.
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L’Aurore in dreyfusard, kakor se napačno
podaja, lahko pa bi rekli, da jo je sprovociral;
Clemenceau je takoj po objavi Zolajevega
pisma »Obtožujem...!« (13. januarja 1898)
sicer napisal članek z naslovom »Protest«
(»Protestation«, 14. januarja 1898), v katerem pa besede »intelektualec« ni. Na ta
članek pa je v časniku Le Journal odgovoril
Marice Barrès – in v tem besedilu z naslovom »Protest intelektualcev« (»La protestation des intellectuels«, 1. februarja 1898)
pravi:
»Nemara berete dvojni seznam, ki ga
L’Aurore objavlja vsak dan; nekaj sto
oseb je tam v spremenjenih izrazih
potrjevalo svoje simpatije do nekdanjega kapetana Dreyfusa. Ali se
vam ne zdi, da je Clemenceau našel
odlično besedo? To naj bi bil ”protest
intelektualcev!”«

Slika : Seznam podpisnikov peticije
»intelektualcev« (dreyfusarjev), objavljen
v L’Aurore, . marca .
(Vir: http://www.dreyfus.culture.fr/fr/
pedagogie/documents-.htm;
© Préfecture de police, Pariz.)

Vendar pa mitologija izvorov oz. prvih
denominacij nima nobenega pravega pomena (kronološko distribucijo navajamo zato,
ker je pomembna za razumevanje razmerij
med družbenimi agensi in ustanovami v
družbenem prostoru), precej bolj pomembno je pojasniti kontekste, motive in učinke posamičih pojavitev termina »intelektualec«, pri čemer so se seveda rabe pri dreyfusarjih in
pri antidreyfusarjih močno razlikovale; še več, za »intelektualce« so veljali tudi tisti, ki so
termin »intelektualec« zavračali in degradirali (npr. Maurrice Barrès). Poskus deﬁniranja
»intelektualca« ob koncu 19. in na začetku 20. stoletja v Franciji (a tudi v drugih okoljih,
še zlasti v temeljito antiintelektualnem družbenem prostoru habsburške monarhije) je torej
projekt per se, ki mora poleg različnih rab pri sleherni upoštevati tudi simbolno variabilnost,
komponente političnega konﬂikta in kulturne dispozicije okolja, zato se mu tu ne bomo ekstenzivno posvečali, hoteli smo zgolj opozoriti na delikatnost in potrebno niansiranost pri
zgodovinsko-semantični eksplikaciji pojma in pri zasledovanju njegovih nadaljnih transformacij. Govoriti o »intelektualcu« nasploh (v kateremkoli okolju) je v nasprotju z zgodovinsko logiko intelegibilnosti in tudi v nasprotju z metodološko strogostjo.
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Zola, dedič naturalizma in prototip »intelektualca«, je torej v času afere simboliziral
»odrivni model« (modèle repoussoir)83 »intelektualca«, ki so ga skušali branilci in zagovorniki strogega ločevanja znanstvenega in etičnega režima, privrženci nevprašljive intelektualne uveriženosti in institucionalne zvestobe, očrniti. V tem odporu zoper novum, izražen
v obliki mentalne suverenosti in na novo vzpostavljene avtonomije, ki ni bil prve te vrste
v Franciji 19. stoletja (prim. Loué, 1997; Charle, 1986; Duclert, 1997; Winock, 1997), je
rekurentni retorični topos, s pomočjo katerega se v značilnem antagonističnem, »juridičnem« diskurzu (mi/oni, dobro/zlo, zdravo/bolno ipd.) izvršuje degradacija novega, proletarizacija pisatelja. Sočasno z rojstvom »intelektualcev«, ki so od januarja 1898 močno
zamajali razmerja med dreyfusarji in antidreyfusarji, se je skozi retorično simbolno nasilje
razvil virulentni in kompleksni antiintelektualizem, katerega permanenca je enako kljubovalna kakor predmet ideologije zametovanja in razkrinkavanja sam. Nekoliko shematično
lahko v trenutku afere Dreyfus razločimo dva tipa antiintelektualizma, ki sta se odkrito
manifestirala v javnem prostoru. Prvi je bil utemeljen na sovražnosti, ki se je sprostila ob
Zolajevem javnem nastopu – kot nastopu »intelektualca« – in je bila uperjena zoper vse, ki
so se prijavili k besedi kot »intelektualci«.84 Ta reakcija je bila zasnovana na družbenih reprezentacijah novih intelektualcev kot »zvodnikov«, »zapeljevalcev«, skratka ljudi, ki s pomočjo demagogije zavajajo druge, zlasti mlade ljudi na »napačno« pot (cf. Winock, 1997).85
Antiintelektualna propaganda je okoli pojma »intelektualec« razpostavila vrsto negativnih
sinonimov: nered, degeneracija, izdaja itn., nikdar pa se ni spustila v pojasnjevanje ali razumevanje samih temeljev »intelektualizma«, kakor tudi ne v reﬂeksijo lastnega antiintelektualizma. Od Ferdinanda Brunetièra (1849–1906) prek Maurica Barrèsa (1862–1923)
83
84
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Cf. po Le Beguec, 1979.
Odtod, kakor prenicljivo izpeljuje Christophe Charle (1986, 74), ostentativno pojavljanje antiintelektualnih komentarjev ob peticijah – zlasti še pri podpisnikih za ti. »Monument Henry«, ki so ga v uredništvu La Libre Parole (eno
od frontalnih antisemitskih in antidreyfusarskih glasil) sprožili po samomoru poročnika-polkovnika Josepha Henryja
(1846–1898; v zaporu Mont-Valérien si je 31. avgusta 1898 prerezal vrat), ponarejevalca enega od ključnih dokumentov
zoper Alfreda Dreyfusa v aferi (uporabljen je bil na sodnem procesu zoper Zolaja), ti. »ponarejenega Henryja« (faux
Henry), v podporo njegovi vdovi. Podpisovanje pod »Monument Henry«, ki v podnaslovu razkriva indikativno prepletenost krščanskega usmiljenja z antisemitizmom (»Za vdovo in siroto polkovnika Henryja in zoper juda Reinacha«),
in zbiranje denarja za Henryjevo vdovo je bilo odprto med 14. decembrom 1898 in 15. januarjem 1899. V tem času
se je pod peticijo podpisalo ok. 25.000 podpisnikov, zbrali pa so okoli 131.000 frankov. Navedimo dva simptomatična
primera negativne percepcije »intelektualcev«, ki so ju navedli antidreyfusarji kot svoje pripise oz. komentarje na dolgem seznamu podpisnikov »Monument Henry« (ta dokument-seznam je odličen vir za strukturo antisemitizma in
nacionalizma v Franciji konec 19. stoletja): »Peloux (M), študent medicine, ne intelektualec«, ali »trije stažisti kirurške
službe Laënnec, ki so siti anarho-intelektualnih pridig ...« (Charle, 1986, 74). S tem, ko so se podpisniki opredeljevali v
razmerju do »intelektualca«, so seveda obenem potrjevali in razširjali rabo tega pojma. Več o »Monument Henry« pri
Reinach 1901–1911, v 4. zvezku iz 1904, 431–439; gl. tudi Quillard, 1899; Wilson, 1977.
Pomenski register »intelektualca« se je rekrutiral iz starejših družbenih reprezentacij drugih odrinjenih in zaničevanih
družbenih skupin, posebno judov, žensk itn. Fizične reprezentacije »intelektualcev«, tako vizualne kakor diskurzivne, so
tako ujete v stare kolektivne predstave; »intelektualci« so »bledi« ali »bledolični«, saj ne živijo virilnega in polnega življenja možatih reprezentantov nacije (ki so mišičasti, bojeviti), so »izpiti«, »suhljati«, »feminilni«, »napudrani«, »dišeči«
itn. Logika pripisovanja ustreznih videzov v prvem koraku in gradnja krivde na podlagi teh etiket-videzov v naslednjem,
ki sta običajno strategiji, inherentni konzervativnim in klerikalnim okoljem, v času afere Dreyfus dosežeta kulminacijo z
drugim sodnim procesom zoper Alfreda Dreyfusa v Rennesu leta 1899.
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pa do Charlesa Maurrasa (1868–1952) kot tipičnih predstavnikov antiintelektualnih diskurzivnih strategij (danes bi takim zapisom lahko rekli »sovražni govor«, če seveda ne bi
tem podobni hitreje uporabljali te oznake) so antidreyfusarji in konzervativni misleci, ki jim
je kritična misel »intelektualcev« zbujala grozo – predvsem s pomočjo Action française86
–, zgradili obsežno omrežje referenčnih diskurzivnih krajev. Pomenska podlaga negativnih družbenih reprezentacij »intelektualcev«, pravi Vincent Duclert (1997, 70), je bila v
temelju povezana s štirimi sovraštvi, povzetimi iz časa francoske revolucije in prirejenimi
novi situaciji: sovraštvom do razuma, sovraštvom do demokracije, sovraštvom do tujcev in
sovraštvom do judov.
Utemeljitveni akt antiintelektualizma iz časa afere Dreyfus smemo videti v že omenjenem Barrèsovem članku »La protestation des intellectuels« z dne 1. februarja 1898 v Le Journal, v katerem prvič uporabi besedo »intelektualci«, in sicer v registru degradacije, ki ga je
antidreyfusarski tisk takoj pobral in se iz njega v naslednjih letih neizčrpno napajal. Barrès
je s člankom želel klinično preiskati domnevne »intelektualce«, podpisnike »protestov«, ki
jih je imel za »usodni odpadek v prizadevanju družbe, da bi ustvarila svojo elito« (Duclert,
1997, 70). Tu je njegov diskurz, nasičen z invektivami:
»Nič ni hujšega od teh tolp pol-intelektualcev. Pol-kultura uničuje instinkt,
ne da bi ga nadomestila z zavestjo. Vsem tem aristokratom mišljenja je veliko
do tega, da bi zatrdili, da ne mislijo tako kakor prostaška množica. To še predobro vidimo. Ne čutijo se več spontano v soglasju s svojo naravno skupino
in ne vzdignejo se do jasnega pogleda, ki bi jim vrnil pretehtano soglasje z
množico. Ubogi telebani, ki jih je bilo sram misliti kakor preprosti Francozi
[...]«. (Ibidem.)
Za Barrèsa je angažma »intelektualcev« izražal njihov status žrtvovanih v procesu
družbenega napredka. Antidreyfusarski avtor demagoško kontrastira pozitivno ljudskost
in instinkt (spontanizem) z negativno vzvišenostjo »intelektualcev« in njihovo »zavestjo«.
Negativno poudarja tudi njihovo ločenost od naturaliziranega družbenega telesa Francozov
(»argument« naravne povezanosti s skupino). Sancta simplicitas, seveda v skrajno vulgarizirani verziji ponižana do prostaštva, ki ga Barrèsov diskurz anticipira, je za avtorja merilo stvari. Pa vendar skuša Maurice Barrès s pomočjo scientistične in rasistične metaforike
(meja človek/žival) dokazati inferiornost »intelektualcev«, njihovo družbeno neuporabnost
in nelegitimnost njihovega angažmaja:
86

»Action française« je bilo nacionalistično ultra-desničarsko monarhistično gibanje, ki se je v temelju opiralo na kontrarevolucionarno ideologijo Jospeha de Maistra (1753–1821) in ki so ga ustanovili antidreyfusarji leta 1898, se pravi na
višku afere Dreyfus. Vodil ga je Charles Maurras, pisatelj in publicist, ki je promulgiral organicistično ideologijo krvi in
grude v kombinaciji z virulentnim antisemitizmom. Kasneje mu je pri vodenju in koordiniranju pomagal Léon Daudet,
ki je leta 1908 začel urejati istoimensko publikacijo Action française. V času tridesetih let je Action française hitro zdrsnila na stran fašizma, kasneje pa so njeni proponenti sodelovali z vichyjevsko vlado.

º 3-4 (37/38), 2010

VOL. XII, N

87

»Ti nedobrodošli geniji, ti bedni zastrupljeni duhovi, katerih zbirko dela
L’Aurore, si zaslužijo popustljivo usmiljenje, podobno tistemu, s katerim nas
navdajajo morski prašički, ki jih mojstri iz laboratorija Pasteur okužijo s steklino. Seveda je te nesrečne živali treba pobiti ali vsaj imeti pod nadzorom
v trdnih kletkah, vendar pa bi bilo ﬁlozofsko nepravično, če bi jih prekleli.
Njihovo žalostno stanje je nujen pogoj za znanstveni napredek. Pes, ki so mu
vzeli možgane, je naredil precejšnje usluge psiho-ﬁziološkim študijam, ki jih
čaka velika prihodnost.« (Po Duclert, 1997, 71).
S podobno surovo in nasilno »popustljivostjo« do »intelektualcev«, ki lepo ponazarja
antidreyfusarsko metaforično kontaminacijo in kroženje antidreyfusarskega diskurza, razpolaga publicist in pisatelj George Bonnamour (Georges Bec; roj. 1868), ki je popisal vtise
s procesa Zola in jih objavil v posebni knjigi leta 1898. V njej beremo:
»Treba je biti popustljiv do teh drobnjakarjev. Zrasli v sencah knjižnic, ne
vedo nič o življenju in nič o ljudeh, vsi napihnjeni od vednosti, ki obremenjuje
njihove možgane, kakor knjige bukinista prenapolnjujejo njegovo trgovino in
se kopičijo vse do njegove postelje; po vsem svetu razširjajo vednost, ki jo
imajo o neki majhni fragmentarni resnici. Z višine erudicije prezirajo uboge
ljudi z domišljavo prepričanostjo, ki pušča vznemirjene ljudi, ki jih – kakor
mene – to ne čudi.« (Po Duclert, 1997, 74–75).
Morilski sarkazem starorežimskega (rasističnega) uma Maurica Barrèsa, ki je vpisan
med vrstice z analogijo z morskimi prašički in »intelektualci«, in Bonnamourjeva substitucija direfenciranega mišljenja »intelektualcev«, ki je nastalo z metodično kritičnostjo,
z »drobnjakarstvom« (opraviti imamo z antiintelektualnim, verovanjskim umom, ki nenehno išče celost, enost in enostnost, ki ne zdrži diferenciacije, zato vse odklone od celosti celi kakor rane), ki si za podlago jemlje sovraštvo do knjig, sta pri obeh avtorjih (v
nadaljevanju) dodatno poudarjena s frontalnim napadom na razum, ki naj bi pri »intelektualcih« bil zgolj »napuh razuma«, ki naj bi »intelektualce« tako ali tako same na sebi
»degradiral«. V takih primerih antiracionalizem krepi antiintelektualizem; vsekakor pa
se oba epistemično in spoznavno neperspektivna registra vzajemno podpirata. Odrekanje
vitalnosti in življenjskega elana »intelektualcem« je vpeto v prepoznaven antiintelektualni in izključevalni imaginarij, kjer so družbeno nevzdržne skupine (denimo judi, intelektualci) izrinjene iz »zdrave« v »bolehno« sfero, kjer niso dani pravi pogoji (kakor denimo v »senci knjižnice«) za »normalen« razvoj uma, duha in telesa.87 Izražanje sovraštva,
ki je izbruhnilo na dan skozi polarizacijo pojmovanja »intelektualcev«, je bilo usmerjeno
predvsem zoper dreyfusarske učenjake in njihove angažmaje oz. podpise v »Protestih«,
87

Medikalizacija diskurza je poseben fenomen 19. stoletja, ki ga tukaj ne bomo obravnavali, je pa o tem mogoče več prebrati npr. v delih: Mosse, 2005; Canguilhem, 1987; Foucault, 2004.
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ki jih je objavljal časnik L’Aurore. »Intelektualci« so s svojo diskurzivno močjo in nenadno medijsko učinkovitostjo (pred tem je bila medijska pobuda na strani škandaloznih
antisemitskih antidreyfusarskih medijev) za antidreyfusarje pomenili veliko nevarnost;
z odprtimi pismi, z argumentacijami, razgrnjenimi v njih, z brošurami in kategorialnim
aparatom, ki je razkrival pojasnjevalno moč, in naposled tudi s pričevanji dreyfusarskih
šartistov na sodnem procesu zoper Zolaja, so zamajali družbene predstave javnosti in nekaterih antidreyfusarjev. Med »napakami«, ki so jih antidreyfusarji prilepili »intelektualcem«, sta zlasti močni dve: »kozmopolitizem« in »izdaja inteligence«.
»Toleriramo, da peščica kozmopolitov, povezana s politiki – eni so bili zavrnjeni na splošnih volitvah, drugi kratko malo diskreditirani – pred seboj
kakor čredo potiska sveti bataljon duhov, osvobojenih svete vere, ki jo dolgujemo svoji rasi in svoji deželi, brez dokazov pride žalit voditelje vojske.«
(G. Bonnamour po Duclert 1997, 72.)
Zatekanje k deﬁnitivnim sodbam, da bi razkrinkali dreyfusarske učenjake, deluje kakor simptom težav, na katere so naleteli antidreyfusarji, ko so se hoteli učinkovito odzvati
na nevzdržen pojav »intelektualcev«, oboroženih s kritično mislijo. V knjigi vtisov s procesa
zoper Émila Zolaja, ki jo je spisal George Bonnamour, najdemo opredelitev retoričnega
toposa »izdajstva«, tj. »inteligence, ki so jo [»intelektualci«] izdali«. Diskurza Bonnamourja
in Barrèsa, ki ju označuje verovanjsko-politizirani okvir mišljenja, se nenehno zadržujeta na
ravni sodb, ne da bi avtorja kjerkoli ali kakorkoli opredelila kategorije, s katerimi oprerirata.
Njuna diskurza povzemata obliko oralne inkantacije, zgrajena sta po formuli: proklamacija–ponovitev.
Drugi antiintelektualizem pa je mogoče povezati z diskusijami, ki so odpirale problematiziranje zaupanja človeka v njegove lastne razumske sposobnosti in prek tega evocirale
pozitivno vrednotenje iracionalnosti in mistike, v končni instanci pa tudi mistiﬁkacije. Vendar pa, pravi Thomas Loué (1997, 107–108), se je podobno razcepljena mentalna geometrija pojavljala že v letih 1830–1840, nato pa 1850–1860, tako da je bil antiintelektualizem
v času afere Dreyfus bolj zatekanje k starim držam, ki so jih uporabljali učenjaki in pisatelji,
kakor resnična novost, zvezana z nastankom novih kolektivnih identitet »intelektualcev«.
Kratek stik med dvema pozicijama, dvema epistemičnima horizontoma – dreyfusarskim »intelektualcem« in antidreyfusarkim (antiintelektualnim) »učenjakom« – na ravni
akademske misli odpira vprašanje znanstvenega režima v posamičnem horizontu. Kakor
pravi Vincent Duclert (1997, 75), je temeljno protislovje antiintelektualnega diskurza v
naprezanju avtorjev, da bi intelektualno utemeljili doktrino, ki odslavlja moč inteligence.
Antiintelektualni diskurz je diskurz cenzuriranja, sklenjenega mentalnega obzorja; ne gre
za pertinetno omejitev kompetenc, ampak za arbitrarne in poljubne meje, ki se vedno znova
sproti premikajo – misel pravih učenjakov (v aniintelektualnih predstavah) naj bi se sama
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ustavila tam, kjer spodobnost (ali »konﬂiktnost«, ki ni spodobna) ne dopušča iti dalje (kakor
je lepo prikazal George L. Mosse (2005) je spodobnost ideološka kategorija v službi gradnje
nacije). Ker antiintelektualci ne zmorejo producirati koherentne argumentacije, so se prisiljeni
zateči k sekundarnim argumentom: k videzom (odtod negativna metaforika in zmerljivke) in
k čudenju in presenečenju (nenehno »čudenje« je ključna antiintelektualna gesta, ki izvira iz
nezanimanja za dejansko argumentacijsko izpeljavo in iz dekoriranja izjavljalnega kraja, kjer
umanjka spoznavni moment). Da bi se antiintelektualizem sploh mogel obdržati – sam na
sebi namreč nima nobene pozitivne vsebine, obstaja le kot zanikanje samega sebe –, mora torej
izdelati grozečo konstrukcijo »intelektualca«, ki je obenem sinonim za nekaj odiozno tujega,
zoprno racionalnega, egoistično individualnega, se pravi podobo, ki je pravzaprav mobilizirana
skozi enake negativne družbene reprezentacije kakor podoba juda v antisemitskem okvirju.
Prepoznava teh predhodnih ﬁgur, ki so kontaminirale in se zlile z novo podobo »intelektualca«, je antiintelektualizem naredila še bolj nasilen; ne gre namreč samo za zlom »intelektualcev«, ampak za poskus uničenja vseh elementov, ki so antiintelektualcem in antidreyfusarjem,
ki so se imeli za prave zastopnike »francoske rase«, tuji. Antiintelektualizem afere Dreyfus je
zbudil in na novo centriral stara, tradicionalna sovraštva in predsodke – in prav v tem je bila
njegova silovita moč, katere učinek je bil nagel uspeh.
Ključni in utemeljitveni avtor antidreyfusarskega diskurza ostaja Maurice Barrès,
ki so ga številni kasnejši dreyfusarji, preden je vehementno skočil v antisemitski in antiintelektualni dispozitiv in ga nadgradil, visoko cenili.88 Michel Winock (1997, 11–17) v
začetnem poglavju obsežnega dela Le siècle des intellectuels (1997) opisuje obisk Léona Bluma (1872–1950), tedaj sodelavca La Revue blanche (gl. sliko 12)89 in mladega dreyfusarja, v
Neuillyju pri tedaj petintridesetletnem Mauricu Barrèsu. Blumov obisk v zgodnjem decembru 1897 je bil prostovoljen (Blum je Barrèsa občudoval in spoštoval, leta 1892 mu je celo
posvetil svojo prvo prozo), in je imel poseben namen: od Barrèsa je skušal dobiti podpis na
peticijo za revizijo sodnega procesa zoper Dreyfusa iz leta 1894. Gostitelj in obiskovalec sta
se zapletla v pogovor, ko pa je Blum omenil podpis, Barrès ni odgovoril neposredno, ampak
je vprašanje preslišal in začel hvaliti Zolajev pogum. Naposled sta se priznani pisatelj in
débutant timide poslovila z Barrèsovo obljubo, da bo o podpisu še malo razmislil in bo svojo
odločitev Blumu pisno sporočil.
88 Napisal je nekaj provokativnih in »nekompromisnih« del, ki so za mladino predstavljala referenčni svet, in razglasil
»culte de moi«, ki je z magnetno močjo pritegoval mlade.
89 La Revue blanche (1889 v Belgiji, 1891–1903 v Parizu) je bila konec 19. stoletja pomembna (če ne najpomembnejša)
avantgardna revija, ki sta jo leta 1889 v Belgiji začela objavljati bratje Natanson (Alexandre, Alfred in Thadée), čez dve leti
(1891) pa se je njen sedež preselil v Pariz, kjer je potem izhajala do 1903. Znala je pritegniti najbolj radikalne, inovativne
in angažirane mlade pisatelje in umetnike. V njej so objave Mallarméja, Verlaina, Bluma, Bernarda, Gida, Jarryja, Prousta,
Renarda, Bende, Péguya, Mirbeauja, Fénéona (ki je bil obenem tajnik revije), Toulousa-Lautreca, Maneta, Sisleya, Moneta,
Serauta, Vallatonna, Bonnarda, Vuillarda idr. Sprva je bil tesno povezana z barrèsovskim kultom, v času afere Dreyfus pa se je
razvila v močno žarišče dreyfusarjev. Obisk Bluma pri Barrèsu tako pomeni realno in simbolno prekinitev sodelovanja z dotlej
čaščenim avtorjem revije. Zaradi jasnega uredniškega angažmaja na strani Dreyfusa revijo večkrat primerjajo s kasnejšo Les
Temps modernes (s Simone de Beauvoir in z Jeanom-Paulom Sartrom na čelu). Več o Revue blanche v Datta, 1998.
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Barrès je obljubo držal, podpis je odklonil, češ da v »tej aferi Dreyfus« doslej ni bilo
nič dokazanega in da se bo držal »nacionalnega instinkta« (l’instinct national; cf. Winock,
1997, 14), ob tem pa je znova dodal pripis o svojem občudovanju Zolaja. Prelom Barrèsa z
La Revue blanche, okrog katere so se zbirali drefyusarji, je bil popoln in dokončen, ireverzibilen. Barrès se je opredelil za antidreyfusarski, antisemitski tabor. V naslednjih tednih se
je s silovito naglico odvrtela vrsta ključnih zadev; najprej oprostitev glavnega krivca Esterhazyja, nato Zolajev članek in nato še Barrèsov odgovor o »protestu intelektualcev«. Lucien
Herr, ki so ga dreyfusarji določili, da odgovori nekdanjemu kolegu Mauricu Barrèsu, se ni
obotavljal:
»Pazite, mislite, da ste uglašeni z nacijo: s seboj imato to hrupno ﬂuktuirajočo in spremenljivo frakcijo nacije, ki vas je razočarala med bulanžizmom in
ki ni sila, in imate parlamentarce, ki jih zaničujete, in zadovoljene interese in
svet in judovski in krščanski kapitalizem in religiozne tedne po vsej Franciji;
in vse to, saj veste, je šibkost. Zoper sebe imate hkrati pravo ljudstvo in ljudi
s premišljeno voljo, izkoreninjence, ali, če hočete, nekoristoljubneže, večino
ljudi, ki znajo postaviti pravo in ideal pravičnosti pred svoje osebe, pred svoje
naravne nagone in svoj skupinski egoizem. Ti, ki so dejavna sila, bodo ugnali
vas in surovosti, ki ste jih spustili z vajeti.« (Po Duclert, 1997, 80).
Poleg Barrèsa, ki je večinoma zalagal dnevno časopisje in s tem pokrival najširše bralsko
občinstvo, je učenjak in literarni zgodovinar Ferdinand Brunetière drugi pomembni avtor,
ki je kot urednik vplivne Revue des Deux Mondes pomagal razpečevati antidreyfusarsko in
antiintelektualno ozračje v krogu bolj ali manj reakcionarne inteligence. Brunètirov primer je
zapleten, saj povezuje njegovo zmerno antidreyfusarstvo z razvitim antiintelektualizmom, pri
čemer ob zavračanju neposrednega verbalnega nasilja, ki je tako izdatno pri Barrèsu, Bonnamourju ali Maurrasu, ves trud uperi v uničenje in degradiranje »intelektualnih« vrednot. Dodatna komplikacija je v tem, da prav v imenu reﬂeksije o krizi javnega duha, ki je bila potrebna
po procesu zoper Zolaja, se pravi, dejansko v imenu intelektualnih načel, proizvaja antiintelektualizem. Brunetière ves trud zoper »intelektualce« v prvi vrsti osredotoči okrog reaﬁrmacije
superiornosti religije nad znanostjo; po njegovem »intelektualci« nelegitimno uporabljajo svoj
razum, ki je nujno omejen. Še več, Brunetière gre celo tako daleč, da »intelektualcem« zaradi
njihove eksaltiranosti pripiše krivdo za antisemitizem. Napadi Barrèsa, Brunetièra in drugih
antidreyfusarjev so s svojimi nasilnimi sporočili in s svojim nebrzdanim dosegom izzivali in
obvezovali »intelektualce«, da so se samodeﬁnirali, da so znova premislili svoje zastavke in
vrednote, ki so jih v nasprotnem taboru skušali zdrobiti (prim. Sapiro, 2004).
Na populistični ravni je nova polarizacija na intelektualni in antiintelektualni tabor
povzročila precej vznemirjenja in nekaj »prehodnih ﬁgur«, ki so v imenu »nevtralnosti«
zdrsnile v tisti tabor, ki je ustrezal njihovi spontani antiintelektualnosti. Za primer bi lahko
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navedli ministra za zunanje zadeve v času
afere, Gabriela Hanotauxa (1853–1944), ki
je v stilu agresivnega antiintelektualizma à
la Brunetière, seveda instinktivno sinhroniziran s političnim oportunizmom, »spontano« zdrsnil v antidreyfusarstvo; januarja
1898 je rekel antidreyfusarskemu kolegi
Mauricu Paléologu: »Ti intelektualci, ki so
še pred nedavnim bili moji sodelavci, prijatelji, rekel bi moji so-verniki, so mi postali
odiozni« (cf. po Joly, 1989, 644).90
Sklenimo naše razmišljanje o mnogoterih vlogah in funkcijah intelektualcev dans
la cité v času afere Dreyfus (in s tem implicitno skozi spodbudo za razmišljanja tudi
v današnjem svetu) z Durkheimovo repliko
Brunetièru, človeku starega režima, opremljenem s starim kategorialnim aparatom,
Slika : La Revue blanche (–),
ki je s člankom »Après le procès« v Revue
»intelektualna« revija dreyfusarjev,
de Deux mondes, ki velja, dejali smo že, za
v kateri je med drugimi objavljal
Emile Durkheim, poster za revijo
reprezentativni primer antiintelektualizma,
je oblikoval Toulouse-Lautrec, .
15. marca 1898 izrazil svoje antidreyfusar(Vir: http://www.shafe.co.uk/art/H-_de_
ske bojazni, v katerih je v individualizmu in
Toulouse-Lautrec_poster_for_La_Reanarhizmu dreyfusarjev in »intelektualcev«
vue_Blanche-_.asp)
videl zgolj potencialno nevarnost družbene
deregulacije.91 Za razliko od Émila Duclauxa, ki se je tudi odzval na Brunetièrovo besedilo,
in oznanil »voljo do tega, da ostane intelektualec«, je Durkheim svojo misel, namesto da bi
povzemala diskusijo že povedanega, raje dvignil na načelno raven intelektualnega duha (à
l’état d’esprit des »intellectuels«), kjer je najprej orisal pozitivnejšo deﬁnicijo »intelektualca«,
pojma, ki so ga antidreyfusarji seveda izhodiščno skušali degradirati in zasmehovati, da bi
spodnesli njegovo družbeno mobilizacijsko moč in potenco, s katerima je silovito nastopil in odmeval v družbenem prostoru,92 nato pa je enega za drugim zavrnil nekoherentne
90

Gaston Paris o Hanotauxu v pismu Gabrielu Monodu (16. avgusta 1899): »Hanotaux je bil sprenevedav in podel kakor
sicer in nikoli mu ne bom odpustil te drže do vas. Je izprijena duša in poleg tega lažniv duh« (cf. po Joly, 1989, 644).
91 Na Brunetièrovo besedilo je poleg Durkheima odgovorilo kar nekaj dreyfusarjev: Raoul Allier, Victor Basch, Célestin
Bouglé, Émile Duclaux, Gabriel Monod, Paul Viollet idr.
92 Durkheim (1898) pa pravi: »Mimogrede zapišimo, da ta zelo udobna beseda nikjer nima neprimernega pomena, ki
so ji ga tako zlobno pripisali. Intelektualec ni tisti, ki ima monopol na inteligentnost; ne obstaja družbena funkcija, kjer
inteligentnost ne bi bila potrebna. Tam, kjer je, je hkrati sredstvo in cilj, orodje in namen; tam se inteligenca uporablja,
da se inteligenca razprostre, se pravi, da bi obogatili spoznanja, ideje ali nove zaznave. Je potemtakem celota teh poklicev
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truizme in ambigvitetna Brunetièrova pojmovanja. Njegov odgovor dobro ponazarja velikanski epistemični razkorak med dvema povsem različnima, disonantnima mentalnima
sistemoma, intelektualnim in antiintelektualnim, katerih spoprijem in razloge zanj v času
afere Dreyfus moramo detajlno poznati, da bi ju mogli razumeti in ustrezno presojati.
»Če je torej v zadnjem času določeno število umetnikov, še zlasti učenjakov
verjelo, da morajo zavrniti svojo privolitev v sodbo, katere legalnost se jim je
zdela sumljiva, tega niso storili zato, ker bi si zaradi svojih lastnosti kemika
ali ﬁlologa, ﬁlozofa ali zgodovinarja hoteli pripisati ne vem kakšne privilegije
ali eminentno pravico nadzora nad presojano stvarjo. Ampak so, ker so ljudje,
hoteli izvajati vso svojo pravico človeka, poleg tega pa še pri sebi obdržati
afero, ki izhaja iz razuma.« (Durkheim, 1898c).

SEZNAM SLIKOVNEGA GRADIVA:
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(Vir: http://www.6minutes.be/NL/Artikel.aspx?ArtikelID=11898&RubriekID=14)
2. Malwida von Meysenbug, republikanska pisateljica in voditeljica slovitega intelektualno-umetniškega salona v Rimu
(Vir: http://www.kassel.de/cms02/stadt/frauen/geschichte/info/06232/malwida_v_meysenbug.jpg)
3. Gabriel Monod in Alfred Dreyfus in naslovnica prve številke Revue historique iz 1876
(Vira: http://www.dreyfus.culture.fr/en/the-aftermath-of-the-aﬀair/from-eyewitnesses-tohistorians/media-archives-91-html-Alfred_Dreyfus in http://gallica.bnf.fr/)
4. Bordereau, katerega kritična primerjalna analiza z rokopisom Alfreda Dreyfusa je Gabrielu
Monodu zadoščala za revizijo sodnega procesa (Vir: knjiga Bernarda Lazarja, 1896.)
5. Pismo Gabriela Monoda v zvezi z afero Dreyfus v Le Temps, 6. novembra 1897
(Vir: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k2354136; stran 2.)
6. Najpomembnejši dreyfusarski predstavniki École des chartes: Arthur Giry, Paul Meyer (risba
Andréja Rouveyreja za Mercure de France, novembra 1909, Bibliothèque de l'École normale
supérieure), Auguste Molinier (1851–1904) in Gaston Paris
(Viri: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Arthur_Giry.jpg, http://www.savoirs.ens.
fr/savoir-et-engagement/pageG06.html, http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Auguste_
Molinier.jpg in http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gaston_Paris.jpg)
7. Ernest Lavisse in Charles Seignobos
(Vira: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ernest_Lavisse.jpg in http://histoireparis8.
canalblog.com/archives/2006/08/index.html)
8. Pismo Romaina Rollanda Lucienu Herru z dne 15. decembra 1897, v katerem zavrača podporo Zolaju in Dreyfusu (zasebna zbirka)
(umetnost, znanost) in zato, da bi izrazili to posebnost, smo povsem naravno prišli do tega, da imenujemo intelektualec
človeka, ki se temu posvča.«
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9. Marc Bloch, Lucien Febvre in François Simiand
(Vir: http://histoireparis8.canalblog.com/archives/2006/08/index.html)
10. Madeleine Rebérioux (1920–2005), francoska zgodovinarka, specialistka za Tretjo republiko, delavsko gibanje in afero Dreyfus, med letoma 1991–1995 je bila predsednica »Ligue des
droits de l’homme«, ki je bila ustanovljena v času afere Dreyfus
(Vir: http://histoireparis8.canalblog.com/archives/2006/08/index.html)
11. Seznam podpisnikov peticije »intelektualcev« (dreyfusarjev), objavljen v L’Aurore, 31. marca
1899
(Vir: http://www.dreyfus.culture.fr/fr/pedagogie/documents-8.htm; © Préfecture de police,
Pariz.)
12. La Revue blanche (1891–1903), »intelektualna« revija dreyfusarjev, v kateri je med drugimi
objavljal Emile Durkheim, poster za revijo je oblikoval Toulouse-Lautrec, 1895
(Vir: http://www.shafe.co.uk/art/H-_de_Toulouse-Lautrec_poster_for_La_Revue_Blanche-_1895.asp)
1. Graﬁčni prikaz: Razmerja med ključnimi dreyfusarji in antidreyfusarji in med ključnimi kraji
(memorije) obeh taborov na École des chartes v času afere Dreyfus.
(Viri: Joly, 1989; Rebérioux, 1976; Duclert, 2006)
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Drago B. Rotar

Univerza, njene funkcije in avtonomija
Vede, stroke, znanosti
Vse znane univerze so ustanove, ki organizirajo heterogene vednosti in discipline, ne
v homogen sistem, ampak v skupek raznorodnosti, in jim dajejo institucionalne okvire, ti
pa naj bi zagotavljali kohabitacijo, reproduciranje in razvijanje teh vednosti in disciplin, a
tudi reproduciranje in razvijanje institucije, ki jim daje zavetje. Razlogov za inkorporiranje
posameznih področij vednosti v univerzitetne institucije so v grobem dveh vrst:
1. Notranji razlogi so tisti, do katerih je privedel razvoj institucije in njenega socialno-kulturnega okolja in ki odsevajo ali spremljajo epistemološke
spremembe v okviru posameznih spoznavnih področij ali znanstvenih
disciplin.
2. Zunanji razlogi so tisti, ki jih posameznim univerzam kot upoštevanja vredne vsili razmerje sil v njihovem okolju; tako zapovedana inkorporiranja
po navadi povzročijo krizo kriterijev, skrepenelost, formalizme uradniške
vrste, tekmovanja za premoč in konﬂikte v okviru ustanove; zniževanje
ali razveljavljanje imanentnih (znanstvenih, strokovnih, kolegialnih) kriterijev univerzitetne institucije v prid čedalje bolj delirantnim administrativnim formalizmom, krčenje prostora in časa (tudi v čisto ﬁzičnem pomenu) za resnično intelektualno delo, kopičenje kontrolnih mehanizmov,
ki se kopičijo že zato, ker tako rekoč per naturam ne morejo nadzorovati
tistega, kar naj bi, in ta nemožnost povzroča pri nezrelih upravah panične
reakcije, ki praviloma dušijo tisto, česar ne morejo nazirati, usmerjati in
vključevati v zamisli oblastnikov itn. itn., kar so – tako vsaj kažejo literatura in prospekti univerz – »pojavi«, ki odlikujejo marsikatero univerzitetno okolje. Seveda je mogoče in ponekod celo pogosto, lahko bi rekli,
običajno, da so vodstva univerz bolj zavezana svojim institucijam kakor
državnim administracijam.
Učinki zunanjih razlogov, ki so na ljubljanski univerzi in drugih slovenskih uiniverzah tako številni in prevladujoči, da jih pač ni mogoče prezreti (med najpomembnejšimi
je dnevnopolitično ideologiziranje dela na univerzi na škodo izobraževanja), upravičujejo
domnevo, da v »naših krajih« celo pri sami sestavi univerze prevladujejo zunanji razlogi. Inkorporiranja posameznih pred tem samostojnih visokošolskih ustanov v univerzo ali
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ustanavljanje zavoda, ki ga po prepričanju skupine, ki odloča, neko družbeno, najraje ekonomsko okolje potrebuje, že s samo odločitvijo in potekom to domnevo dokazujejo. Vendar po mojem mnenju prisilna simbioza, ki s tako inkorporacijo ali ustanovitvijo nastane,
ni ne napačna ne pravilna zato, ker je simbioza ali kohabitacija heterogenih delov: vsaj od
Kantovega prepira med fakultetami vemo, da o pravilnosti ali napačnosti takih simbioz
odloča razmerje med simbioti, ki lahko enim izmed njih praktično onemogoča življenje,
drugim pa daje prednosti, ki izhajajo iz predsodkov o vrednosti ali pomembnosti posameznih dejavnosti, ki jih gojijo socialno kulturna okolja. Taka simbioza področij vednosti je
navzlic prostovoljnim začetnim odločitvam prisilna, in to zato, ker ne upošteva različnega
razvoja posameznih strokovnih področij in imputira hierarhije, ki nimajo nikakršne zveze z intelektualnim delom ne glede na disciplinsko področje. Notranje destruktivne tendence nastajajo le v okoljih, kjer reﬂeksija in avtoreﬂekcija nista ravno pogosti dejavnosti,
vendar te tendence tudi tedaj, kadar so izražene, zaradi institucionalnega prisilnega jopiča
ne morejo producirati neposrednih učinkov – po navadi formalno ne morejo razkrojiti
univerzitetne kompozicije, kadar jo pred tem varujeta zakon in državna administracija.
Kadar pa se vrednotenje posameznih segmentov univerzitetnega dela spremeni tako, da
nekateri izgubijo vrednost, drugi pa jo v popolnem nesorazmerju z intelektualnimi preokupacijami pridobijo, je univerza na tem, da se spremeni njena temeljna narava. Začetna
disperzija interesov in kriterijev v univerzitetnem okviru in boj za nadvlado ene sestavine
nad drugimi na ravni skupnih institucij, npr. prevlada tehniških oz. aplikativnih strok
v univerzitetnih svetih, senatih in komisijah (pri čemer so paritete po fakultetah iluzija
tistih, ki se radi slepijo ali imajo razlog za tako sprenevedanje), do katerega pride zaradi
vnaprejšnje ustrežljivosti univerzitetnega korpusa v razmerju do nosilcev družbene moči
in zaradi progresivnega odpravljanja znanstvene in z njo univerzitetne (nepotrebne in
neutemljene, ko ni več znanosti) avtonomije, so uvod v prenehanje univerze znotraj kroga
obstoječih institucij. Ta destruktivna nadvlada se udejanja največkrat tako, da začnejo
zaradi zunanjih kriterijev in podpor, a tudi drugih intervencij oblasti, znotraj univerzitetnega skupka dominirati kriteriji enega področja vednosti, ene izmed sestavin, ki nato z
močjo, ki nima nič opraviti ne z znanjem ne s spoznavanjem, ampak z nekompetentnimi
sodbami v okolju, uveljavi svoje kriterije za vrednotenje dela na vseh področjih in za vsa
področja predvidi en sam tip socializacije spoznanj – svoj. To seveda povzroča blokade,
ki jih univerze in oblasti ne odpravljajo s priznavanjem heterogenosti in področnih oz.
disciplinskih kriterijev, ampak z uvajanjem začasnih in trajnih izjem, ki dovoljujejo, da
nesmiselno pravilo ostaja v veljavi še naprej. Seveda, kadar ni intenca oblasti, ki dovolijo
ali celo sugerirajo inkorporacijo novega področja oz. nove fakultete v obstoječo univerzitetno ustanovo, preprostro odstraniti univerzitetno avtonomijo in nelukrativna znanstvena področja, ki so z intelektualno avtonomijo intimneje zvezana kakor aplikativne
stroke in njihovi upravljalci, ter se tako znebiti neproﬁtnega balasta skupaj z neprijetno
naravo institucije.
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Slovenske univerze enako kakor vse univerze sestavljajo zelo heterogena izobraževalna in raziskovalna področja (ta heterogenost je konstitutiven aspekt univerzitetne institucije). Jedro univerze je, kadar je ustanova univerza, če nam je všeč ali ne in če to priznamo
ali ne, slej ko prej tisto, kar imamo lahko po Kantu za temeljno sestavino univerze, tista
izmed enot, ki je najbliže raziskovanju in izobraževanju zaradi povečevanja spoznavnih
zmožnosti študentov, ne pa zaradi pridobivanja lukrativnih ali za kariere koristnih mentalnih in drugih spretnosti. Filozofske oz. artistične fakultete in njihove variante brez naravoslovja in še nekaterih področij so nujna sestavina univerz, njihov položaj v univerzitetnem
skupku pa kaže stopnjo samozavedanja univerze kot intelektualne avtonomije. Na vseh
treh javnih univerzah v Sloveniji in tudi na edini zasebni univerzi obstaja vsaj ena entiteta,
ki je izpeljana iz klasične nekoristoljubne fakultete, prek katere je potekal dostop do servilnih ali tehničnih fakultet, kakršne so bile v klasični kompoziciji in v kantovski koncepciji
univerze pravna, medicinska in teološka fakulteta, ki so bile namenjene šolanju za službe.
Te servilne ali tehnične fakultete so fakultativne sestavine univerze in so lahko od univerze
do univerze drugačne, same pa ne morejo sestavljati univerze, ki bi ustrezala svojemu pojmu. Izraz tehniška ali tehnološka univerza je v tem pomenu contradictio in adiecto. Kljub
temu pa dobijo v družbeno-kulturnih okoljih, v katerih je dominantna ideologija spontani
utilitarizem, tehnične fakultete v tradicionalnem in modernem pomenu - med katerima
pravzaprav ni substancialne razlike - premoč v instituciji, ki je včasih tolikšna in tako slepa,
da vsiljujejo sebe kot edini pravšnji model delovanja univerze. V bolj subtilnih oz. bolj urbaniziranih in zato niansiranih družbeno-kulturnih okoljih so pri komponiranju univerz
bolj previdni in zadržani: v Nemčiji so tehnične vede institucionalizirane v Technische
Hochschulen in Technische Universitäten, v Franciji v poklicnih grandes écoles, kjer njihovi
kriteriji, izobraževalni postopki in zaposlitvene aspiracije ne morejo posegati v drugače
zastavljeno izobraževanje.
V Sloveniji neoliberalizem grozi tradicionalni dezinteresirani fakulteti, da se bo spremenila v izobraževalnico za specialiste za drobne usluge (prevajanje, sestavljanje turističnih
vodnikov, lektoriranje), ki ustvarjajo videz prilagajanja zahtevam vladajočih, za nekatere pa
pomenijo sámo to prilagajanje, ki velja za modernizacijo. Drobne usluge brez velikih korpusov dezinteresiranega znanja vodijo npr. naravnost v povsem nekulturno izvajanje samih teh
uslug, npr. v nekompetentno prevajanje za TV programe, kjer se izkaže, da diplomirani prevajalci odpovejo, takoj ko imajo opraviti z besedili, ki računajo na vsaj minimalno splošno
izobrazbo. Univerza kot intelektualna avtonomija s takimi dodatki za gibanje v neoliberalnem svetu nič ne pridobi, ravno narobe. Prav tako Univerza v Ljubljani ni kot univerza nič
pridobila, ko je inkorporirala vrsto že obstoječih višjih in visokih šol, najbrž v skrbi, da tega
ne bi storila katera izmed »konkurenčnih« univerz (in nemara zaradi Šanghajske klasiﬁkacije). Seveda je s tem dosegla precejšnjo velikost glede na število študentov, v precejšnji meri
pa je zapravila svoj univerzitetni karakter. Zgubo tega karakterja skuša vodstvo Univerze v
Ljubljani kompenzirati s hipernormiranostjo, kar negotovi in nekonsolidirani novejši javni
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univerzi kljub očitni nesmiselnosti in kontraproduktivnosti slepo posnemata, kakor da je
univerza uniformna srednjeveška kongregacija, ki je povsod enaka, in kakor da vodstvi teh
dveh univerz nimata nikakršne avtonomije, razen nemara v tem, da birokratiziranje modela
še stopnjujeta v kar se da nesmiselni smeri.
Institucionalno favoriziranje posamičnih delovnih področij znotraj znanstvenih domen in stricto sensu ali mimo njih z ustanavljanjem oddelkov za ... ali fakultet za ... (ekonomijo, tehnologije, tehnike, parapsihologijo ipd.) kaže na eni strani zgodovino ﬁksacij
oblastnikov in anomalij lokalne družbene intelektualne avtonomije. Še zlasti, če ustanavljanje teh poklicnih fakultet in oddelkov povzroča degradacijo institucij in delovnih področij
temeljnih znanosti. To je destruktivna anomalija, ki jo povzroča ideološko zamegljevanje
realnih procesov socializacije znanj in spoznanj. Slikovito rečeno: kakor imamo zadnjico
zmeraj zadaj, ne glede na to, kako se vrtimo, je aplikacija vselej aplikacija nečesa, kar mora
obstajati pred njo, ne glede na to, kakšen ideološki prestiž v imenu tržnosti in proﬁtarstva je
aplikacijam pripisan. Tak epistemični spaček, nastal pod pokrovom ideologije samoupravnega socializma, ki je navidez popolno nasprotje neoliberalizma, je bila ljubljanska Fakulteta za sociologijo, politične vede in novinarstvo, ki je v poseben institucionalni segment
izločila znanstvena in tehnična področja, ki jih je hotela kontrolirati in »pilotirati« ne le
zaradi svojega ideološkega prestiža in hegemonije, ampak tudi zato, da se nekatere stvari ne
bi zgodile, predvsem pa zato, da ne bi nekontrolirano ali da sploh ne bi prišlo do avtonomne
reﬂeksije o družbi in politiki in da ne bi nastala bolj profesionalizirana medijska tehnika, ki
bi lahko prebila informacijsko blokado v deželi. Bojazen je očitno bila odveč, institucija je
sicer spremenila ime, toda zmogljivosti in interesi učiteljev in raziskovalcev v njenem okrilju
v glavnem niso bili v navzkrižju z oblastniškimi imposturami, ki so se zvrstile od njene ustanovitve naprej: s svojimi »državotvornimi« in »konstruktivnimi« preferencami še zmeraj
igra vlogo epistemološkega zamaška in tenant lieu v polju družbenih znanosti. Naravoslovje
v strogem pomenu besede pa je zaradi imperativov aplikativnosti (kar izraža že ime Fakulteta za naravoslovje in tehnologijo) izgubilo območje svoje institucionalizirane avtonomije,
ki ga je še imelo, dokler je bilo v okrilju Filozofske fakultete; ta redukcija intelektualne avtonomije v »trdih znanostih«, ki se tako dobro ujema z neoliberalnimi premisami, ni bila tako
univerzalna, kakor se zdi in kakor so jo utemeljevali lokalni aplikativci vseh baž, tudi tisti
med univerzitetnimi dostojanstveniki. Zaradi nikoli reﬂektirane spontane in zdravorazumske utilitarne ideologije, ki še zmeraj prevladuje tudi v nacionalnem akademskem svetu, so
bile eliminirane drugačne reference (denimo institucije za temeljne znanosti in distribucijo
spoznanj, spoduciranih v njihovem okrilju, v razvitih znanstvenih središčih po svetu, tudi
v nekdanji ZSSR). V okolju ni bilo resnega upora zoper to »funkcionalizacijo« znanosti.
Ustanovitve fakultetnih hibridov so bile na eni strani moment v eroziji temeljnih znanosti
v nacionalnem okviru, na drugi pa preobrat v konstrukciji povsem določene družbene reprezentacije univerzitetne institucije v Sloveniji: univerza je izdelovalnica kadrov, ki so tehniki oblasti pri obvladovanju družbenega življenja v različnih segmentih tega življenja.
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Hibridno naravo ljubljanske univerze kot modela slovenske univerze kompletira še ena
skupina univerzitetnih zavodov, v kateri so umetnostne visoke šole: akademija za likovne
umetnosti, akademija za glasbo, akademija za gledališče, radio, ﬁlm in televizijo, ob teh šolah
pa še fakulteta za telesno kulturo, ki je nekakšna ustanova zase, policijska akademija in šole
za formiranje državnih uslužbencev, kakršne so zdaj v fakultete preimenovane visoka šola
za socialno delo, visoka upravna šola, pedagoška akademija ipd. Univerza na Primorskem
in Univerza v Mariboru imata v načelu podobno hibridno sestavo, ki reducira in blokira intelektualni potencial, ki se kljub vsemu ali zato, ker preprosto ni drugega družbenega mesta
zanj, znajde v okrilju teh institucij. Vodstva teh institucij imajo za svojo prvo nalogo, da ta
kapital razveljavijo, abortirajo, komercializirajo in deintelektualizirajo v soglasju z enakimi
intencami vlad in državne birokracije.
Na šolah, kjer poučujejo socialne tehnike, kažejo programi bolj ali manj običajno oz.
standardno kompozicijo družbenih znanosti (ki pa imajo v izvedbi komaj kakšno zvezo s
temi znanostmi), ponekod nastopajo v podobni vlogi tudi humanistične in naravoslovne
znanosti, kar le na videz povečuje socialno oprijemališče teh znanosti, saj so te discipline
v kontekstih teh šol rigorozno instrumentalizirane v funkciji urjenj za zaposlitve v državnih in drugih službah. Iz zornega kota znanstvenih avtonomij so to povsem nepomembne
»osvojitve«.
Kljub institucionalni in vsebinski pestrosti imamo očitno opraviti z urejeno ali vsaj
tendenčno strukturirano zmešnjavo, ki je ali nasledek zgodovinskega nastajanja ustanov,
»naivnega« oz. »spontanega«, a »praktičnega« in »obče razumljivega« razmejevanja po
empiričnih področjih, se pravi posledica odsotnosti teoretskih elaboracij in pragmatizma,
kar lahko imenujemo endemični antiintelektualizem akademskega sveta v provincialni
družbi (z neoliberalizmom postaja navzlic globalizacijskemu hrupu in hegemoniji mednarodnega spekulativnega kapitala prav provincializem glavna socializacijska oblika) (cf.
Kramberger, 2007; 2009). Če hočemo razumeti, kaj se dogaja z intelektualnimi institucijami v kontekstu provincialnega neoliberalizma, ne smemo prezreti nobenega izmed determinacijskih nizov: ne sociozgodovine lokalnih družb in njihovih institucij (ki ob drugem
raziskuje tudi moderno in recentno zgodovino in naravo ideoloških in oblastnih impacts v
življenju lokalnih družb) in ne sodobnih formatiranj pod pritiski »globalnih« ideologij in
njihove propagande.
Iz povedanega seveda ne izhaja, da zagovarjam nekakšno rigidno pospravljanje strok
in disciplin v »prave« ali »avtentične« institucionalne okvire – to bi bila predvsem estetska
operacija, ki pa ne bi bila čisto brez nevarnosti, saj bi bila v nasprotju s tem, kar vemo o
nastanku disciplin v konkretnih institucionalnih in ideoloških okvirih, zaradi katerih je
nujno potrebno epistemološko preveriti njihovo naravo in ugotoviti medsebojne kompatibilnosti ter ravni in pogoje za te kompatibilnosti ali nemara celo poenotenja: predalčkanje
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po disciplinah bi vse preveč ustrezalo birokratskim klasiﬁkacijam, ki garantirajo absolutno
neprehodnost meddisciplinskih meja (ob odprtosti za »politične« inkurzije) in s tem sankcionirajo obstoječe epistemične ovire, hkrati pa dajejo avtoritarno podporo eni najbolj blodnih
invencij v slovenskem akademskem svetu, domislici o »matičnosti«, ki je nekakšna podelitev
psevdo spoznavnega monopola, s katerim je mogoče institucionalno ovirati delo znanosti v
okrilju institucij, ki jih ne nadzira samooklicana ali od inercije oklicana klientela od nikogar
pooblaščenih – ker taka pooblastila v znanstvenem svetu sploh niso mogoča navzlic vsem naprezanjem disciplinskih fevdalcev in njihovih birokratskih botrov – kontrolorjev znanstvenih
področij. Blokada se dogaja v različnih oblikah in z utemeljitvami, ki mejijo na dementnost.
Denimo zloglasna formula o »podvajanju«, ki naj bi sama na sebi vsebovala razlog za onemogočanje nastanka novih institucionalnih mest za posamezne discipline, v resnici reducira znanost na repetitivno in homogeno rutino, ki bi ustavila sleherno spoznavno delo, saj tega dela
ni mogoče ne naročiti ne meriti s tistim, od česar se je odrinilo, predvsem pa ne pribiti na eno
lokaliteto. Je pa ta domislica ustrezna pameti, ki premišljuje o prisvajanju »tržnih niš« in okoriščanju z mini monopoli na trgu homogeniziranih izdelkov, ki jih birokratske in podjetniško
propagandne klasiﬁkacije razglašajo za znanstvene; ta pamet po svoji naravi sodi v mentalni
horizont neoliberalizma, ki mu streže tudi z »ugotavljanjem« ali dokazovanjem »odvečnosti«
posameznih programov in predmetov.
Prav tako si ne prizadevam, da bi kar a priori in z dekretom odpravili zdajšnjo obliko
slovenske univerze, čeprav so te institucije pravi koncentrat vseh mogočih anomalij, ki jih s
seboj prinašajo osebe, ki po osebnih habitusih ne sodijo v območje univerzitetne avtonomije.
Zaradi notranje blokiranosti in vzroka zanjo – imponirane prevlade aplikativnosti, rutine in
tržnih relacij nad spoznavnostjo – so namreč univerze (v primerjavi z univerzami v okoljih,
kjer je ta institucija integralen del družbene konstitucije, ne pa prestižni privesek narodnobudniškega prizadevanja v okviru ideoloških parametrov XIX. stoletja, katerega namen je,
da zgolj obstaja, simbolizira nekaj nacionalno vzvišenega in zlasti ne počne nič, kar bi skazilo
idejno idilo Nationenbildung) bolj ovira za razvoj posameznih področij vednosti kakor spodbuda za normaliziranje razmer po formalni implantaciji institucionalizirane intelektualne
avtonomije v družbo, kjer ni bilo socialnega kraja zanjo. To je bila svojevrstna deregulacija,
ki je zahtevala vsaj dotlej neznano prerazporeditev oblasti med lokalno cerkvijo in provincialnimi oblastniki, ki so oboji storili vse, da se univerzitetna avtonomija ne bi kot taka integrirala v družbeno-kulturno kompozicijo. Ta položaj polovične izključenosti univerze se je
obdržal do danes, ko univerzo prek njene redukcije, natančneje degradacije na politikantsko
in dobesedno kramarijo, se pravi na nekaj, kar ideološkemu okolju ni tuje, pospešeno »integrira« cela bratovščina komijev vseh strankarskih barv. Sleherna formalna reorganizacija,
ki zadeva redistribucijo moči, namreč zahteva določeno energijo in čas, ki ju po sili razmer
lahko odtegnemo le znanstvenemu in pedagoškemu delu, hkrati pa je veliko možnosti, da
nepremišljena reorganizacija ne bo rešila zadev, ki jih je treba rešiti, med katere pa gotovo ne
sodi karierni vzpon nove falange psevdo znanstvenih birokratov in preprodajalcev.
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Zagovarjam pa rigorozno spoštovanje kriterijev, ki izhajajo iz dveh sfer, v katerih se
giblje delo univerzitetnih institucij: iz narave znanosti in socializacije, ki sodi k tej naravi.
Zagovarjam tudi uveljavljanje in izdelavo statutarnih določil v tem smislu.
Razumljivo je, da so slovenske raziskovalne in visoko izobraževalne institucije prepoznavanje kakovosti znanstvenih del in odločanje na podlagi tega prepoznavanja izvozile v
tuja okolja: v ZDA in celo na Kitajsko, kjer se javne univerze zdaj na podlagi precej bizarnih
kriterijev potegujejo za mesta na Šanghajski lestvici.
Francoski univerzitetniki pravijo tej lestvici »mirage du classement de Shangai«, ki je
bolj izdelek administracije in medijev kakor kakšna potreba univerz. Lestvica je sporna na
več točkah, in sicer:
Metoda: gre za kazalec, izračunan na naslednji podlagi: Nobelova nagrada in Fieldsove medalje pri nekdanjih študentih (10 %), Nobelova nagrada in Fieldsove medalje
pri raziskovalcih (20 %), število raziskovalcev, ki so v svoji disciplini najbolj citirani (20
%), članki, ki so indeksirani v anglosaških bazah (20 %), akademske performance glede
na velikost institucije (10 %). Poleg pretirane teže, pripisane Nobelovi nagradi, ki omejuje
raziskovalno dejavnost na zgolj nekaj disciplin (ni Nobelove nagrade za humanistične in
družbene znanosti), opozorimo, da ta lestvica meri na uveljavljanje anglosaškega raziskovanja ali raziskovanja, objavljenega v angleščini: publikacije so omejene na zgolj dve ameriški
reviji z uredniško politiko, ki z ničemer ne zagotavljata kredibilnost tega kriterija (zanimivo
bi bilo, da zadevo sklenemo, ugotoviti število Nobelovih nagrad, ki so sledile objavam v teh
dveh revijah). Kar zadeva ta zadnji kriterij (akademske performance), je očitno, da ta metoda neustrezno postavlja na isto raven univerze, ki izvršujejo selekcijo študentov ob vstopu
in si mehanično zagotavljajo večji delež uspeha, saj namenjajo svoje učenje že selekcionirani
»eliti«, in univerze, ki sprejemajo celoto starostnega razreda, iz katerega si te prizadevajo
pozneje zagotoviti uveljavljanje najboljših, in imajo odstotek uspešnosti toliko slabši, kolikor zahtevnejši je ponujeni cursus. Nian Cai Liu, avtor te lestvice, sam pojasnjuje, da je razvrščanje izvedeno zgolj z informacijami, ki so na voljo na internetu, in da sta ga izpeljali dve
osebi. Albert Fert, francoski Nobelov nagrajenec leta 2007, je v dnevniku Le Monde s 27.
avgusta 2008 pojasnil: »Nobelova ali kak druga nagrada, ki jo prejme francoski univerzitetni profesor, prinaša na splošno dvakrat manj »točk« njegovi univerzi kakor jih ista nagrada
prinaša univerzi kakega tujega, na primer ameriškega ali britanskega kolega.« Glavni razlog za to je dejstvo, da je večina pomembnih laboratorijev v Franciji mešanih laboratorijev
univerza/šola – CNRS in da CNRS pri ocenjevanju ni upoštevan. Drugi razlog je ta, da
veliko pomembnih francoskih univerz ne pokriva celote poučevanih disciplin: univerze z linerarno, jezikovno, humanistično in družboslovno dominanto so tako neogibno potisnjene
na konec lestvice, opazne so le univerze z dominanto trdih znanosti. Zato želi Sarkozyjeva
ekipa združevati univerze (Liu in Cheng, 2005).
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Ideološkost uporabe: v resnici je ta lestvica preprosto neznana v Združenih državah in
v Kanadi, kar pravi tudi kanadski raziskovalec Yves Gingras, strokovnjak za bibliometrično
evaluacijo: »Šanghajsko razvrščanje, ki v Evropi velja za mednarodno referenco pri tekmovanju med univerzami, je preprosto orodje kitajske oblasti, namenjeno predvsem notranji rabi,
ki ga je evropski tisk z naklonjenosto prevzel, v Združenih državah pa je precej neznano [...],
strateško rabi tudi akterjem, ki bi radi reformirali univerzitetni sistem in oportunistično uporabljajo ta razvrščanja, da bi upravičili svojo politiko (Marianne, 2. junija 2008).«1
Oglejmo si rezultate (ibid.) tega razvrščanja po deželah (glede na Francijo, kjer je šanghajska klasiﬁkacija krepelo, ki ga vihti neoliberalna vlada, v zvezi s Slovenijo nisem našel
take primerjave, vendar je tudi prikazana dovolj, da se pokaže vrednost tega merjenja): najvišje uvrščena francoska univerza (Pariz IV) je na 42 mestu, zgolj štiri francoske univerze
so med prvimi stotimi. Toda navzlic zadržkom postavlja ta lestvica Francijo na 6. mesto
na svetu (21 univerz od 85 upoštevanih je med prvimi 500 na svetu – tukaj ne nastopajo
grandes écoles in podobne institucije, med katerimi je ENS Ulm veliko višje). Druga razvrščanja, ki uporabljajo drugačne kriterije, postavljajo Francijo povsem v svetovno ospredje.
Npr. klasiﬁkacija École des mines v Parizu, ki uporablja za kriterij kraj izobraževanja vodij
najpomembnejših svetovnih podjetij, postavlja Francijo na tretje mesto (za ZDA in Japonsko); neka druga klasiﬁkacija, ki upošteva geografsko koncentracijo performanc in kot
referencial uporablja površino Harvardskega kampusa (prve univerze v večini klasiﬁkacij),
kaže, da bi Francija, če bi združili vse univerze, visoke šole, raziskovalne institute in laboratorije v Latinski četrti v Parizu, tj. na površini, enaki harvardskemu kampusu, zasedla
prvo mesto v razvrščanju, ki bi uporabljalo enake kriterije kakor šanghajsko. Če pustimo
vnemar ta razvrščanja, katerih pertinentnost je slej ko prej sporna, in zastavimo vprašanje
privlačnosti francoskega visokega izobraževanju v svetu (raziskava OECD), je Francija na
četrtem mestu. Združene države, Združeno kraljestvo (ki jima daje prednost angleščina),
Nemčija in Francija sprejmejo več kakor 50 % vseh tujih študentov. Je pa zato Francija edina
med prvimi petimi deželami, katere privlačnost se je nekoliko povečala med letoma 2000 in
2006, medtem ko je pri drugih stagnirala, pri ZDA se je privlačnost zmanjšala za pet točk.
Privlačnost francoskih univerz narašča z zahtevnostjo in stopnjo izobraževanja (master in
doktorat – podatki francoskega ministrstva za visoko izobraževanje in raziskovanje). Vzrok
za to je predsarkozyjevska politka kulturnega investiranja v tujini, Sarkozyjeva politika
zmanjšuje ali ukinja ﬁnanciranje teh institucij, denimo francosko – nemškega Centra Marc
Bloch v Berlinu, Francoskega instituta za anatolske študije v Istanbulu, kar zbuja zgražanje
mednarodne znanstvene skupnosti (v kateri seveda ni sledu o endemičnih slovenskih univerzitetnikih, ki se raje otepajo redkih kritičnih kolegov, pisarijo »etične« kodekse, ne ločijo
racionalnosti od racioniranja in ne vedo, kaj pomeni nacionalsocializem)(ibid).
1

Citirano v Destemberg (2009). Antoine Destemberg je attaché temporaire d’enseignement et de recherche (ATER) na
področju srednjeveške zgodovine Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.
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Analogne analize slovenskih univerz ni, dvomim pa, da bi lahko z njo potrdili veljavnost šanghajske klasiﬁkacije ter meril in politke, ki naj bi vodili k uvrstitvi na to interno
kitajsko lestvico. Francoski primer povsem zadošča za to, da postanejo vidni nesmisli neoliberalnega tekmovanja med univerzami in ljudmi, ki na njih delajo.

O naravi znanosti
Bachelard opredeljuje vzpostavljanje znanosti kot epistemološki prelom: znanosti se
vzpostavijo z epistemološkim prelomom v okrilju dotlej ideološke ali zgolj praktične vednosti, pri čemer prelom pomeni radikalno in ireverzibilno distanciranje od obstoječega stanja
stvari v domeni nastajajoče znanosti; v to koncepcijo so Louis Althusser in njegovi sodelavci
uvedli več odtenkov in dopolnitev tako pri pojmovanju ideologij kakor pri konceptualizaciji
znanosti (npr. razloček med epistemološkim prelomom, do katerega po Althusserju pride
med ideologijami, in epistemološkim rezom, ki loči znanosti od ideologij na njihovem področju, ideološke spremembe pripisuje slepoti akterjev, nastanek znanosti pa zavestnemu
angažmaju znanstvenika). Kljub temu ta preciziranja ne spremenijo temeljnega pomena Bachelardove formule, tako da lahko rečemo, da poteka ločnica med znanstvenim in neznanstvenim početjem na istem področju v dveh med seboj na videz nepovezanih »nadstropjih«:
na eni strani med pragmatizmom (ki je po deﬁniciji ideološki in sodi v red elementarnih
družbenih razmerij) (Bourdieu, 1980) in »dezinteresiranim spoznanjem«, ki se podvoji z
razmerjem med znanstvenim (teoretskim) in ideološkim spoznanjem. Nekateri drugi raziskovalci zgodovine vednosti in znanosti (občasno tudi A. Koyré in G. Canguilhem, na
splošno pa anglosaški epistemologi, med njimi Karl Popper in Thomas Kuhn) so to drugo
razmejitev tudi zaradi redukcije ideologije na politično ideologijo totaliranih režimov ali
političnih strank s totalitarno usmeritvijo (pri čemer je oznaka »totalitarno« deskriptivna,
ne pa strukturna) postavili med eksaktne (»naravoslovje«) in družbene znanosti (ki jim je
kajpak treba prišteti še humanistične), ki v očeh logičnih pozitivistov veljajo za ideološke
diskurze. Drugi nadaljevalci Bachelardove epistemologije, njeni marksistični in drugi kritiki
(Althusser in Foucault) so to ločitev opredelili kot konsekvenco idejnega boja na področju
vednosti. V grobem lahko to rekonceptualizacijo, ki je bolj nadaljevanje Bachelardovega
impulza v različnih parametrih kakor razveljavljajoče distanciranje, orišemo tako: za epistemologe Althusserovega kroga obstajata dva temeljna tipa ideologij – tehnične ideologije in
politične ideologije, od katerih imajo prve formo tehničnih ali produkcijskih »skrivnosti«
ali receptov in regulirajo vsakdanje življenje na drobno, druge pa formo kozmoloških ali
antropoloških spekulacij. Seveda se ti dve ideološki območji deloma prekrivata, vendar to
v pričujoči razpravi ni tako pomembno kakor to, da v okviru prvega tipa ideologij z epistemološkim rezom (ta izraz je pri Althusserju nadomestil Bachelardov epistemološki prelom,
poudarjal pa naj bi ireverzibilnost dogodka) nastanejo naravoslovne znanosti, ki se tako na
eni strani distancirajo od ideologij na svojem področju (magičnih praks, rokodelskih skrivnosti, alkimije, astrologije, navad in brkljanj itn.), na drugi strani pa se še zmeraj nanašajo na
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isto področje družbenih praks, se pravi na področje produkcijskih, kontrolnih in oblastnih
tehnik. Vendar ne tako, da bi bile v njihovi funkciji in da bi bila aplikacija, ki bi bila v njihov
prid, kriterij teh znanosti (ravno ta povezava naj bi izginila z epistemološkim rezom). Eksperiment, ki sodi h konstituciji naravoslovnega znanstvenega polja, ni preprosto tehnična
aplikacija veriﬁkacijskega mehanizma, ampak dubliranje, podvojitev spoznanja v nadziranih
razmerah, ki naj bi privedlo do nedvoumne povezave spoznanja z naravnimi zakoni, saj je
v njem dominanten aspekt prav spoznanje, ne pa regularni potek tehnične operacije. Seveda znanosti z eksperimentiranjem in izdelavo orodij vnašajo v področje tehnik racionalen
moment. Navzlic temu pa spoznanje ni reduktibilno na tehniko (gre za razmerje, ki uvaja
speciﬁčni niz socializacij naravoslovja, ki so sestavina naravoslovnega znanstvenega polja),
tehnika pa ne na spoznanje (iz zornega kota naravoslovca namreč ostaja v tehniki še cela
vrsta iracionalnih momentov, zlasti tistih, s katerimi naj bi se spopadlo družboslovje).
Drugače rečeno: naravoslovne znanosti so sicer nastale na področju tehničnih praks,
vendar je razmerje med njimi diskontinuiteta: z naravoslovjem ni mogoče pojasniti tehničnih praks, ampak zgolj nekatere momente v njih, ki so sicer res njihove condiciones sine qua
non, niso pa edine take condiciones. Iz zornega kota tehničnih praks pa niso relevantne kar
naravoslovne znanosti kot discipline v celoti, ampak zgolj tisti njihovi elementi oziroma
segmenti, ki so že preoblikovani skoz poseben postopek, skozi nekakšen vmesni ali vezni
člen, ki se postavlja v razcep med njimi in znanostmi, se pravi skozi aplikativne stroke.
Funkcija tega člena je tehnična (industrijska) socializacija – kajpak funkcionalno selekcioniranih – znanstvenih spoznanj. Ta vmesni člen je vsaj kot relativno koherentno območje
intelektualnega početja razmeroma nov, danes pa je to dominanten socializacijski kanal za
naravoslovna spoznanja, ki pa zato, ker si mora sam nadeti znanstveno formo, hkrati pači
podobo naravoslovnih znanosti (jo omejuje na tiste momente, ki doživijo tehnično socializacijo, druge momente, brez katerih prvih ne bi bilo, pa briše iz družbene oziroma ideološke
podobe naravoslovja). Seveda pa aplikativnost ni edini socializacijski kanal naravoslovja: slej
ko prej ostajata dejavna oba najpomembnejša klasična kanala: izobraževanje in objavljanje.
Usoda teoretskega (znanstvenega) spoznanja na področju političnih (spekulativnih)
ideologij pa je drugačna: če epistemološki rez za naravoslovne znanosti pomeni točko, od
katere naprej ni vrnitve v predznanstveno stanje (posamezna družba se znanostim sicer
lahko odreče, ne more pa jih odpraviti oz. namesto njih in kot njih postaviti nekaj drugega),
pa so za družboslovje značilne ideološke recidive. Posameznim prelomom ali rezom – ki
jih označujejo imena, kakršna so Morgan, Marx, Freud, Durkheim itn. – sledi ideološka
rekuperacija v novi obliki: vnesti racionalnost v območje politike bi namreč iz zornega kota
političnih agensov pomenilo spodnesti in onemogočiti uveljavljanje njihovih partikularnih
interesov, preoblečenih v obče interese, v boju družbenih interesov. Zato so tudi aplikacije
družboslovnih spoznanj, najsi so še tako dezinteresirana, vselej pristranske, zmeraj pomenijo določeno zlorabo in popačenje: področje, kamor posegajo, namreč obvladujejo interesi,
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za katere je njihovim agensom v interesu, da ostanejo obskurni. Zato tudi v resnici ni aplikativnega družboslovja: ali je aplikativnost kriterij diskurza o družbi in je tedaj ta diskurz zgolj kodiﬁkacija družbene tehnike (v kateri prevladuje aspekt dominacije in iluzornega povezovanja
privržencev) ali pa je družboslovje s svojim spoznavnim interesom v navzkrižju z ideološkimi
interpretacijami, ki udejanjajo in maskirajo posamične interese. Vmesnih »rešitev« v resnici ni,
pa naj je to še tako v nasprotju s trenutno »political corectness«. To velja za vse »družboslovne«
discipline od stare orientalistike in klasične ﬁlologije, ki že s svojo »odvečnostjo«, »nekoristnostjo« in »neaktualnostjo« (moderni jezikoslovci, zgodovinarji in celo antropologi bi kajpak
izbrali docela drugačne vzdevke) motijo utilitarno podobo domnevne sodobne znanosti in jih
je pravkar doletela neoliberalna čistka, do »aktualnih« disciplin, kakršni naj bi bili sociologija
in ekonomija (ki pa kot znanosti ne morejo shajati brez večinskega deleža »neaktualnosti«, ki
postavljajo aktualnosti v njihov realen kontekst). Vse to pa pomeni, da pri družboslovju poteka dominantna socializacija spoznanj precej drugače kakor pri naravoslovju.

Funkcije univerze
Reprodukcija: Kakor ves izobraževalni sistem, ki izdaja potrdila o doseženih stopnjah
izobrazbe, ta pa veljajo za potrdila o kvaliﬁciranosti in kompetentnosti, je tudi univerza
družben promocijski aparat (dvigalo) ali vsaj njegov del. Pravzaprav naj bi imela to vlogo
čedalje bolj, ker je pač vrsta znanja, ki ga imajo nosilci družbene moči za potrebno in ki ga
je mogoče na njej pridobiti, zlasti tehnično in upravljalsko znanje, bolj usmerjeno v družbeno promocijo kakor, denimo, erudicija. Te zvrsti znanja naj bi bile v sodobnih družbah
(tistih, ki vstopajo v »postindustrijsko« obdobje spekulativnih ﬁnanc in druge konzervativne revolucije) čedalje bolj in sploh edino pomembno. V resnici seveda ne gre za dejansko
večjo socialno pomembnost teh znanj, s katerimi se opremljajo parazitske kaste sodelavcev
neoliberalnih gospodarjev, tem bolj zvestih, čim bolj enostransko drobno je njihovo začasno
uporabno znanje (ko se srečajo z drugo platjo svoje uporabnosti za vladajoči režim, to je,
s svojo zamenljivostjo in poljubno nadomestljivostjo, so brez mentalnih instrumentov, ki
bi jim omogočili, da se zavejo dejanskih razsežnosti svojega položaja in ukrepajo). Tako se
univerze na eni strani spreminjajo v vejo »knowledge industry«, kar imajo nekateri družboslovci (npr. Machlup, 1962) za spontano znamenje časa, se pravi v gospodarsko dejavnost,
ki sicer ne operira z »naravnimi« surovinami, ampak z »informacijami« (tako kakor tisk,
ﬁlm, televizija itn.), a navzlic temu »ustvarja vrednost«.
Kakor je ta ekonomistični utrinek nesimpatičen in zagotovo zelo enostranski, je vendarle hkrati tudi indikativen: univerze v zahodnih državah danes zajemajo čedalje večji del
populacije, posledici te množičnosti pa sta zlasti višja povprečna formalna (kar seveda ni
realna) izobrazba prebivalstva in kriza univerze kot institucije, ki producira in socializira
spoznanja. Vendar sta ta množičnost in ta kriza, če si ju ogledamo od bliže, bolj učinka
določene podobe univerze kakor pa univerze kot družbene institucije.
º 3-4 (37/38), 2010

VOL. XII, N

109

Ko sociologi kulture (in izobraževanja, šolstva, znanosti itn.) govorijo o reprodukcijski
funkciji izobraževalnega aparata (cf. Bourdieu in de Saint Martin, 1989; Bourdieu in Passeron, 1964) in to reprodukcijo opredeljujejo kot reproduciranje gospodujočih slojev in s
tem gospostvenih razmerij v družbi, imajo kajpak prav: univerze XIX. in XX. stoletja so v
glavnem povsem ustrezale tej vlogi: s pomočjo speciﬁčnih znanj in speciﬁčne kulture, s transmisijo kulturnega in simbolnega kapitala so reproducirale družbeno elito. Visoko šolstvo, v
njegovem okviru pa tudi univerze – podatki so znani zlasti za zahodne države – izvršuje iz
zornega kota družbene stratiﬁkacije dve operaciji: na eni strani zagotavlja družbeni prestiž
vladajočih slojev s tem, da njihove člane, nato pa še »dediče« formira kot nosilce (»lastnike«)
visoke kulture in znanj (kulturnega in simbolnega kapitala), ki jim omogočajo zasesti in obdržati vodilni položaj v družbi – se pravi, omogoča jim, da si ta položaj nekako »zaslužijo«,
ker so zmožni presojanja in odločanja v veliko širšem območju kakor drugače formirani
strokovnjaki (tehnična inteligenca in drugi sloji, ki so neposredno vključeni v produkcijo)
– na drugi strani pa igra vlogo promocijskega kanala za močno selekcionirano populacijo
potomcev nižjih slojev, ki deloma že med študijem, največkrat pa ob zaposlitvi, prestopijo
v višji sloj in tako krepijo intelektualno in kulturno moč vladajočih slojev. O tem smo že
govorili. Toda to ne velja za vladavino neoliberalizma, ki devalvira kulturni in simbolni kapital, ki sta nedostopna njegovim agensom zaradi njihove povzpetniške formæ mentis, in ju
nadomešča s cenenimi substituti. Kolikšno vlogo ima pri tem ideologija množične kulture,
ki so jo izumili in razširjali nekateri »levičarski« sociologi zlasti v Veliki Britaniji, bi bilo
dobro raziskati.
Vendar bi bilo, če bi vztrajali zgolj pri interpretaciji družbene promocije kot edine
družbene funkcije univerze, to prav tisto poenostavljanje, ki se mu vdajajo populistične
ideologije ne glede na barvo, ki si jo pripisujejo, in katerega klavrni učinek je antiintelektualizem. Dva argumenta lahko navedem zoper to preproščino. Prvi – in ta se mi
zdi najpomembnejši – je dejstvo, da znanje in kultura nista naravna atributa vladajočih
slojev (kar čutno nazorno manifestira neoliberalna uzurpacija), temveč sta tisto, kar so
si ti sloji priborili v socialnih bojih in vzpostavili nad tem posestniški monopol, kar jim
je šele omogočilo, da kulturni in simbolni kapital uporabljajo kot orodje za dominacijo,
vendar je to postalo aktualno šele od takrat, ko je postalo zares mogoče, da bi se tega
kapitala skozi javni izobraževalni sistem lahko polastili tudi vladani. O tem navsezadnje
priča prav socialna odprtost cerkvenih šol srednjeveške vrste in socialna selektivnost državnih šol v XIX. stoletju (cf. npr. Schmidt, 1963–1966). Drugi argument pa je ta, da
univerze v resnici nikoli niso formirale zgolj članov zgornjega dela družbenih hierarhij,
ampak tudi intelektualce, ki jih populistični ideologi prav zato, ker niso samoumevno, po
naravi, po rojstvu vključeni v te nevprašljive hierarhije, razglašajo za izkoreninjence ali za
kozmopolite.
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Ta doslej maloštevilna družbena skupina kritičnih ali funkcionalnih intelektualcev je
sicer kazala v ideološkem oziru glede na družbeno provenienco zelo pisano podobo, toda
njeno glavno družbeno opravilo ni bilo ne podpiranje trenutne oblastne ekipe in ne nasprotovanje tej ekipi, ampak racionalno interpretiranje različnih dejanskosti, se pravi tisto, čemur
pravimo spoznanje. Ta posebna vrsta produkcije – racionalna interpretacija je navsezadnje
rezultat dela – je tej na videz marginalni družbeni skupini dajala avtonomijo ne glede na
to, ali jo je vladajoča ideologija priznavala ali ne. Tisto, kar največkrat imenujemo napredek
znanosti in tehnike, konec koncev ni delo državnih uprav ali/in vladajočih krogov.
Prav v zvezi z dojemanjem reprodukcijske in promocijske funkcije univerze se razmere
v razvitejšem svetu v zadnjih nekaj desetletjih zelo hitro spreminjajo: če je bilo do srede
XX. stoletja neko določeno dezinteresirano znanje sredstvo za kultiviranje družbene elite,
je poslej neko drugo zainteresirano znanje čedalje bolj instrument gospodarske, vojaške in
politične moči držav. Vendar zadeva ni tako enostranska, kakor bi se po povedanem utegnilo zdeti: v obdobju države blaginje si narodno gospodarstvo in nacionalna politika nista
preprosto podredila intelektualcev, ker to pač tam, kjer obstajajo, ni izvedljivo– intelektualce je namreč mogoče iztrebiti, izstradati, oblatiti, osmešiti, ni pa si jih mogoče podrediti, ne
da bi za to prenehali biti intelektualci – temveč sta zato, ker čedalje bolj potrebujeta izobražene ljudi (seveda omejeno izobražene), morala pristati na določeno avtonomijo intelektualnega segmenta družbenega življenja. Učinki te spremembe »vrednotenja« v gospodarstvu
in politiki še zdaleč niso bili in še zmerom niso homogeni in jasni, so pa bili navzlic temu
očitni (izobraževalne politike, ekološke politike, socialne politike ipd.) zlasti tam, kjer je bila
politična formacija zmožna (zaradi pritiska ali zaradi realizma ali celo zaradi kulturnega
kapitala) upoštevati tudi tip argumentov, ki ne izhaja zgolj iz razmerij moči med frakcijami
vladajočih slojev.
Intelektualno formirani ljudje so v službi oblasti namreč postali že tako nepogrešljivi,
da se je selekcija v šolskem aparatu in na delovnem mestu čedalje bolj izvrševala po kriterijih
konformnosti vladajoči reprezentaciji znanja in izobraženca in čedalje manj po kriterijih
adaptiranosti in provenience. V neoliberalizmu pa gre predvsem za ustvarjanje servilnega
sloja »kompetentnih« odvisnih izobražencev. V ZDA je ta pritisk povzročil že akcentuirano diverziﬁkacijo visokega šolstva: večini zahtev gospodarstva in pritisku populacije strežejo kratkotrajne visoke šole (kakršne so bile v Sloveniji znane kot prve stopnje univerz
in kot višje šole), se pravi junior ali community colleges, ki svojim študentom pravzaprav
omogočajo zgolj to, da v času občega zviševanja izobrazbe obdržijo družbeni status staršev,
ki take izobrazbe niso potrebovali (lower middle class), ali svoj začetni družbeni status, ne
omogočajo pa jim realnega vzpona v družbeni hierarhiji. Podobne sestavine evropskega
vseživljenskega in adaptacijskega izobraževanja (prekvaliﬁkacij zaradi branšnih brezposelnosti) malone ni mogoče prezreti. Vendar ameriški izobraževalni sistem poleg tega, da gre
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v velikem območju pravzaprav za posle, v resnici prav zato zavira intelektualizacijo ameriške
družbe, saj je prav tako kakor srednjeevropski šolski sistemi XIX. stoletja predvsem močno
priprt promocijski kanal, čeprav hkrati kolikor toliko streže domnevnim aktualnim potrebam gospodarstva po tehničnih, administrativnih in komercialnih kadrih. Z dopolnilnim
in doživljenjskim izobraževanjem oz. z iluzionistično perspektivo, ki prikazuje individualne
prihodnosti kot območje odprtih kariernih možnosti, je tudi zmanjšan pritisk populacije
na univerze, državne in zasebne, tudi na razvpito peščico velikih univerz, ki zahteva skrajni
ideološki konformizem in veliko truda za bodoče dediče položajev v družbeni eliti. Socialno
selektivni mehanizmi, ki so jih univerze razvile v času velikega povpraševanja po njihovih
storitvah, seveda predvsem diplomah, utegnejo postati v obdobju demografske in ekonomske depresije precej čudaška in škodljiva naprava. Ameriški kritiki ameriškega šolstva vidijo
v tem sistemu neobvladljivo razvojno blokado, ki bi jo bilo mogoče premagati z radikalno
drugačno socialno in z njo zvezano izobraževalno politiko, kar pa se zdi v času introniziranega neoliberalizma precej oddaljena možnost.
Skratka, socialno promocijska funkcija univerze ne opredeljuje univerzitetne družbene
institucije. Natančneje, za to opredelitev je veliko pomembnejši tisti »presežek« promocijske funkcije, ki mu pravimo intelektualci; sistem zaposlitev, ki ustrezajo zahtevam birokracije ali delodajalcev, tega »presežka« zaradi njegove narave ne more absorbirati, ta pa prav
prek te izobčenosti zagotavlja hkrati reprodukcijo univerzitetne institucije kot intelektualne
avtonomije (ker zagotavlja obstoj in trajanje družbene intelektualne avtonomije kot posebnega družbenega kraja (topos)) in s tem tudi produkcijo znanstvenih spoznanj. Z množičnostjo visokega šolstva oziroma izobraževanja v njem se pravzaprav stopnjuje potreba, da bi
pozitivno opredelili univerzitetno institucijo, s tem pa tudi potreba, da bi opredelili družbeno funkcijo tistega »intelektualnega presežka« izobraževanja, ki nikakor ni kar »obrambni
instrument družbene elite«.
Univerzo bi lahko začasno opredelili tudi kot posebno mesto v družbeni zgradbi, ki
omogoča reproduciranje samega sebe, s tem pa nadaljevanje in razvijanje speciﬁčnega postopka pri produciranju spoznanj, ki mu pravimo znanosti. Ta funkcija intelektualne avtonomije bržčas dovolj razločno kaže, da univerzitetniki ne sodijo preprosto v vladajoči
razred ali v »družbeno elito«, kakor jo po navadi opredeljujemo (med posestnike družbenih
kapitalov, kakor bi rekel P. Bourdieu): kriterij njihovega statusa namreč ni zgolj lastnina
(simbolnega in kulturnega kapitala), ampak speciﬁčna oblika produktivnega dela, ki je mogoča v posebni zgodovinsko nastali skupnosti enakih pred argumenti, in to odkar obstaja
univerzitetna institucija. Oviranje ali odpravljanje te reprodukcijske in hkrati produkcijske
funkcije univerze povzroča univerzitetno krizo tudi tedaj, ko so univerzitetnikom zares
dostopni položaji v politični in ekonomski eliti (denimo: univerza v Bologni je v XIV. stoletju zabredla v krizo – postala je socialno in regionalno zaprta, pouk se je omejeval na
ponavljanje »preverjenih« znanj, hkrati je postala odvisna od mestne uprave – profesorji
º 3-4 (37/38), 2010

VOL. XII, N

112

IZBRANI TEMATSKI SKLOPI
UNIVERZA, AVTONOMIJA, PRODUKCIJA VEDNOSTI:
INTELEKTUALCI IN ANTIINTELEKTUALIZEM

pa so bili zelo premožni in so imeli pravico do plemiških insignij; današnje neoliberalne
»reforme« producirajo mutatis mutandis enake učinke v družbeno-kulturnih okoljih, kjer
je problematika intelektualne svobode skupaj s samim intelektualnim življenjem izključena
iz samopodobe družbe).
Adaptacijska funkcija, ki jo imajo nekateri sociologi in sploh intelektualci za glavni greh
univerze, zlasti kadar gre za aspekt reproduciranja družbene elite, je presenetljivo eden izmed
glavnih in samoumevnih ciljev večine reform visokega šolstva po 2. svetovni vojni z izjemo obdobja neposredno po maju ‘68. Že več kakor pol stoletja naj bi se univerza modernizirala tako,
da bi študente čedalje bolj ustrezno pripravljala za bodoče zaposlitve, kakor jih predvidevajo
gospodarski prognostiki in seznami poklicev, ki naj bi jih podjetja in javne službe potrebovali.
Hkrati pa naj bi sama univerza neprenehoma na novo opredeljevala poklicne izobrazbe in
določala tisto mitološko izobrazbo, ki naj bi študentom vnaprej omogočala, da se bodo zlahka
prilagajali tistim spremembam poklica, ki jih je mogoče predvideti, in onim, ki jih ni mogoče.
To so iz zornega kota sleherne utilitarne ideologije optimalne zahteve. Prav glede tega neoliberalizem presega tradicionalni utilitarizem, ki ga uporablja zgolj kot izhodišče, oporo in
zlasti kot pretvezo v svojem pohodu na družbeno oblast: ena izmed pomembnih sestavin
neoliberalne ideologije je kulturna zamera frustriranih zaradi njihove lastne kulturne (in intelektualne) nekompetentnosti, kar sili vodilne osebe tega gibanja v različna ostentativna dejanja
od cenenega hedonizma do bojevitosti in vojskovanj z argumentacijo tipa New Age.
Ne glede na to, da je adaptacija zmeraj nekakšna pokorščina (vedenjskim vzorcem vladajočih ali kriterijem produktivizma), ki, s tem da omejuje interese in početja, izvaja tudi
ponotranjenje cenzure aspiracij, tako da je potrebna precejšnja previdnost pri obravnavanju
tega fenomena, še več pa pri njegovi družbeni rabi. Vsekakor pa bi bilo modro razmišljati o
optimalni (omejeni) adaptiranosti posameznikov, ki je bolj zmožnost in sredstvo za akademske socializacije kakor cilj visokošolskega formiranja. Sicer pa je utilitarna adaptacija kot cilj
univerzitetnega in drugega izobraževanja restriktivna in v nasprotju s človekovimi pravicami
in svoboščinami. Na univerzah obstajajo trije glavni tipi izobraževanja (formiranja):
- poklicno izobraževanje, ki ga opredeljuje zahteva, naslovljena na univerzo od zunaj;
- nepoklicno izobraževanje tipa liberal arts, ki večidel streže statusni reprodukciji
družbene elite;
- poklicno izobraževanje (brez »proﬁla«), ki ga zahtevajo dejavnosti univerz in drugih šol.
Drugega tipa izobraževanja v Sloveniji praktično ni, čeprav bi lahko izobraževanje, ki bi
izhajalo iz univerz kot intelektualnih avtonomij in seveda tudi iz posameznikove svobode, z
drugačno družbeno funkcijo in z drugačnim mestom v izobraževalnem postopku, omogočalo
integriranje spretnosti in disciplin v mentalne celote, se pravi, preprečevalo »Fachidiotismus« in
onemogočalo redukcijo diplomantov na tržno blago na neoliberalnem trgu s sužnji.
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Če pa še nekoliko stopimo iz utilitarnih okvirov, ki priznavajo smiselnost zgolj prvega
in tretjega tipa univerzitetnega izobraževanja, vendar tretjega le do neke mere in smiselnost
drugega le, kolikor rabi prejšnjima dvema, dobimo drugačno podobo adaptacijske funkcije. Ta ni več zvezana zgolj z gospodarsko sfero, natančneje, ni več odvisna od nje, in ne
z družbeno reprodukcijo skozi šolski aparat, temveč posega v karakter družbe (seveda le
tedaj, kadar je pretok skozi univerzitetne ustanove zares množičen): samo družbo prilagaja
družbenim spremembam s tem, da razvija nov recepcijski prag v množični mentaliteti. Na
univerzah naj bi se ob pridobivanju znanja zaradi vključenosti v poseben kolektiv oblikovali
še modeli družbenih razmerij, komuniciranja in hierarhiziranja, ki uveljavljajo solidarnost
namesto konkurence. To je seveda v popolnem nasprotju z neoliberalnim intencami, toda
univerze, kjer takega oblikovanja družbenih modelov ni ali kjer se omejujejo na vnanje ponavljanje tradicionalnih vzorcev, so praviloma zaostale tudi na področju produkcije spoznanj (cf. Jencks in Riesman, 1968).
Drugače rečeno: univerze (visoke šole), ki študentov ne postavljajo v posebne družbene okvire (ki so sicer v določenem smislu idealni, a hkrati tudi realni, ker rabijo za realno
transmisijo znanj in spoznanj skupaj z vzorci delovanja in za realno produkcijo spoznanj),
denimo univerze, kjer vladata uradniška oblika meritokracije in/ali zaposlitvena ideologija, ne morejo izobraževati intelektualcev, temveč zgolj pasivno in konservativno populacijo
uslužbencev.
Če produkcijo znanj razumemo po tehniško, lahko rečemo, da gre za funkcijo izobraževanja, ki je od 2. svetovne vojne v nezadržni ekspanziji, tako da je ponekod že absolutno dominantna funkcija univerzitetnih raziskovalnih zmogljivosti. Vendar je odpor
do te vrste produktivnosti tako rekoč koekstenziven. Nemški študentje Allgemeiner Studentenanschuss so se že v 70. letih XX. stoletja pritoževali zaradi prodiranja velepodjetij
(multinacionalk) na univerze: kölnski institut za genetiko je že »podpirala« farmacevtska
industrija Bayer, BASF se je vrinil v heidelberško univerzo, IBM si je prizadeval za kontrolo nad izobraževanjem ekonomistov ipd. Izhajala je celo propagandna literatura, ki je
univerze usmerjala v skrajno specializirane študije, prilagojene »imperativom industrijskega
raziskovanja«, in kajpak zahtevala apriorno venalnost šolanih ljudi. Danes se zdi branilcem univerze kot intelektualne avtonomije v Nemčiji (bolj bojevnikom zanjo, ker praktično
ni več kaj braniti) to začetno podjetniško naskakovanje malone zlata doba. Ekspanzija
»industrijskega« in »podjetniškega« vpliva je danes zaznavna povsod in ni videti, da bi jo
bilo mogoče ustaviti z običajnimi sredstvi. V ZDA, kjer je neoliberalna reforma družbe in
izobraževanja prignana najdlje, se je na eni strani izoblikovala povezava med univerzami,
gospodarskimi družbami in vsaj po imenu vladnimi vojaškimi prizadevanji, ki je docela neposredna in nikakor ni v prid univerzam kot krajem avtonomnih intelektualnih dejavnosti.
Na drugi strani pa se same univerze obnašajo kot velepodjetja: prizadevajo si monopolizirati sredstva, ki jih družba namenja za izobraževanje. V večini industrializiranih dežel
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so se v 70. letih prejšnjega stoletja znašli pred izbiro, ali naj razvijejo svoje univerze tako,
da bodo zmožne izvrševati permanentno izobraževanje, ki bi omogočilo izobrazbo tistim,
ki zanjo niso imeli možnosti, ali naj zavarujejo tiste skupine prebivalstva, ki jih ogrožajo
tehnološke in gospodarske spremembe, ali naj množično zvišujejo raven dejanske izobrazbe, na ta način absorbirajo del brezposelnih in hkrati spremenijo karakter svoje družbe.
V tej dilemi se je večina držav odločila za možnost, ki med naštetimi sploh ne nastopa: za
razcep družbe po ekonomski prelomnici med izkoriščanimi in izkoriščevalskimi razredi, za
neoliberalno preobrazbo ekonomije, skratka za obnovo razmer iz zgodnjega kapitalizma v
skladu z željami dela ﬁnančnih oligarhij in vrste dobitnikov Nobelove nagrade za ekonomijo začenši z G. von Hayekom.
Res pa je tudi, da ne oblastem ne univerzam ni bilo vseeno, kakšno naj bi bilo to kontinuirano oz. permanentno izobraževanje. V neoliberalni vladavini ta družbena rahločutnost
ne igra več nobene vloge, razen nemara na volitvah, kot slepilo, ki naj bi prepričalo volilce, da
bo izvolitev tega in tega kandidata pomenila korak proti vrnitvi v državo blaginje v okrilju
neoliberalnega režima. Družbena elita se je vsaj v razvitem svetu reproducirala kot kulturna
elita (s pomočjo podedovanega in pridobljenega kulturnega kapitala, seveda pa ne kot elitna kultura, kar je nekaj povsem drugega) in prav zato so kritiki sodili, da se bo permanentno izobraževanje izjalovilo kot izenačevalni dejavnik – primanjkljaj je bil prevelik za
hitro odpravljanje. Danes seveda obstajajo precej manj soﬁsticirani razlogi za stopnjevanje
družbene segregacije. Soditi v kulturno elito je še pred dvema desetletjema pomenilo imeti
možnost za dezinteresirano spoznavanje, natančneje, pomenilo je biti v položaju, od koder
je bilo mogoče uzurpirati tako spoznavanje, imeti nekakšen zavetniški monopol nad najbolj
produktivnim delom intelektualnega dela in s tem imeti v rokah instrumente družbenega
priznavanja, medtem ko gola poklicna izobrazba, najsi je še tako specialistična in »visoka«,
ne omogoča spoznavanja realnega pomena znanstvenega in tehniškega dela, ker ne omogoča reﬂeksivnih momentov, ki so dostopni (ne pa tudi sistematično aktivirani) pripadnikom
kulturne elite. Neoliberalizem je s svojo sejmarsko »pop« kulturo precej radikalno razvrednotil kulturni kapital in na stranski tir potisnil tudi tradicionalno kapitalistično elito in
asimiliral tisti njen del, ki se je vsaj navzven odpovedal starim kriterijem družbene elitnosti.
Podobnost s 30. leti XX. stoletja, ko je neka druga verzija pop kulture pomagala nacistom
prevzeti oblast, deklasirati kulturno elito in najti zaveznike med njenimi »modernističnimi« ali »nonkonformističnimi« člani, nas ne sme zbegati (tudi tedaj so hkrati vsej populaciji državljanov odvzeli pravice do razpolaganja s svojimi osebami); ta podobnost ni zgolj
vnanja (kaže namreč totalitarno konstrukcijo ene in druge uzurpacije in podobne motive
akterjev, ki bi bili brez tega naskoka obsojeni na zasluženo nepomembnost), ni pa niti tako
podrobna, da bi omogočala kar izenačenje obeh režimov. V Srednji Evropi, ki je domovina
obeh totalitarizmov, ki sem ju pravkar omenil, pravzaprav v tamkajšnjih provincialnih žepih, razdeljenih na etnične kulture, se vprašanje kulturnih elit in nosilcev družbene moči
nikakor ni zastavljalo na opisan način. Tamkajšnji visceralni rustični egalitarizem nima nič
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opraviti s tem, kar morajo ljudje dobiti, da bodo manj neenaki, ampak s tem, česa ljudje
ne smejo imeti, da bodo lahko avtentični člani izokefalne srenje, ne pa njeni izdajalci. Za
univerzo so prognoze v takem okolju precej mračne: obdržala in razvijala bi se lahko, če bi
zmogla tako dolgo vztrajati v vlogi tujka, da bi okolje prenehalo vanjo posegati s svojo srenjsko pametjo in njenimi kriteriji in bi se nemara celo okužilo z niansiranji in diferenciacijo,
ki ni zgolj tista med imetniki in neimetniki bogastev ter med hlapci in gospodarji. Skratka,
obdržala bi se, če bi bila in nekaj časa ostala neprilagojen implant in hkrati asylum za lokalne intelektualce. Ta izbira se ob ustanovitvi univerze v Ljubljani ni zastavila niti za hip,
univerza, sicer posneta po avstrijski predelavi humboldtovskega modela, se je namreč takoj
in v glavnem brez ostanka integrirala v nacionalistični apparatus. Zato je mogoče reči, da je
eden izmed pomebnih virov za njene blokade in bizarne deviacije po 2. svetovni vojni kar
v njeni konstituciji in v pomanjkanju sleherne zares kritične reﬂeksije (med katere seveda
ni mogoče šteti psevdo egalitarnih blodenj stalinističnih ideologov o slonokoščenih stolpih
znanosti, o socialni izolaciji znanstvenikov, o njihovem buržoaznem elitizmu, ker gre navsezadnje za konjunkturne termine, za katerimi ni nikakršne rigorozne opredelitve; lahko pa
so povzročili destruktivne učinke kakor sleherno obrekovanje).
Vrnimo se k produktivni funkciji univerze. To, kar se na empirični ravni in na ravni reglementacij kaže kot produktivna funkcija univerze, je vsaj ambivalentno: na eni strani daje
univerzi mesto v nekem določenem »ekonomskem subsistemu«, kar kaj radi zamenjujemo
z družbeno vlogo univerze; na drugi strani pa pači prav to družbeno vlogo, saj iz produkcije
izključuje produkcijo intelektualnega obnašanja, samoupravnih oz. avtonomnih organizacijskih modelov, relativnih in začasnih hierarhij, zlasti pa produkcijo spoznanj (ali teoretsko
produkcijo), ki je odločilna za racionalno spreminjanje družbenega dojemanja sveta. Prav to
zadnje bi namreč moralo biti cilj tako permanentnega kakor visokega izobraževanja, če naj
izobraževalne institucije ne bi v novi (tehnični in tehnološki) preobleki reproducirale prav
tistega dispozitiva, ki znotraj njih generira blokade in krize.
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IZ ZGODOVINE IN ANTROPOLOGIJE HRANE
IN PREHRANJEVANJA
André Burguière

PREHRANJEVANJE*1
Prevedla Ana Tominc
Leta 1782 je Pierre J. B. Legrand d'Aussy objavil Zgodovino privatnega življenja Francozov, ki pa je bila pravzaprav zgodovina njihovih prehranjevalnih navad. Predmet torej ni
nov, način, kako se ga ta erudit s konca Ancien régima loti, pa je presunljivo moderen. Delo
je urejeno po načrtu, ki ni kronološki, ampak tematski (žitarice, meso, pijače itd.). S tem
ko je združil veliko kulturo, pridobljeno iz knjig, z radovednostjo, ki jo je kot popotnik
imel za raziskave na terenu, je ob sleherni vrsti hrane navedel zgodovino in tehnike njene
produkcije, način, na katerega se je razširila v različnih družbenih slojih, in načine njene
konzumacije: zgodovina produkcije, konzumacije in končno okusa, torej.
Ta triptih bi lahko še danes dovolj dobro zarisal program in glavne osi glavnega raziskovanja zgodovine prehranjevanja. Kljub temu pa Legrand d'Aussy ni imel nadaljevalcev.
Slavne so Micheletove strani (ki je – to je precej očitno – bral Legrand d'Aussyja) v
njegovi Zgodovini Francije o vlogi kave pri oblikovanju nove oblike družabnosti ter nove
intelektualne sensibilnosti.
Upoštevanje zgodovine prehrane pa je pri velikih zgodovinarjih XIX. stoletja vendarle
bolj ko ne izjema. Prehranjevalni problemi so, zanemarjeni od grande histoire, pomenili
poslastico za manjši del zgodovinopisja, ki je z njihovo pomočjo lahko zadovoljilo svojo
potrebo po znani preteklosti, da bi bila sedanjost bolj pomirjujoča in prežeta z nostalgijo.
Dolga serija monograﬁj A. Franklina (Zasebno življenje nekoč, 1887–1902), kjer so obujeni
kulinarični recepti, kuhinjski pripomočki in posoda, s prehrano povezani poklici, ki jih je
bilo od nekdaj moč najti na ulicah Pariza, so prototip nekoliko smešnega zgodovinopisja,
ki še danes napaja nemalo del, v katerih je zgodovina vsakdanjega življenja zgolj okras za
grande histoire, način, s katerim postane bolj prijazna in živa. Njihova velika pomanjkljivost,
še posebej kar se tiče prehranjevalnih problemov, je, da lahko osmisli rekonstitucijo te pretekle realnosti zgolj tako, da poudari njeno oddaljenost (s piktoresknim ali nostalgičnim)
*

Gre za prevod geselskega članka »Alimentation« v: Burguière, A. (ur.) (1986): Dictionnaire des sciences historiques, Pariz,
PUF.
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ali njeno bližino sedanji realnosti (ki jo naredi sorodno sedanji realnosti). Vendar se tudi
v splošnem malo ukvarja s formami evolucije, ki so ji lastne, še manj pa s povezavami, ki
jih zgodovina prehranjevanja vzpostavlja do velikih ekonomskih, socialnih in mentalnih
sprememb.
Šele pred kratkim, v 60. letih 20. stoletja, so problemi prehranjevanja ponovno našli
mesto v historični reﬂeksiji. Vendar je, da je prišlo do tega, nekaj pomembnih besedil kazalo
pot in opredelilo problematiko. Naj posebej navedemo L'histoire de l'alimentation végétale pojskega zgodovinarja A. Maurizia (1926), občudovanja vredno rekonstitucijo geneze
prehranjevalnih praks od ekonomije nabiralništva do poljedeljske revolucije v neolitiku, od
zeliščne juhe z žitno kašo, ki so jo sprva jedli tekočo, nato pa so jo polili po vročem kamnu,
kjer se je spremenila v nekakšno palačinko. Potem L'histoire de la vigne et du vin en France
(1959) velikega geografa in zgodovinarja Rogerja Diona. Vzporedno še dva Angleža, W.
Ashleya za kruh (1928) in R. N. Salamana za krompir (1949), vsak zase sta rekonstituirala
zgodovino enega pomembnega pridelka, ki je spremenil prehranjevalni režim evropskih populacij. V tekstu z nekoliko prediskretnim naslovom Prehrana Stare Francije (L'alimentation
de l'ancienne France), ki je bil napisan na predvečer druge vojne, je Marc Bloch zastavil več
problemov, na katere so se pozneje osredotočale raziskave zgodovinarjev prehranjevanja:
1. Transformacije prehranjevalnih režimov in njihovi vplivi na biološko in psihično ravnotežje; tudi na pojav poživil (kava, čaj, alkohol, tobak) od XVII. stoletja naprej; 2. prispevek kolonialnih pridelkov in, splošneje, vloga, ki jo je v evropskih prehranjevalnih režimih
igrala zunajevropska ekspanzija; 3. pomen regionalne, še bolj pa družbene »prehranjevalne
segregacije«. Ugotoviti, da bogataševa miza ni enaka reveževi, je banalnost; kljub temu je
potrebno videti, v kakšni meri je prehranjevalna konzumacija v bistvu družbeni zastavek:
ne le bahavo trošenje, nagnjenje k pretiravanju za ene, monotonija in pomanjkanje za druge,
ampak tudi to, da družbene napetosti prinašajo prehranske inovacije.
Kvantitativna zgodovina pa je v polje zgodovinskega raziskovanja zares ponovno uvedla prehranjevalne probleme ter hkrati ponudila vire, metode in nova vprašanja. Članki o
»materialnem življenju«, objavljeni v reviji Annales ESC v 60. letih (kasneje jih je v Cahier
des Annales uredil J. J. Hémardinque), prikažejo, kako zanimiva je spet postala zgodovina
prehranjevanja, to zanimanje je bilo navzoče v več velikih tezah tega obdobja: B. Bennassarja o Valladolidu (1960), E. Le Roy Ladurieja o Languedocu (1966) ali A. Poitrineauja o
Basse-Auvergne (1966). Članek B. Bennassarja in J. Goya in dosje, ki ga je uvedel (Annales
ESC), 1975, provizorično navede nesporne pridobitve in določeno število spraševanj o tej
kvantitativni fazi zgodovine prehranjevanja.
Bistvena preokupacija zgodovinarjev družbenega se je v tem pogledu umestila v točko,
kjer se srečujeta ekonomija in demograﬁja. Potem ko so identiﬁcirali paralelni vzpon krivulje cen hrane in krivulje umiranja (zlasti J. Meuvret in P. Goubert) med krizami mortalitete
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v Ancien Régimu, jih je zamikalo, da bi slabo prehranjevanje ali podhranjenost, ki je doletela
ljudske razrede, merili ne le v kratkih obdobjih krize, ampak tudi med ﬂuktuacijami dolgega
trajanja. Viri, ki so omenjali obroke hrane, so bili od XV. stoletja dalje precej številni: popisi
izdatkov za hrano vladarskih dvorov, religioznih skupnosti, bolnišnic, šol, ladij, zaporov...,
vendar tudi plačni listi, ki so določali plačilo za hrano ali »dodatke« za preživetje. Težava je
bilo prevesti te obroke v kalorije in hranilne sestavine – ta težava je pri zgodovinarjih izzvala
veliko debat o metodi in še ni zares presežena.
Kljub njihovim statističnim in prehranskim nepopolnostim so te raziskave prikazale
pomemben pojav, ki je pomemben za velik del Evrope: postopno manjšanje količine mesa
v vsakdanji prehrani. Pojasnjuje ga nižanje življenjske ravni ljudskih razredov in še posebej
plač, o čemer priča postopno izginjanje mesa in vina iz dela mezde languedoških dninarjev,
ki je bila izplačana v naravi od konca XVI. stoletja naprej. Ampak v širšem kontekstu spremlja to krčenje tudi zmanjševanje števila glav živine, ker se zaradi rasti števila prebivalstva
velik del pašnikov spreminja v žitna polja.
Druge, večje ter veliko starejše ali novejše ekonomske mutacije so spremenile prehranjevalni režim večine. Tako so lahko nekateri prazgodovinarji na podlagi preučevanja fosiliziranih človeških okostij v neolitiku zaznali prehod k hrani na podlagi žitaric, ki je s tem,
da je spremenil prehransko ravnovesje, povzročil tudi razširitev zobnega kariesa. V zvezi z
industrijsko revolucijo in poljedeljsko revolucijo, ki jo je spremljala, je potreben ves tehnološki optimizem kakega Jeana Fourastiéja, da bi jima prisodili nedvomne izboljšave ljudske
prehrane. To, kar beležijo opazovalci tega obdobja – denimo Villermé ali Dr. Blanqui v
Franciji – v zvezi s proletariatom, ne prikazuje zgolj čistega mizerabilizma: delavski obed
na začetku XIX. stoletja, ki ga je dejansko sestavljal v glavnem kruh, pomeni družbeno in
prehransko osiromašenje.
Naposled so nova razmerja odvisnosti v evropskem in svetovnem merilu izzvala množične pojave prehranske regresije. Miza indijskega tkalca iz XVIII. stoletja, ko je Indija
še na veliko izvažala svoje tkanine, ali kitajskega kmeta iz srede XIX. stoletja, kakor priča
neka družinska monograﬁja Le Playeve ekipe (v Ouvriers de deux Mondes), je bila verjetno
prav tako dobro založena kot miza njunih angleških ali francoskih ekvivalentov. Lakote in
pomanjkanje hrane v Aziji ali Afriki so tudi učinki evropske kolonialne ekspanzije. In »Velika lakota« na Irskem ni brez povezave s tem, da si je angleška Gentry prisvojila najboljšo
zemljo, kar je otok premore.
Ta zadnji primer kaže, kako zelo morajo zgodovinarji paziti, da ne bodo upoštevali
zgolj ene spremenljivke, kadar skušajo razložiti evolucijo prehranskih režimov. Tudi če pustimo angleško dominacijo, bi lahko bila irska lakota katastrofalna ilustracija »Mathusovih
škarij« (se pravi, razmerja med populacijo in živili), ki so že povzročile zmanjševanje deleža
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beljakovin v evropski prehrani od XVI. do XVIII. stoletja. Vendar je Evropa že na široko
odprta v svet. Odkritje Amerike ji je priskrbelo dragocene prehranske nadomestke, ki so
lahko zavrli destruktivne posledice demografske rasti in celotne regije iztrgali lakoti. Tako
je bilo v Bretanji, v Limousinu konec XVIII. stoletja s krompirjem, ali na zahodu Akvitanije
s koruzo.
Nenavaden itinerarij te ameriške žitarice, ki so jo brez posebnega uspeha sadili v Španiji že v XVI. stoletju, a je morala pot začeti na Balkanu ter se vrniti v Italijo v XVII. stoletju
z imenom »grano turco« (na Slovenskem kot turščica, op. prev.) ter nato v Francijo, kaže
na pomembnost rasne (pri koruzi je njen indijski izvor zbujal odpor do nje) ali družbene
podobe v odporih prehranskih navad zoper inovacije kot svoje zmožnosti za prilagoditve.
Krompir je moral biti družbeno poplemeniten (kar Parmentierova propagandna akcija,
ljuba našim zgodovinskim priročnikom, ilustrira v obliki popularnega tiska) hkrati zato,
da bi se razpečal in da bi lahko užil prizadevanja za selekcijo kali, zaradi katerih je postal
okusnejši.
Narobe pa zatona kostanja (produkcija, ki ne zahteva veliko delovne sile), ki je za
gorske regije jugozahodne Evrope do XIX. stoletja pomenil pomembno prehransko osnovo, ni mogoče razložiti z njegovo prehransko nezadostnostjo (bila je pravzaprav precejšen
prispevek k prehrani), ampak s podobo revščine in »zaostalosti«, s katerima so ga naposled
povezali. Prehrana je družben marker. Njena kvaliteta in kvantiteta se ne vežeta le z različnimi plastmi družbe, ampak tudi z njenimi organizacijskimi načeli. »Prehranska segregacija« je tem močnejša, čim bolj je družba hierarhizirana. Étienne Boileau, razlagalec redovne
družbe, je menil, da mora imeti vsaka družbena stopnja svoj tip kruha. Vseh prehranskih
navad ni mogoče – še zdaleč ne – zvesti na družbene zastavke. Karta založenosti kuhinj,
izdelana na podlagi raziskave, ki jo je na predvečer zadnje vojne v Franciji izpeljal Muzej
ljudskih umetnosti in tradicij (Musée des Arts et Traditions populaires), razkriva nenavadno
regionalno razporeditev maščob za kuho, ki se ne ujema s sočasno kmetijsko geograﬁjo, pač
pa prav pogosto z geograﬁjo, ki je že minula. F. Braudel je pokazal (v La Méditerranée...), da
se je kuhinja z oljčnim oljem, ki je bila v obdobju, ko je Španija preganjala nove spreobrnjence, eden od indicev, ki je omogočal razkrinkati marrana ali Mavra, razširila med krščansko
populacijo po popolnem izginotju manjšin.
Prehranski okus je potemtakem kompleksen kulturni teren, ki ga enako strukturirajo
religiozne prepovedi, družbeni predsodki, estetske vrednosti. J.-P. Aron je lahko pokazal,
kako vélika francoska kuhinja, ki naši deželi še danes zagotavlja izjemen prestiž, ne dolguje
posebno veliko kmečkim tradicijam naših provinc, v nasprotju z legendo, ki jo vzdržujejo
gatronomi sami, ampak veliko več na razmah buržoazne družabnosti, ki se je na začetku
XIX. stoletja zgradila na ostankih velikih aristokratskih hiš. Oﬃciers de bouche velikih aristokratskih gospodov s konca Ancien Régima so, potem ko jih je Revolucija vrgla na cesto,
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odprli prve velike restavracije in zunaj služabniškega okvira še naprej dodelovali elitistično
in soﬁsticirano kuhinjo. Odnosi med gastronomijo in prehranskimi navadami so podobni
odnosom med medicino in zdravjem. Je umetnost, a je tudi vednost, govorica, ki ima svojo
slovnico in svojo sintakso, torej sodi v neko zgodovino: v zgodovino okusa in senzibilnosti.
Vendar je ta zgodovina neločljiva od družbenih praks, ki jo utelešajo. Po J.-P. Aronu si zgodovinarji, kakršni so J.-F. Flandrin ali St. Kaplan, ki jih danes zanima evolucija prehranske
senzibilnosti, prizadevajo, da bi ji v polni meri dali njeno družbeno in kulturno dimenzijo.
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AUDREY RICHARDS,
PIONIRKA ANTROPOLOGIJE HRANE
»[S]he has set out upon an entirely new subject:
the social and cultural functions of nutritive processes. To my knowledge there is no book upon
this problem published by an anthropologist,
or for that matter by any student of an allied
discipline.«
(Malinowski, 2004, ix)
V spremni besedi k njeni prvi monograﬁji Hunger and work in a savage tribe (1932)
je Bronislav Malinowski izpostavil primat, ki ga ima Audrey Richards na področju študija
prehrane – bila je namreč prva, ki je preučevala hrano ter socialne in kulturne funkcije, ki
so z njo povezane. Študij prehrane, ki se nekaterim danes sicer zdi »moden« (cf. Le Garine,
1999, 226; Caplan, 1992, 65 et. al.), namreč ni bil predmet resnega antropološkega študija
še niti v šestdesetih letih (ibid.). Za to temo so se raziskovalci začeli intenzivneje zanimati
šele v 70., še bolj pa v 80. letih 20. stoletja, ko se je na tem področju začel pravi boom (za
pregledni oris polja od 80. let naprej glej Mintz in Du Bois, 2002). Antropologi so hrano
vključevali v svoje terenske analize že prej,1 vendar je šele Richards hrano preučevala v razmerju do drugih družbenih sistemov, kot sta na primer družbena organizacija dela, pomen
prehrane v ceremonijah in sistem njene distribucije, zanimala pa se je tudi za metodološka
vprašanja, ki se tičejo analize prehrane in s katerimi se je srečevala na terenu. Gladstone
(1986, 342) zato poudarja »širši, politično-ekonomski ‘funkcionalni’ kontekst«, v katerega
je prehrano umeščala Audrey Richards. Njeno terensko delo med plemenom Bemba v tedanji Rodeziji, ki ga je objavila v tridesetih letih 20. stoletja, tako ostaja klasična etnograﬁja in
vse do danes zgled za antropološki študij prehrane (Mintz, 2000; Gladstone, 1992; Kuper,
1999 et.al.).
Poleg prehrane se je ta britanska antropologinja, ki pa nikoli ni dosegla ne slave ne
priznanja, ki so ga bili deležni nekateri njeni moški sodobniki – kakor na primer E. E.
Evans-Pritchard – pionirsko posvečala še mnogim drugim tematikam, kot so komparativna metodologija, analize ritualov in simbolizma, še najbolj pa izstopajo njene raziskave na
področju študija žensk in uporabne antropologije (La Fontaine, 1992, 89). Njen prispevek
1

Garrick Mallery je leta 1888 objavil študijo Maimers and Meals, William Robertson Smith pa je leto pozneje vključil
poglavje o hrani v svoja Predavanja o religiji Semitov (Lectures on the religion of the Semites), znani so tudi načini priprave
lososa pri plemenu Kwakiutl, o katerih je pisal Franz Boas (1921) (cf. Mintz in Du Bois, 2002, 100).
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k socialni antropologiji je preobširen, da bi ga bilo mogoče zadovoljivo orisati v prostoru,
ki je na voljo, zato se bom v nadaljevanju omejila le na študije, ki jih je Richardsova opravila
na področju prehrane. V pregled vključujem tudi kritični pogled na njeno interpertacijo
podatkov, ki sta ga prispevali Henriette Moore in Megan Vaughan (1994).

Bronijeva študentka in antropologinja – ženska
Za razumevanje dela Audrey Isabel Richards (1899–1984) je neobhoden podatek, da
je bila ena izmed prvih študentk Bronislava Malinowskega na London School of Economics
(LSE), kjer je bila leta 1927 zanj ustanovljena prva stolica za antropologijo na londonski univerzi. Zgodnje otroštvo je Richards preživela v Kalkuti v Indiji, kamor se je družina zaradi
očetove službe preselila, ko ji je bilo pet let. Študirala je naravoslovje na enem od dveh ženskih
kolidžev Univerze v Cambridgeu, kljub temu da njeni starši v takem početju za ženske niso
videli kdo ve kakih velikih koristi. Po študiju se je zaposlila, in sicer najprej kot pomočnica pri
profesorju Gilbertu Murrayu, nato je odšla v Nemčijo, kjer so kvekerji v okviru povojne obnove organizirali pomoč družinam v stiski. Ne le da je v tem času prvič izkusila lakoto, ampak
se je tudi priučila, kako je potrebno ravnati ob pomanjkanju hrane, kako se z njo upravlja ter
predstavi rezultate o prehranskem stanju različnim političnim telesom. Po vrnitvi v Anglijo
je pred vpisom na LSE še nekaj časa delala kot učiteljica in kot tajnica – slednje na Oddelku
za delo pri Ligi narodov (sedaj Društvo narodov) (Gladstone, 1992, 15–16). Da se je študij
odločila nadaljevati na LSE in ne na Cambridgeu ni nobeno naključje, saj je bil »nekako marginalen, še ne docela upoštevanja vreden« LSE ne le bolj naklonjen ženskam kot patriarhalni
Cambridge (Kuper, 1999, 118), ampak je imel na LSE seminarje tudi Malinowski, ki jih je
hodila poslušat tudi večina najboljših študentov s Cambridgea. Ta si je v svoj krog, ki je kasneje
postal znan kot ‘šola funkcionalizma’, trudil sprejeti čimveč žensk, saj se je menda z ženskami
razumel posebej dobro (tako kot tujci – kar je bil on sam – so bile tudi ženske marginalna
skupina tako v akademski kot tudi v družbeni sferi). Njegov seminar je tako obiskovalo pet
žensk (Powdermaker, Brown, Wedgewood, Clarke in Richards) in pet moških (Evans-Pritchard, Firth, Schapera, Driberg in Brown) (Gladstone, 1986, 355). Richards je Malinowskemu sprva za temo doktorske teze predlagala študij zgodovine evropskih idej o »naravi« in
»svobodi« z vidika biologije – ne pozabimo, da je pred tem študirala naravoslovje – a jo je
Malinowski hitro prepričal, naj se raje odloči za študij prehrane, ki je tedaj postajal središče
zanimanja v akademskih, pa tudi vladnih krogih (ibid., 117, 119).2
Dejstvo, da je ženska, se skozi njeno biograﬁjo vseskozi izpostavlja, bodisi kot breme (ker je bila ženska, je za študij dobila manjšo štipendijo kot njen kolega Evans-Pritchard, čeprav je več delala) bodisi kot prednost – sama naj bi nekoč dejala, da »so ženske
2

Sama je pozneje dejala, da jo je Malinowski poslal »študirat pleme Bemba, ker se je v tistem času zdelo, da sta prehrana
in matrilinearna organiziranost ustrezni raziskovalni temi za ženske«, kar seveda ni bil nikakršen kompliment (La Fontaine, 1992, 90).
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na terenu boljše od moških« (ibid., 89). Kljub predsodkom in vsem vrstam nepravičnosti,
ki jih je zaradi tega izkusila, pa se zdi, da svojega odpora do okolja ni javno kazala, čeprav je
iz njenih zasebnih pisem razvidno, da ji neprijetnosti niso ostale neopažene. Tako v pismu
Malinowskemu komentira, da bi »EP [Evans-Pritchard] lahko izpeljal predavanje ali dve,
saj ne dela prav veliko. Lahko bi prispeval eno o funkciji plesa in eno o religiji in magiji, jaz
pa bom naredila preostalo.« (Gladstone, 1992, 22). Javno pa je bila njena drža manj kritična, saj je raje kot zamere gojila prijateljstva. Zdi se, da tak odnos izvira tudi iz njenega precej
ambivalentnega pogleda na položaj ženske v tedanji družbi, ki se je lahko – kakor ona sama
– šolala na univerzi, po drugi strani pa je Richards odobravala status »dobre žene in matere«, a ji je želja po njem ostala neizpolnjena tudi zaradi prepričanja, da obe vlogi za žensko
nista združljivi. Tisti, ki so jo poznali, komentirajo, da je bila pri vprašanju feminizma »staromodna« reformistka (idem., 1986, 339), ki je enakopravnost z moškimi predpostavljala,
ni pa se zanjo borila (Firth, 1985, 343).
Ko je uspešno zaključila teoretični del svoje disertacije je leta 1930 odšla na svoj prvi
teren, v Afriko, med Bembe, oborožena s »šotorom, Brownie aparatom, kolesom in najnovejšim Schoeﬀerjevim slovarjem jezika Bemba« (Gladstone, 1992, 16).3 V Afriki naj bi raziskovala »družbene institucije, navade in verovanja plemena Awemba /…/ na severovzhodu
Rodezije, s posebnim poudarkom na vlogi žensk v plemenskem in ekonomskem življenju,
na pomenu družinskega sistema in poročnih pogodb in na problemih povezanih z vzgojo in
izobrazbo otrok« (Kuper, 1999, 120), kot je zapisala v predlogu za terenski del disertacije.

Afrika v 30. letih
Da se je intenzivnejše zanimanje za prehrano v britanski antropologiji začelo v letih
pred drugo svetovno vojno, je v veliki meri posledica problemov, ki jih je imela Britanija v
predelih sveta, ki jih je kolonizirala in izkoriščala. Poleg skrbi za afriško okolje in njegovo hitro degradacijo – še posebej v povezavi s hitro rastočim številom prebivalstva in posledično
problemom prehrane –, je bil to tudi čas razvoja znanosti o prehrani in ekologiji. Britansko
kolonialno oblast, ki je antropološke ekspedicije tudi ﬁnancirala, je antropološki prispevek
k študiju afriških plemen zanimal predvsem v povezavi s kontrolo in učinkovitem pobiranjem davkov na teh področjih. Tam, kamor se je namenila Audrey Richards, so ljudje pod
nadzorom poglavarja živeli v majhnih zaselkih oziroma vaseh. Britanci so s tem imeli dve
težavi: prvič, pobiranje davkov je bilo težavno, ker zaradi speciﬁčnega načina poljedeljstva,
imenovanega citimene, niso mogli zanesljivo vedeti, kje se v vsakem trenutku nahaja vsak
posameznik, problem pa so predstavljali tudi preveč razpršeni zaselki, in drugič, avtoriteto
3

Richards se je pozneje spominjala, da je Malinowski, ko je vlak že zapuščal londonsko železniško postajo, v zadnjem
trenutku pritekel na peron in ji med tekom ob premikajočem se vlaku skozi okno podajal paket barvic, ki naj bi olajšale
njeno terensko delo. “Rjava je najboljša za ekonomijo, za politične organizacije pa jaz vedno uporabljam rdečo.” (Gladstone, 1986, 355).
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in moč, ki jo je imel poglavar, so želeli prevzeti nase. Antropološke študije hrane in širše,
študije sistema pridelave hrane, ki ga je prikazala tudi Richards, so kasneje uporabljali kolonialni uradniki, da bi lahko bolje razumeli domačinske prakse in jih, če bi bilo potrebno,
prilagodili ali se jih celo namenili spremeniti (Moore in Vaughan, 1994, 11). Čeprav bi bilo
Audrey Richards tako moč očitati, da je bila »desna roka kolonializma«, pa je po drugi
strani zavračala kolonialna poročila, ki so Bembe opisovala kot »revne poljedelce«, ki naj
bi bili »nepopravljivo leni«4 (Richards, 1969, 398). Richardsova je opazila, da kolonialna
nadvlada prinaša negativne posledice, še posebej, ko prebivalstvo spreminja v svojo delovno
silo: »Nenaden razvoj industrializacije v Afriki je, tako kot v Indiji in drugod, neizbežno
vodil k bliskoviti rasti mestne populacije, neprimerni nastanitvi, odrezanosti od njihove
zemlje in od izobraževalnih institucij, ki so jih bili vajeni obiskovati, ter v bivanje v položaju
ekstremne revščine« (ibid., 3).5

Na terenu
Bembe so bili največje pleme v tedanji severni Rodeziji (danes Zambija). Ko je mednje
prispela Richardsova, so bili ti že 30 let izpostavljeni kolonialni oblasti Britancev, kar se je
odražalo tako v diskurzih, ki so se oblikovali v zvezi z bembsko identiteto, kakor tudi realnih spremembah, ki so se dogajale zaradi kolonizacije. Na terenu v severovzhodni Rodeziji
je bila Audrey Richards v prvi polovici 30. let dvakrat, prvič 14, drugič pa 19 mesecev (Richards, 1969, 10). Za osrednjo in južno Afriko je bilo to »neobičajno težavno obdobje«, saj
so prebivalstvo pestili leto premočnega deževja ter bolezni, kot so koze, ki mu je sledilo leto
močne suše, pridelek prosa pa so uničevale kobilice, kar je seveda povzročilo hudo lakoto.
Poleg tega je bil začetek tridesetih let tudi čas negotove zaposlitve za moški del prebivalstva,
ki so delali v rudnikih, večinoma v južni Rodeziji, da bi zaslužili za plačilo davkov (idem.,
1986, 343; Moore in Vaughan, 1994, 47).
Maja 1930, prvi mesec po prihodu, se je posvetila intenzivnemu učenju jezika, čemur
je – tako kot Malinowski – pripisovala velik pomen: »Tehtanje hrane in druga podobna
zapisnikarska opravila bi nedvomno lahko opravila s pomočjo interpreta, ampak splošna
antropološka študija, na katero sem se namenila, je zahtevala precejšnje jezikovno znanje, in
z vidika prehrane sem morala biti sposobna ne le spraševati domačine (natives), ampak tudi
poslušati njihove pogovore, medtem ko so jedli in pili, ter sodelovati pri hišnem življenju«
(Richards, 1969, 11-12). Drugače kot Malinowski pa se Richardsova nikoli ni pretvarjala,
da bi postala ena izmed Bemb. S kolesom se je vozila od vasi do vasi in v vsaki ostala tri
4
5

Diskurz o lenobi domačinov je bil zelo razširjen in je povezan, kot sta pokazali Moore in Vaughan (1994, 48), z diskurzom, ki izkrivljeno prikazuje tudi vlogo moških v sistemu citimene, kakor bomo videli v nadaljevanju.
V tem kontekstu je zanimivo mnenje Jean La Fontaine, ki je bila njena najtesneša zaupnica v letih, ko je poučevala na
Newhamu (1956–1967). Spominja se, da je imela Richards za današnji čas ne več tako pogosto zaupanje v »voljo in moč
vlad, ki naj s pomočjo informacij [ki jim jih posredujejo antropologi], razrešijo svetovne probleme«, zavrnila pa je idejo,
da bi bila Richards vladno »orodje« (La Fontaine, 1985, 201).
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do šest tednov, potem pa se je vrnila na kolonialno posestvo Gore-Brown, kjer je bila njena
stalna domača baza (ibid.; Kuper, 1999, 121). Sredi vasi si je postavila šotor, od koder je
opazovala, katerih aktivnosti so se udeleževali ljudje okoli nje. Čez čas je spoznala, da je
domačini nikdar ne bodo jemali za njim enako, saj so jo preveč povezovali z belimi kolonialnimi gospodarji – vladnimi uslužbenci, misionarji in trgovci – s katerimi so prihajali v stik.
Obenem je bila zaradi spola, pa tudi zaradi dela, ki ga je opravljala, posebna.
»Z zapisovanjem in fotograﬁranjem kot svojim ‘delom’ sem se postopoma vzpostavila kot raziskovalka ‘domorodskih’ običajev (native customs) in mnoge
starejše ženske in moški so se dejansko zanimali, da bi me poučevali, a so me
kljub temu spoštovali kot osebo z avtoriteto – ne glede na to, kako sem se trudila,
da moči ne bi izkazovala. Imenovali so me ‘poglavarka’ ali celo ‘poglavar’ tako
kot večino vladnih uradnikov. Končno sem spoznala, da je najbolje, da pri naslavljanju navadnih ljudi uporabljam govorne vzorce bembske kraljeve družine
in da pri tem pač tudi sprejmem toliko spoštovanja, kot ga je kraljeva družina.«
(Richards, 1969, 13)
Redno si je dopisovala z Malinowskim, ki ga je skrbel predvsem dostop do podatkov,
ki bi ga Richards morala zagotoviti, pa ji to nekako ni najbolj uspevalo. Kritika, povezana s
tem, je prispela ravno v pravem času, da je Richards spodbudila k bolj odločnemu, a vendar
samostojnemu pristopu. Iz Afrike mu je odgovorila: »Bronio, dragi, ne morem si pomagati,
če je moj stil preveč damski – brez poudarka, mislim. Moji ‘goni’ so bili kulturno določeni, še preden sem spoznala tebe. Damskega stila ne morem zdaj spremeniti, zato moraš
potrpeti. Kar pridobiš na eni strani, zgubiš na drugi. Torej, povedati mi moraš, kaj meniš,
da je potrebno storiti, jaz pa moram to narediti v lastnem ‘stilu’, kakor ga imenuješ ti. Če
poskusim pol tvoj, pol moj stil, bo na koncu ena velika zmešnjava« (v: Gladstone, 1992,
18). To pismo Malinowskemu že nakazuje, da Audrey Richards niti kasneje ne bo slepo
sledila njegovim navodilom in teoriji (po prvi knjigi, na primer, ni več govorila o domačinih
kot o savage, cf. Gladstone, 1986, 341). Zares vprašanje funkcionalizma pri njej zahteva
posebno poglavje, saj je na eni strani zagovarjala načela in metode, ki jih ta šola vzpostavlja,
po drugi strani pa je razumela, da je za razumevanje in analizo družbene kompleksnosti potrebno več; spogledovala se je tudi s strukturalizmom, postmodernizmom in simbolizmom
(Caplan v: Mintz, 2000, 174; Kuper, 1999, 128), še posebej v delu o dekliški iniciacijski
ceremoniji Chisungu (1956), ki pa je tukaj ne bomo podrobneje obravnavali.
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Funkcionalizem in prva monografija
Vpliv, ki ga je imel Malinowski na osebno življenje6 in profesionalno kariero Audrey
Richards, je nezanemarljiv, čeprav se sodobni komentatorji o njem ne morejo zediniti. Medtem ko Sidney Mintz (2000, 174; tudi 2009, osebna komunikacija) meni, da je Richardsova
v poznih esejih, pa tudi s knjigo Land, Labour and Diet in Northern Rhodesia prelomila
vez, ki jo je pripenjala na Malinowskijev funkcionalizem, pa Kuper (1999, 119) trdi, da je
vseskozi ostala »ortodoksna« Malinowskijeva funkcionalistka. Kakorkoli že, čeprav je bil
prispevek Audrey Richards k antropologiji zares v nekem smislu funkcionalističen, je v
njem moč prepoznati samosvojost pri metodološkem pristopu, pa tudi izvirnost pri razumevanju funkcionalizma kot šole, še posebej v poznejšem delu, kjer si med drugim prizadeva zmanjšati razlike med funkcionalizmom in strukturalizmom. V prej omenjenem delu
Chisungu pravi: »Tisto, kar je nekoč razdeljevalo britanske antropologe v dve skupini, ki se
ju je včasih opisavalo kot funkcionaliste in strukturaliste, se zdaj zdi nič več kot le razlika
v prioritetah, poudarkih in predstavitvi.« (1957, 29–30). V tej isti etnograﬁji tudi zavrne
očitke, da funkcionalizem ne upošteva sprememb, ki se dogajajo v družbah, saj sama tudi v
drugih delih večkrat opisuje spremembe, ki so se zgodile zaradi britanske nadvlade v Afriki
(Kuper, 1999, 120), še posebej v smislu prehranjevanja: »Nesrečno dejstvo je, da se je prehrana mnogih »primitivnih« ljudi v stiku z belo civilizacijo poslabšala« (Richards, 1969,
3). Morda bi njeno delo na področju prehrane še najbolj posrečeno opisali kot »podaljšek
Malinowskijevega projekta« (Moore, 2003, xi).
V njeni prvi knjigi – Hunger and Work – je sicer moč prepoznati močan vpliv Malinowskijeve šole, saj je bila, ko je knjiga izšla, še docela pod njegovim vplivom. Ko je bila na prvem
terenu šele nekaj mesecev, je Malinowski nanjo že pritiskal, naj objavi teoretično disertacijo, ki
jo je napisala pred odhodom na teren, čeprav je bil zaradi njene želje, da bo pri predelavi disertacije v knjigo sodelovala nutricionistka Brackettova in ne on, nekako užaljen. Vseeno ji je pisal
ljubezniva pisma: »Za božjo voljo, proizvedi kak objavljiv košček. /.../ Poslal ti bom novice
tvojega št. 3 [Malinowskijev »snubiteljski« nadimek, ki si ga je nadel v šali v odnosu do svoje
privlačne neporočene študentke] ... Opazil sem, da je bil na Cambridgeu [Malinowski o sebi]
zaradi tebe otožen. Ampak sedaj postaja star in žalosten. Z veliko ljubezni, B.«7 (Gladstone,
1992, 17). Hunger and Work je tako objavila leta 1932, ko je bila še na terenu, čeprav sama nad
tem ni bila navdušena, ker je želela vključiti tudi kake podatke s terena. Malinowski je imel vsaj
deloma prav, saj je bila objava bistvena za pridobivanje bodočih ﬁnančnih sponzorjev (ibid.).
6
7

V nekem obdobju je obstajala celo možnost, da se bosta poročila (Mintz, 2000, 174), zaradi česar so si jo mnogi tudi
zapomnili. Glej tudi naslednjo opombo.
Z Malinowskim sta si bila tudi kasneje precej blizu. Hči Helena Malinowska se spominja, da je po smrti njihove matere
leta 1935 prav ona največrat skrbela za njegove otroke. Ker pa je kritizirala Malinowskega kot očeta (kritizirala je tudi
način, kako so svoje otroke vzgajale njene sestre), ki mu tak odnos v mesecih žalovanja za ženo Elsie ni bil pogodu, naj bi
po besedah Malinowske prav to povzročilo, da si Richards, ki je imela glede starševstva visoke standarde, in Malinowski
nikoli nista postala tako blizu, kot bi si želeli njegovi otroci (Gladstone, 1986, 356; idem, 1992, 23).
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Tako kot za Malinowskega je tudi za Richards v tej knjigi bistvena povezava med človeškimi potrebami in družbenimi institucijami, ki naj bi te potrebe izpolnjevale, tj. zanimajo ju funkcije, ki jih imajo te institucije v družbah: » Družbene institucije je potrebno
preučevati tako kot v resnici funkcionirajo v živi družbi, in v povezavi z osnovnimi kulturnimi potrebami, ki jih zadovoljujejo...« (Richards, 1932, 20). Vendar za razliko od Malinowskega, ki pozornost usmerja na spolnost, Richardsova najpomembnejše mesto pripisuje
hrani: »Prehranjevanje je kot biološki proces bolj osnovno kot spolnost«, postavi za prvi
stavek v Hunger and Work (1932, 1). Za Henrietto Moore (2003, xi) pa ne gre pri tem
zgolj za opozicioniranje Malinowskemu, ampak tudi za kritiko psihoanalize, ki se je takrat
začela bohotiti v britanski antropologiji. »Psihoanalitiki so menili, da je spolnost vse,« pravi
Moore, »antropologi pa so vedeli, da ni« (ibid.). »V borbenih diskusijah o prehrani nasproti spolnosti je uživala in igrala na zmago,« še posebej, ker je pri tem šlo tudi za vprašanje
nje same – kot tedaj mlade, manj izkušene in ženske – nasproti drugim družboslovcem,
posebej psihoanalitikim – moškim in starejšim od nje, ki so v preučevanju hrane (nasproti
spolnosti) videli zgolj »žensko temo« (Gladstone, 1986, 343).
Zaradi trenja med različnimi družboslovnimi smermi kot so psihologija, ekonomija
in antropologija ter metodološkimi usmeritvami, ki jih je zaznati v delu Audrey Richards,
ostaja Hunger and Work »mejni tekst v britanski socialni antropologiji«, saj predstavlja
»najjasnejši indikator o ﬁlozofskem stanju, temperamentu in metodoloških principih ene
najboljših etnograﬁstk v antropologiji in stoji kot testament dolgemu ukvarjanju z odnosom
med družbeno in ﬁziološko naravo človeka, ki v antropologiji še danes ni našel rešitve«
(Moore, 2003, xv).

Land, Labour and Diet in Northern Rhodesia (1939)
Sidney Mintz (2000, 174) meni, da je Audrey Richards prav s svojo drugo knjigo,
ki jo označi za »najboljšo monograﬁjo s področja antropologije prehrane, ki je bila kdajkoli napisana,« prelomila z Malinowskijevo tradicijo, saj je, »ko je bila enkrat osvobojena
tematskih, teoretskih in stilističnih omejitev, ki jih je moral predstavljati Malinowski,
njen odlični občutek dal podatkom njihov vsakdanji pomen.« Kuper (1999, 124) je, podobno kot smo lahko videli že zgoraj, drugačnega mnenja. Po njegovem gre še vedno za
etnograﬁjo po vzoru Malinowskega, še več, napisana naj bi bila celo z mislijo na njegove
Coral Gardens and their Magic iz leta 1935. Gre za monograﬁjo, ki je dejansko nadaljevanje njene prve knjige – predelanega teoretičnega dela doktorske teze, v kateri piše o
tem, kaj je našla na terenu, ko se je tja dejansko podala. V uvodu pojasnjuje, da je knjigo
napisala, da bi drugim raziskovalcem (med katerimi večinoma ni bilo antropologov), ki
jih je britanski Diet Committee poslal v Afriko študirat prehrano domačinov, pokazala,
kateri so »različni sociološki faktorji, ki neposredno določajo dobavo hrane« ter njihovo
raznolikost (Richards, 1969, xii).
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Bembe, ki so sicer del skupine Bantu, so spadale (in še spadajo) med največja in najbolj organizirana plemena v tedanji Severovzhodni Rodeziji. So poljedeljci, ki zaradi pomanjkanja gozdnih površin za sekanje in požig prakticirajo zamenjavo polj na določeno
število let, kar je postalo znano kot sistem praks citimene. Čeprav ta sistem Richardsova
opiše kot »eno najbolj primitivnih oblik obdelovanja grmičaste pokrajine, ki je navadno
povezana z revno zemljo« (Richards, 1969, 19), pa kasnejše številne študije pravzaprav
poudarjajo, da gre za okolju najbolj prilagojen sistem, saj je mogoče z njegovo pomočjo
relativno dobro izboljšati rodnost zemlje (cf. Moore in Vaughan, 1994, 26–30). Hrana
in pijača sta, tako opazi Richardsova, »nedvomno najbolj vznemirljivi in zanimivi temi
domačinske konverzacije (z izjemo denarja na področjih, ki so v stiku z belim človekom).
Vsak, ki lahko sledi običajnemu klepetanju bembske vasi, bo nemudoma presenečen ob
neskončnem kričanju od koče do koče o tem, kaj se bo jedlo, kaj se je jedlo in kaj je
shranjeno v shrambi za v prihodnje, in to z animacijo in bogatimi detajli, ki bi bili za to
deželo [Anglijo] precej nenavadni« (ibid., 44). Osnova njihove prehrane, ki se sicer zelo
spreminja glede na letni čas, je proso, ki ga uporabljajo za varjenje piva, mletega pa tudi
kot osrednji del obroka, ki ga zauživajo skupaj s sezonsko zelenjavo, oreščki ali mesom.
Proso skuhajo, nato pa iz njega oblikujejo manjše kroglice – te imenujejo ubwali –, ki jih
nikoli ne jedo samostojno, saj jih je – ker so relativno suhe – težko požreti. Priloga (umunani), podobna nekakšni gosti mineštri, v katero pomakajo ubwali, je zato nepogrešljivi
del bembskega obroka – če ne uspejo nabrati dovolj sestavin, iz katerih bi lahko skuhali
prilogo, Bembe prosa, četudi ga je na zalogi dovolj, sploh ne jedo. Hkrati pa te priloge ali
vsega, kar ni ubwali, ne štejejo med hrano: » Na lastne oči sem opazovala domačine, ko
so jedli na storžu pečeno koruzo, ter jih malo kasneje slišala glasno razlagati drugim, »Joj,
umiramo od lakote. Danes ves dan nismo jedli prav ničesar« (ibid., 46–50). Najbolj priljubljene priloge so meso in ribe, ki pa jih je težko dobiti, zato so dobrodošla sprememba
v sicer monotonem jedilniku Bemb (ibid. 56).
Za Bembe je obrok vrhunec dneva, saj jedo enkrat dnevno, in še to neredno. Vedno
jedo skupaj, ženske v kočah, moški pa javno sredi vasi, pri čemer sledijo posebnim pravilom: »Starec lahko odtrže kos ubwalija in ga položi v plitko žlico. To bo potem pomočil v
tekočo prilogo in pri tem zadržal čimveč priloge, kot je mogoče (ukuleme nkondwa). Otrok,
ali drugi podrejeni, lahko kašo pomoči v priloženo omako le toliko, da jo navlaži (ukutumpika), tako da se delež zelenjave spreminja glede na starost. Mladi fant si ne bo upal
ukuleme nkondwa, dokler mu dovoljenja za to ne da njegov oče, kar se, pravijo, zgodi, ko je
sposoben celodnevnega dela na vrtovih. Mlado dekle naj bi, preden si vzame porcijo priloge
za odrasle, počakala na povabilo svoje matere, in včasih, ko žena obeduje skupaj z možem
v zasebnosti koče, se pričakuje, da bo svojo kašo kot otrok le pomočila v mineštro, dokler
ni v srednjih–poznih letih, ko med Bembami izginejo vse spolne razlike« (ibid. 76). Tudi
pivo (ubwalua), ki ga varijo starejše ženske, je eno najpomembnejših živil, ki pa ni le hrana,
ampak predstavlja tudi edino vrsto zabave, saj ima pomembno vlogo v njihovem družabnem
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življenju. Brez njega ni plemenskih zborov, ne porok, ne iniciacijskih ceremonij. Pitje piva je
družabni dogodek sam po sebi, ki se ga lahko udeleži toliko ljudi »kolikor se jih lahko nagnete v kočo« (ibid. 78), pri čemer je, tako kot hrana, med prisotne razdeljeno po določenih
pravilih (ibid., 77–81).
Poleg hrane in pijače Richardsova piše tudi o drugih pomembnih aspektih, povezanih
s prehrano, kot so hramba pridelka, distribucija in nakup hrane, pomen hrane v družinskih
odnosih, priprava obrokov in podobno. Opiše tudi sistem citimene, kjer, kot so pokazale
kasnejše študije njenega dela, v kontekstu tedanjega kolonialnega duha, potrdi diskurz, ki
se je okoli tega pridelovalnega sistem ustvaril v Afriki. Citimene (problematična je že konstrukcija tega pojma, saj sistem citimene ni bil eden, ampak gre za »število poljedeljskih strategij in praks, od katerih so menjave polj le del«, cf. Moore in Vaughan, 1994, 23) je povezala
z »moškostjo« ter tako soustvarila/potrdila identiteto, ki je v zvezi z Bembami nastajala že
vse od začetkov britanske nadvlade.

Kritični pogled drugih antropologov na delo Audrey Richards
Henriette Moore in Megan Vaughan sta s tem, ko sta delo Audrey Richards postavili
v širši zgodovinski in regionalni kontekst, pokazali na problematične točke njene terenske
študije, zlasti interpretacijo podatkov. Trdita, da Richards konstruira identiteto Bemb v
skladu s kolonialnim diskurzom, ki se je takrat izoblikoval v/o Afriki, in mu podredi analizo politične in produkcijske situacije med Bembami, ko trdi, da »so identiteta Bemb kot
etnične skupine, njihov produkcijski sistem citimene in njihov poglavarski politični sistem
zapleteno povezani« (Moore in Vaughan, 1994, 1).
Bembe, ki so, kot je bilo že omenjeno zgoraj, živeli v raztresenih zaselkih, so imeli pred
prihodom kolonialne oblasti zapleten politični sistem, v katerem pa moč nikakor ni bila
centralizirana v rokah enega človeka – poglavarja, kar so pokazali mnogi drugi raziskovalci
zgodovine Bemb (Werbner, v : ibid., 7). Njihov produkcijski sistem citimene je pomenil, da
se je del prebivalstva stalno gibal med zaselkom, v katerem so živeli, in ti. mitando, nekakšno
začasno kočo, ki so jo postavili v bližini polj in v kateri so preživeli del leta. Kolonialni
oblasti tak sistem – ki ga, povrh vsega, niso niti popolnoma razumeli –, ni bil pogodu, saj ni
omogočal popolnega nadzora prebivalstva: v vsakem trenutku niso natančno vedeli, kje se
nahaja vsak izmed njih. Zaradi kompleksnega (necentraliziranega) sistema oblasti pa je bil
omejen tudi njihov vpliv na Bembe prek njihovih poglavarjev, ki so se zavedali, da nad svojim prebivalstvom zaradi kolonialne nadvlade zgubljajo moč in kontrolo. V letih, preden je
tja pripela Richards, se je torej kot produkt teh trenj izoblikoval spremenjen sistem citimene.
Vlogo Audrey Richards avtorici vidita takole: » Ne želiva trditi, da je Richards ali kdorkoli
«izumil» bembsko politično tradicijo, ker bi to bilo jasno pretiravanje, vendar je bila, poleg drugih, vključena v pomembno nalogo kodiﬁkacije običajev, ki je imela jasne politične
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posledice v dobi «posredne vladavine»« (Moore in Vaughan, 1994, 9). Kolonizatorji so
po prihodu začeli združevati razpršene koče v večje vasi, kar je ne le povečalo nadzor nad
ozemljem, ampak je olajšalo tudi pobiranje davkov. Zatem so leta 1906 prepovedali tudi
sistem citimene in gradnjo mitand, na kar so se domačini razburjeno odzvali, in sistem citimene so ponovno uvedli, prav tako gradnjo mitand, a pod določenimi pravili: v mitandah
so lahko prenočevali le moški, ženske ne več. S tem niso posegli le v način bembske produkcije hrane, ampak tudi v razmerja med spoloma, saj sedaj možje niso več mogli spati
s svojimi ženami, ko so del leta živeli v mitandah. Tako je bila vzpostavljena identiteta,
ki je »sekanje dreves«, ki je sicer le del sistema citimene, povezala z »moškostjo«, kasneje
se je z »moškostjo« povezoval celoten citimene: »Bitka za mitande in citimene ni bila le
bitka za materialni način življenja, ampak tudi bitka za simbolno kontrolo in za pomen
Biti Bemba« (ibid., 15).
Ko je bila skonstruirana posebna povezava med moškimi in sistemom citimene, je migracija delavcev v rudnike na jugu, ki je bila v severni Rodeziji običajna, seveda pomenila
»družbeni zlom«, kar je bila glavna metafora, ki jo Richards – v skladu s tedanjim diskurzom – uporablja v Land, Labour and Diet, ko opisuje dejstvo, da je sistem citimene
zaradi pomanjkanja moških ohromljen. Enak diskurz producirajo tudi duhovniki, ki so
»pomanjkanje hrane /.../ tistega leta pripisali razdiralnemu efektu, ki ga ima zaposlovanje
delavcev različnih vrst, v kombinaciji s sporadično zahtevo administracije po hrani za prehranjevanje teh delavcev« (ibid., 16). Ustvaril se je diskurz o Bembah, ki je še najbolj ustezal
kolonizatorjem in ki ga je mogoče zaslediti v delu Audrey Richards: o tem, da je sistem
citimene primitiven in problematičen, še posebej, ker ni jasno, kako je z njegovo uporabo
moč priskrbeti vedno večje potrebe po hrani, zato ga je treba zamenjati. To je podprto še s
problemom »odsotnih moških«8 brez katerih – prav zaradi posebne povezave med citimene
in moškostjo, ki se je oblikovala v tem času – naj sistem sploh ne bi mogel preživeti, ker je
bil zaradi tega »ohromljen« (Richards, 1969, 23). Kljub temu, da so podatki s terena, ki jih
je mogoče najti v njeni beležnici, pogosto v nasprotju z diskurzom, ki ga poskuša graditi/
potrditi (kažejo namreč na to, da moška odsotnost ne vpliva na količino proizvedene hrane,
saj je pomanjkanje hrane obstajalo tudi, če so bili moški v vasi, kar je posledično vir diskurza
o moški lenobi) (Moore in Vaughan, 1994, 239), Audrey Richards tega ne problematizira.
Tudi prepletenost političnega in produkcijskega sistema, ki se je – kakor pokažeta Moore
in Vaughan (1994) – izoblikoval šele v začetku stoletja, ni bila povezana do mere, ki jo opisuje, predvsem pa je bila bolj kompleksna.

8

Moški so, da bi lahko plačali davke, ki jim jih je naložila britanska nadvlada, hodili na delo v rudnike: »Težko je najti
moškega, ki ne bi zapustil svoje dežele, da bi šel delat na tuje, in večina migrira med rudnikom in vasjo in se dokončno
naseli v domačem okrožju šele v starosti« (Richards, 1969, 23).
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Za konec
Še preden je bila objavljena Land and Labour, je Audrey Richards že pisala svojo naslednjo monograﬁjo Chisungu, ki pa jo je objavila mnogo kasneje, leta 1956. Za nekatere je
to njena najpomembnejša študija, ki bi jo lahko imenovali kar »klasična«, v kateri opisuje
iniciacijsko ceremonijo Bemba deklet, ki jo je opazovala, ko je bila prvič na terenu. V njej
eksperimentira s strukturalizmom ter ponudi interpretacijo simbolizma, »ki je bila za tisti
čas popolnoma nova« in pomeni mejnik v antropološkem razumevanju rituala (La Fontaine, 1992, 89; Brown v idem., 1985, 203).
Po vrnitvi iz Afrike je Audrey Richards nekaj let poučevala na Univerzi v Witwatersrandu v Južnoafriški republiki, na London School of Economics ter bila med vojno v
Komiteju za prehrano, vrnila se je tudi v Afriko, v Ugando, kjer je delala na Institutu za
vzhodnoafriške študije na tamkajšnji univerzi. Po vrnitvi v Anglijo je poučevala na Newham
College, kjer je v mladih letih študirala tudi sama, postala pa je tudi prva ženska predsednica Royal Anthropological Institute ter nazadnje predavateljica na Cambridgeu. Skoraj do
smrti leta 1984 je delala na projektu Elmdon Village Survey, kjer je raziskovala družbena
razmerja v angleški kmečki družbi v času, ko sta postajali modernizacija in urbanizacija
vsebolj prisotni (Gladstone, 1986, 359). Profesure ni dobila nikoli, čeprav po kvaliteti dela
v ničemer ni zaostajala za svojimi sodobniki.
Henrietta Moore in Megan Vaughan sta v devetdesetih letih (1994) kritično ovrednotili in kontekstualizirali njeno delo ter pokazali na pomemben vpliv kolonialnega diskurza,
njenega učitelja Malinowskega in zahtev britanske vlade na njeno interpretacijo podatkov.
Vendar Audrey Richards, ki poleg tega, da je bila odlična etnograﬁstka, ostaja pionirka
antropološkega preučevanja hrane, saj je hrana kot glavni objekt študija v njenem delu prvič
analizirana v razmerju do drugih družbenih sistemov. Do te analize pa je potrebno, kot smo
videli, zavzeti kritično držo.
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Drago Braco Rotar

O NUJNOSTI REORGANIZACIJE POJMOVNE MREŽE
ZGODOVINOPISJA ZA SREDNJEEVROPSKO
(PROVINCIALNO) ZGODOVINO
V 19. STOLETJU*
Pričujoče besedilo ni »zgodovinska pripoved« o dolgem devetnajstem stoletju v habsburških deželah, ampak je eden prvih korakov v smeri proti rekonstrukciji evolucije ali,
natančneje, logike dopolnjevanj in zamenjav mentalnih matric, ki so odločale o oblikah
konkretnih produktov oz. učinkov različnih kategorij družbene mentalne dejavnosti. Seveda je dostop do te logike možen predvsem prek zgodovinskega družbenega materiala,
v katerem je mogoče in potrebno najti strukturantne povezave ali, če hočete, parametre.
Nekatere izmed teh razsežnosti so navzlic hitremu spreminjanju samega polja družbenih
znanosti, ki se danes na eni strani deli na območja in se strukturira precej bolj jasno kakor
večinoma doslej, na drugi pa je izpostavljeno tudi bolj intenzivnim, soﬁsticiranim nekako
intimno imperativnim pritiskom kakor kadarkoli doslej. Polje namreč zdaj povsem očitno
inkorporira dejavnosti, ki med seboj nimajo druge povezave kakor to, da se nanašajo na iste
realne objekte (kakor so se nekdaj kovinarstvo, alkimija in kemija) in da so neraziskane,
nekatere zato, ker so bile intencionalno prikrite ali bagatelizirane - npr. cenzurno formativni
oz. edukativni posegi v najbolj razširjene ritualizirane oblike popularnega komuniciranja,
kakršni sta preklinjanje in zaklinjanje, oblike ljudskih pobožnosti, praznovanj in vsakdanjega obredja - ali izključene iz formalne sfere - denimo dejansko emocionalno življenje pripadnikov različnih slojev, ki je bilo slej ko prej predmet sprotnih oralnih obdelav, obrekovanj
ali govoric, izjemoma pa tudi predmet juridičnih klasiﬁkacij, zapisov in intervencij. Sicer pa
moj namen pri pisanju ni bil obsežna in dolgotrajna rekonstrukcija, čeprav bi bila nujno potrebna, in zaradi dela, ki ga vanjo vlagajo nekateri kolegi, ki so jim ti raziskovalni imperativi
bolj prezentni kakor zgodovinarskim (in družboslovnim) »množicam«, poteka tudi v Sloveniji, čeprav z nekaj zamude, ki je posledica temeljne ideološke konjunkture, raziskovanje
o čedalje večjem številu fragmentov preteklega družbenega življenja.1
Zato pa sem se posvetil prikazovanju učinkov novih, se pravi zgodovinsko antropoloških in kulturno zgodovinskih konceptualizacij pri soočenju z lokalnim - nacionalnim in
regionalnim - gradivom, seveda izbranim glede na možnost kompleksne interpretacije in
glede na determinativno vrednost izbranih procesov za kulturno življenje nacionalnih in
*
1

Gre za nekoliko predelano poglavje iz Rotar, D. B. (2007): Odbiranje iz preteklosti. Okviri, mreže, orientirji, časi kulturnega življenja v dolgem 19. stoletju. Koper, Annales.
Cf. predvsem besedila Andreja Studna, 2004, in vrsta člankov iz zgodovine vsakdanjega življenja v različnih revijah,
predvsem v Zgodovini za vse; Cvirn in Studen, 2005; Cvirn, 2006a, 2006b, in še vrsta člankov iz vsakdanjega življenja in
politične folklore predvsem na celjskem območju.
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teritorialnih družb. In seveda v soočenju z raziskovalnimi, še bolj pa z interpretacijskimi postopki, skozi katere se dogaja tisto, kar Taja Kramberger imenuje »transﬁrmacija«, se pravi
utrjevanje prek prenosov v času, med konceptnimi horizonti, med diskurzivnimi žanri itn.
(T. Kramberger, 2002). Niti ti izbrani segmenti preteklih družbenih realnosti in momenti v
njihovi konstituciji konec koncev niso do konca obdelani. Sama dokončnost je navsezadnje
iluzija določene vrste družboslovja in njegove (spontane) ideologije, v resnici kajpada sploh
ni mogoča.
Moj namen je bolj odpiranje raziskovalnih in interpretacijskih perspektiv kakor vselej
omejeno in začasno »dokončno« klasiﬁciranje in razporejanje gradiv. Glede na svoje življenjske raziskave imam taka rigidna stanja (ki postulirajo dokončnost spoznanj) za utopična
in za poskus vzpostavljanja epistemološko neutemeljenih »znanstvenih« klavzur, ki nemara
odsevajo distribucijo moči, položajev in iz tega izhajajočih delitev v okviru akademskega ali
univerzitetnega polja (cf. Bourdieu, 1984), imajo pa le izjemoma vsaj preliminarno razmerje
spoznavne vrste s spoznavnim predmetom družbenih znanosti; ni pa teh zapor ali ograd
mogoče utemeljiti - kar danes morebiti lahko jasneje vemo kakor v XVIII. in XIX. stoletju
- z vselej mrežno strukturiranimi družbenimi realnostmi.
Velika reorganizacija, pravzaprav mutacija družbenih identiﬁkacij in pojmovnih mrež,
do katere je v Srednji Evropi prišlo s precejšnjim časovnim zamikom glede na dogajanja v
atlantiški Evropi in je tudi zato bila drugačna od njih, ni le zanimiva zaradi rezultatov, pač
pa predvsem kot proces relativno hitre in dovolj dokumentirane družbeno kulturne spremembe med dogajanjem. Časovno potekanje, trajanje posameznih segmentov družbenega
življenja je potemtakem eden izmed glavnih dejavnikov tudi pri interpretaciji, eden tistih, ki
nam omogoča, da se izognemo hkrati »historičnemu« pripovedovanju o dogodkih (zgodovini kot naraciji) in reduktivnim kavzalnostim, oboje namreč ponuja v obravnavanem času
nastali rankejevski historizem (Kramberger, 2007).
Tematika in temeljni pristop v tem članku imata svoje predhodnike v več besedilih, ki
sem jih napisal v francoščini in slovenščini, nekatera so bila objavljena, s pomočjo drugih
sem imel gostujoča predavanja (v Franciji), tretja pa so bila zgolj delo v nastajanju in premlevanju. Vendar ne gre za povzetek teh spisov, ampak za predelavo in po mojem mnenju pomembna dopolnila. Posvečena so epistemološkim možnostim, ki jih danes imajo družbene
in humanistične znanosti na tem delu sveta, če lahko parafraziram A. T. Linharta: zapisana
so opažanja o neposrednem intelektualnem okolju, kamor besedilo posega, strukturna referenca pa so parametri, okrog katerih se strukturira raziskovanje tega prostora v njegovem
kontekstu. Te parametre lahko strnemo kot zgodovinske družbene in/ali kulturne procese, skozi katere se oblikujejo izhodišča za različne interpretacije in rabe preteklosti tako
pri pojasnjevanju aktualnih dogajanj kakor pri legitimiziranju dejanj različnih družbenih
agensov predvsem v srednjeevropskem (slovenofonem) prostoru, vendar ob sistematičnih
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historičnih in sinhronih kontekstualizacijah (Hartog in Revel, 2001). To spoznanje o nujnosti kontekstualizacije v zgodovinski kogniciji, pravzaprav o prevladi konteksta, ki vsebuje
ali ustvarja možnosti, nad dogodki in osebami, ki se v te možnosti nameščajo, ni nič novega,
pozna ga že tisti del razsvetljenskega zgodovinopisja, ki je bil z restavracijsko intelektualno
politiko degradiran in v veliki meri izbrisan iz akademskega življenja (in ki mu je na Kranjskem docela zavestno pripadal vsaj A. T. Linhart, in to v nasprotju s ta hip konjunkturno
retroklerikalizacijo in trivializacijo Linharta in tovarišev celo v jubilejnih publikacijah2).
Konkretna tema ali »realni« objekt mojih raziskav, katerih delček dajem tu v branje, sta
začetek in potek mentalitetne transformacije populacij v procesih državljanske in (tendenčno in relativno) libertarne – razsvetljenske, revolucijske, »napoleonske« – homogenizacije
prebivalstva in tej homogenizaciji nasprotna transformacija ob uvajanju kulturne, ideološke
in socialne neprepustnosti družb in družbenih skupin v predmarčnem času. Tema je seveda
zelo pomembna za razumevanje dogajanj v tem času oblikovanja nacionalnih identitet. Žal
v pričujočem članku ne bom mogel podrobno prikazati implikacij obravnavanih zgodovinskih (kulturnih in družbenih) procesov, katerih potek sem spremljal v različnih raziskavah
(največkrat v takih, ki jih država ni podpirala). Sumarno jih bom prikazal drugje, in to
do točke, na kateri so dosegle svoj sinnliche Scheinen in dovolj nedvoumno pokazale svojo
naravo in njene družbene učinke. Med njimi je v ospredju formiranje etnično jezikovne
ekskluzivnosti na vnaprej določenih družbenih stopnjah z neprikritim namenom zmanjšati
prepustnost kulturnih okolij za »tuje« ideje. Besedilo je v tem smislu organizirano okrog
štirih osi, in sicer:
(1) okrog nastanka mentalitetne meje med mediteranskimi in »notranjimi« območji kot posledice sistematične in malone totalitarne dejavnosti nosilcev
družbene moči (ki se le v majhnem številu izpostavljajo kot formalno prepoznavni oblastniki) na območju, ki je bilo nato v 2. polovici 19. stoletja najbolj
akutno območje ekonomske, kulturne, politične in urbanizacijske stagnacije
v cesarstvu (del Tirolske, Sedmograško, Koroška, Kranjska);
(2) okrog nastanka mentalitetne meje med »notranjimi« (»staroavstrijskimi«)
območji stagnacije in območji vsaj ekonomskega ekstremnega razvoja in deloma tudi politično ideološkega in kulturnega vzpona (predvsem v tržaški,
graški, dunajski in praški regiji), ki ni vselej – prej izjemoma – vodil v mehčanje hierarhij, odpiranje in demokratizacijo tako na ravni mentalitet in imaginarijev kakor na ravni družbene in administrativne organizacije;
2

Cf. Ivo Svetina 2005, kjer se »nosilna« besedila Janka Kosa, Iva Svetine, Petra Vodopivca ukvarjajo predvsem z usklajevanjem slavljenca z mentalnimi razsežnostmi svojih avtorjev in s tem za inteligentnejše občinstvo zbujajo dvome o sicer
pomembnem izdajateljskem podvigu.
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(3) okrog nadomeščanja razsvetljenskega (državljanskega) dispozitiva z rodovno
nacionalističnim in spreminjanja vsebine političnih pojmov (ljudstvo, svoboda, individualnost ipd.);
(4) okrog zamenjave koncepcije kulture, funkcionalnosti in namembnosti izobrazbe, kontrole in usmerjanja in prolongiranja provincializma oz. povzdigovanja provincializma v univerzalen model družbenega življenja v obdobju, ki
se je, ne brez zgodnejših napovedi, začelo v 20. letih XIX. stoletja in se v tem
oziru še ni končalo.
Poleg dogajanj v okrilju tistih družbenih skupin, ki bi jih po Bourdieuju lahko označili
kot imetnike predvsem simbolnega kapitala, se bom dotaknil tudi nastanka ali vsaj impulzov za nastanek kolektivnih značilnosti etničnih in drugače opredeljenih populacij in
za nastanek razlik med njimi, ki so bile podlaga tistemu, kar danes velja za nacionalna in
regionalna izročila.

***
Kronološki pregled in evidentiranje epistemične problematike pri obravnavanju preteklih družb/kultur sta seveda nujna za diskurzivno konstrukcijo sleherne interpretacije družbenih fenomenov, dodatno jasnost pa je mogoče doseči, če predstavimo razvojno
stanje problematike, zlasti razčlenitev nastanka in razvoja moderne kulturne zgodovine pri
avtorjih, kakršna sta R. Darnton (1983, 1991, 1995) in R. Chartier (1996, 2000).3
Moj namen pri raziskovanju je bil osvetliti dogajanja, ki so sicer navzoča povsod po Srednji Evropi v časovnem intervalu približno tričetrt stoletja od prvih napovedi razsvetljenstva do revolucionarnega leta 1848, ima pa njihova navzočnost v obravnavanem območju
posebne oblike, implikacije in posledice zaradi različnih družbenih, ideoloških, kulturnih in
ekonomskih komponent. Skozi to dogajanje, ki so ga dodatno oblikovali državno administrativni okviri držav, ki obdobja niso preživele (Beneška republika), ki so doživele korenito
preobrazbo navzlic proklamiranemu konservativizmu (Sveto rimsko cesarstvo, katerega del
je na začetku XIX. stoletja prešel v Avstrijsko cesarstvo, ločeno od Nemčije državic, povezanih ali nepovezanih v zveze, in nato, že globoko v 2. polovici stoletja, od Nemčije, združene
v Drugem rajhu, v katerem Bismarck ni videl prostora ne za Habsbužane ne za Avstrijo)
ali pa so šele začele dejansko nastajati skozi bolj ali manj ljudska in revolucionarna gibanja
(združena Italija), so se formirale tudi različne kolektivne identitete, zvezane s skupinskimi
3

Leto 2004 je bilo očitno leto velikega razcveta kulturne zgodovine v Franciji in v Združenem kraljestvu (Burke, 2004;
Ory, 2004; Poirrier, 2004a in 2004b).
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memorijami kot načini skupnega zapomnjevanja (tudi skozi literaturo) in kot posodami
skupnih ali hipotetično skupnih spominov članov posameznih skupin. Po pionirskih raziskavah družbene koherence oziroma memorije Mauricea Halbwachsa (Halbwachs, 1968),4
ki so dolgo čakale na reaktualizacijo, je problematika družbene memorije in njenih modalitet skupaj z implikacijami za družbeno življenje, sedanjost in prihodnost in navsezadnje za
odnos družb do samih sebe, ki se gradi skozi vrste interpretacij preteklosti, postala nadvse
aktualna na koncu in po koncu 70. let XX. stoletja, ko je izšlo nekaj pomembnih publikacij,
ki so pomenile prelom v konceptualizacijah razmerja med živimi družbami, preteklostjo
in prihodnostjo. Med temi izdajami je seveda treba omeniti dva prelomna dogodka: izid
knjige Yosefa Jerushalmija o rememoriranju v okviru judaizma, kjer je predočil ireduktibilno razliko med memorijo, zgodovino in preteklostjo: »Zakaj zgodovinopisje igra zgolj
služabniško vlogo med Judi, največkrat pa ne igra nobene, medtem ko je bil judaizem skozi
čas vselej krepko prežet z občutjem zgodovine? V preizkušnjah, ki so jih doživljali Judje, je
memorija preteklosti bila zmerom najpomebnejša, le zakaj zgodovinarji niso nikoli bili njeni prvi varuhi?« ( Jerushalmi, 1984, 12). In izid treh volumnov, ki jih je uredil Pierre Nora
(1984, 1986 in 1992), kjer je konstitutivna vloga memorije, nacionalne in druge, obdelane iz
različnih aspektov (cf. Kramberger, 2001, 2007, 2009a in 2009b). Vprašanja, ki ga je načel
Yerushalmi in ki je ključnega pomena za konceptualizacijo funkcije preteklosti v religioznih
»zgodovinah«, se je desetletje in pol kasneje lotila Sylvie Anne Goldberg (2000, 52–55), seveda iz drugačnega zornega kota in s postopki, ki so v tem času tudi z njeno pomočjo postali
zelo soﬁsticirani in se, kar je svojevrsten paradoks, približali Halbwachsovim konceptualizacijam izpred 2. svetovne vojne. Kakor večina prelomnih dogodkov je ta rekonceptualizacija
memorije, ki se je skoznjo razkrila kot bistven del družbenih koherenc ali identitet, doživela
vulgarizacijo, natančneje zelo nepertinentne, a razširjene rabe tako v zgodovinopisju kakor
v drugih družbenih znanostih. Med slovenskimi zgodovinarji, na primer, je pogosta raba
»zgodovinski spomin«, ki je dvojni nesmisel: najprej zato, ker sta zgodovina in »spomin«
alternativna termina, se pravi: ali zgodovina, ki je kar se da eksaktna znanost, ali spomin, ki
je nezanesljivo priklicevanje osebnih, že od vsega začetka »subjektivno« obdelanih doživetij,
zaradi česar je memorija predmet zgodovine, ne pa njen spontani nadomestek; nato pa zato,
ker memorija in spomin nista eno in isto ne v večini evropskih jezikov, še manj pa v resnih
konceptualizacijah problematike, ki ju zadeva.5
4

5

Izšel je tudi slovenski prevod tega dela, prevedel sem ga jaz, potem pa so ga »uredniški posegi« Nede Pagon, Jožeta
Vogrinca in nemara še koga do take mere skazili, da ne gre ne za moj prevod in ne za prevod Halbwachsovega besedila
(gl. Halbwachs, 2001 in primerjaj tam objavljene tekste z mojimi prevodi Halbwachsovih besedil v prvem delu skript
Temeljnih besedil za zgodovinsko in socialno antropologijo 1, v: Monitor ZSA, letn. XII, št. 1–2, 2010).
Prav zato je bil v prejšnji opombi omenjen »uredniški« poseg v slovenski prevod Halbwachsove postumne knjige La
mémoire collective, ki je postala Kolektivni spomin in vsebuje trditve, denimo, da so spomini shranjeni v spominu (v izvirniku gre za souvenirs v okrilju mémoire), in za katere prevajalec zavrača odgovornost za neodgovorno in družbenim
znanostim škodljivo dejanje objestnosti ali neumnosti – v vsakem primeru antiintelektualnih družbenih strategij. (Gl.
Halbwachs, 2001, posebej cf. spremno študijo Taje Kramberger, 2001, v kateri uredniki zaradi neznanih razlogov niso
izvedli svojih bizarnih čudaštev in manifestirali svoje amaterske kompetence).
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Pravzaprav je problematika, ki se s tem navideznim niansiranjem (gre navsezadnje za
nasprotne ali dopolnjujoče se koncepte, ne pa za variacije) hkrati oznanja in odteguje, eminentno epistemološka: s njo so prezentirana strukturna razmerja zgodovinske discipline,
njena zunanjost (ideološka konjunktura, imaginarij), ki ni brez vpliva na spoznavne procese, in njena notranja konstitucija, ki se od te zunanjosti ločuje oz. se neprenehoma postavlja
v oddaljenost od nje (cf. Klein, 2000, 127–150).
Namen pričujočega spisa je nakazati uporabo primernih analitičnih instrumentov in
konceptnega aparata, s katerimi je mogoče spremljati in raziskati procese segmentiranja, npr.
tiste, ki so po večstoletnem opiranju na italijansko kulturo (še v vsem XVIII. stoletju in še
globoko v XIX. stoletje) presekali te vezi na praktično vseh pomembnih tradicionalnih ravneh
(kulturni, demografski, ekonomski) in jih nadomestili z administrativno pripojenimi deželami odpravljene Beneške republike. Nastop diferenciranih ideoloških in administrativnih režimov in etnično identitetnih gibanj, zaradi katerih se je dotlej strukturno precej izenačena populacija (šlo je za precej običajno segmentacijo stanovske družbe z znanimi karakteristikami)
začela ločevati v etnično in teritorialno neprepustne segmente z različnimi karakteristikami in
razvojnimi hitrostmi na podlagi induciranih »deregulacij« in ponovnih, a drugačnih regulacij,
je tudi pridobitev tega časa. Povezovanje kulturnih, socialnih (stanovskih) značilnosti v koherentne etnične in druge komplekse na novi podlagi vse do jezika in tipa pobožnosti je oblikovalo tisto, kar nekateri imenujejo nacionalni karakter. Posledice so dolgotrajne, če že niso
neizbrisne, in nikakor niso le epifenomeni. Taka strukturna posebnost je konstrukcija družbenih reprezentacij od XVIII. stoletja naprej, pri katerih v nasprotju z reprezentacijami v večini
prejšnjih obdobij ni mogoče neposredno prepoznati ne zainteresiranih družbenih subjektov
in ne nosilcev, tj. zgolj delegirane izvajalce. Michel Vovelle, denimo, govori o paradoksni situaciji v XVIII. stoletju, ko skupina družbenih agensov, imenovana »ﬁlozoﬁ«, ne glede na svojo
slojno oz. stanovsko pripadnost (največkrat višjemu kleru in srednjemu plemstvu, le izjemoma
buržoaziji) izvaja intelektualne operacije, ki spodjedajo njihovo stanovsko podlago, v prid pa
so ljudem, ki v javnosti nikoli niso zavzeli stališča, se za kaj izpostavili, formulirali kakšne teze,
predlagali kakšne vizije. Po Vovellovem mnenju obstaja razmik med »buržoazno« ideologijo
razsvetljenstva in skupino, ki je glasnica te ideologije v provincialnih akademijah, v »république
des lettres« in v masonskih ložah in ki jih sestavljajo aristokrati, meščansko plemstvo in duhovščina. Po mojem mnenju se Vovelle moti, ko govori o »buržoazni« ideologiji razsvetljenstva,
kakor da gre za homogen skupek diskurzov; prej gre za formulacije in teorije, ki so - zaradi
zgodovinskih okoliščin, ne pa namenoma - ustvarile prostor za promocijo meščanstva v senci
razsvetljenstva, kmalu tudi z utajo in destrukcijo razsvetljenske kulture in njenih dosežkov. Ne
gre za ideologijo tistih, katerih del naj bi pozneje prevzel oblast nad industrijo in ﬁnancami in
s tem nad družbo, in za nosilce te ideologije, ki so vsaj v Franciji zapustili svojo stanovsko varnost (in postali izkoreninjenci), kali njihovega uničenja, če uporabim Vovellove besede, ni bilo
v njihovi ideologiji, ampak v državi, ki jo je od aristokracije prevzela povsem druga kategorija
ljudi. Emmanuel-Joseph Sieyes, mož, ki je prvi uporabil besedo »sociologija«, in si prvi zaslužil
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vzdevek »krt revolucije«, sicer res opredeljuje tretji stan, vendar ga ne opisuje kot razred buržujev, niti kot razred drobnih buržujev, ampak kot kategorijo ljudi, ki imajo določeno skupno
razmerje do dela, ki je potrebno za družbeno življenje, tako da brez njih družba ne more
preživeti. Ko je Sieyes napisal Kaj je tretji stan? (1788), se je na mesto kraljevega ministra vrnil
poplemeniteni buržuj Necker, kar ni omajalo Sieyesove koncepcije tretjega stanu kot tistega
družbenega korpusa, ki je v resnici sam na sebi nacija oz. vse ljudstvo, zaradi česar je bila po
njegovem mnenju opustitev fevdalnega socialnega reda in pravnega sistema nujna, z njegovo
pomočjo se je zgodila leta 1787. Ko je leta 1792 v Nacionalni skupščini glasoval za kraljevo
usmrtitev (zaradi česar je bil v času restavracije razglašen za regicida, obsojen v odsotnosti in
se poslej držal zunaj dosega monarhičnih oblasti), je bil formalno še član višje duhovščine. Je
s svojimi dejanji nevede deloval zoper sebe? Ali pa je s svojim angažmajem zapustil stanovsko
in razredno družbo še preden je bila prva formalno odpravljena oz. še preden je druga postala
nova oblika družbene hierarhije in razcepa?
Da sta se plutokratska in birokratska frakcija buržoazije dokopali do oblasti v družbi,
je moralo metaforično in ﬁzično pasti veliko ljudskih in relativno še več razsvetljenih glav.
Kako je ekonomski liberalizem kot ideologija stopil na mesto libertarne ﬁlozoﬁje in se pri
tem prikazoval kot njeno nadaljevanje, hkrati pa udejanjal povsem druge interese, je seveda
mogoče spremljati tam, kjer se je to dogajalo, o čemer prav tako obstajajo študije [npr. Pierre
Rossanvallon, 1979; slov prev. 1998].
Manj jasno zaznani in tudi slabše identiﬁcirani so procesi in prvi učinki birokratskega
prevzema oblasti, ki so se dogajali prav tako z razsvetljensko pretvezo ali prek razsvetljenskega ovinka, ki je novim mogočnežem rabil za alibi, in rodovnega nacionalizma, s katerim
je bila tista kategorija, ki naj bi za razsvetljence bila hkrati naslovnik in garant drugega družbenega reda, ljudstvo ali nacija, odrezana od oblasti, čeprav se je ta izvajala v njenem imenu
in s pomočjo legitimacijskih predpostavk, ki so z nekaj odločilnimi modiﬁkacijami izšle iz
razsvetljenske politične ﬁlozoﬁje. O tem dejansko, največkrat ne da bi vedele, da to počnejo,
govorijo zgodovine nacionalizma, države-nacije v XIX. stoletju in zgodovine vzporednega
razvoja birokracije zlasti znotraj vplivnega območja Prusije in Nemčije. Dogajanje ima po
mojem mnenju precej večje in usodnejše razsežnosti kakor zgolj Vovellov (in nemara tudi
Webrov (1904/5; slov. prev., 1988), ko obravnava konstitucijo in razkroj karizme v Nemčiji, ki jo samoumevno ima za obči model evropske države) paradoks république des lettres v
XVIII. stoletju in njene ideologije, ki naj bi bila »buržoazna« (ali bi naj vsaj izražala interese
buržoazije in učinkovala kot njihovo uveljavljanje), ki pa je »imetniki ne nosijo v svojih rokah, ki jo uveljavljajo tisti, za katere vsebuje kal uničenja« (Vovelle, 1985, 8).
Vsekakor posledice teh različnih, vzporednih, nekaj časa alternativnih, pozneje, na
koncu XIX. stoletja, komplementarnih in naposled destruktivnih razvojev oblastnih struktur in reprezentacijskih sistemov v Evropi kot elementi različnih mentalitet/imaginarijev,
º 3-4 (37/38), 2010

VOL. XII, N

145

ki so dejavni tudi na ozemlju, ki je predmet pričujočega besedila, ta hip še zmerom sestavljajo pomemben del sedanjih socialno-kulturnih razmer, in to navzlic fenomenu, ki mu
François Hartog pravi »prezentizem«, tj. potlačitvi ali sploščitvi časa v diskurzih vladajočih,
ki prav tako niso izgovarjani skozi usta dejanskih nosilcev (Hartog, 2003, 217).
Seveda pričujoče besedilo ne more nadomestiti raziskav o preteklosti družb in njihovih imaginarijev, ki jih ni moglo biti, ker ljudi, ki odločajo o ﬁnanciranju raziskovalnega dela
v Sloveniji in soseščini ta aspekt preteklosti ni zanimal oz. so bili in so še naprej do njega
sovražni. Problematika zato seveda nič manj ne obstaja in ni nič manj pereča, indolenca pa
pravzaprav zastavlja vprašanje o vztrajanju interpretacijskih klišejev prav določene ideologije XIX. stoletja v XXI. stoletje prav na tej posebni lokaliteti. Gre za ozemlje, kjer danes
vidimo nekakšno stično območje med Italijo oz. »romanskim svetom« in »germansko slovansko notranjostjo« celine in besedičimo o civilizacijskih mejah, ne da bi se vprašali,
od kdaj te meje sploh obstajajo kot del kulturnih in geopolitičnih reprezentacij, v čigavem
interesu so vzpostavljene, če jih pred določenim zgodovinskim trenutkom ni bilo, zakaj in
na kakršen način se te reprezentacije podaljšujejo, kompletirajo in nato odpravljajo (veliko
dokazov je namreč za to, da nekoč, še v XVIII. stoletju ni bilo takih delitev in da tedaj ni šlo
za »stik« oz. za naturalizirano, malone že »naravno« ločenost, ki naj bi jo danes »presegali«,
temveč za cel kronološki in mentalni niz kontinuiranih in diskontinuiranih prostorov povsem drugačne narave, nazadnje tudi za »humanistični« in »manieristični« prostor, nastal
po blokadi italijanske urbanizacije v Cinquecentu, nato za »baročni« ali »posttridentinski«
prostor protireformacije in katoliške reevangelizacije, v katerem vsaj za simbolni promet
določene smeri in vsebine ni bilo ovir, narejenih iz psevdo naravnih entitet, kakršna sta
genetična ali zoološka nacija ali narod). Produkciji teh delitev - enkratnih iz zornega kota
nastajajočih imagined communities, simultanih, uniformnih in malone množičnih iz zornega kota evropske zgodovine - je nujno potrebna za razumevanje dejanskega dogajanja. O
zgodovinski elaboraciji srednjeevropskih posebnosti in o tem, kolikšen je delež teh podedovanih mehanizmov, form in vsebinskih ﬁksacij in v kakšnem kontekstu oz. konjunkturi
ﬁgurirajo, bo pač treba zastaviti več vprašanj, kakor bo mogoče podati odgovorov. Vprašanje
mediteranskih podlag in sestavin lokalnih nacionalnih kultur je, denimo, mogoče primerno
zastaviti šele na podlagi analize te velike spremembe optike, preferenc, vrednotenj, potlačitev in idejnega preusmerjanja, do katerega je prišlo v obdobju, v katerem so alianse med
ogroženimi in povzpetniškimi sloji, ogroženimi od razsvetljenskih intervencij, ki so ustvarjale javno življenje, začele boj zoper človekove pravice in barantanje za novo delitev oblasti
v evropskih družbah. V besedilu bom uporabljal pojme, kakršni so ideologija, mentalitete,
imaginarij, diferenciacija časa, mentalna orodja, režimi zgodovinskosti, intelektualec, polje,
habitus, ki slovenskemu bralcu nikakor ne morejo biti prav domači, četudi je sem ter tja
mogoče slišati in prebrati npr. imaginarij iz ust ali izpod peresa avtorja, ki zagotovo ne ve, o
čem govori, kakor ni vedel tedaj, ko je on ali njegov starejši homolog uporabljal besede, ki so
koncepti znotraj nekih določenih teorij ali disciplin (zdaj jih ne več, ker so démodé oz. niso
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več up to date) od Marxove ﬁlozoﬁje, prek Sartrovega eksistencializma (v redakciji T. Kermavnerja - od tam »bivanjsko« ipd.), prek Heideggerjeve »ﬁlozofske« etimologije, strukturalizma, psihoanalize in kar se je še v njihovem dosegu znašlo »znamenj modernosti«. Tem
rabam se sicer ni mogoče izogniti tudi zaradi stanja izobraženosti med pišočimi v tej deželi,
jih je pa mogoče vsaj malo zagreniti.
Za raziskovanje preteklosti je pomembnih kar nekaj teh konceptov, ki so prešli v psevdointelektualni žargon, še preden so začeli zares delovati v okviru družbenih znanosti in še
niso postali razvijajoče se ogrodje njihovega spoznavnega aparata. Takšna vulgarizacija, ki ji
je epistemična vrednost uporabljanih izrazov tuja, seveda lahko omogoča vsakršne, tudi in
predvsem narativne iluzije, to običajno pribežališče oseb z pomanjkljivimi kompetencami,
v veliki meri pa hkrati onemogoča, da bi zvedeli, za kaj v opisovani ali pripovedovani preteklosti pravzaprav gre.
V pričujočem besedilu bom uporabljal in v mejah možnega preskusil konceptualni
aparat, ki je zmožen zajeti družbene sestavine v diferenciranih časovnih entitetah, razvit pa
je bil predvsem na podlagi francoske strukturne antropologije in nove zgodovine, nazadnje
v okrilju histoire croisée oz. shared history (histoire partagée), in ki je še posebej primeren postopek za raziskovanje večnacionalnih, domnevno večkulturnih in mejnih območij.
Med najbolj zlorabljami izrazi je že dolgo ideologija; časnikarji, politiki, a žal tudi
znanstveniki, med njimi praktično ves korpus zgodovinarjev, sociologov, etnologov, da drugih niti ne omenjam, ta izraz uporabljajo v pomenu sovražne ali arbitrarne doktrine, ki jo
skupina hudobnih ideologov z bolj ali manj nasilnimi ali zvijačnimi sredstvi, vsekakor zoper
naravo, Boga (ali Bogove) ipd., vsiljuje drugim, ki nimajo ideologije, kot nekaj, kar jim je tuje
in jih oddaljuje od njih samih takšnih, kakršni so po svoji naravi. Vendar se ta interpretacija
lahko opre zgolj na enako neutemeljena blebetanja drugje, zlasti med diletantskimi družboslovci, ki jih je zaradi narave njihovega posla velikanska količina med politiki: ideologijo
se v tej ultra vulgarni verziji preprosto obrekuje, saj pojem ne temelji na ničemer razen na
občutku ali na tem, da so že prej, na prehodu iz XVIII. v XIX. stoletje nekaj, kar ni bilo ideologija v današnjem pomenu, tako imenovali. In močno liberalni in protisocialistično (pri
njem gre seveda za konkretne »socializme«) nastrojeni ﬁlozof Jean-François Revel meni,
da z »govoricami: najstarejšim medijem na svetu«, v spoznavnem oziru pač ne pridemo posebno daleč. In ko krožijo govorice o koncu ideologij, se morebiti res nekaj končuje, vendar
z ideologijami nima kakšne posebno intimne zveze: ideologije mirno na svoj način aranžirajo različne konce (zgodovine, znanosti, ﬁlozoﬁje itn., tudi svojega). Jean-François Revel
namreč pravi, da »je ideologija tisto, kar misli namesto vas« (Revel, 2000). To pa seveda ni
priročnik za aktiviste ali nekaj, kar obstaja najprej v knjigah, potlej pa se tega ljudje v strahu
naučijo, ideologija je namreč nekaj, s pomočjo česar razumemo to, kar vidimo okrog sebe,
kar nam kdo pripoveduje, in seveda to, kar je napisano. In kakorkoli se obrnemo, ne moremo mimo tega, da je izhodišče razpravljanja o ideologijah slej ko prej odkritje Karla Marxa,
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da med realnimi družbenimi razmerji in tem, kako ta razmerja vidimo, obstaja neka simbolizacijska struktura, zaradi katere ta razmerja vidimo drugačna, kakor v resnici so. Takole
pravi: v vseh družbenih oblikah določena produkcija in odnosi, ki jih poraja, odrejajo vsem
drugim produkcijam in odnosom, ki jih te porajajo, njihovo stopnjo in pomembnost. Je
kakor obča osvetljava, v katero so potopljene vse barve in ki spreminja njihove posamezne
tonalnosti. Je kakor poseben eter, ki določa speciﬁčno težo vseh oblik eksistence, ki se vanj
pomočijo (cf. Marx in Engels, 1845-1846). Seveda so tako mnogi njegovi simpatizerji kakor
njegovi nasprotniki to zadevo uskladili s svojo lastno ideologijo: z vulgarnim utilitarizmom,
ki jim je Marxovo »občo osvetljavo« in »eter«, vse kar ni »ekonomska baza« (formulacija
ni Marxova), pri priči prikazal kot nepotrebne in naključne priveske. Tako je bil F. Engels
prisiljen na stara leta marksistom pojasnjevati: »Po marksistični koncepciji zgodovine je v
zadnji instanci določajoč dejavnik produkcija in reprodukcija realnega življenja. Ne Marx
ne jaz nisva nikoli trdila kaj več. Če nato kdo trpinči izjavo, da bi dosegel, da pomeni, da je
ekonomski dejavnik edini določajoč, jo spreminja v prazen, abstrakten, nesmiseln stavek
... « (Engels, 1890, cit. v: Vovelle. 1985, 7). Seveda si je težko zamisliti, da bi osvetljava oz.
eter kar izginila, saj bi se, vsi »naravni«, kakršni smo, znašli v popolni temi. No, ne Marx ne
Engels nista mislila, da je njuna ﬁlozoﬁja ideologija, pač pa, prav narobe, da je pojasnjevanje
ideologije, nekakšno branje ideoloških šifer, zaradi česar naj bi jasneje in pravilneje razbrala
družbeno realnost, kakor bi jo, če bi zgolj občudovala učinke osvetljave. Glede na to, da je za
Marxa, Englesa in njune naslednike bila politična ekonomija pravi ideološki monstrum, ki
ga je treba dekonstruirati, da bi videli, kaj se skozenj prikazuje, jaz pa, ki se tukaj ne mislim
ukvarjati s to problematiko, bom samo pripomnil, da je v XX. stoletju, dokler se ni primat
ekonomske ideologije s politično akcijo in prisilo znova uveljavil v podobi Hayekove regresivne involucije,6 pozornost raziskovalcev, tudi zgodovinarjev mentalitet, kakršen je Michel
Vovelle, ki se ima za marksista, prešla na strukturno analizo ideologij, njihove kohabitacije
in učinkovanja v socialnem prostoru: ideologija je zdaj opredeljena kot imaginaren odnos
individuov do njihovih realnih življenjskih ali eksistenčnih razmer (Althusser, 1970).
Ker zaenkrat ne nameravam pisati traktata o ideologijah, se bom omejil še na tri pripombe, ki jih imam za najbolj nujne: (1) raziskave zadnjih tridesetih let so pokazale, da ni
ene same vrste ideologij, da torej obstajajo ideologije s teoretsko formo, s tehnično formo,
difuzne ideologije (ki se bližajo mentalitetam, ker so praviloma sestavljene iz heterogenih
sestavin, ki jih v nekakšno celoto povezuje prav pojmovno polje, ki ga vzpostavljajo same
ideologije), spontane ideologije; (2) Da te forme niso stalne in da so spontane in difuzne
ideologije (inkluzivne in nezavedne) hkrati najbolj učinkovite in trdovratne, nikakor se ne
spreminjajo s prevzemi oblasti in ekonomskimi krizami, niti z vojnami; (3) t.i. tradicionalne in netradicionalne vrednote so ideološke entitete par excellence, z njimi je mogoče
začeti raziskovanje konkretnih ideologij. Navsezadnje o tem pričajo diskurzi današnjih
6

V zvezi z realno vlogo neoliberalne ideologije v današnjem svetu in za elementarno literaturo o tej temi cf. moj članek
»Solidarnost vs. impostura« (Rotar, 2007).
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desničarskih politikov in njihovih presenetljivo množičnih odjemalcev v Srednji Evropi:
kakor da se ni nič zgodilo v pol stoletja, ko niso mogli »svobodno« do besede. O ideologijah
in drugih pojmih bo treba še govoriti, vendar ne na ta dikcionarski način, ki ustvarja zgolj
iluzijo vednosti. Pričujoči odlomek bom sklenil z besedami zagrizenega, a ne mračnjaškega
liberalca, na katerega sem se že sklical. Po njegovem je človekova narava ideološka: »Libido
sciendi, v nasprotju s tem, kar misli Pascal, ni glavno gibalo človeške inteligence. Je zgolj njena navdihovalka, in to pri čisto majhnem številu izmed nas. Normalen človek išče resnico
šele potem, ko je izčrpal vse druge možnosti.« (Revel, 1988,167).
Mentalitete so pojem, ki ga je na prvi pogled težko ločiti od ideologij, večina piscev se
zadovolji s tem, da poudarja njihovo manj rigorozno opredelitev. Tako naj bi bila po Michelu Vovellu ideologija bolj formalno opredeljena in prav zato v konkretnih situacijah difuzna,
mentaliteta pa hibridna in »realna«, med njima so kajpada prekrivanja in epistemično-funkcionalne razlike, zaradi katerih naj bi bila ideologija koncept, mentaliteta pa evidenca stanja
v nekem ﬂuidnem pojmovnem polju brez jasno določenih meja (Vovelle, 1985, 9-10). Ideologija tako ne ponuja odgovora na »zakaj«, mentaliteta pa ne na »kako«. Mentalitete, vselej
v množini, v zgodovinopisju in antropologiji - če ne štejemo pejorativnih rab, kakršna je npr.
primitivna mentaliteta, ki označuje nekakšen infantilizem hipotetičnih družb brez pisave in
zgodovine (Lévy-Bruhl, 1918 in 1922) - nastopijo, ko se zgodovinarji, zlasti zgodovinarji
kulture in antropologi minulih ali starih neevropskih civilizacij, začnejo ob še prevladujoči
historistični pradigmi znova ukvarjati z analizo družbeno kulturnih situacij (Braudel, 1993,
cf. spremno besedilo Mauricea Aymarda) in s tem spremenijo pojmovanje »zgodovinskega
časa« (to ne pomeni: opustijo kronologijo, prav narobe, dajo ji pomen, ki ga dotlej ni imela,
zlasti pa postane pomemben že znan pojem, ki je bil v nacionalnih zgodovinah praviloma
ignoriran: anahronizem, natančneje, režim zgodovinskosti, kar pomeni: najprej ugotavljanje
možnosti za obstoj pojmovanj, stilov, izrazov, predmetov itn. v posameznih obdobjih in v
posameznih okoljih, potem pa vse drugo. Ta po mnenju mnogih »zelo meglena koncepcija«
(cf. npr. Revel, 1986) je za Roberta Mandrouja, ki je eden tistih, ki so področju dali ime,
»histoire des visions du monde«.7
Pa je kljub temu ta nova konceptualizacija bila prizadevanje za večjo eksaktnost in večjo detajliranost, kakor so je bile zmožne klasične koncepcije z ideologijo vred. To je pokazal
Marshall D. Sahlins, eden tistih antropologov, ki so že na koncu sedemdesetih let XX.
stoletja, opiraje se na Lévi-Straussovo strukturalno antropologijo, napovedovali nadaljnjo
evolucijo zgodovine mentalitet: »Prišel je dan, ko konstituiramo zgodovinsko antropologijo« (Sahlins, 1982, 78). Kajpada sama ta napoved nima kakšne posebne vrednosti; posebne
vrednosti nima niti zato, ker je kmalu nato zares nastala zgodovinska antropologija kot
univerzitetna disciplina, pač pa je pomembna zato, ker je Sahlins kot delno outsider prav
7

Vovelle navaja tri take predhodnike zgodovine mentalitet, to so: Lefebvre (1989); Huizinga (1919, 1955); Febvre
(1942).
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jasno videl tendenco k rigoroznosti, ki je bila že navzoča v zgodovini mentalitet, skratka
zato, ker je ujel potek epistemološke spremembe. In ta sprememba zadeva na eni strani
adaptacijo strukturalne metode na koncipiranje zgodovine kot znanosti o družbenih konstitucijah in procesih. Sahlins v tem smislu napiše Supplément k La Pensée sauvage Clauda
Lévi-Straussa (1962) in za začetek razume zgodovino kot epistemični potencial in pozicijo,
od koder je mogoče prepoznati neprave binarizme, ki jih je strukturalna metoda nehote
inducirala in so kot vulgarizacije s pomočjo javnih, zlasti medijskih diskurzov preplavili
kulturo. Dogodki so postali nekaj perifernega in taki, kakršni so se empirično zgodili, tudi
nekaj naključnega, nekaj, kar omogoča struktura konjunkture: Če je »konjunktura situacija,
ki je rezultat priložnostnega srečanja«, je struktura konjunkture »dejanska realizacija kulturnih kategorij v posebnem kulturnem kontekstu« (Sahlins, 1989, 14; cf. tudi Hartog in
Revel, 2003).
Ime zgodovina mentalitet kot ime tega znanstvenega področja je bilo s tem pomenom
uporabljeno v besedilih Roberta Mandrouja in Georgesa Dubyja šele v 60. letih XX. stoletja, ko so se zgodovinarji Nouvelle histoire najprej približali Claudu Lévi-Straussu,8 nato pa
še Michelu Foucaultu. To zbližanje velja za začetek te rekonceptualizacije zgodovine in z
njo tudi raziskovalne usmeritve.
Seveda niso najpomembnejši datumi epistemičnih zasukov, le okvir ali kontekst omogočajo rekonstituirati. Pomebnejše so konsekvence za družbene znanosti, katerih najbolj
dejaven in propulziven del je zdaj, ko se jim je pridružilo še zgodovinopisje, lahko deﬁnitivno prestopil meje, ki jih je »akademija« marljivo ustvarjala v prid področnim landsknechtom
in njihovim klientelam, nato pa ni, ko so bile že tu in bile tako pripravne za raznovrstne
manipulacije, iz »razlogov matičnosti« ali »discipline«, dovoljevala niti pogledov na druga
področja. Sinergija, ki je nastala z »novo zgodovino«, je v resnici nadaljevanje sinergije, ki je
nastala s strukturalnimi metodami v družbenih znanostih in nobena ni bila z navušenjem
sprejeta v krogih in okoljih, ki jim je strokovni cloisonnement zagotavljal beneﬁcije za relativno majhen vložek, pa ne le težaškega truda, ampak predvsem spoznavne prenicljivosti,
poleg tega pa zanesljivost in udobje repetitivnih diskurzov, ki za nameček prinašata sine
curam in odličja. Seveda ni naključje, da so te novosti z največ zadržanosti - odpor si v teh
8

Emmanuel Le Roy Ladurie celo pravi, da zgodovinar pravzaprav nima izbire, če je zgodovinar: ali uganja strukturalizem
zavestno ali nevede, brez tega, brez »longue durée« in sploh brez koncepcije pluralnega časa ne bi mogel nikamor postaviti zgodovinskega materiala, ki se je z »etnološko zgodovino« močno pomnožil (Le Roy Ladurie, 1973). Sedemdeseta
leta so bila sploh prelomna za historiograﬁjo: zgodovina je postala pluralna, prenehala je biti vzporednica preteklosti in
postala v odločilni meri znanstvena disciplina, ki interpretira in za interpretacijo odkrito uporablja ves konceptni arsenal
družbenih znanosti, čas je dobil razsežnosti konkretnega socialnega prostora, njegovih lastnosti ni mogoče ločiti od zgodovinskosti, ki je več kakor družba socialne zgodovine, ker je artikulirana in načeloma neskončna in polivalentna relacijska mreža, ki je sama konstitucija zgodovinskih situacij (družbe, njenih reprezentacij, reprezentacij ﬁzičnega in drugega
sveta, multifacetnosti). Med največje podvige tega časa nedvomno sodita dva: zbirka »La blibliothèque des histoires«,
ki jo je pri založbi Gallimard začel Pierre Nora (1971), in izid treh letnikov Faire de l'histoire v tej biblioteki (Le Goﬀ in
Nora, 1974).
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krajih največkrat nadene obliko intelektualne zadušljivosti, na kar naj bi navsezadnje med
drugim opozarjalo pričujoče besedilo, saj so odpori zelo pomembna sestavina znanstvenih
spoznavnih procesov - sprejemali, pravzaprav zavračali in abortirali v Srednji Evropi.
Tretji pojem, na katerega se mi zdi potrebno opozoriti, je čas. Reči je treba, da zgodovinarji o času niso kar molčali, postavili so celo nekaj hipotez o drugačnih, seveda nekdanjih
in danes neveljavnih reprezentacijah časa, denimo o cirkularnem času v antiki in srednjem
veku, ki ga povezujejo s poljedelskim ciklom; gre skratka za reprezentacije časov, ki so del
pretekle eksotike, kolikor pa še obstajajo, so znamenje zaostalosti in so na tem, da izginejo.
Nadomestil pa jih je oz. jih bo merljiv astronomski čas, ki je znanstven, homogen in poteka
od začetka, ko so nastali zametki tega edinega sveta, do konca, ker je pač vse končno. Čas se
s koncem sam odpravi in tako ustreza neki določeni religiozni reprezentaciji časa, ki obstaja
med dvema večnostma ali kar znotraj večnosti, s katero se brez ostanka zlije. To pojmovanje časa je tudi sestavina vektorske ali teleološke zgodovine, ki je kakor potovanje proti
ciljem, ki se vrstijo v določeni kronologiji. Za ljudi, ki živijo v okrilju vektorske reprezentacije časa, ni mogoče, da bi jim bil kdo enak, da bi živel zdaj (v časovnem in prostorskem
dosegu), vendar v drugačnem času. Če iz zornega kota teh ljudi rečemo, da nekdo živi v
kameni dobi, to pomeni, da imajo tako osebo (ali take osebe) za retardirano in zablodelo,
nižje razvito in nezmožno njihove racionalne subtilnosti: duševni debili so izenačeni s t.i.
primitivci. Ta homogeni čas, ki je tudi garant »legitimne« superiornosti zelo konkretne
civilizacije, za katero je značilen, je postal problematičen hkrati v dveh poljih v okrilju družbenih znanosti: v antropološkem in v zgodovinskem. V antropološkem polju je problematiko časovnih reprezentacij, zlasti simbolne organizacije socialnega življenja po časovnem
kodeksu, sprožil že v prvi polovici XX. stoletja Bronislaw K. Malinowski (1922, 1935,
1944 in 1948). Vse človeško življenje se suče okrog časovnih razporedov in itinerarijev, ne
da bi obstajal abstraktni pojem časa in ne da bi ljudstva, ki jih je Malinowski raziskoval,
imela pojem preteklosti, ki bi bil podoben evropskemu. Malinowskega so bolj od časa preokupirali drugi aspekti zelo kompleksnega življenja družb, ki jih je deloma še v istem času
Lucien Lévy-Bruhl imenoval primitivne, se pravi prvotne, tiste, ki niso opravile časovnega
potovanja po evropskem vektorju in so po njegovem zato zdaj zunaj resničnega časa. Claude Lévi-Strauss je že leta 1960 začel govoriti o razločku med družbami glede na to, kako
dojemajo svojo lastno preteklost oz. glede na navzočnost zgodovinskega mišljenja. To besedilo z naslovom »Le champ historique« je nato izšlo še kot poglavje v knjigi (Lévi-Strauss,
1973, 39–42). Glede na »rabo« zgodovine je eni skupini dal ime »hladne družbe«, drugi pa
»tople družbe«. Metaforika sicer evocira, in ne brez razloga, koncepcije medijev Marshalla
McLuhana iz šestdesetih let (kjer nastopajo hot in cool mediji):9 hladne družbe so v tej
9

Sploh bi najbrž bilo treba tega inovatorja in človeka, ki je lansiral, če si že ni izmislil, nekatere danes najbolj zlorabljanih izrazov v žurnalistični srenji, kakršna sta npr. global village in big brother, naposled postaviti med ljudi, ki so utirali pot zgodovinski antropologiji že v raziskavah sodobne množične kulture, predstavljenih v Mecanical Bride. Folklore
of Industrial Man, 1951, in nato preloma med sholastičnim in humanističnim mišljenjem v XV. stoletju in spremembe
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klasiﬁkaciji tiste, ki so blizu degrée zéro zgodovinske temperature, zanje je značilno »prevladujoče prizadevanje, da bi vztrajale v svoji biti«, se pravi, da se v temeljnih parametrih
svoje mentalne in druge konstitucije (denimo, prek nenehnega reproduciranja podedovanih vzorcev mišljenja in delovanja, prek transﬁrmacije (Kramberger, 2002) »tradicionalnih
vrednot« na primer) ne spreminjajo, kar jim omogoča speciﬁčno, ritualizirano ali mitologizirano dojemanje preteklosti,10 medtem ko imajo druge družbe višjo temperaturo, oziroma
poznajo »razmik med notranjimi temperaturami sistema«, od koder črpajo »prihodnost
in energijo«. Te družbe interiorizirajo zgodovino, da iz nje naredijo gibalo svojega razvoja.
To so predvsem evropske družbe. In čeprav Lévi-Srauss takoj opozori, da gre za t.i. idealna
tipa oz. pola, med katerima se gibljejo človeške družbe, ne pa za zgodovinsko-družbeno realnost družb, da je razloček zgolj heurističen, ne pa dognanje o konstituciji kake konkretne
družbe, bi bilo vendarle zanimivo ugotoviti, kam v tem polju sodijo evropske provincialne
družbe, kakršna je ta, ki jo pretežno obravnavamo, in kakšno vlogo imajo pri tem religiozne
organizacije prevladujočih ali hegemonih religij v deželi. Tvegal bom hipotezo, ki jo bom
skozi besedilo preveril: sodijo med hladne družbe, sovražne spremembam, ki nimajo videza vračanja k domnevnim tradicionalnim obrazcem. Lévi-Strauss sicer opozarja, da so v
resnici vse družbe enako zgodovinske, vendar se s to razsežnostjo nekatere odkrito soočajo,
medtem ko se drugim upira in raje o preteklosti nič ne vedo ali pa zgolj tisto, kar ne posega
v njihovo avtoreprezentacijo. Hkrati je tudi res, da gre za - recimo previdno - prolongirano
stanje duha, ki prav zaradi trajanja v veliki meri samo na sebi določa avtoreprezentacijo članov take družbe, čeprav ta avtoreprezentacija nima nikakršne neposredne povezave, razen
navedene, z družbeno in zgodovinsko realnostjo, po kateri je, denimo, etnična skupina ali
religiozna skupnost manj drugačna od drugih, kakor se njenim članom zdi.
Če torej lahko upravičeno razvrstimo družbe na idealni lestvici, pa ne po njihovi stopnji
zgodovinskosti, ki je pri vseh enaka, ampak po načinu, kako jo občutijo, je pomebno najti in
analizirati mejne primere, s čimer naj bi ugotovili, v kakšnih razmerah in v katerih oblikah
se kolektivno mišljenje in individui odprejo za zgodovinsko dojemanje preteklosti. Sleherna
pripoved o preteklosti namreč nikakor še ni zgodovina. Stopnja zgodovinskosti družb je
enaka, kar pomeni, da so človeške družbe rezultat enako dolge eksistence ljudi, spreminjata
statusa medijev z nastopom tiska, ki ne koincidirata zgolj naključno: The Gutenberg Gallaxy. The Making of Typographic
Man, 1962, se pravi že pred študijami, ki so ga za vselej povezale z raziskovanji medijev, zvečine na način, ki bi se mu
upiral: Understanding Media. The Extensions of Man, 1964; The Medium is the Massage, 1967; From Cliché to Archetype,
1970, ki je nekakšna vrnitev k temam »popular culture«, k rekoncipiranju področja ti. sodobne množične kulture, kamor
prišteva medije.
10 Cf. Yosef Jerushalmi, ki sodi med začetnike obnovljene znanstvene debate o zgodovini in memoriji, obravnava odsotnost
zgodovinopisja v judovskih kulturah, ki se zdi v nasprotju z vlogo preteklosti, ki je stalna referenca, celo legitimizacijska
referenca v judaizmu. Pravzaprav se prek judaizma loti uporabe preteklosti v religioznih samoutemeljevalnih, eksplikacijskih in razsojevalskih naracijah: »Zakaj zgodovinopisje igra zgolj služabniško vlogo med Judi, največkrat pa ne igra
nobene, medtem ko je bil judaizem skozi dobe vselej krepko prežet z občutjem zgodovine? V preizkušnjah, ki so jih doživljali Judje, je memorija preteklosti bila zmerom najpomebnejša, le zakaj zgodovinarji niso nikoli bi njeni prvi varuhi«?
( Jerushalmi, 1984,12).
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pa se subjektivna podoba, ki jo ustvarjajo o sebi, in način, kako občutijo to zgodovinskost.
Med seboj se ločijo modalitete te neizbežne zgodovinskosti, se pravi, načini preživljanja
in mišljenja te zgodovinskosti, tudi načini njene uporabe, način artikuliranja preteklosti,
sedanjosti in prihodnosti: njihovi režimi zgodovinskosti. V nasprotju s historističnim videnjem zgodovine kot časovnega vektorja, v katerega kot v Zgodovino vstopajo pomembni
dogodki, pomembne religije, pomembne nacije, pomembni posamezniki (seveda se je smiselno vprašati, za koga so našteti pomembni), je s to zgodovinsko antropološko spremembo
polja družbenih znanosti prišlo spoznanje, da ni ene zgodovine za različna dogajanja oz.
za različne čase in da je neprimerljivo težje, če ne nemogoče, iz zgodovine izstopiti, kakor
vanjo vstopiti ali se vanjo kakor na kakem TV tekmovanju uvrstiti: v zgodovino nas namreč
postavljajo naše neogibne družbene relacije, zaradi katerih smo sploh človeška bitja. Kaj pa
mi iz postavljenosti v zgodovino ali v družbo ali v kulturo naredimo individualno ali kolektivno, je kajpada nekaj drugega.
Claude Lévi-Strauss je že pred tem uvedel nemara bolj produktivno distinkcijo med
kulturami (kar je le drug izraz za družbe, ker pač ni družbe brez take ali drugačne kulture,
kakor ni predmetov brez take ali drugačne oblike), in sicer v nekem ekspozeju za UNESCO iz leta 1952, s katerim je hotel zavreti, če že ne spodnesti spontani rasizem oz. socialni
(kulturni) darvinizem (napačni evolucionizem, pravi Lévi-Strauss) birokratov te organizacije in seveda vanjo včlanjenih državnih birokracij. Naslov ekspozeja je Rasa in zgodovina in
je ponatisnjen v njegovi knjigi Anthropologie structurale deux (Lévi-Strauss, 1973, 377-431).
Gre za razloček med družbami s »stacionarno zgodovino« in družbami s »kumulativno
zgodovino«, ki preobrača ireduktibilno razliko med zgodovinskimi družbami in družbami
brez zgodovine, naplavljeno iz nemške klasične ﬁlozoﬁje, od Hegla, ki pa ne implicira diferencialne koncepcije časa in je možna zgolj znotraj vektorizirane zgodovine historizma,
ki ji je ta ﬁlozoﬁja v veliki meri botrovala, če je že ni sama sproducirala. Zamisel o bolj
ali manj svetovni Herrschaft od Zgodovine pooblaščenih nad nepooblaščenimi je nujno
predmet razpravljanja o zgodovinskem konstruiranju nacionalističnih ideologij, sodi pa k
tistemu pojmovnemu arsenalu, ki nemško Aufklärung neodpravljivo ločuje od Lumières.
Lévi-Straussov razloček pojasnjuje, zakaj ni ljudstev oz. družb brez zgodovine in da ni glavna determinanta vsebina teh zgodovin, ampak raba preteklosti skoznje: »zdi se, da nasprotje
med progresivnimi in inertnimi kulturami izhaja predvsem iz različnih fokalizacij« (LéviStrauss, 1973, 395 in 396).
Skratka, proces, ki je privedel do preobrazbe velikega dela historiografskega polja (po
mnenju nekaterih do uvedbe nove zgodovine) se je začel na Lévi-Straussovo pobudo že
takoj po koncu 2. svetovne vojne in se je nato nadaljeval, ne brez njegovega in nasploh
antropološkega sodelovanja vse do danes, navzlic vsem »nacionalnim« tekmovalnostim in
deplasiranim polemikam iz tega vira (za nekatere akademske kroge v Nemčiji in ZDA je
preprosto nesprejemljivo ali vsaj sumljivo vse, kar ni zraslo na njihovem lokalnem zeljniku;
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o predsodkih, averzijah in namišljeni tekmovalnosti analognih krogov v Srednji Evropi bom
bolj podrobno govoril drugič). Vsekakor je s to nemonolitno koncepcijo zgodovine nastala
možnost, ki se je naposled udejanjila v zares novem konceptu, v režimih zgodovinskosti.
Režime zgodovinskosti je mogoče predstaviti iz dveh zornih kotov: eno izmed teh
dveh perspektiv je mogoče na hitro opisati kot zgodovinsko introspekcijo in prikazuje način, kako družba obravnava svojo preteklost, za kaj jo uporablja in kaj počne z njenimi
relikti. V drugi perspektivi se prikažejo za posamezne družbe, civilizacije, obdobja, regije,
kulturna območja itn. speciﬁčne »modalnosti zavesti o sebi pri kaki človeški skupnosti«
(Dutu in Dodille (ur.), 1993, 29). Režim zgodovinskosti ni red časa, ki je od Anaksimandra
znano posebno pojmovanje časa in pomeni v homeostatični koncepciji zgodovine, pravzaprav minevanja, da se človeška dejanje v teku časa uravnovešajo in da za sleherno storjeno zlo pride, pa čeprav čez generacije, vračilo: vsaj potomstvo neogibno plačuje za zločine
prednikov (Pomian, 1984, xii). Taka zgodovina je npr. krščanska »zgodovina« izraelskega
ljudstva in sinagoge, po kateri današnji Judje s svojim trpljenjem plačujejo deicid, ki naj bi
ga zagrešili njihovi predniki in ki je obenem ustanovitveni akt krščanstev, potemtakem iz
krščanskega zornega kota nujen in neizbrisen, saj na njem prek sovraštva do judov, se pravi
izključevanja, s katerim se omogoča konstrukcija prave identitete, temeljijo tako krščanska
religija in sama krščanska občestva kot koherentne skupnosti. Oživljanje antisemitizma,
natančneje antijudaizma v času zadnje reevangelizacije potemtakem ne bi smela presenetiti
nikogar, ki je zmožen reﬂeksije.
Režimi zgodovinskosti tako pomenijo predvsem to, da so zgodovinarji in drugi družboslovci po historistični ponikalnici v XIX. stoletju naposled v celi vrsti velikih epistemoloških premikov, začenši z nastankom durkheimovske sociologije in antropologije na koncu
XIX. stoletja, ki je precejšen del zlasti aplikacijsko usmerjene družboslovne »akademije« še
zmerom ne more prebaviti, vendarle prišli do realnih družbenih časov.

***
Provincialni čas je prav tako kakor čas zgodovine sestavljen iz različnih prvin oz. je začasna kompozicija efemerno se ujemajočih potekov in trajanj. Ta čas je kompleksna struktura, ki na diferenciran način organizira družbeni prostor: sicer ločene segmente, ki se vedejo
v skladu s svojimi lastnimi pravili in trajanji, povezuje v situacije, katerih mentalna ogrodja
zagotavljajo perpetuiranje in precejšnjo neprepustnost za zunanji svet, s čimer je provinci
zagotovljena njena imaginarna identiteta. Seveda »imaginarno« ne pomeni »neobstoječe«,
prav narobe, dejstvo, da nekaj sodi v imaginarij, temu nekaj zagotavlja socialno eksistenco in
delovanje. Gre skratka za vselej preskušano koincidenco med družbenimi reprezentacijami
in objekti, ki jih te za neko družbo reprezentirajo, tudi za reprezentacijo ali reprezentacije
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časov. Provincialni čas, najsi je še tako uspešno sestavljen, je manj avtonomen od svojih sestavin: vselej je podrejen nekemu drugemu - nacionalnemu, svetovnemu - času, do katerega
je v ambivalentnem razmerju kot njegov del in kot nekaj, kar se mu upira, čeprav prevzema nekatere njegove značilnosti, tiste, zaradi katerih je manj zaznaven, nemišljen, predmet
lokalnih zgodb o preteklosti in sedanjosti na različnih ravneh, ki nikoli ne pridejo ne do
vzajemnega soočenja in ne do popolne resorbcije v racionalen ali iracionalen okvir občih
reprezentacij zgodovinskega oziroma družbenega časa.
Provincialna in lokalna zgodovina zajemata največji del kontinuiranih in diskontinuiranih družbenih dogajanj na svetu, lahko bi rekli, da je centralna ali svetovna zgodovina
zgolj zgodovina privilegiranih lokalitet, ki pa zato še niso manj omejene od drugih; za obče
pomembne so praviloma razglašene za nazaj, njihov obči ali univerzalni status vsaj načeloma ni vnaprej napovedljiv, opraviti imamo zgolj z razložljivimi verjetnostmi. Čas je celo
v zgodovinskih diskurzih praviloma nereﬂektiran in netematiziran ne glede na to, ali gre
za provincialno, lokalno, nacionalno ali univerzalno zgodovino. O tej zadnji je celo tem
manj govora, čim bolj si jo lasti čedalje manjše število političnih kompozicij, ki naj bi jim
pripadala svetovna oblast. Michel de Certeau je opozoril, da ne gre zgolj za hegemonijo
interpretacij (kar so mislili številni zgodovinarji in politiki, med njimi npr. Henry Kissinger,
bržkone v upanju, da bodo svoji »sili« ustvarili primeren pedigre in legitimnost za aktualna
početja), ampak za obrabo določene koncepcije časa, skozi katero se je preteklost prikazovala kot svet entitet, ki utemeljujejo današnja razmerja med družbenimi subjekti: »nedvomno je objektivacija preteklosti v treh stoletjih čas spremenila v nemišljeno discipline, ki ga
neprenehoma uporablja kot taksinomični instrument« (de Certeau, 1987, 89). Zato se je
vektorski, linearni čas kronologij, ki naj bi bile sam hod evolucije za nekatere in izključitve,
zaostajanja ali podrejenosti za druge, sčasoma izkazal za to, kar pravzaprav je: na eni strani
za orodje interpretacije, na drugi pa za naturaliziran atribut družbenega življenja - čemur so
se že razsvetljenski zgodovinarji, tudi A. T. Linhart, upirali v imenu naravnih pravic človeka
kot generičnega bitja in v imenu hipotez o suverenosti ljudstva in posameznika tudi na neki
način v razmerju do časa. Vrsta zgodovinarjev ugotavlja, da je čas - navkljub Braudelovemu
ločevanju trajanj - izginil kot problem in objekt zgodovinopisja (druge družboslovne discipline, razen psihoanalize, so se tej temi največkrat kar odrekle in se zabubile v sploščeni čas,
v nevprašljivi sedanjik sinhronije in religije) in postal »nemišljeno« te discipline. Pa ne zato,
ker ga ne bi bilo mogoče misliti, ampak zato, ker ga, zreduciranega na eno samo razsežnost,
v historističnem kontekstu ni produktivno misliti, ker postavljanje vektorskega časa pod
vprašaj subvertira vso historistično konstrukcijo preteklosti: če npr. ob starogrški civilizaciji
in rimskem imperiju raziskujemo še keltsko državno organizacijo, blaginjo in npr. tehnologijo zidave utrdb, mest in cest, obdelave kovin, poljedelstva, izgine »klasična« antika kot
obvezna etapa v evropskem in svetovnem razvoju, »zgodovina« pa izgubi obvezno smer.
Hegemonija sedanjika v diskurzih družbenih znanosti je učinek historistične, se pravi ideološke opustitve časa kot teme in spoznavnega objekta. Ta opustitev je sestavina oblasti
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na področju družbenih reprezentacij. François Hartog pravi, da se je kot zgodovinar prisilil,
da je »pozoren na svoj čas« in je »tako kakor veliko drugih opazil hiter vzpon kategorije sedanjost, dokler ni nastopila samoumevnost povsod pričujoče sedanjosti«; temu pravi
»prezentizem« (Hartog, 1995), medtem ko npr. Zaki Laïdi govori o »avtarkični sedanjosti«
(Laïdi, 2000, 102–129). Do tega prihaja zaradi funkcionalne rekuperacije preteklosti, ki
od nemških »očetov« zgodovinopisja ni več avtonomna kategorija s svojimi implikacijami, temveč sredstvo za podporo vladajoče politične doktrine, za preobrazbo te doktrine v
imperialistično ideologijo. Odbiranje iz preteklosti je potekalo in v intelektualno šibkih in
nesvobodnih okoljih še poteka v funkciji te aktualizacije, prezentacije preteklosti.
Pravzaprav je o takšni usodi določene vrste zgodovinopisja govoril že Lucien Febvre
leta 1946, takoj po vojni, ko je spodbujal bralce Annales E. S. C., naj »delajo zgodovino«,
ker pač teleološka nacionalna in univerzalna zgodovina ne moreta več delovati v funkciji
sedanjosti (v resnici ni nikoli mogla delovati v prid ljudem sedanjosti, ampak zgolj v prid
neke določene vrste nosilcev družbene moči), saj navsezadnje nista nedolžni pri ustvarjanju
mentalnih razmer, v katerih se je vojna zdela realizacija imanentnih tendenc Zgodovine.
Svet je z razpletom II. svetovne vojne prišel v »stanje dokončne nestabilnosti«, v katerem je
sicer veliko razvalin, a še »marsikaj drugega kakor razvaline«, to je nova ali na novo videna
zgodovinska situacija, v kateri vlada »neznanski pospešek, ki s tem, da teleskopira celine,
opušča oceane, odpravlja puščave, spravlja v nepričakovan stik človeške skupine, nabite z nasprotnimi elektrikami.« Febvru se je zdelo nujno vzpostaviti distanco zlasti do neposredne
preteklosti in njenih zgodovinskih mitologij, sicer naj ne bilo mogoče živeti v spremenjenem
povojnem svetu s po stoletju in pol vsaj deloma obnovljeno univerzalno odgovornostjo vlad
in posameznikov, s tem pa tudi z distanco do dotlej prevladujoče vrste »delanja zgodovine«. Preteklost je, tako pravi L. Febvre, sicer neodvisna od nas tukaj in zdaj, a je sama na
sebi povsem netransparentna, taka ostaja tudi, kadar vanjo izvažamo anahronizme oziroma naša mentalna orodja. »Konec je z včerajšnjim svetom. Za vselej konec. Če imamo mi
Francozi sploh kakšno možnost, da se iz njega izvlečemo - se lahko s tem, da hitreje in bolje
od drugih razumemo to očitno resnico. Tako, da zapustimo razbitino. V vodo, pravim, in
pogumno plavajte.« Za L. Fevbra je zgodovina »sredstvo za organiziranje preteklosti, da
ne bi bila pretežka na ramenih ljudi [...]. Organizirati preteklost v funkciji sedanjosti: temu
lahko rečemo družbena funkcija zgodovine« (Febvre, 1992 [1946], 35–41; 1992 [1949],
437 in 438). Vendar to še zdaleč ne pomeni narediti iz preteklosti tabulam rasam, temveč
»dobro razumeti, po čem se razlikuje od sedanjosti« in glede na kaj je pretekla oz. kaj v njej
je minilo. Najbrž ni treba dokazovati, da Febvrova zahteva za preobrat v zgodovinopisju
nikakor ne postavlja zgodovinopisja v funkcijo klik na oblasti, kar je navsezadnje v velikem
delu bilo običajno stanje malone v vsem XIX. stoletju, gre namreč, prav narobe, za vračanje
preteklosti, izgubljene v funkciji hegemonističnih ideologij in projektov za vzpostavljanje
svetovne oblasti, družbam individualiziranih ljudi in njihovi sedanjosti, ki tako pridobi docela drugo globino od ideologije nastankov ali izvorov.
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Znova se v okrilju historiograﬁje zastavljajo dileme, podobne tistim (in najbrž ne
povsem brez povezav z njimi) izpred dveh stoletij, in sicer tiste, ki zadevajo spoznavni ali
znanstveni status historiograﬁje in njeno družbeno funkcijo, ki ni zgolj vpliv, ampak tudi
intervencija v intelektualno življenje družbe: v razsvetljenskem obdobju, denimo, je šlo za
kontroverzo med tremi intelektualnimi konﬁguracijami, ki seveda niso omejen na evocirane
lokalitete:
- francoskimi razsvetljenci, ki so bolj ali manj vsi družbeno zlo videli v monarhični instituciji, v njeni naravi ali v njenem aktualnem stanju, zato zahtevali
vrnitev suverenosti ljudstvu in zagovarjali nov način vzpostavljanja oblasti in
javnega nadzora nad njo, in ki za posebnosti razmer v nemškem in ruskem
kulturnem območju v glavnem niti vedeli niso in zato z njihove strani ni veliko polemičnih besedil, ki bi se nanašala na nemške in druge vrstnike, občudovanje in zadržki pa so bili bolj usmerjeni na drugo stran Kanala kakor na
drugo stran Rena;
- nemškimi razsvetljenci, pri katerih je protifrancoska polemika nekakšna povsod pričujoča stalnica, tudi če ni izrecna, pri čemer pridevnik »protifrancosko« največkrat pomeni antidemokratična in promonarhična stališča (seveda
gre tedaj za razsvetljeni absolutizem), ki tičijo za speciﬁčno recepcijo francoske ﬁlozoﬁje pri nemških ﬁlozoﬁh - univerzitetnikih, dostojanstvenikih in
uradnikih v monarhičnih institucijah (v tem posebnem razmerju med eruditi
in ﬁlozoﬁ na eni strani, in bolj ali (čedalje) manj razsvetljeno monarhijo na
drugi v nemškem območju, ki je v čistem nasprotju s položajem razsvetljenih ﬁlozofov v Franciji glede na tamkajšnjo absolutno monarhijo, so zametki
poznejših institucionalnih in ideoloških evolucij v obeh deželah);
- angleškimi političnimi in socialnimi ﬁlozoﬁ, ki so bliže francoskim kakor
nemškim dogajanjem (navsezadnje je bila britanska monarhija do take
mere drugačna od kontinentalnih, da se je bilo laže z njihovo kritiko srečati
na ravni zavračanja monarhije kot take kakor na ravni aﬁrmacije »dobrih
monarhij« zoper slabe, ﬁlozoﬁ so bili sicer deležni večje svobode izražanja,
univerze so bile zunaj dosega vlad in dvora, zato pa enako kakor v Franciji
niso mogli računati z mesti v monarhični administraciji). Manj zaznavna
za nemške in druge razsvetljence je bila precej radikalna ideološka drugačnost njihovih obskurantističnih naslednikov v predmarčnem obdobju na
univerzitetnih katedrah in na odločilnih položajih v monarhični birokraciji. V Franciji namreč restavracijske oblasti niso mogle preprosto zbrisati
ne Enciklopedije, ne revolucije, ne Napoleonovega cesarstva, zato je večina
tamkajšnjih ﬁlozofov dograjevala razsvetljenske koncepcije in ni postavljala
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pod vprašaj razsvetljenskih spoznaj in dosežkov, a prav tako ne nekaterih
političnih pridobitev revolucije, hkrati pa do razsvetljenskega miselnega
preloma in njegovih rušilnih implikacij ni bila ne slepa ne nekritična (npr.
Benjamin Constant in Alexis de Tocqueville).
Toda (večinoma) nemško tekmovanje med nemškim in francoskim razsvetljenstvom
je na sredi XIX. stoletja privedlo znotrajnemško nasprotje med protestantsko in katoliško
Aufklärung do pravega konﬂikta: med laično koncepcijo države in družbe in teokratsko
(tudi kadar je ateistična) koncepcijo nastajajočega Zweites Reiches kot osmišljevalnega (ideološkega) okvira sleherne dejavnosti, tudi intelektualne. Omrežje učenih družb in humanističnih akademij po evropskih mestih je v XIX. stoletju sprva sicer še obstajalo, a je začelo
razpadati v tekmujoče tabore glede na države in z njimi usklajene vizije prihodnost in razlaganje družbenih vlog izobraženih ljudi. Ignoriranje teh dogajanj v posameznih okoljih, ki
so do take mere etnocentrična, da ne želijo in ne morejo razumeti ničesar, kar ne potrjuje
legitimnosti njihovega ekskluzivizma, podaljšuje te tendence, seveda spremenjene in opremljene z drugačnimi retorikami in žargoni, vse do danes. Zgodovina je še, kolikor ni nekompromisno ali radikalno znanstvena, slej ko prej področje ideološko selektivnih poseganj
v nekaj stoletno preteklost.
Ekstremne ideološke ekstrapolacije v letih po prvi svetovni vojni, po razpadu militarističnih režimov, ki pa so bile hkrati bistven del nacionalnih ali etničnih identitet v celi vrsti
srednjeevropskih dežel, se pravi uporabe doksičnih trivialnosti, prežvekujočih govoric oz.
vulgarnih (pivniških, gostilniških itn.) dojemanj družbe, narave, kulture in zgodovine, zlasti
pa stereotipnih reprezentacij notranjih in zunanjih »drugih«, potrebnih za konstruiranje
zelo orientiranih in strukturiranih pojmovnih in reprezentacijskih sistemov, ki se po vsebini
niso kdo ve kaj ločili od vsakdanjih, a neobveznih samoumevnosti s tem, da so privedle do
dotlej nepojmljive vojne in človeške katastrofe, naj bi prinesle tudi doslej neznane spremembe v pojmovanje odgovornosti, v vrednotenja družbenih, kulturnih in zgodovinskih pojavov
in seveda v pojmovanje časa, ki ni več čas teleologije: predestinacije za ene, milenarizma za
druge, gospostva nad svetom za tretje, nove zlate dobe za četrte.
Debate in idejni boji XVIII. in XIX. stoletja so ustvarili razparcelirano zgodovino,
ekskluzivne skupinske identiﬁkacije ljudi, različne kriterije pomembnosti dogodkov in
oseb glede na pripadnost tistih, ki so jih odbirali. In čeprav se je v XIX. stoletju še naprej
govorilo o svetovni zgodovini, je šlo predvsem za boj za partikularne hegemone interpretacije v funkciji novih in starih oblastnih sistemov. Celo ljudje, ki so si prizadevali za
nevtralno ali kritično historiograﬁjo in ki so k njenim konturam precej prispevali, so le
izjemoma presegli zaprta ideološka polja nacionalnih držav ali absolutističnih nadnacionalnih monarhij in so te svoje »identitete« in »nacionalne substance« uzrli kot orodja
oblasti nad njimi samimi. Posrečilo se je v glavnem tistim, ki so jih »domači« oblastni
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režimi marginalizirali ali celo deklasirali, kakor se je godilo »ﬁlozofom« in literatom, se
pravi, razsvetljencem v Franciji starega režima (Darnton, 1983, 1991, 1995) in deloma
tudi v provincah srednjeevropskih monarhij, ki tedaj še niso dovolj razvile mehanizmov
za resorbiranje izobražencev, Bildungsburgertum v takšne ali drugačne državne aparate:
to je pravzaprav bila naloga, ki so si jo naprtili tamkajšnji razsvetljeni absolutizmi. Tudi
ljudje, ki so kakor npr. Schlözer (Schlözer, 1772, in 1792–1801) poskušali izdelati Geschichtsverfassung in do neke mere tudi izvajati racionalno organizacijo zgodovinskega
raziskovanja kot delovišča z delitvijo dela, kompetenc, odgovornost ipd., na katerem je
malo prostora za posamične agense, so navsezadnje pokazali prav neverjetno frankofobijo
celo v razmerjih do francoskih kolegov in vrstnikov.
Frankofobija je fenomen zase, nima toliko zveze s tem, kar se je v Franciji zares dogajalo, kakor s tem, da je bilo zunaj te dežele zelo težko pristati na družbo, ki se ne sklicuje na
božjega ustanovitelja, s političnimi instancami, ki so odgovorne ljudstvu in ne Nebesom, na
družbeno pogodbo kot podlago civiliziranega življenja, na to, da monarhija ni nujna oblika
oblasti, in da zlasti vladar ni nikakršen božji mandatar na zemlji, da zakoni izražajo ljudsko
voljo, ne pa božje z vladarjevo mediacijo, da je Stara zaveza kvečjemu kriptogram neke teologije, nikakor pa ne zgodovina izraelskega ljudstva in manifestacij božje volje, da skratka
iz Stare zaveze ni mogoče izpeljati nikakršne zgodovinske periodizacije.11 Frankofobija se
do neke mere smiselno nanaša na Francoze le toliko, kolikor gre za francoske razsvetljence,
ko se začne nanašati na vse Francoze kot biološko kategorijo, ne gre več za idejni konﬂikt,
ampak za nacionalistično identiﬁkacijo prek ksenofobije in napol militaristične mobilizacije
(Herder, 1774). Seveda je tudi tokrat bolj namenjena podložnikom cesarja Svetega rimskega cesarstva nemške narodnosti in njegovih naslednikov v XIX. stoletju kakor samim
Francozom. Enako so bili procesi zaradi frankoﬁlije namenjeni ustrahovanju navznoter,
zlasti so bili naslovljeni na neplemiško prebivalstvo.

11

Do kod sega epistemična drznost najbolj liberalnih in racionalnih med pripadniki Aufklärung, lahko ilustrira tale Schlözerjeva periodizacija:
∙ Urwelt (prasvet) - od Stvarjenja do Potopa
∙ Dunkel Welt (mračni svet) - od Potopa do Mojzesa in prvih pisnih virov
∙ Vorwelt (predsvet) - do perzijskega imperija
∙ Alte Welt (stari svet) - do propada Rimskega imperija leta 476 n. št.
∙ Mittelalter (srednji vek) - do Kolumbovega odkritja Amerike leta 1492
∙ Neue Welt (novi svet) - do danes.
Religiozno-znanstvena sinkrezija, ki danes bode v oči, je bila v Schlözerjevem in Linhartovem času v krajih pod cesarsko
krono mentalni in interpretativni okvir; Linhartov izstop iz tega sveta hkrati v leposlovju in v historiograﬁji je bil za
njegove sodobnike (in očitno tudi za naše) korak, ki ga niso mogli izmeriti. In kar je še neprimerno huje: še danes ga
(družboslovci, zlasti slovenski zgodovinarji) ne znajo in potemtakem tudi ne morejo izmeriti, kar pomeni, da je slovensko
družboslovje tako zelo slabo opremljeno z orodji za mišljenje in tako globoko anahronistično, da ne zmore izstopiti niti iz
že davno preseženih arhaičnih mentalnih vzorcev (ampak se še vedno kosa in bode z njimi). Kako bi potem sploh mogli
pričakovati, da imajo sedanji izobraženci lahko kakršnokoli orietacijo v prostoru in času ali da bodo izstopili sedanjih
ideoloških mentalnih shem?

º 3-4 (37/38), 2010

VOL. XII, N

159

Kar zadeva današnje okoliščine, si vodilni zgodovinarji v večini dežel z akademsko tradicijo in krizo časa poskušajo nenaklonjenost vladajočih njim in njihovim poklicem in zlasti
ugotovitvam in spoznanjem, spremeniti v epistemično prodornost ali vsaj prenicljivost. K
aktualnim spoznanjem o času sodi tudi to, da je med preteklostjo in prihodnostjo sedanjost
gap (Arendt, 1961, 1993), breche, vrzel, skratka moment (ki traja že pol stoletja), ko se nam je
»intimna kultura zahodne kulture zrušila na glave«, kakor je že pred pol stoletja dejala Hannah Arendt (1951), vzajemna blokada nacionalističnih in internacionalističnih ideologij s
prevlado prvih, do padca berlinskega zidu nekako in skrivoma rezervirana za »socialistični«
tabor v Evropi, ki rahlja primež, v katerem vladajoče skupine držijo preteklost, kar je »še ena
izkušnja dezorientiranega časa«, kakor pravi François Hartog (2003, 15).
Danes obstaja, kar zadeva režime zgodovinskosti, poleg preteklih situacij in njihovih
usod še drug in neogiben objekt, ki je konjunktura, v kateri je mogoče o njih govoriti, in
ta je, vsaj v propulzivni historiograﬁji in nasploh družbenih znanostih, že neskončno oddaljena od Febvrove skrbi za preživetje Francozov v krizi preteklosti, ki sem jo že navedel.
Gre za nov itinerarij med izkušnjami časa, ki se razgrinja v momentu »krize časa«. Ta kriza
se prikazuje kot irelevantnost preteklosti, kot nepresojnost sedanjosti in kot izpraznjenost
prihodnosti. Perspektiva se je razširila, sedanjost je neposredneje navzoča, način videnja
in delanja, napredovanja zgodovine traja naprej: »to je postal moj način dela.« (Hartog,
2003, 29–30). Z drugimi besedami, iz te krize bi utegnilo biti mogoče pridobiti dejansko
avtonomijo družbenih znanosti, čeprav se stopnjujejo pritiski v nasprotno smer, ki pa so
divergentni in celo protislovni.
Nemara je to sploh lastnost sedanjosti po krahu teleoloških konstrukcij v funkciji modelov oblasti in bo treba poslej neprenehoma obnavljati epistemološki prelom, ki znanosti ločuje od njih, saj je ta prelom sam konstitutivni akt znanstvenega dela, kakor ga je po
Gastonu Bachelardu treba obnavljati v znanostih o naravi, kjer gre v konjunkciji znanosti
in tehnike za veliko aplikativno skušnjavo, ki korodira samo epistemično držo, potrebno
za delo znanosti. Ne glede na to, kakšna je ta naša sedanjost, ki je zato, ker je ravnodušna
do preteklosti, nepresojna in je ni mogoče brati kot napoved neke prihodnosti, ni nič manj
pogoltna ali tesnobna. V več svojih aspektih se z zakrivanjem preteklosti sama historizira,
s tem da se sproti spreminja v svojo lastno omejeno in nedavno, a vselej že zgubljeno preteklost, kakor da bi se bila prisiljena projicirati pred samo sebe, da se gleda kot nekaj, kar je pri
priči minilo in je že pozabljeno. Koliko k temu prispeva hipertroﬁrana medijska kultura oz.
koliko je ta medijska kultura kot instrument eliminiranja ali devalorizacije daljne in bližnje
preteklosti sama produkt in nemara celo voljna žrtev razmer, je kajpada mogoče ugotoviti. In
seveda ne gre (zgolj) za to, da je praktično vselej v službi nekega družbenega subjekta, ki je na
oblasti v državi ali si za to prizadeva, temveč za to, da niti tedaj, če bi bila dejansko avtonomna, zaradi svoje narave vulgarizacijskega nadomestka spoznavanja v temelju ne bi delovala
drugače kakor ﬁlter med sedanjostjo in preteklostjo. Da bi uročila neznosno negotovost tega,
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kar prihaja? Njen izdelek je režim sodobnega dogodka, ki takoj vključuje svojo avtokomemoracijo, ki je sam ta komemoracija in se v tej vlogi izrabi. Vendar na to »razširjeno sedanjost,
navidez protislovno obremenjeno z dvojnim dolgom, s svojo dvojno memorijo preteklosti
in prihodnosti, preži tudi entropija. Trenutno, minljivo, neposredno jo zagrabijo in edino
amnezija je lahko njen delež.« Zato je ta sedanjost »sedanji monstrum«, hkrati vse (obstaja
zgolj sedanje) in skoraj nič (kar je učinek tiranije neposrednega) (Hartog, 2003, 217).
Seveda smo se zaradi epistemične nujnosti, vpisane v svojo disciplino, dolžni vprašati,
vedoč, da družbeni fenomeni ne nastopajo po naključju v posameznih trenutkih, komu je
ta sploščeni čas, ta »sedanji monstrum« v prid, čigavim interesom lajša pot do udejanjenja.
Odgovor na to seveda ni mogoč brez analize, ki je v pričujočem besedilu ni mogoče prikazati, lahko pa nakažemo pot s podvprašanjem: za koga so ljudje iz preteklih epoh sinhroni
sogovorniki, za koga so dejanja, ki so jih storili že mrtvi ljudje, taka, kakor da so storjena
včeraj? Za koga ne obstajajo zgodovinski konteksti?
Diferenciacija družbenih časov, ki potekajo skozi zgodovinske situacije, jih strukturirajo in zaradi katerih so sinhronični prerezi družb ireduktibilno heterogeni navzlic homogenizacijskim prizadevanjem razlagalcev in uporabnikov takih razlag, je komponenta
problematike časa, ki je ne smemo prezreti pri analizah družbenih pojmovanj časa in trajanj
v družbi. Ta diferenciacija časov se skrajno negotovo premika iz ruralne ekonomije/kulture
v urbano in industrijsko, ob tem pa se ne more odpovedati stari ideološki prtljagi (ker ni dovolj avtonomna in ker se ta potreba v glavnem večini članov družbe sploh ne prikazuje v posebno jasni obliki), niti se ne more izogniti novi, ki ji jo nalagajo nove okoliščine v okolju.
Del te prtljage je kulturna dediščina, ki jo upravni akti države sicer različno opredeljujejo, tako da gre za precej ﬂuidno zadevo, katere konture so odvisne od trenutnih evaluacij
in potreb »gospodarjev družbe«. Ti so vsaj v slovenskem okolju od nekdaj ravnodušni ali
sovražni do zanje »mrtvih kapitalov«, kar je zanje pravzaprav ves korpus, ki se imenuje
kultura. Temeljni kriterij za inkorporiranje ostalin v nacionalno dediščino je potemtakem
eminentno utilitaren in tej dediščini ne dopušča nikakršne družbene ali simbolne avtonomije. Tisto, kar vidimo kot socialno–kulturno recepcijo starin vseh vrst – od lingvističnih
ostalin do ostalin vsakdanjega življenja v umetninah, v literaturi, v ﬁlozoﬁji, v krajini itn.
– v dani družbi v neki kronološki sekvenci, med katero se je ta družba postopoma preobrazila iz »polietnične« lokalne družbe v družbo, razdeljeno z jasno in ekskluzivistično
etnično razmejitvijo v skladu s kriterijem, ki zahteva ignoriranje drugih. Seveda so termini
»polietnično«, »etnično«, »lokalno«, ki sem jih ravnokar uporabil, močno anahronistični,
če jih pripisujemo agensom družbe na Kranjskem iz časa okrog leta 1800, so pa že veliko
manj okrog leta 1848. Njihovo retroaktivno rabo pa je mogoče upravičiti le, če gre za znanstvene koncepte. Med pričujočim izvajanjem jih bom poskusil opredeliti tako, da bodo lahko
pretendirali na ta status, seveda pa bodo ob poljubno ekstenzivnost, ki jo imajo v današnjih
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»žargonih pravšnjosti«. V vsakem primeru pa bi bilo sleherno izvajanje, ki bi se nanašalo
na antikvitete in modernitete in ne bi upoštevalo evolucije »kulturne« konjunkture med
potekom časovne sekvence, natančneje, režnja preteklosti, ki sem se ga lotil analizirati, preprosto spekulativno, skratka, bilo bi brez »konteksta«.
Nič bolj ne smemo izgubiti izpred oči dejstva, da so starine v vsaj dozdevnem nasprotju z modernostjo - ki naj bi sama vsebovala svoj relativno strikten kriterij, pa ne na
ravni tehničnosti in tehnološkosti, temveč na ravni načinov videnja in pojmovanja sveta12enako kakor sleherni drug kulturni objekt produkti križajočih se simbolnih elaboracij, ki
so bile na delu v različnih preteklih družbeno–kulturnih okoljih in so na delu v današnjih
družbeno-kulturnih okoljih, v katerih jih razglašamo za starine, jih vključujemo v kulturno
dediščino in jim namenjamo posebno varovalno in interpretativno obravnavo. Da bi prišla
na dan logika njihove skonstruiranosti in njihove danes težko berljive sestavine, je potrebno analitično preučiti zgodovinske situacije skupaj z njihovimi poznejšimi »spontanimi«
eksplikacijami in interpretacijami, saj nam ta analiza obenem z »dekonstrukcijo« preteklih
reprezentacijskih in mišljenjskih konjunktur omogoča različne obnove konkretnih zgodovinskih situacij glede na različne pertinence (ekonomsko, kulturno, politično, antropološko
itn.), ki med seboj niso zamenljive.13
Starine, grške in rimske, a še bolj nacionalne, so, enako kakor pisni dokumenti, daleč
od tega, da bi bile zgolj znamenja kultiviranosti poznavalcev in zbiralcev: celo tedaj, ko
so takšna znamenja, je to v funkciji nekih drugih projekcij: iz tega zornega kota ni nevtralnih starin oz. ni nevtralne, se pravi nepredelane in neselekcionirane dediščine, ki bi
takšna, kakršna je zbrana, interpretirana in prezentirana, kar pričala o času in razmerah, v
katerih so monumenti nastali, bolj kakor o času in razmerah, v katerih so bili za monumente
razglašeni in temu primerno pripravljeni.14
Upoštevaje dejstvo, da ni več (in da najbrž pri upoštevanja vrednih analitičnih delih
nikoli ni bilo) mogoče pretendirati na spoznavno vrednost svojega početja, ne da bi v samo
spoznavanje uvedel multiplo reﬂeksijo svojega mesta izjavljanja, se pravi svojega konteksta
12

Ne zdi se mi mogoča absolutna relativnost modernosti po načelu »vsakomur njegova modernost«, ker jo omogočajo
parametri imaginarija, ki se izoblikoval skozi veliko in ireverzibilno mutacijo umetnosti in reprezentacijskih sistemov,
potekajočo skozi vse dolgo XIX. stoletje, katere del, periferen in v glavnem z naravo in funkcijo ovire za moderno restrukturacijo podobe sveta, so tudi fenomeni, katerih implikacije in naravo skušam izslediti, prepoznati in predstaviti tukaj.
Predvsem pa sodobnost nikakor ni modernost. Vendar to ni tema tega poglavja (cf. npr. Habermas, 1985).
13 Po M. Wernerju in B. Zimmermannu (2003, 24sq.), denimo, se v nekoliko drugačni perspektivi reče: »Pragmatična
indukcija zatorej implicira, da izhajamo iz objekta proučevanja in akcijskih situacij, v katere je zajet in se v njih razgrinja,
v funkciji ene ali več zornih točk, ki so seveda pred tem opredeljene, a so tudi podvržene permamentnim prilagajanjem,
kakor veleva empirično preiskovanje.«
14 V zvezi s problematiko posegov v preteklost prek različnih koncepcij kulturne dediščine (svetovne in nacionalne oz. lokalne) cf. Schnapp (1993); za ravnanje z umetninami in muzejskimi predmeti v skladu dominantnimi kulturnimi modeli
v posameznih okoljih in posameznih obdobjih cf. Tavčar (2003, zlasti 9–12, 127sq., 153sq).
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pojmovnih omrežij in družbenih reprezentacij ter idées reçues, ki jo je treba upoštevati in
prikazati v vseh raziskovalnih in demonstracijskih postopkih, vidim vsaj dva pomembna
razloga za to, da v raziskovanje nacionalnega uvedemo ali, natančneje, vrnemo perspektivo,
ki ni etnocentrična oz. naciocentrična.
Prvi razlog je problem nacionalnih kulturnih kriterijev, s katerimi se v nacionalnih
poljih merijo intelektualne in sploh inovativne dejavnosti in ki so v primeru majhnih in vase
zagledanih, skratka egotičnih etničnih kolektivov že sami na sebi malone neogibno deformirani, včasih preobrnjeni na glavo glede na kriterije, ki so v rabi zunaj prizadete kolektivitete, če pa gre še za sistematične deformativne intervencije centrov družbene moči zunaj
in znotraj etničnih kolektivov s cilji, ki so za skoraj vse njihove člane v načelu nedojemljivi
(tisti, ki zanje vedo in se vedoč ravnajo po njih, seveda niso zares člani teh kolektivitet,
njihovo navidezno članstvo je del impozcije teh ciljev), je najbrž razumljvo, da je treba te
kriterije dekodirati in ugotoviti njihove dejanske zastavke.
Kriteriji tako niso zgolj nekaj, kar izhaja iz zornih točk in perspektiv, ampak so od teh
točk in perspektiv odvisna prilagojena orodja za doseganje nedeklariranih ali prikritih ciljev.
Tako je povsem mogoče in razumljivo, da obstajajo kriteriji, ki zagotavljajo stagnacijo, podrejanje in usmerjanje etničnih kolektivitet, ki so jih naredile za svoje, četudi je mogoče iz zorne
točke, ki pa ni dostopna tistim, ki ostajajo znotraj polja, ki ga ti kriteriji določajo in obvladujejo,
dovolj razločno videti, kdo je te kriterije izdelal, zakaj jih je izdelal in s kakšnimi sredstvi jih
ohranja kot imanentne kriterije etnične ali nacionalne kulture. Seveda se znotraj polja take
nacionalne kulture ne zastavljajo vprašanja o naravi, delovanju in koristnosti tistega, kar je
zunaj njenih »mentalnih« meja, in česa takega tudi ni mogoče pričakovati: dobro delujoča
nacionalistična ideologija, sestavljena v glavnem iz »tradicionalnih« vrednot in samoumevnih
in ekskluzivnih kriterijev, zapira svoje nosilce za nepredušne kulturne meje in ne dopušča niti
tega, da bi ti nosilci lahko svojo mentalno konstitucijo primerjali z največkrat zelo podobnimi
ali celo enakimi konstitucijami etničnih oz. nacionalnih kolektivitet v soseščini. Enako nesmiselno bi bilo pričakovati od ljudi znotraj take skupnosti, da bi sploh registrirali (drugače
kakor agresijo) in razumeli npr. vprašanje, ali v družbenem življenju obstaja razsežnost, ki
presega nacionalno družbo, zgodovino, kulturo, denimo že zato, ker ima naravo neogibne
občečloveške nujnosti, se pravi, ker je pomembna za obstoj ljudi, četudi ne pripadajo njihovi
etnični skupini, ko pa so pripadniki skupine v svojih očeh pars pro toto človeštva in je tisti, ki
je od njih drugačen, že zato devianten, in da bi celo dobili odgovor na to vprašanje? Razlog je
potemtakem ta, da je identiteta teh kolektivitet, ki se vzpostavlja prek navidezne samoizolacije
(spodbujane in eksploatirane od subjektov, ki praviloma presegajo njihov obseg in doseg, a
jih gojijo in vzdržujejo kot izolate zaradi svojih »višjih« koristi in namenov), tisto, kar njihovi
reprezentanti v simbolizacijskih dejavnostih velikokrat doživljajo kot svojo »nacionalno substanco«, zgolj drugače imenovana ideologija geta.15
15

Za občo opredelitev geta kot socialno kulturne entietete v novoveški Evropi in v ZDA cf. Wacquant (2006, 133–150).
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Drugi razlog pa bom poskusil predstaviti takole: od Zgodovine zasebnega življenja
Francozov od začetkov nacije do naših dni Pierra Jeana-Baptista Legranda d’Aussyja (1782),
kjer naletimo na zgled »antropološke«, docela nepatetične zgodovine in na njen - upoštevaje
mentalna orodja, ki so bila na voljo v okviru Lumières - epistemološki zagovor, in od skoraj
sodobnega in povsem laičnega Poskusa zgodovine Kranjske in drugih dežel južnih Slovanov v
Avstriji Antona Tomaža Linhart, in po univerzalni zgodovini Augusta Ludwiga von Schlozerja in po delih drugih članov göttingenske šole (Schlözer, 1772 in 1792–1801) in po ideji
zgodovine človeštva skozi Volkstaat Johanna Gottfrieda Herderja (1784) so interpretativne
elaboracije na podlagi arhivskih korpusov in drugih sledov ali ostalin minulih dob pomenile
podjetje ali bolje pustolovščino epistemološke vrste, čeprav je bil njihov zastavek predvsem
političen.16 Podjetje, ki je v zadnjih dveh stoletjih, ki so ju zaznamovale doktrinarne ideologije, še bolj pa spontane - in učene in ljudske - ideologije, postalo negotovo, kar zadeva
zlorabe.
Ker smo pri obravnavanju minulih in še obstajajočih družbenih fenomenov izpostavljeni povsem drugačnim tveganjem in skušnjavam kakor naravoslovci pri svojih poskusih,
pri katerih nadzorujejo okolje in to okolje lahko reproducirajo, česar si seveda v družbenih
znanostih ne moremo niti želeti, saj je vsaj od nacizma naprej obče znano, kam privedejo
take naturistične aspiracije, moramo uvesti druge garancije za validnost svojega početja.
Ker so družbena dejstva vselej presečišča zelo različnih parametrov, se moramo največkrat
odpovedati njihovim izčrpnim obravnavam, saj v nasprotnem primeru ne bi obravnavali
ničesar. Tako se bom, kar pozornemu bralcu najbrž ni več prikrito, držal ravni reprezentacij
in ne t.i. materialnih dejstev, kolikor ta ne vstopajo v horizont reprezentacij kot njegove
sestavine. Še več, manj se bom ukvarjal s produkcijo teh dejstev in bolj z njihov recepcijo in
uporabo. Vendar tega horizonta, ki je med najbolj občutljivimi v družboslovnem raziskovanju, horizonta, ki ga na poti, ki jo je utrla socialna psihologija Sergea Moscovicija ali Denise
Jodelet, imenovali družbene reprezentacije preteklosti in njenih (njihovih?) monumentov
(z implikacijami za proučevanje kolektivnih memorij, ki jih nosijo, in njihovih transmisij)
v njihovem kontinuiranju in kronološkem zapovrstju ter v razcvetih družbeno-kulturnih
konjunktur, ni mogoče obravnavati, ne da bi ugotovili tudi tega, v kaj so umeščene oz. v
kakšnih cirkulacijah nastopajo v različnih momentih svoje realne ali imaginarne eksistence
(ki je le na drugačen način realna). Družbene reprezentacije in kolektivne memorije sem
zapisal v množinski obliki, ker se manifestirajo zgolj v stanju pluralne heterogenosti, zlasti v
oblikah, v katerih nastajajo in obstajajo, kakor tudi v svojih diverziﬁciranih ideoloških funkcijah, ki segajo od moralne normativnosti prek vloge orodij družbene promocije različnih
projektov in subjektov do funkcije tehničnih instrumentov komunikacijske manipulacije.
16 A. L. von Schlözer (ibid., 1772, in ibid., 1792–1801) in drugi avtorji götingenske šole in seveda ﬁlozoﬁja zgodovine J. G.
von Herderja (1774; 1785–1792) (kjer je govor o Slovanih in njihovi dobrotljivi naravi). To nedokončano in partikularno razsvetljenstvo, bolj Herderjevo kakor Schlözerjevo, je odprlo vrata »ljudskemu« (völkisch) populizmu že veliko prej,
preden sta nastopila Turnvater Friedrich Ludwig Jahn in njegova Deutsche Volkstum (1810).
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Hujša zmota, a ne tako zelo redka, bi bilo, če bi puščali vnemar provincialne zgodovine družbenih reprezentacij, imaginarija, češ da gre za nepomembne lokalne ekskluzivizme
brez učinka na dogajanja v centralnih območjih civilizacije. Najprej zato, ker bi se ob rigoroznem upoštevanju tega kriterija znebili vseh realno obstoječih predmetov družboslovnega
raziskovanja, saj navsezadnje obstajajo zgolj lokalne zgodovine, četudi jih je mogoče bolj ali
manj pripisati lokalitetam, ki so različno cenjene v različnih zgodovinskih - se pravi ideoloških, kulturnih, ekonomskih itn. - konjunkturah. Posamezne zgodovinske konjunkture
pravzaprav onemogočajo ljudem, ki v njih živijo, da bi upoštevali zelo preprosto dejstvo, da
se niti svetovno pomembni procesi niso dogajali zunaj lokalnih kontekstov. Nato pa zato,
ker si je prek proučevanja preteklega in sedanjega provincialnega mogoče utreti pot proti
tisti družbeni gmoti, ki je sicer narobna plat metropolitanskih družb, vendar daje prav tem
družbam podlago in vsrkava njihove učinke. Navsezadnje ni lokalnega, ki ne bi bilo učinek
križanja translokalnih zgodovinskih procesov. Razen seveda za tiste, ki verjamejo v obstoj
univerzalnega duha in lokalnih genijev, ki so drugačni od njega, in v »naravno« ali vsaj »samoumevno« hierarhijo geografskih krajev.17

***
Slovenijo, deželo in družbo v njej, njeni zastopniki malone neprenehoma uvrščajo v
bolj malo zavidljivo skupino tako imenovanih mladih narodov - ta klasiﬁkacija se ob tem, da
je ni mogoče z nobenim zgodovinskim argumentom (navsezadnje so tudi drugi »narodi«
stari največ toliko, kolikor je star nacionalizem) ni izkazala za koristno ne za zgodovinsko
ne za aktualistično razumevanje njihovega položaja v razmerju do drugih nacij, narodov,
ljudstev, držav in etničnih skupnosti. Mladost na področju »narodov« očitno nima enake
vrednosti kakor, denimo, v športu. Prav narobe, ta klasiﬁkacija, še zlasti če ji je pridruženo
prizadevanje, da bi naredili deželo nevidno, češ da se njej ni dogajalo in se ne dogaja, kar
bi bilo za »druge« vredno omembe (in hkrati »prepoznavno«), ni brez dvomljivih ali celo
odkrito škodljivih učinkov: na eni strani zato, ker zaradi nje postaja sprejemljiv lahkoten
in poenostavljen način ukvarjanja z zgodovinskimi, kulturnimi in družbenimi temami, ali
pa jih preprosto izključi iz razmišljanja o politični aktualnosti. V Sloveniji se ljudje, četudi so bili deležni šolske izobrazbe, ne čutijo posebno dolžne ali poklicane vključevati se v
17 Toda v tem primeru se znajdemo v bližini malo zaželenih historicističnih prežvekovanj prav tistih zgodovinarskih brkljačev, od katerih se želimo oddaljiti z navidez elitističnim prezirom. Že več kakor štiri desetletja po tem, ko je M. Foucault
v Arheologiji vednosti (Foucault, 1966) dokazal prevlado diskontinuitete v zgodovini, in več kakor stoletje po tem, ko so
se češki zgodovinarji skušali iztrgati iz rankejevskega primeža, je težko ne biti presenečen spričo navdušenja, s katerim se
v Sloveniji navaja stavek Leopolda von Rankeja, ki je postal banalen že pred več kakor stoletjem in ki ga v resnici lahko
razumemo kot eno izmed iluzornih pretenzij historizma: «(ein Historiker) will bloss sagen, wie es eigentlich gewesen»
(Cf. Simoniti v: Rajšp et al., 2001, 92); medtem ko teolog Janez Juhant izraža privrženost brez zadržkov Ernestu Troeltschu (v: Rajšp et al., 2001, 95–105). Zato pa za zgodovinske študije v Nemčiji zgodovinsko obravnavanje historizma
ni več prvovrsten problem: kakor sta zapisala M. Werner in B. Zimmermann (op. cit. 2003, 33–34): »Raziskave o temi
»historiziranje historizma«, ki v Nemčiji potekajo že deset let, so omogočile, da so se spremenili statut in rabe pojma
Historismus, ki je iz nalepke, velikokrat nalepljene polemično, postal resničen zgodovinski objekt.«
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mednarodna kroženja kvalitetnih znanstvenih in kulturnih informacij. Na drugi strani pa
imajo v skladu s prej povedanim »drugje« sprejemljiv izgovor za to, da še naprej shajajo brez
količkaj realističnega poznavanja Slovenije. Poleg tega je dežela majhna, število prebivalcev
ne presega števila prebivalcev kakšnega večjega mesta v relativno bližnji soseščini.
Ta zadnja posebnost sama na sebi ni posebno nadležna, obstajale so in še obstajajo
družbe, ki na podobno velikost reagirajo povsem drugače. No, nikakor nimam namena, da
bi izlil poplavo lamenti in romantičnih anahronizmov o zgodovinskih smolah in spodrsljajih Slovencev (razen takrat, ko nastopajo kot del nacionalistične dispozicije, v kateri imajo
nacionalne nesreče konstitutivno in mobilizacijsko vlogo), podtaknjenih oz. pripisanih bolj
ali manj dednim ali zapriseženim sovražnikom slovenskega ali slovanskega rodu; tega je že
v obilju, kakor jih je, mutatis mutandis, malone povsod po evropskem svetu.18 Navsezadnje
je konceptni okvir tega pojmovanja dal Herder, zlasti z že omenjeno karakterizacijo Slovanov.19 Še proti koncu »socialističnega obdobja«, leta 1985 so spet prav slovenski univerzitetni zgodovinarji, zvezani s tedanjo oblastjo, s svojega položaja privilegiranih izjavljalcev
reciklirali doktrino o slovenski speciﬁčnosti in o tako imenovanih nacionalnih vedah pod
vodstvom zgodovine (kar se je na praktični ravni distribucije sredstev izrazilo kot privilegiji,
temelječi na podmeni o tem, da so lahko edino Slovenci poklicani in edini kvaliﬁcirani za
obravnavanje slovenskih zadev, ki izhaja iz ideologije rodu in grude oz. Blut und Boden).2010
Nič bolj ne bom razgrinjal vizije slovenskega Sonderweg.2111
18

Za kritičen pogled na etnogenetsko »mitologijo« v slovenskem zgodovinopisju (cf. Štih v: Mayhofer-Grünbühel in Polzer
(ur.), 2002, 35–46). Peter Štih v tem članku nasprotuje spekulacijam 19. stoletja o slovenskih izvorih v zgodnjem srednjem
veku, ki pa so v 20. stoletju bile v obči rabi pri univerzitetnih zgodovinarjih. Tudi v članku »Kranjska (Carniola) v zgodnjem
srednjem veku« (v: Faganel, Jakopin, Kos (ur.), 1996, 13–26) razvije argumentacijo v prid obstoja dveh kratkotrajnih slovanskih
»državic«, preden je Karel Veliki ta ozemlja priključil svojemu imperiju. Kot izjemo v razmerju do tega skupka etnocentrične
in ruralistične zgodovine je treba navesti Sergija Vilfana (1993, 229sq.). Kot čisto svež nasprotni zgled teleološke in mitske
zgodovine z intonacijo registra konsangvinega ter duhovno sorodniškega in jezikovnega registra, dopolnjega s sveže izumljenimi
tisočletnimi sanjami Slovencev o njihovi lastni in neodvisni državi in seveda z malone prirojeno dobroto Slovencev, cf. Bernard,
1994, 151–164 in 1996. Slej ko prej je res, da je v večini primerov »Moderna ideja nacije« »politični koncept par excellence:
njeno izhodišče je državni okvir, ki se ga hoče ljudstvo, vodeno od demokratičnih in nacionalnih čustev, polastiti in ga hoče
obdržati« (Ducreux, 2000, 13). Seveda je potrebna posebna opredelitev »političnega« in »demokratičnega«. Gre za mnenje, ki
je postalo obče, denimo: »Izdelava zgodovinopisja o nastankih nacije kot kolektivnosti, utelešene v suvereni moči, se je začela
precej pred 19. stoletjem pri nekatreih ljudstvih, ki so imela na voljo suvereno državo; pri drugih se je zgodila pred nastankom
nacionalne ideje, kadar je ta ideja ni izumila« (Bruhns, Burguière, 2003, 37). Toda ta trditev se izkaže za nekoliko preveč splošno
vsaj v slovenskem primeru, kjer nimamo opraviti z jezikovno in etnično skupino, ki bi opirala svoje emancipacijske zahteve na
kako »zgodovinsko pravico«. Cf. tudi Hartog in Revel, 2003, in Levi, 2003, v: Hartog in Revel (ur.), 2003.
19 Herderjeva dela zelo verjetno niso bila splošno znana v Ljubljani pred 90 leti 18. stoletja; za zadnje desetletje imamo pričevanja o
navzočnosti nekaterih naslovov v zasebnih knjižnicah, zlasti v Zoisovi knjižnici (Lieder der Liebe aus dem Morgenland, 1778; Das
Buch von der Zukunft des Herrn, 1779; Abhandlung über den Ursprung der Sprache, 1789; Ideen zur Philosophie der Geschichte der
Mennschkeit, 1785–1792 in še : Volkslieder, 1778 ter Stimmen der Völker in Liedern, 1807, ki jih je priskrbel J. Kopitar). Na pobudo A. T. Linharta je bila ustanovljena Licejska knjižnica v Ljubljani in odprta za javnost – več o tem gl. v Kramberger, 2007.
20 Cf. kot zgled B. Grafenauer o »etničnem prostoru« kot »kriteriju za zgodovinske vede« (Grafenauer, 1968; 1986). Očitno smo zelo globoko v linearnem in teleološkem času in zelo daleč od režimov zgodovinskosti (cf. Hartog, 2003) in prav
tako od connected in shared history.
21 Sicer iz zgodovine nemških političnih ideologij dobro znani izraz Sonderweg, uporabljen ironično za slovensko zgodovinopisje, je iz članka Marte Verginella (2001).
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Taja Kramberger

DIVERGENTNA PARADIGMATSKA DISPOZITIVA:
RAZSVETLJENSTVO VS. HISTORIZEM
Menjava paradigem ob koncu 18. in na začetku 19. stoletja
Med pojmovanjema zgodovine, ki sta v 18. in 19. stoletju bistveno sooblikovali pogled
na svet in s tem določili meje mentalnih reprezentacij večine »zahodnih« (evropskih, pa
tudi ameriških in še katerih) družb, je, kakor smo že nakazali, potrebno upoštevati predvsem dve v marsičem diametralno nasprotni epistemični zgradbi: razsvetljensko in historistično. Prelom, ki smo ga nakazali že z naslovom in ki skozi prizmo nacionalne zbirne leče
reorganizira percepcijsko in klasiﬁkacijsko polje vednosti, na mesto obče gramatike postavi
nacionalno ﬁlologijo, »tabloje naravne zgodovine« zamenja »evolucijska teorija«, »analizo
bogastva teorija, ki zvaja uporabne in menjalne vrednosti na delovne sile« (Tavčar, 2003,
153), komaj začeto spoznavno podlago univerzalno pojmovane zgodovine nadomesti mobilizatorska pripovedna in na politični vektor reducirana nacionalna zgodovina. Med pisci
literarnih ali literariziranih žanrov, ki jih Lepenies (1990 [1985]) zbere v kategoriji inteligence, in vse bolj avtonomnimi intelektualci, ki se oglašajo z akademskih pozicij izjavljanja,
legitimiranih s težo nacionalnega, se v tem času razvije konkurenca, kdo bo bolje in »bolj
objektivno« interpretiral družbene fenomene. To rivalstvo se vleče skozi vse 19. stoletje in
marsikje v Evropi, kjer te pomembne komponente pulzije družbenega prostora in življenja
niso zaznali in objektivirali, še skozi vse 20. stoletje. Konﬂikt med literaturo in družbeno
znanostjo (sociologijo in tudi zgodovino, kolikor jo prištevamo v to kategorijo) na eni strani
in med znanostmi o naravi in družbenimi znanostmi na drugi strani se je izvršil znotraj
kompleksnega procesa diferenciacije produkcijskih načinov, ki so se, tako Lepenies (1990
[1985]), na ravni družbenih reprezentacij značilno razvrstili okrog dveh strukturantnih osi
(štirih parov): kulture sentimenta (vroče, iracionalno, feminilno itn.) in kulture razuma (hladno, racionalno, moško itn.)1 v prvem paru, v drugem pa kulture zakonov, indukcije in abstrakcije (empirično dokazljivo, vzpostavljeno skozi razmerja gotovosti, objektivno, napredno,
znanstveno) in iskanja družbenih zakonitosti s pomočjo deskripcije in dedukcije (nejasno,
neponovljivo/nedokazljivo, vzpostavljeno skozi razmerja negotovosti, neznanstveno). (Zaradi
omenjenih ponotranjenih negativnih reprezentacij znotraj akademskega vesolja si zgodovina zato včasih poišče zmotno uteho v pripovedništvu.) Pri tako zastavljenih binarnih
nasprotjih, ki so za bolj pretanjen pogled znanstveno jalova, četudi saturirajo dojemanje
1

Pri obeh oz. vseh štirih kategorijah navajam seveda zgolj retorične registre, ki jih dihotomna reprezentacijska raven
potegne za seboj in ki ne opisujejo realnosti same, ampak bolj kažejo neko imaginarno konﬁguracijo in njene robove; na
nas je da v teh okvirih raziščemo kompleksnost in niansiranost družbenih, simbolnih idr. razmerij, ne da ostanemo pri
binarnosti.
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zgodovine v 19. stoletju, se povsem izgubi spoznavna in relacijska podlaga zgodovinopisja,
ki jo je vsaj v nastavkih razsvetljensko zgodovinopisje že poznalo. Raziskovanje intrigantnih
prepletov, apropriacij, hipostaziranj in proﬁlaks v omenjenih procesih, predvsem pa razločkov med razsvetljenskimi tendencami in historistično perspektivo, ki še zdaleč niso črnobeli (čeprav bi se tako zaradi nekaterih sopostavitev utegnilo zdeti), pomeni bolje razumeti
proces epistemičnega preloma ali prelamljanja v zgodovinopisju, ki hkrati zaznamuje diskontinuiteto in kontinuiteto in ki še danes s svojimi recidivami bistveno opredeljuje zgodovinopisno produkcijo. Ker v zgodovini ni nič samoumevnega in s tem tudi nič večnega in
ker je tema pričujočega besedila povezana s kritičnim pregledom zasnovanja zgodovine kot
znanstvene discipline, si bomo v nadaljevanju prizadevali razkriti implicitne predpostavke,
na katerih je bilo zgodovinopisje kot akademsko polje zgrajeno.
Z 18. stoletjem vstopimo v obdobje, ko ﬁlozoﬁja postane najpomembnejše pojasnjevalno orodje pri mišljenju sveta, s čimer se status »resnice« – to je tiste resnice, ki je dotlej
veljala za univerzalno in uniformno in jo je določala religija2 – odločilno prestrukturira in
vpne v nov, ﬁlozofski red sveta. Filozoﬁ v tem novem redu postanejo preroki zgodovine. Seveda pa se ta odločilni paradigmatski premik ne zgodi kar sam od sebe in tudi ne ex nihilo.3
Norbert Hinske (1990 [1983], 410) ta premik v nemškem okolju opisuje takole:
»Pri nosilnih idejah nemškega razsvetljenstva gre nedvomno skoraj brez izjeme
za ﬁlozofske ideje. Regimenti razsvetljenstva so se borili pod zastavo ﬁlozoﬁje.
To ne velja zgolj za ožje področje ﬁlozoﬁje same, ampak tudi za številne druge
discipline [...] Seveda pa so ideje razsvetljenstva v mnogoterih oblikah povezane
s kreativnostjo svojega lastnega okolja. Za svoj primarni in temeljni čut se imajo
zahvaliti miselnemu trudu in ne etosu, prenašanemu iz generacije na generacijo,
kakor tudi ne mitu, veri ali ideologiji [...] V tem aspektu je razsvetljenstvo prek
vseh regionalnih meja še vedno dejanje siècle philosophique«.4
2

3

4

Do obrambe »resnice« v zgodovini je pripeljal verski konﬂikt med katoliki in protestanti v 16. stoletju, zaradi katerega so
prvi in drugi hiteli zbirati dokaze za upravičenost svojih stališč. Še pred tem, sredi 15. stoletja, je Lorenzo Valla (1406–
1457), ki je prek svoje jezikovne občutljivosti in s pomočjo ﬁlologije precej pred drugimi avtorji doumel, da je govorica
pomembno sredstvo za oblikovanje družbe in indikator razumevanja sveta (menil je, denimo, da je rimski imperij povsod,
kjer se je govorilo latinsko), s ﬁlološko analizo virov preučevalcem preteklosti priskrbel dve pomembni spoznanji: prvič,
po njem je bilo mogoče dokumente kritično vrednotiti na podlagi njihovih notranjih lastnosti in prek tega razviti kriterije
o tem, kaj konstruira »resnico« v zgodovinskem viru; in drugič, ker se govorica – in z njo širše kultura – iz obdobja v
obdobje spreminjata, lahko sklepamo, da se skozi čas ni spreminjala le usoda vladajočih elit, ampak tudi načini življenja,
občutenja sveta, govorjenja idr. Široko razumevanje govorice in globlja ideja, da zgodovina ne zajema le politike, je nudila
pomemben izhod iz ozkega, s političnim deﬁniranega Tukididovega zgodovinopisnega primeža. Cf. Arnold, 2000, 39 sq.
O pomenu konﬂikta med eruditskimi prizadevanji antikvarjev in ﬁlozofskimi prizadevanji razsvetljencev piše Arnaldo
Momigliano v svojem znanem eseju z naslovom Ancient History and the Antiquarian (Momigliano, 1966, 1–39). Isti
avtor v posebnem članku Gibbon's Contribution to Historical Method (ibidem, 40–55) navaja tudi Gibbonov trud, da bi
spojil pozitivne komponente obeh paradigem: antikvarske in razsvetljenske.
V nadaljevanju Hinske kot možen strukturiran program raziskovanja razsvetljenstva predlaga metodično analizo naslednjih štirih pramenov: 1. programskih idej razsvetljenstva – zastavkov eklekticizma, samopercepcije in avtodeskripcije,
državljanske zrelosti in avtonomije, izpopolnjenosti in intelektualnih transferjev, 2. razsvetljenskih idej spopada – skupka
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Tudi v zgodnjem 18. stoletju lahko, podobno kakor na začetku 19. stoletja, opazujemo
zamenjavo paradigem, četudi v manj spektakularnem obsegu. Na eni strani imamo zgodovinsko metodo, ki so jo razvili eruditi in antikvarji v 17. stoletju (in teh pridobitev ne smemo
podcenjevati), ki pa je zaradi družbenih sprememb postopoma postajala zastarela in nezadostna. Nekateri učenjaki so pomanjkljivost v metodi vzeli kot izziv in razvili lastne metodične korekcije ali dopolnitve; tako se na primer v italijanski produkciji v tem času pojavi
Ludovico Muratori5 in Momigliano (1966, 43) ne pozabi omeniti, da je Edward Gibbon6
obžaloval dejstvo, da Anglija v tistem času ni odkrila ali ni našla »svojega Muratorija«.
Eruditi niso bili, kakor si jih včasih stereotipno predstavljamo, zgolj zbiralci podatkov in
dejstev, temveč občasno tudi apologeti in kritiki političnih in religioznih institucij in moralisti (v pomenu opazovalcev, opisovalcev in presojevalcev človeških šeg in v pomenu vzgojnega
navajanja primerov iz antike kot zgledov za sodobnike). Na drugi strani pa se je v različnih
evropskih okoljih približno v istem času oblikovala zgodovinska ﬁlozoﬁja, ki je svoje preokupacije, zastavke in pojmovanja izražala skozi t.i. »civilizacijska vprašanja«. Zgodovinarji te
smeri so razpravljali o vprašanjih razvoja, institucij, religije, trgovine, običajev, navad.7 Zaradi
same narave zastavitve so bile njihove knjige manj podobne eruditskim razpravam, bolj pa esejističnim orisom,8 ki so favorizirali diskusijo (ne pripoved).9 Dojeli so, da akumulacija dejstev

5

6

7

8

9

frontalnih idej, ki so ﬁngirale kot zastavki zoper obskurnosti, predsodke, praznoverja in nebuloznosti, 3. razsvetljenskih
temeljnih idej – opredelitev in predpostavk npr. Deklaracije o človekovih in državljanovih pravicah, o doumevanju človekovega uma, o razumu in racionalnosti, in 4. izpeljanih razsvetljenskih idej – s katerimi razume percepcije javnosti, javne
sfere v različnih okoljih, ideje svobode tiska, liberalizma, politike, kameralizma itn.
Ludovico Antonio Muratori (1672–1750), zgodovinar, pisatelj, erudit italijanskega Settecenta. Večino življenja je preživel kot
arhivist v modenski vojvodski knjižnici, kjer je urejal dokumente. Njegovi pomembni zbirki virov Rerum Italicarum scriptores (v
28 knjigah, 1723–1751) in Antiquitates Italicae medii aevii (v 6 knjigah, 1738–1742) sta dolgo veljali za vzor arhivske prakse in
zaradi njiju je Muratori užival velikanski ugled po Evropi. Napisal je tudi delo o zgodovini Italije (v 12 knjigah, 1744–1749).
Edward Gibbon (1737–1794), angleški razsvetljenski zgodovinar in član parlamenta. Njegovo najpomembnejše delo Zgodovina zatona in propada rimskega imperija (The History of the Decline and Fall of the Roman Empire) v šestih delih, je izšlo
med letoma 1776 in 1788. Gibbon je veljal (in ponekod še velja) za odličnega stilista. Njegova dela, tako rekoč vsa zasnovana
na primarnih virih, prežema čut za ironijo, a tudi rigorozna in za več kritikov precej moteča kritika krščanstva. Dve poglavji
(XV. In XVI.) Zgodovine zatona in propada sta v zvezi s tem še posebej izraziti in zaradi njiju je bila knjiga v nekaterih deželah
prepovedana. Gibbonov domnevni prekršek (»greh«) je bil v tem, da je – v značilnem razsvetljenskem duhu – krščanstvo in
krščansko cerkev obravnaval kot objekt raziskave in ne kot predmet čaščenja; se pravi kot fenomen splošne zgodovine in ne
kot poseben, od zgodovine ločen fenomen, ki ga odlikujejo nadnaravne pojasnjevalne zmožnosti in sakralne posebnosti.
Za primer vzemimo Jeana-Baptista Legranda d’Aussyja (1737–1800), francoskega profesorja retorike na kolegiju v Caënu in razsvetljenskega zgodovinarja, ki je leta 1782 v 3 obsežnih zvezkih izdal Zgodovino privatnega življenja Francozov
od izvirov Nacije do današnjih dni (Histoire de la vie privée des Français depuis l'origine de la Nation jusqu'à nos jours), v
kateri je zbral prehranjevalne navade, ljudske običaje, zgodovino tehnik in tehnologij ipd.
Medtem ko so si eruditi vzeli čas za dolge opombe, so se ﬁlozofski zgodovinarji zadovoljili s tekočim nizanjem besedila
in so ga le redko podprli z referenčnim aparatom. Momigliano (1966, 46–47) upravičeno opozarja na zaskrbljenost
nekaterih zgodovinarjev – denimo Gibbona, ki je sam črpal tako iz eruditskih del kakor iz ﬁlozofskih traktatov –, kako
naj brez opomb zadostijo standardom zgodovinskih raziskav.
Z razsvetljenstvom se začenja prva resna, prodorna in daljnosežna kritika t.i. pripovednega oz. narativnega zgodovinopisja. To kritiko kasneje v 20. stoletju z močno konceptno in epistemično zastavljeno reﬂeksijo nadaljuje posebna
raziskovalna linija družbenih znanosti, kakor ji pravi Oexle (1996); najprej je to Durkheimova sociološka šola (gl. Durkheim, 1883, 1908; Simiand, 1903a, 1903b, 1903c, 1904), v nemškem svetu pa raziskovalno smer tematizirajo dela
Maxa Webra, v ožjem polju zgodovine jo kmalu prevzame in dopolni predvsem francosko zgodovinopisje: najprej zgodo-
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še ne naredi zgodovine in da so »komponente civilizacije, denimo pravo, religija in trgovina,
pomembnejše od diplomatskih razprav in bitk« (ibidem). Francoski razsvetljenci, katerih slavno ali razvpito - odvisno od okolja, v katerem so ga presojali oz. ga še vedno presojajo - delo
Enciklopedija10 je izšlo v sedemnajstih zvezkih med letoma 1751 in 1765, so izpeljali prehod
med starim in novim redom stvari, pri čemer so radikalno spremenili mentalna orodja, preuredili kategoriziranje oz. kartograﬁjo znanega sveta in s tem, da so religijo podredili ﬁlozoﬁji in
vrhovnemu redu Razuma, pravzaprav »razkristjanili religijo« (Darnton, 2005, 233).
Univerzalna zgodovina, kakor jo vidita razsvetljenca François Marie Arquet iz Pariza, imenovan Voltaire (1694–1778), in August Ludwig (von) Schlözer iz Göttingena (1735–1809),
se ne nanaša ne na isto materijo in ne na enake preokupacije kakor zgodovina s tem imenom, ki
jo je na stara leta razvil konzervativni pruski zgodovinar Leopold von Ranke (tudi zato, da bi v
stari kozmopolitski zgodovinski dispozitiv čim bolj neopazno vdel nacionalno koncepcijo), če
za trenutek zanemarimo tudi same razlike, ki vladajo med Voltairovo in Schlözerjevo koncepcijo zgodovine (ki niso majhne). Schlözerjeva univerzalna zgodovina »ni zgodovina držav, ne
zgodovina religije, pa tudi ne zgodovina trgovine, ne zgodovina umetnosti in celo ne zgodovina
učenih ali kulturnih institucij. Zgodovina prepoznava vloge, ki jih imajo vse navedene institucije
pri 'relevantnih revolucijah človeštva' in upošteva tako 'poplave, potrese, epidemije in visoke cene',
kakor tudi tehnična odkritja, kakršna so izumi 'ognja, kruha, kompasa' [...], dejstva, ki imajo
enako zgodovinsko dostojanstvo kakor bitke pri Arabeli, Zami in Merseburgu« (cf. Marino,
1975, 354–355 o Schlözerju). V podobnem duhu pravi Voltaire (1836 [1756], 226–227):
»Angleška univerzalna zgodovina,11 bolj obsežna, kakor so govori zgovornega
Bossueta kratki in zgoščeni, sploh še ni izšla. Učenjaki, ki so doslej z enim judom
vinarji okrog revije Annales, nato v problematike usmerjena nova zgodovina (nouvelle histoire), katere pomemben del se leta
1976 z uvrstitvijo na urnike École des Hautes Études en Sciences Sociales v Parizu preimenuje v konceptno zgodovinsko
antropologijo (anthropologie historique). Več o tem razvoju gl. npr. Burke, 1993 [1990], 1994; Furet, 1990 [1987]; Galavotti,
s. d.; Rojas in Antonio, 1993; Moradiellos, 1993; Iggers, 1997; Valensi in Wachtel 2001 [1996]; Noiriel, 2003; Cadiou et
al., 2005. Lahko bi rekli, da sta spoznavno konceptno in ne (zgolj) pripovedno zasnovani tudi italijanska mikrozgodovina
(microstoria) in anglo-frankofona nova kulturna zgodovina (new cultural history, gl. Breznik, 2002). To seveda ne pomeni,
da so besedila te šole napisana v pomanjkljivi ortograﬁji, v nekultiviranem jeziku in z miselno okornostjo, ki je, paradoksno,
velikokrat – z vsem spoštovanjem do izjem – bolj značilna za »narativce«, ki pogosto nepoznavanje spoznavnih orodij ter
mišljenjsko nespretnost kompenzirajo z nebogljenimi »literarnimi« ali »poetičnimi« prijemi.
10 Diderotu in D’Alembertu je bil za zgled angleški avtor Ephraim Chambers (ok. 1680–1740) s svojo koncepcijo enciklopedije, imenovane Ciklopedija (Cyclopedia). Polni naslov francoske razsvetljenske enciklopedije je Encyclopédie, ou Dictionnaire
Raisonné des Sciences, des Arts et des Métiers. V njej je približno 72.000 geselskih prispevkov, ki jih je napisalo okrog 420
avtorjev. Dokončna izdaja je štela 35 zvezkov; sedemnajst jih je izšlo med letoma 1751 in 1765, dodatnih enajst zvezkov med
letoma 1762 in 1772, štirje deli leta 1776 in en del leta 1777. Leta 1780 sta izšla še dva dela, ki olajšujeta iskanje po geslih.
11 Okrog 1736, ko začne v Angliji izhajati orjaško skupinsko delo Univerzalna zgodovina v 38 zvezkih, se za trenutek zazdi,
kakor da imajo tam pobudo v tedaj aktualni problematiki »univerzalne zgodovine« (delo izhaja med letoma 1736 in
1765). Čeprav je delo imelo nedvomne pomanjkljivosti in nedoslednosti, o katerih poročata tako Voltaire (med drugim
na navedenem mestu) kakor npr. Gatterer v uvodu v svojo Universalgeschichte, je bilo prevedeno v številne jezike. Göttingenska zgodovinopisna šola, ki jo bomo obravnavali posebej in katere ključna predstavnika sta Gatterer in Schlözer,
kmalu po izidu na Otoku prelomi z angleško kompendijsko koncepcijo univerzalne zgodovine in vzpostavi svojo, utemeljeno na Schlözerjevih načelih (gl. Butterﬁeld, 1955, 47 sq.).
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in dvema prezbitarijancema delali na velikem delu, so imeli docela drugačen cilj
kakor mi. Hoteli so dokazati, da je bil tisti del gore Ararat, na katerem se je ustavila Noetova barka, vzhodno od planote Senaar ali Shinaar ali Seniar; da babilonski stolp sploh ni bil zgrajen s slabim namenom; da je bil visok zgolj levko12 in
pol, ne pa sto trideset levk, kakor so dejali tisti, ki pretiravajo; da je »zmešnjava
jezikov v Babilonu povzročila po svetu najsrečnejše in najbolj občudovanja vredne
učinke«: to so njihove lastne besede. Pozorno so preiskovali, kateri od njih je najbolje računal, ali o učenem Pétauju, ki je naštel šeststotriindvajset milijard šeststodvanajst milijonov ljudi na zemlji približno tri stoletja po Noetovem potopu;
ali o učenem Cumberlandu, ki jih je naštel zgolj tri milijarde tri sto triintrideset
tisoč. Raziskovali so, ali je bil Usaphed, kralj Egipta, sin ali nečak kralja Vénepha.
Niso vedeli, zakaj je vnuk Cayomarata ali Gayumarasa, ki je bil prvi kralj Perzije,
veljal za Adama Hebrejcev, ki ga ni poznalo nobeno drugo ljudstvo.
Naš edini namen pa je bil proučevati umetnosti in šege.
Ker se zgodovina častitega Bossueta konča pri Karlu Velikem, nas je madame
du Châtelet prosila, naj se nasploh, skupaj z njo, poučimo o tem, kaj je bil tedaj
preostali svet, in o tem, kaj je bil vse do naših dni. Pa ni hotela kronologije; zgolj
antičnega almanaha rojstev, porok in smrti kraljev, od katerih so do nas komajda
prišla imena, pa še ta vsa popačena. Opazovati je hotela duha ljudi.«
Ali na nekem drugem mestu (Voltaire, 1765, 221):
»Potemtakem je ta nacija13 [Kitajska – op. avt.], starejša od vseh ljudstev, ki
so se ohranila do danes, ta, ki ima največjo in najlepšo deželo, ta, ki je odkrila
domala vse Umetnosti, preden smo nekatere od njih privzeli, bila vse do današnjih dni vselej izpuščena iz naših domnevno univerzalnih zgodovin.«
Povsem drugače se vzpostavlja razmerje do sveta v nemškem svetu zgodnjega 19. stoletja, se pravi v času, ko strukturantna os zgodovine postane nacija. V tem času se odprt
odnos, ki ga je razsvetljenska göttingenska univerza gojila do mednarodnih intelektualnih
12
13

V francoščini lieue, v latinščini leuca – merska enota, dolga na kopnem okoli 4 km, na morju pa 5555,5 m.
Ne da bi se v tem delu besedila spuščali v podrobnosti, zvezane z različnimi pomeni izraza nacija in z različnimi naravami evropskih nacionalizmov, opozarjam zgolj na to, da nacija za Voltaira ni isto kakor za Rankeja. Podobno beseda
peuple nima enake opredelitve kakor Volk. V primeru francoskega razsvetljenstva gre pri terminih nation in peuple za dva
pravna in konvencionalna aspekta strukturirane populacije, sestavljene iz med seboj enakih in odgovornih posameznikov;
v bismarckovsko rankejevskem primeru pa gre imputiranje različnih oblik sorodstva in organskih (če že ne bioloških
in genetičnih) vezi med večkratno (krvno, duhovno, jezikovno) sorodnimi člani ljudstva kot skupnosti. Razsvetljenska
nacija je prej zbirni pojem za skupnost raznorodnih prebivalcev, podvrženih skupnemu projektu izobraževanja – nacija
kot éducabilité, v romantiki pa pojmovanje nacije zaide v bolj odkrito genealoško formulacijo.
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tokov in je bila – tudi zavoljo te odprtosti – relativno naklonjena recepciji francoskega
razsvetljenstva, začenja odločilno restrukturirati. Skozi močan nacionalno mobilizacijski
manever postopoma zarisujoče se pruske Machtstaat je prej živahno in protežirano mednarodno vrvenje odrinjeno na obrobje in de facto (ne pa še de iure) zatrto.14 Postopno premeščanje v razumevanju univerzalne zgodovine iz razsvetljenskih okvirov v nacionalno historistične je mogoče zaznati pri Friedrichu Schillerju (1759–1805). Dne 21. novembra
1795, osem tednov pred padcem Bastilje in pol leta pred svojim 30. letom, je imel Schiller
na jenski univerzi nastopno predavanje z naslovom Was heißt und zu welchem Ende studiert man Universalgeschichte? (»Kaj je univerzalna zgodovina in zaradi kakšnih namenov jo
študiramo?«). V tem predavanju Schiller, ki se je pred tem večkrat skliceval na Schlözerjevo
razsvetljensko utemeljeno univerzalno zgodovino (Universalhistorie), izpelje premestitev iz
razsvetljenske univerzalne zgodovine, ki je koncipirana kot katalog sopostavljenih in pretežno nehierarhizirano zbranih in iz širših kulturno-družbenih sektorjev zajetih vednosti, v
odkrito teleološko-politično zastavljeno »univerzalno zgodovino« (ostala je denominacija,
ki nima več enake konotacije). Še več, predavatelj brani teleologijo kot edino načelo, ki zmore
dejansko ustvarjati razumno zgodovino (ein teleologisches Prinzip in die Weltgeschichte; gl.
Lamport, 1998, 428). Pri tem razlikuje med empiričnimi raziskavami, ki naj bi kopičile
uporabna znanja, in ﬁlozoﬁjo zgodovine, katere naloga naj bi bila pokazati progresizem v razvoju človeka od necivilizirane (»divjaške«) do civilizirane stopnje. Univerzalna zgodovina
ima zanj nalogo osvetljevati temna obdobja preteklosti in učinkovanja tistih sil, ki na nas delujejo tudi v sedanjosti, v »našem človeškem stoletju« (in unser menschliches Jahrhundert).15
Drugi primer paradigmatskega prehajanja z enega mentalnega vesolja v drugega je
profesor zgodovine Heinrich Luden, sprva študent Augusta Ludwiga (von) Schlözerja,
nato Johannesa (von) Müllerja (ki je tudi Schlözerjev študent),16 kasneje pa Schillerjev
14

O paradigmatskem prehodu (epistemičnem prelomu), ko stare razsvetljenske reference univerzalne zgodovine skupaj s svojimi strogo etimološkimi in (nacionalno) neekskluzivno konotiranimi argumentacijami nenadoma postanejo odvečni inventar,
je pred leti na gostujočem predavanju v Ljubljani govorila Marie-Elisabeth Ducreux. Gl. zapis o tem Kramberger, 2003.
15 Friedrich Schiller in Wilhelm von Humboldt sta bila tesna prijatelja in sta se med letoma 1794 in 1797 redno srečevala
in diskutirala, tako da Humboldtovih kasnejših tekstov o ﬁlozoﬁji zgodovine, ki skušajo preseči Schillerjevo radikalno
ločevanje med zgodovino in ﬁlozoﬁjo, ne gre razmeti zunaj teh (in tudi širših) intelektualnih interakcij in razmerij.
16 Johannes von Müller (1752–1809), Schlözerjev študent na Univerzi v Göttingenu med letoma 1769 in 1771. Po zagovoru disertacije (iz teologije) je bil nekaj časa profesor grščine na Collegium Humanitatis v Schaﬀhausenu, nato je
več let deloval v Ženevi in Mainzu, od leta 1800 pa ga najdemo v službi glavnega bibliotekarja v Cesarski oz. Dvorni
knjižnici na Dunaju (torej prav tam, kjer je s svojo službo 9. decembra 1810 kot 4. skriptor nastopil Jernej Kopitar).
Zaslovel s svojo zgodovino Švice, ki je izhajala v več delih med letoma 1786 in 1808 in ki je spadala med bolj občudovana
zgodovinska dela v obdobju romantike. Doživela je več ponatisov; med drugimi v Leipzigu in Zurichu v 15 zvezkih
med letoma 1824 in 1853. Za objavo Müllerjevih del je po Johannesovi smrti v Tübingenu poskrbel njegov brat Johann
Georg Müller (1759–1819), ki je bil Herderjev učenec. Pruski kralj Friderik Viljem IV. (1795–1861) je 31. maja 1842
ustanovil posebni red za zasluge Orden Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste (Red za zasluge na področju znanosti
in umetnosti), ki naj bi izkazoval čast prominentnim znanstvenikom in umetnikom Prusije in drugih dežel. Med prvimi
sta leta 1842 častno medaljo prejela Johannes von Müller in Jernej Kopitar. Ob ustanovitvi je naslov »prvi kancler reda«
prejel Alexander von Humboldt, leta 1855 pa je častno medaljo reda prejel tudi Leopold (von) Ranke, ki je leta 1867
prav tako postal »prvi kancler reda«. O njem v svojem delu o Nemčiji navdušeno piše Madame de Staël (gl. Staël, 2003
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naslednik na jenski univerzi. Luden sodi med lepe zglede za to zgodnjo nacionalno-ideološko prerazporeditev. V študijskem letu 1808/1809 je nastopil s predavanji z naslovom
Einige Worte über das Studium der vaterländischen Geschichte, katerih neprikrit cilj je bil
»prispevati k nemški osvoboditvi izpod francoske nadvlade in k poenotenju Nemčije«
(Berger, 1997, 23). Kakor je opaziti že iz naslova samega, je nemška nacionalna prerazporeditev uglašena z implicitno frankofobijo. Ludnova predavanja, vsa v duhu prebujajočega
se nemštva, nacionalnega duha in oblikovanja nemške ljudske suverenosti (Volkssouveränität) in nacionalne zavesti (Nationalbewusstsein),17 so bila izredno odmevna in so v obliki
natisnjenih predavanj krožila med nemškimi študenti in širše.18 Posebno naklonjeno publiko si je Luden našel v študentskih »fantovščinah« oz. združenjih (Studentenverbindungen), imenovanih Burschenschaften (nem. Bursch – fant), ki so od zgodnjega 19. stoletja na
nemških univerzah delovala organizirano in podžigala nacionalna čustva.19 Spodbujen z
množično in hvaležno recepcijo, je nato med letoma 1825 in 1837 napisal še Geschichte
des teutschen Volkes v 12 zvezkih in Geschichte der Teutschen (1842/1843). Obema deloma
je skupno plasiranje nacionalne ideje postschlözerjevske vrste kot temeljne identiﬁkacijske
opore nemškega ljudstva (ali nemških ljudstev). Luden v uvodu v prvi del Geschichte des teutschen Volkes uporabi tipično teleološki diskurz, ki je precizno usmerjen k cilju: čaščenju
nemške nacije, obenem pa je anahronističen in žrtvovanjski: »Vselej sem bil mnenja«, pravi, »da mora zgodovinar svoje mentalne moči pred vsem drugim žrtvovati za zgodovino
[1813], 29. poglavje: 372–378), ki bežno omeni tudi Schlözerja.
Danes nekritično govoriti o nacionalni zavesti ali se celo pozitivno sklicevati nanjo, poleg anahronistične evokacije pomeni tudi mobilizacijo vseh aberativnih in nacionalno napihnjenih implikacij, ki izvirajo iz germanofonega mentalnega
okvirja zgodnjega 19. stoletja.
18 Fichte, ki je na Univerzi v Jeni predaval ﬁlozoﬁjo med letoma 1794 in 1799, je verjetno prav tedaj, tj. v času Ludnovih univerzitetnih nastopov, naletel nanj. Kasneje je Fichte – predvsem v Reden an die Deutsche Nation (1807–1808), k čemur se
bomo še vrnili – povzel nekatera Ludnova pojmovanja. Kakor izvemo pri Vinklerju (2006, 155 sq.), je eden od utemeljiteljev
slavistike Pavel Josef Šafařík (1795–1861), preden je leta 1815 odšel na Univerzo v Jeno, študiral pri Ludnu.
19 Prva bratovščina z imenom Urburschenschaft (v nemščini bratovščine včasih navajajo kot B! oz. B!B! v množini) je bila
ustanovljena 12. junija 1815 v Jeni kot združenje vseh nemških univerzitetnih študentov, ki so jih navdihovale liberalne in
patriotske ideje. Kot svojo insignijo so povzeli rdeče-črno-rdečo bandero s snopom zlatih hrastovih listov, ki so bili zaščitno
znamenje prostovoljne pruske vojaške enote Lützowsches Freikorps iz časov napoleonskih vojn. (Tu torej spet srečamo implicitno frankofobo oz. zoper francosko »nevarnost« uperjeno konotacijo; rivalskost med Nemčijo in Francijo je v Nemčiji v
ozadju tako rekoč vseh družbenih manifestacij, razen seveda tistih posameznikov, ki so iz tako zastavljene družbene reprezentacije zavestno izstopili in se ji uprli. Zdi se, da bi mednje v Franciji mogli prištevati Mablyja, h kateremu se bomo še vrnili
in ki v svojih delih eksplicitno zagovarja in utemeljuje nerivalskost med nacijami, pa tudi Condorceta, kasneje Constanta,
Tocquevilla idr. Primer z drugega brega Rena – med Nemci – je Heine, ki se je pred germansko pompoznostjo zatekel v
Francijo in ni gojil, s svojimi »sorojaki« pa tudi ne delil frankofobije. Vendar pa bi ti transferji med Francozi in Nemci in njihovi učinki zahtevali samostojno raziskavo.) Te barve so kasneje postale emblematične za nemško nacijo. Burschenschaften
so razvile vrsto družbenih aktivnosti, med katerimi so bile v ospredju tiste, ki so gojile lojalnost do ideje o združeni nemški
državi. Ker so se obenem opirale na ideje demokracije in svobode (seveda v okvirih združene Nemčije), jih je absolutistični
avstrijski cesarski minister Klemens Wenzel von Metternich s karlbadskimi dekreti leta 1819 prepovedal. Številni člani bratovščin so se udeležili revolucije 1848–1849, po zatrtju revolucije pa jih je precej odšlo na tuje. Po združitvi Nemčije (1871)
so bratovščine doživele kratkotrajno krizo, saj je bilo z uniﬁkacijo eno od njihovih temeljnih programskih načel konzumirano. Kriza pa je minila že v 80. letih 19. stoletja, ko je prišlo do ponovne revitalizacije z gibanjem Reformburschenschaften.
Četudi so v nadaljevanju bratovščine odigrale nemajhno vlogo pri zaostrovanju nacionalističnih in tudi paternalističnih ter
mizoginih družbenih kategorij, je Hitler leta 1935 bratovščine nominalno razpustil, dejansko pa jih je reformiral ter skupaj
z drugimi Studentenverbindungen preoblikoval v ti. Kameradschaften.
17
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očetnjave« (ibidem). Že pri Ludnu imamo torej zastavke patriarhalno-ekskluzivističnega
nacionalističnega diskurza, ki se je v teku 19. stoletja tako razprostranil po germanofonih
deželah.
Po mnenju Ludwiga Dehia (1960, 38 sq.), nemškega zgodovinarja in prvega povojnega urednika Historische Zeitschrift, je zgodovinopisje v 19. stoletju igralo zelo pomembno
vlogo pri oblikovanju nacionalnih identitet predvsem v Nemčiji, s tem pa tudi v Srednji in
Vzhodni Evropi, kjer je prevladoval nemški vpliv.20 Le redko se zgodi (vsaj v Evropi), da
bi ena sama zgodovinska paradigma tako močno učinkovala na tako velikem področju in
se tako trdovratno ohranjala pri življenju, kakor se je historizem pruske zgodovinske šole.
Družbeni sloj oziroma razred, ki je imel odločilno konstitutivno vlogo pri oblikovanju nemške države-nacije in s tem pri oblikovanju ideološke paradigme historizma in ki so ga mnogi
zgodovinarji v zadnjih 20 letih izčrpno preučevali (npr. Iggers, 1968; Bruckmüller, 1991),
je zgornja plast meščanstva v Prusiji, Bildungsbürgertum (izobražensko meščanstvo).21 Če
pa se kakšni razredni ideologiji »posreči, da splošno uveljavi svojo interpretacijo zgodovine«, nadaljujmo s pomočjo Draga B. Rotarja (s.d., 25), »se s tem oblika gospostva, ki je
speciﬁčna za ta razred, predstavi kot kvintesenca, tako rekoč kot telos zgodovine. S tem
dobi razredno gospostvo naravo legitimnega družbenega reda«. Zgodovinsko gledano je historizem sestavina procesov in dejavnosti med oblikovanjem (združevanjem) Nemčije kot
nacionalne države in, ponovimo z Iggersom (1967, 382), obenem ideološka komponenta
nezmožnosti, da bi se nemški svet vzpostavil kot parlamentarna oblika državne ureditve.22
Je odgovor konzervativnih pruskih sil na spremenjene družbene in politične razmere po
globoki zarezi razsvetljenstva in francoske revolucije v nanjo nepripravljeni kolektivni imaginarij (odtod reﬂeksna repulzija). Da pa je trdovraten obstoj relativno ozke in statične historistične mentalne strukture še danes – predvsem v deželah Vzhodne in Srednje Evrope,
kjer v nacionalnih simbolni strukturah (še zmeraj) zaseda mesto, ki ni bilo in še naprej ni
ustrezno reﬂektirano – mogoč, vsekakor kaže, da historistično mišljenje kot spontana obča
20

Prav tako ne smemo prezreti vpliva, ki ga je historizem imel v Ameriki. O vlogi države, postopno preoblikovane v Machtstaat, in nemškega izobraženskega meščanstva, Bildungsbürgertum, v nemškem zgodovinopisju 19. stoletja več v Iggers,
1968 in 1995; tudi v Assmann, 1994 [1993].
21 Sam pojem Bildung, tako zelo pomemben za razumevanje zgodovine in mentalne strukture nemških dežel, ima lastno
zgodovino pomenskih transformacij. Izviral naj bi iz pietistične teologije 16. stoletja, po kateri naj bi predan kristjan
svoje nadarjenosti in dispozicije kultiviral (Bildung) po božji podobi. Poleg teološke rabe termina so ga v ﬁlozoﬁji uporabljali tudi Paracelsus, Böhme in Leibniz, z njim pa se merili na razvoj ali razgrnitev določenih potencialov v organizmu.
Skozi 18. stoletje pojem pridobiva politične in ﬁlozofske konotacije. Moses Mendelssohn (1729–1786) Bildung izenači
s samim razsvetljenstvom. Herderjeva raba, ki že napoveduje in umešča nacionalistično instrumentalizacijo, gre onkraj
deliberativnih implikacij, ki jih Bildung ima za individua, in se spoji z ljudstvom (Volk); Bildung zanj predstavlja izkušenjsko totalnost skupnosti, ki je zmožna koherentne identitete in ki čuti skupno usodo. Heglovo pojmovanje Bildung
je v prepričanju, da je znanje mogoče osvojiti zgolj skozi izkušnje, se pravi, da učenje predpostavlja določeno aktivnost,
angažma. Cf. Assmann, 1994 [1993].
22 Iggers (1967, 38) dodaja, da je tudi struktura nemške univerze, zgrajena na togi hierarhiji, ki je dajala le malo profesorjev
(Ordinarien) in ki je izvrševala oster nadzor pri sprejemu kandidatov v zgodovinsko profesijo, bistveno prispevala k
nezmožnosti družbenega sprejemanja sprememb in integriranja demokratičnih družbenih tokov.
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RAZSVETLJENSKA (TOPOGRAFSKA) KONCEPCIJA ZGODOVINE

HISTORISTIČNA VEKTORSKA OZ. TELEOLOŠKA
KONCEPCIJA ZGODOVINE

(Zgodovina zajema sociokulturno in politično dogajanje v skupnosti oz.
vse segmente družbe, ki so med seboj povezani na kompleksen način;
posamični dogodki niso obravnavani kot izolirani agregati, ampak kot
presečišča različnih trajektorij, in so povezani z drugim dogajanjem
v skupnosti; dopušča multiple identitete in prehajanja med njimi.)

(Razen motivirano – režimsko – izbranih političnih, upravnih in državno
reprezentativnih dogodkov ostaja »zunaj« zgodovine vse sociokulturno
dogajanje v skupnosti; posamični dogodki so obravnavani kot izolirani agregati,
nepovezani z drugim dogajanjem v skupnosti; vsiljuje homogenizacijsko,
v skrajnih oblikah tudi ekskluzivistično nacionalno identiteto.)

Razmerja med dogodki
in družbenimi segmenti
so kompleksna in jih je
treba skozi zgodovinsko
raziskavo šele rekonstruirati.

Nacionalno »nepomembne« manifestacije: npr. znanost
ali umetnost, ki ne pristajata na narodotvorno redukcijo,
zgodovina žensk, otrok, privatnega življenja, mladih,
materialne kulture, higiene, vonja, telesa. Tudi disidenti
in izseljenci, ki so zunaj percepcije in okvirov kolektivne
memorije in s tem zunaj zanimanja.

Avtonomna in med seboj
povezana področja družbenega
življenja; meje med njimi so
arbitrarne in omogočajo
vzdrževanje multiplih identitet.

Legenda obeh prikazov:
dogodek, pojav
recipročna razmerja
med dogodki, pojavi
enostranski (diktiran) vpliv
v družbenih odnosih
prepustne meje med
družbenimi polji in segmenti
prepustne meje družbenega
prostora
neprepustne meje
družbenega prostora
nacionalno konstitutiven
dogodek, pojav

Pokristjanjevanje

PREHODNI OKVIRI
KOLEKTIVNE
MEMORIJE

Izviri
nacije,
naselitev
etnije.

(Omogočena je širša
kulturna in idejna
menjava, odprta
struktura.)

Vzpostava
nacionalnih institucij
in transmisij (invencija
tradicije in kontinuuma).

Boji in bitke v imenu
nacije in uveljavljanje
pravovernosti (pregon
heretikov v imenu vere
ali nacije ipd.).

Ustanovitev
države nacije
(nacionalne
države).

Komemoracije države
nacije (prazniki, obletnice,
jubileji ipd.) prek elitnih
izbrancev in sistema
zaslug za nacijo.

NEPREHODNI OKVIRI NACIONALNE MEMORIJE
(ZADNJA RIGIDNA MEJA JE PRAVZAPRAV VEKTOR SAM –
KRONOLOŠKI SKELET), AVTARKIČNOST IN SAMOREFERENČNOST
(Nacionalna Sonderweg, brez širše kulturne in idejne menjave, zaprta struktura.)

Grafini prikaz : Vizualna ponazoritev razlikovanj med
razsvetljensko (levo) in historistino (desno) koncepcijo zgodovine

ideologija, izhodiščno povezana s produkcijo nacij v 19. stoletju, še ni povsem izčrpano
(nemara je celo narobe: z naraščajočo vlogo cerkve in s hegemonijo nacionalističnih perspektiv se v nekaterih državah celo nevarno krepi). Da, skratka, še vedno streže nekaterim
družbenim, ekonomskim in političnim zahtevam.
Razsvetljenstvo in historizem potemtakem zaradi različnih ﬁlozofskih podlag in epistemičnih propozicij svet in preteklost zasegata na različna načina (gl. graﬁčni prikaz 1),
ki pa nista prepoznavna za vsakogar. Med njima ni preproste kontinuitete, ki bi jo rada
videla narodotvorna in narodnjaška zgodovinopisja. Četudi razsvetljenstvo priznava, da sta
država in politika pomembni za zgodovino, zgodovina zanj kljub temu pomeni »vpletenost
vse družbe in ne zgolj države« (cf. Schlözer po Marino, 1975, 355). Četudi razsvetljenstvo
razume, da je kronološki okvir potreben in pomemben, zelo jasno vidi strukturirana mentalna področja onkraj datumov in političnih komemoracij, njegov raziskovalni teren zajema široko polje kolektivne (družbene) memorije. Četudi se razsvetljenski zgodovinarji –
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nemara celo bolj kakor pozitivistični historisti – zavedajo globinskega pomena detajla (a ne
samega zase, ampak inherentnega celoti in v funkciji sistema), jih v zgodovinopisju bodisi
nagrmadena erudicija bodisi samozadostna pripoved pravzaprav ne zanimata. Koncepcija
razsvetljenske univerzalne zgodovine je v nasprotju s koncepcijo historistične nacionalne
zgodovine utemeljena na etnografski oz. civilizacijski evidenci in kot taka neekskluzivistično obravnava tudi neevropske kulture, ki jih nacional(istič)na konstrukcija vidi le kot subsidiarne v razmerju do same sebe. In tudi razsvetljenska koncepcija zgodovinopisja ni zgolj
ena sama, ampak se od okolja do okolja razlikuje v nekaterih ključnih elementih.

Od »Kaj je razsvetljenstvo?« do »Kaj so razsvetljenstva?«
Razsvetljensko izkušnjo, ki jo Peter Gay (1969, 3sq.) – v nasprotju s krščansko interpretacijo razsvetljenstva Gilberta Murraya iz obdobja med vojnama, ki meni, da gre razsvetljenstvo jemati kot failure of nerve, – imenuje okrevanje živcev (recovery of nerve), bi
lahko opisali z nenadnim vdorom vitalnosti v vse pore družbenega življenja: s povečanjem
življenjskega upanja, zaupanja in prizadevanj za boljše življenjske razmere, z zavzetostjo
za raziskovanje in kritično reﬂeksijo, s povečanim interesom za družbene reforme v prid
bonum communis, naposled s širjenjem sekularizma in z visoko pripravljenostjo za tveganja, kar hkrati pomeni z visoko stopnjo družbene odgovornosti. Te novosti nikakor niso
zanemarljive in tudi dejstvo, da beseda inovacija v razsvetljenstvu pridobi pozitiven naboj
in je pogosto uporabljana, kaže na spremembo vrednostnega sistema v primerjavi s 16. in
17. stoletjem.
V renesansi so ljudje, tako izpeljuje Gay (ibidem), dramatizirali človekovo nezmožnost
s tem, da so slikali zgodovino kot pripoved o propadu ali kot prizorišče brezizhodnih ciklov. Renesančni humanisti so še vedno izbirali med dvema skrajnima razpoloženjema:
med neoplatonično resignacijo in alkimističnimi sanjami o neizmerni moči. Ključna metafora renesanse je bila »kolo sreče«, ki je generirala antagonistična pomenska polja (npr.
v znamenju dvojice Fatum/Fortuna), človekovo delovanje pa vpenjala v usodni red stvari,
katerega skrajna konca sta, bodisi absolutizacija bodisi relativizacija človekovega življenja:
vse se spreminja – človek je nekoč zgoraj, drugič spodaj, družine se vzpenjajo in propadajo, kakor se alkimistična snov topi in zopet nastaja. Eden od prodornejših renesančnih
učenjakov Nicolò Machiavelli (1469–1527) je zagovarjal tezo, da si je mogoče z močjo in
brezčutno silo od kapriciozne Fortune (sreče) izsiliti pol eksistence, druga polovica pa vselej
ostaja v rokah drugih muhastih boginj (v prvi vrsti Fatum – usode).23 Šele Francis Bacon
(1561–1626) in René Descartes (1596–1650) sta prelomila s tem zgodovinskim fatalizmom. Descartes v zadnjem delu svojega Diskurza o metodi (Discours sur la méthode) govori
o praktični znanosti, s pomočjo katere naj bi človek obvladoval naravo in jo uporabil v svoj
23

Več o renesančnih pomenskih horizontih, simbolizaciji in razmerjih med spoloma gl. v Rotar, 1987.
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prid. Iz tega se kasneje razvije razsvetljenski topos zmagoslavja nad naravo, ki konec 18. in v
19. stoletju postane kliše. Bacon pa ponovno relansira stari rimski pregovor o tem, da je vsak
človek arhitekt svoje lastne sreče, ki ga preoblikuje v program, katerega temeljna poanta je
v preudarni in razumski treznosti.24 Slogan o obvladovanju človeške usode si je našel tudi
pot v Ameriko, kjer ga je leta 1770 Thomas Jeﬀerson s sintagmo faber suae quisque fortunae
vključil med svoje maksime.
Razsvetljenstvo ni kompakten in homogen fenomen ne na nadnacionalni idejni in ne
na lokalni kulturni ravni. Tradicionalen pogled na razsvetljenstvo, po katerem naj bi tam
nekje med letoma 1730 in 1770 predvsem v pariških salonih gojili, razvijali in kultivirali
literarno in ﬁlozofsko, skratka duhovno komponento Lumières, in po katerem naj bi bilo
razsvetljenstvo homogeno postavljeno na Newtonovih zakonih, je bil v zadnjih nekaj desetletjih skozi intenzivno raziskovanje v več smereh in na več ravneh ter skozi obsežno
produkcijo znanstvenih del glede marsičesa odločilno presežen. Družbene reprezentacije
o »ahistoričnem 18. stoletju«, ki so jih kakor lastne projekcije proizvedle izključevalne narodobudniške doktrine 19. stoletja, da bi sebe vzpostavile kot posvečeno »zgodovinske«
(»historistične«), so se umaknile bolj pretanjenim pogledom na dogajanja v 18. stoletju in
speciﬁkacijam razlikovanj med različnimi modeli razsvetljenstva kakor tudi evidentiranju
razlik med razsvetljenskimi dosežki in novimi nacional(istič)nimi pobudami. Antropološki
obrat v zgodovinopisju (od 70. let 20. stoletja, ponekod pa že prej) je na novo obudil zanimanje za socio-kulturni življenjski svet ljudi, za živo in zapleteno komuniciranje v njem in
za materialne podlage njegovih kulturnih interferenc.
Novi pogledi, ki so pomagali strukturirati bolj diferencirane in subtilne študije o socialni, kulturni in intelektualni zgodovini razsvetljenstva,25 o (transnacionalni ali celo anacionalni) diseminaciji tiskov v tem obdobju,26 o vlogi in pomenu žensk v razsvetljenskem
obdobju,27 o analognih in homolognih idejnih erupcijah brez neposrednih referencialnih
24

Eden od Baconovih predhodnikov v 16. stoletju je francoski zgodovinar La Popelinière (dejansko: Henri-Lancelot Voisin de la Popelinière, rojen med 1540 in 1545, umrl leta 1608), ki je premišljeno zavrnil apokaliptične vizije renesančne
ﬁlozoﬁje in vztrajal pri človeškem nadzoru nad svojim življenjem. Takole pravi: »V človeških dejanjih ne prepoznavam
nobene dobre ali slabe sreče, naključja ali kakršnekoli usodnosti; svobodno naj zatrdim, da svojo usodo, dobro ali slabo,
ustvarjamo sami«. Cit. po Gay, 1969, 6 v op. 5.
25 Pionirska študija, ki je za pol stoletja zgodnjejša od drugih, je delo D. Morneta Les origines intellectuelles de la Révolution
française (1933). Njegove raziskave so nadaljevali D. Roche, P. Chaunu, R. Darnton idr.
26 Tu je treba opozoriti na nekaj del R. Darntona: In the Business of the Enlightenment: A Publishing History of the Encyclopedie (1979), The Forbidden Best-Sellers of Pre-Revolutionary France (1996), gl. tudi Darnton, 2005.
27 Npr. S. I. Spencer, French Women and the Age of Enlightenment (1984), G. Duby in M. Perrot, Histoire des femmes en
Occident III, 16e–18e siècles (1991), M. Seidman Trouille, Sexual Politics in the Enlightenment: Women Writers Read Rousseau (1997), D. Godineau, Les femmes dans la société française 16e – 18e siècle (2006). Status žensk se v razsvetljenstvu
drastično spremeni, tako v dobrem kakor v slabem. Kljub javnim disputom v zvezi z enakim dostopom žensk do izobraževanja (Helvetius, Condorcet, Rousseau idr.), v zvezi z individualnimi pravicami ženske in državljanke (Olympe de Gouges leta 1791 napiše Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne / za slovenski prevod gl. Gouges, 1989 [1791];
Mary Wollstonecraft pa leto kasneje Vindication of the Rights of Women / za slovenski prevod gl. Wollstonecraft, 1993
[1792]), v zvezi z gospodarsko libertarnostjo in s socialno blaginjo, pa se naposled neenaki položaj žensk ni spremenil.
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razmerij,28 so nedvomna znamenja tega, da so zanimanja razsvetljencev precej kompleksnejša, kakor smo nekoč verjeli ali bili pripravljeni verjeti, in da poleg literature in ﬁlozoﬁje, ki
sta bili dolgo časa potiskani v ospredje, kajpak zajemajo še mnoga druga interesna področja.
Četudi igra francosko razsvetljenstvo, ki je nemara bistveno globlje kakor drugod zarezalo
v mišljenjski horizont skupnosti in tam uspelo redeﬁnirati sloje kolektivne memorije na
način, ki ga občutimo še danes,29 marsikje konstitutivno vlogo, pionirske raziskave Franca
Venturija (1971) razsvetljenstvo razstavljajo na partikularne razsvetljenske kontekste, ki
niso preprosto zvedljivi drug na drugega.30
Znotraj razsvetljenstva obstajajo področja, kjer se je status žensk izboljšal (v času revolucije so ženske pridobile pravico
legalnega dedovanja in pravico do ločitve, a obe sta bili odpravljeni med letoma 1816 in 1884), a tudi takšna, kjer se je
poslabšal (npr. kapitalska logika je sprožila vrsto zakonov, ki so omejevali pravice žensk do lastnine in poslovanja; tako
je ok. leta 1600 v Londonu približno 2/3 žensk vodilo poslovanje, po letu 1800 pa je med vodilnimi kadri le še 10 %
žensk). V zvezi z izobraževanjem so imele v realnosti diskusije dvojni učinek : na eni strani je več žensk imelo možnosti za
izobraževanje, obenem pa je to bilo kvalitativno degradirano. V razsvetljenskih krogih so bile le redke ženske neposredno
posvečene v ﬁlozoﬁranje, četudi so vodile literarne in učenjaške salone, saj je bilo zanje prihranjeno področje ročnih spretnosti in dekorativnih dosežkov (pletenje, šivanje, kuhanje, risanje, glasba) in področje materinstva. Konec 18. stoletja se
začnejo restrikcije v zvezi s spolno politiko: leta 1793 v Franciji zaprejo klube žensk, leta 1795 za ženske prepovejo obisk
skupščine in sankcijam podvržejo srečanja, ki se jih udeleži več kakor 5 žensk. Dokončno degradacijo pridobitev pomeni
Napoleonov Code civil (Civilni zakonik) iz leta 1804, ki ženske deklasira v večne »mladoletnice«, nezmožne skrbi zase.
Zakonik je služil za podlago številnih evropskih zakonodaj.
28 Kant je v času, ko je objavil Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? (5. decembra 1783 v Berlinischen Monatsschrift),
živel na tedaj vzhodnopruskem baltskem obrežju v Königsbergu (danes Kaliningrad). Nikdar v življenju ni bil v Parizu in
tudi sicer njegovo življenje ni bilo posebno razburljivo (gl. Holm in Thompson, 1942, 108sq.). Kantov članek je odgovor
na besedilo berlinskega župnika Johanna Friedricha Zöllnerja (1753–1804), v katerem Zöllner zavrača civilno poroko
[o tej so bralci Berlinischen Monatsschrift izpod peresa Mosesa Mendelssohna – sprva skritega pod anonimnostjo – lahko
brali v septembrski številki], ki naj bi jo po njegovem mnenju lansirala zmešnjava laičnih prizadevanj unter dem Namen
der Aufklärung. Zöllner se v imenu državnih interesov zavzema za cerkveno poroko, ob koncu svojega prispevka pa zastavi provokativno vprašanje “Kaj je razsvetljenstvo?”, češ da še nikjer ni zasledil odgovora nanj. In na to odgovorita Kant
(1987 oz. 2004 [1783]) in Mendelssohn ločeno (v tem odgovoru zadnji razkrije svojo identiteto). Za študijo pomenskih
transformacij sintagme Sapere aude!, ki je sicer Horacijeva, skozi čas pa so se njene rabe in pomeni spreminjali, dokler se
niso v 18. stoletju napolnili s speciﬁčnim razsvetljenskim pomenom, gl. Venturi (1971, 35–47). Za Foucaultova razmišljanja o razsvetljenstvu, gl. Foucault, 1991, 145–158. Tudi razsvetljenski krog v Göttingenu označuje njegova speciﬁka,
saj je hanoverski vladar, pod katerega jurisdikcijo je Göttingen spadal, obenem tudi kralj Velike Britanije, kar pomeni,
da so bile intelektualne izmenjave med angleškim in nemškim svetom tukaj bolj redne in kontinuirane. Göttingenska
univerza je razvila močno smer državnih znanosti (»državoznanstva«), skozi katero je izobraževala razsvetljeni administrativni kader.
29 Denimo v poudarjenem kritičnem momentu v polemičnih diskusijah, ki so trdno oprte na argumentacijo in si jih nihče
ne drzne omejevati in sankcionirati in še manj odpraviti, češ da so subjektivne; v izostreni državljanski drži posameznika
in posameznice, ki zna in se ne obotavlja dvigniti glasu ob zlorabah oblasti itn.
30 Venturi prikaže dejavnosti Beccarie in Galianija, ki sta se sem in tja prikazala v pariških salonih, znotraj italijanskega
miljeja. Beccaria, denimo, je v Milanu skupaj s Pietrom in Alessandrom Verrijem ustanovil skupino »Il caﬀé«, medtem ko
je Galiani v Neaplju skupaj z nekaj razsvetljenimi kolegi, med katerimi je bil tudi Antonio Genovesi (prvi nosilec katedre
za politično ekonomijo v Evropi), razvijal posebno različico razsvetljenske misli. Venturi opozarja na obstoj podobnih
skupinic še v Benetkah, Piemontu, Toskani in celo v okolici papeških območij, pa tudi v Španiji, Rusiji, na Poljskem idr. V
tem smislu in znotraj tako zastavljenega okvira so raziskave živahnega delovanja intelektualnega mikrokozmosa, recimo
jim eruditsko-razsvetljenskih krožkov na Primorskem in širše v Istri še vedno premalo popolne, premalo kompleksne in
preveč razpršene (namesto, da bi razsvetljenski krožki bili obravnavani kot del istega ali sorodnega kulturnega horizonta,
ostajajo v primežih nacionalnih zgodovin razpršeni in nepovezani), predvsem pa s strani slovenskih zgodovinarjev pičle.
O omenjeni tematiki je najti nekaj pomembnih člankov zlasti v koprski reviji Annales in Acta Histriae. Revija Acta
Histriae, št. v, 1997, je v celoti posvečena koprskemu učenjaku Gianu Rinaldu Carliju (1720–1795) (gl. zlasti prispevke
A. Mazzettija, D. Darovca, S. Žitka, I. Flego, I. Markovića, Z. Šmitka, P. Del Negra idr.), za izris zgodovinskega ozadja
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Ko govorimo o razsvetljenski paradigmi, moramo imeti pred očmi pluralno in diferencirano pojmovanje razsvetljenstva oz. razsvetljenstev, kar pomeni, da so se razsvetljenstva
kljub nekaterim temeljnim skupnim potezam, ki jih bomo v nadaljevanju orisali, glede na
partikularne geografske in družbene kontekste v marsičem razlikovala. Velikokrat se ob
analizah razsvetljenskih tokov celo zdi, da gre bolj za izolirane elemente, ki ne oblikujejo
idejnega toka, a kljub temu kažejo določeno dojemljivost za razsvetljenski spoznavni horizont.31 Vsemu navkljub pa lahko rečemo, da je ključna poteza vseh variacij razsvetljenstva
odpiranje mišljenja za druge in drugačne, dotlej prezrte ali omalovaževane poglede ter problematike. Kulturno-antropološka dimenzija razsvetljenstva ima tudi svoje politične implikacije, saj povzema željo meščanstva (tretjega stanu, Tiers–État, Bürgertum) po konsolidaciji in po odporu zoper avtokratsko oblast starih knežjih hiš.
Evropa gre v 18. stoletju skozi proces razširjanja svojih intelektualnih mej vse do točk
ali (intelektualnih in mentalnih) krajev, ki so v določenih okoljih delovala kot mentalne
meje, kot nepremostljive – tu bi upravičeno lahko rekli tudi epistemične – ovire za mišljenje. Zato, pravi Venturi (1971, 14), je eden najbolj zahtevnih problemov evropskega
18. stoletja zvezan z razumevanjem dvojega, in sicer (1) do katere točke je razsvetljenska
racionalizacija tehnika, tj. povsem instrumentalna znotraj mentalnih struktur, ki jo obvladujejo in obdajajo, in (2) do katere točke je, narobe, ta nova mentaliteta zmožna erodirati in
razpustiti same okvire, ki jo držijo vklenjeno in jo ovirajo.

Istre je dober širši pregled beneške zgodovine med 16. in 18. stoletjem Miroslava Bertoše (Doba Venecije: XVI.-XVIII.
stoljeće, 1995), za gospodarski razvoj severozahodne Istre v istem obdobju pa gl. Darovec (1998a in 1998b). Kolikor je
mogoče razbrati iz produkcije »kontinentalnih« slovenskih zgodovinarjev, se z razsvetljenskimi komponentami v obalnih
mestih, ki so danes v mejah slovenskega državnega ozemlja, niso temeljiteje ukvarjali. Ta odsotnost zanimanja za obalni
del države je opazna tudi na bolj odmevni in reprezentančni ravni: v Enciklopediji Slovenije (10. knjiga, Pt–Savn, 1996,
114–118) v geslu »Razsvetljenstvo« ni niti sledu o živahnem delovanju akademij (v tedaj beneških) obalnih mestih 18.
stoletja, ki so bile v marsičem pomembne nosilke razsvetljenskih idej. Nasprotno, geslo v enciklopediji je strukturirano
v maniri, ki smo jo omenili kot značilnost zastarelega pojmovanja razsvetljenstva (razdeljeno je na pododdelka ﬁlozoﬁja
in književnost). Obče razširjena odsotnost (multi-etnične) primorske zgodovine 18. stoletja na splošni nacionalni reprezentacijski ravni ali celo odsotnost zanimanja za integriranje zgodovinskega dogajanja s področja sedanje Primorske v
celovitejšo zgodovinsko podobo ozemlja, ki je danes ozemlje slovenske države, je bržčas kompleksen simptom uniformne
narave slovenske vladajoče kulture in z njo zgodovinopisja. Na eni strani je v tej kulturi opaziti »spontano« ideološko polarizacijo Slovenije na pozitivno vrednoteno in privilegirano zgodovino »avstrijske orbite« (protežirana germanofonost) in
diskriminirano zgodovino »beneške orbite« (zapostavljana romanofonost). Na drugi strani pa slovenska vladajoča kultura
še zmerom vzdržuje endemično pojmovanje slovenskega jezika kot ključne determinante nacionalnosti in s tem odriva
– velikokrat bolj pretanjene in intelektualno zahtevnejše – kulturne prispevke alofonih na istem ozemlju in znotraj iste
družbene konstitucije, ki ji pripadajo slovenofoni prebivalci. Gl. tudi Rotar, 1995 in 2007b. V zvezi s širšim zgodovinskim
kontekstom in z nekaterimi aspekti razvijanja reformiranih krščanskih frakcij onkraj Alp, ki so razvijale svojo drugačnost
od italijanskega sveta in s poznjesrednjeveškim odstranjevanjem mediteranskih komponent iz imaginarne konstitucije
kontinentalne Evrope gl. Chastel, 1995 [1983].
31 Ludovica Antonia Muratorija (1672–1750), ki velja za utemeljitelja kritične metode v italijanskem zgodovinopisju in je
odločilno vplival na Giana Rinaldija Carlija, ima denimo Momigliano (1966, 42) še za pripadnika eruditske antikvarske
dobe, ne za pravega razsvetljenca.
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Nemški (germanofoni)32 model razsvetljenstva vsebuje ob drugem neko izrazito značilnost, in sicer rigidnost, ki jo opažamo v njegovem razmerju do mentalnih meja, ob katere
zadene. Venturi (1971, 15) lepo prikaže, kako se v svojem času sloviti nemški razsvetljenec
Christian Wolﬀ (1679–1754)33 s svojimi učenci nenadoma zaustavi pred zelo natančno
določljivimi političnimi in religioznimi pregradami – epistemičnimi ovirami – ter zato, ker
jih (straho)spoštuje (četudi je to v popolnem nasprotju z njegovo siceršnjo držo in stališči),
zavrne konfrontacijo z njimi:
»Wolﬀ ima čut za kozmopolitizem, ki je prav iz 18. stoletja, ki pa je omejen
in ublažen s partikularizmom, z nemškim regionalizmom. V njem živi volja
za spravo med različnimi verskimi sektami, ki je Leibnizova dediščina, vendar
pri Wolﬀu napaja tudi željo, da bi manevriral med različnimi veroizpovedmi.
Pa se vendarle umakne pred edinim obrazcem, ki je bil zmožen dati čustveno in ekspanzivno moč iz preteklosti podedovanemu irenizmu,34 reči hočem,
obrazcu deizma. Je ponosen, inteligenten, odločen, da se bo upiral zmerjanju
in vojaškemu ali pobožnjakarskemu mračnjaštvu svojih nasprotnikov, svojih
sovražnikov in vlad. S svojo držo tako ustvarja tipični spopad med novimi intelektualci ter državnimi in cerkvenimi oblastmi, ki ga opažamo v Nemčiji 18.
stoletja. Pa vendarle se njegove omejitve, njegovo hotenje, da ne bi nikoli prestopil nekaterih določenih pregrad, naposled pri tistem, ki je kljub temu hotel
biti zavetnik ﬁlozofov – pri Frideriku II. – iztečejo v najbolj jasno opredelitev
te delitve, tega razdeljevanja nalog med ljudi kulture in človeka vladanja, ki jo
je bilo nato v Nemčiji celo v kakem poznejšem obdobju tako težko premagati.
In prav v tem se Aufklärung zdi tako pogosto omejena, če jo primerjamo s
francoskimi Lumières.«

32 Izraz »germanofon« v članku uporabljam za zaznamovanje nemško govorečih skupnosti, kar pomeni, da z njim zajemam
dežele, kjer se govori oz. se je tudi v času, ki ga obravnavam, govorilo nemško (v prvi vrsti merim na Nemčijo in Avstrijo).
Beseda ne označuje nacionalnosti, ampak jezikovno rabo.
33 Christian Wolﬀ (tudi Wolf ali Wolﬁus), sloviti nemški matematik, ﬁzik in ﬁlozof med Leibnizem in Kantom, morda
najizrazitejša ﬁgura nemškega razsvetljenstva. Wolﬀ je sprva kot Privatdozent predaval na Univerzi v Leipzigu (1703–
1706), zatem pa so ga poklicali na Univerzo v Halleju, kjer je predaval matematiko in zadnja leta tudi ﬁziko (priporočilno
pismo za Halle mu je napisal Leibniz, s katerim se je spoprijateljil). Bil je kompetenten domala na vseh eruditskih področjih razsvetljenskega repertoarja, posebej pa se je ukvarjal z ekonomijo in javno upravo kot akademskima disciplinama, ki
jima je – vsaj v Nemčiji – tudi postavil temelje. S svojim delovanjem in pisanjem naj bi vplival na ameriško Deklaracijo
o neodvisnosti. Poleg tega je bil prvi, ki je vzpostavil nemščino kot jezik akademskih predavanj, čeprav je ob tem pisal
tudi v latinščini, da mu je mednarodna študentska populacija lahko sledila. Na Univerzi v Halleju je kmalu naletel na
hude nasprotnike, saj je bil Halle obenem sedež protestantskega pietizma, ki se je po dolgih bojih zoper protestantski
dogmatizem vzpostavil kot nova ortodoksija. Spor med Wolﬀom in pietisti je izbruhnil leta 1721. Gl. Clark, 2006.
34 Irenizem je izpeljanka iz grške besede eirênê, ki pomeni mir. Irenejske knjige so tiste, ki imajo namen znova vzpostaviti
mir med kristjani različnih veroizpovedi. Sicer irenizem v prenesenem pomenu označuje tudi razumevajočo držo v diskusiji med ljudmi z različnimi mnenji. Cf. Le petit Robert, elektronska verzija, Pariz, VUEF, 2001.
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Odstavek je, poleg tega, da nam na plastičen način pomaga izostriti zaznavo razmejitvenih potez med francoskim, z (laično) republikansko vizijo zaznamovanim, in nemškim,
v religiozni in absolutistični referenčni okvir položenim razsvetljenstvom, navsezadnje pomemben predvsem zaradi tega, ker nam skozi izris kontur speciﬁčnega nemškega mentalnega okvira iz razsvetljenskega obdobja približa elemente (nezmožnost odtrganja od te(le)oloških predispozicij, ohromelost pred oblastnimi strukturami, resignacija pred neposredno konfrontacijo idr.), ki jih prepoznavamo tudi pri nekaj članih kroga slovenskih razsvetljencev. Zaradi dolgega vztrajanja etabliranih mentalnih vzorcev, še bolj pa zaradi preživetja in stopnjevanja prav tega obskurnega germanofonega aspekta razsvetljenske kulture v
predmarčnem obdobju se z njimi srečujemo še danes. V okvirih nemškega razsvetljenstva
se prav iz te togosti, iz te spoznavne vrzeli oz. zaradi nezmožnosti prestopanja zakoličenih
meja, lahko bi celo dejali iz te resignirane mentalne inhibicije, zaradi katere ob soočenju
z avtoriteto namesto suverene državljanske drže ali celo upora prevladata ohromelost in
pokorščina, še pred restavracijo, znotraj samega polja Aufklärung naredi nekakšna notranja
guba, ki sproži protirazsvetljenski tok, ki je velikokrat – zaradi nenatančnega branja in površnosti ali zaradi vselej zainteresirane ideološke slepote – kar prištet k samemu razsvetljenstvu, četudi so njegovi učinki in zastavki razsvetljenstvu v resnici nasprotni. 35
Razsvetljenstvo v religioznih okvirih seveda ni fenomen, ki bi ostajal vezan zgolj na
germanofone dežele, četudi je v teh dominiral nad drugimi možnimi modeli; katoliški različici razsvetljenstva lahko npr. sinhrono sledimo tudi v Franciji in Italiji. V Italiji je prolegomena zanjo z delom Della regolata divotione de’cristiani (1747) napisal malo prej omenjeni
Ludovico Antonio Muratori (delo so leta 1759 prevedli v nemščino in je izšlo pri dunajskem založniku Trattnerju). Muratori si je dopisoval z Gottfriedom Wilhelm Leibnizom
(1646–1716),36 prav Leibniz pa je bil tisti, ki je po mnenju Tapiéja (1973, 247) impregniral
35

Religiozne različice razsvetljenstva v razmerju do francoskega republikanskega creda označuje določeno protislovje, saj
se – če kje – prav v razsvetljenskem dispozitivu um, misel in spoznanje ne bi smeli ustaviti na mejah konfesije, države in,
denimo, jezika. Možnosti, kako »religiozne različice razsvetljenstva« klasiﬁcirati in analizirati, sta torej vsaj dve: ena je v
tem, da jih imenujemo za razsvetljenske, kakor to stori Venturi (1971), in jih skušamo kategorično umestiti v socio-kulturni kontekst, ki ga nato nadalje diferenciramo, druga pa je v tem, da jih ne imenujemo razsvetljenske, saj v marsikateri
komponenti delujejo zoper temeljne postavke razsvetljenstva, ali da jih celo proglasimo za antirazsvetljenske (Berlin, 1998
[1973]) smeri znotraj razsvetljenstva in za odzive na bolj prodorne tokove razsvetljenstva, nato pa jih skušamo meriti s
te konﬂiktne, precej bolj zapletene ravni. Denominaciji sami že nakazujeta episteme avtorja ali avtorice, saj prva na deklarativni ravni poudarja kontinuiteto, druga pa diskontinuiteto. V pričujoči študiji skušam nadaljevanju osvetljevati in
predstaviti obe, četudi imam več posluha za epistemologijo, ki je občutljiva za diskontinuitete in njihove notranje logike
ter zahteve in ki jih ne jemlje kot subordinirane širše validni kontinuiteti, saj je ta naposled zmerom prav tako interesno
pogojena in v želenem nizu vzpostavljena konstrukcija (običajno s strani režimske manjšine).
36 Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716), nemški pravnik, ﬁlozof in matematik lužiškosrbskega porekla. Za časa življenja je deloval kot factotum dveh pomembnih plemiških hiš: Hanover in Brunswick-Lüneburg. Poleg nekaterih invencij
v matematiki (binarni sistem idr.) in neizčrpnega kataloga naravoslovnih in tehničnih pojmovanj in idej, iz katerih so
črpale in še danes črpajo mnoge znanosti (npr. informatika z računalniškimi aplikacijami), je igral pomembno vlogo v
mednarodni diplomaciji svojega časa. Je nekakšna ﬁgura prehoda: četudi ob Descartesu in Spinozi velja za tretjega velikega racionalista 17. stoletja, je njegov pogled zasegal tudi bolj tradicionalne sholastične kategorije in jih presnavljal in
prenavljal skozi novo analizo in logiko. Njegova bogata zapuščina, zapisana v treh jezikih (največji del v latinščini, manjša
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podlago, na kateri je svojo intelektualno zgradbo postavil Christian Wolﬀ, Praeceptor Germaniae, o katerem smo pravkar dejali, da je eden najpomembnejših mož nemškega razsvetljenstva. Wolﬀ, profesor na univerzi v Halleju, je torej – podobno kakor Leibniz – skušal
zamejiti območje uma (razuma) in razodetja, ne zato, da bi med njima odkril antagonizem,
ampak zato, da bi dokazal, da sta oba enakovredna izvira spoznavanja.
Kolikor skušamo religiozne razsvetljenske modele opazovati še bolj približano in jih
primerjati med seboj na mikro ravni, odkrijemo, da tudi med njimi vladajo določena razmerja razlikovanja ali celo tekmovanja. V izjavi dunajskega profesorja prava Karla Antona
von Martinija (1726–1800) iz Wasserburga, je implicitno rivalstvo replikanta protestantske razsvetljenske različice (Tapié, 1973, 247):
»Na žalost je res, je zapisal Martini, eden najvidnejših profesorjev na dunajski
univerzi, da precej zaostajamo za protestanti. Vendar pa je bila razlika med
nami pred nekaj leti še večja. Ne le, da jih bomo ujeli, ampak jih bomo – z
božjo pomočjo – tudi prehiteli, saj se avtrijska monarhija, medtem ko se oni
vse bolj razdružujejo, lahko le veseli svoje poenotene katoliške doktrine.«
Ne le avstrijski katoliški tekmovalni duh v razmerju do nemškega protestantskega razsvetljenskega zgleda, ampak tudi za katoliške različice tako značilna triumfalna uniﬁkacija
(homogenizacija) je tisto, kar nas pri tem naravnost osuplja.

***
Razsvetljensko videnje sveta in kolektivna memorija
S tem pregledom snopa razsvetljenskih tematik in kategorij smo prišli do točke, ko moramo lapidarno orisati razmerja med zgodovino in memorijo ter memorijo in spominom,
da bi lažje razumeli, v kakšen dispozitiv se vpisujejo različne produkcije razsvetljenskega
zgodovinopisja. Ker gre za kompleksno problematiko, se bomo v okviru zoženega interesa,
ki ga ima konceptni dispozitiv kolektivne memorije za boljše razumevanje nekaterih fenomenov v okviru naše kratke razgrnitve razlik med razsvetljensko in historistično koncepcijo
zgodovinopisja, omejili le na tri opazke.37 Prva zadeva odnos med spominom in memorijo,
druga okvire kolektivne memorije in tretja odnos med zgodovino in memorijo.38 Ob koncu
pa v francoščini in nemščini), pa sega tudi na najrazličnejša druga področja človekove ustvarjalnosti in kontemplacije
(spisi o etiki, pravu, lingvistiki, geologiji, medicini, zgodovini, teologiji, ﬁlologiji itd.).
37 Več o tem gl. Kramberger, 2001 (s tam navedeno literaturo). Tudi Namer, 2000.
38 Ne bomo izgubljali veliko besed o tem, da odločitev za okrajšanje vseh Halbwachsovih pojmovnih razdelav na zgolj
zbirni pojem spomina nujno postulira tudi že odločitev za nekonceptno, se pravi deskriptivno zgodovinopisje. Kdor se je
odločil za kolektivni spomin kot konjunkturni sintetični pojem, mora pač svojo pripovedniško funkcijo, ki nima mesta v
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bomo pojasnili, na kakšen način je konceptualizacija kolektivne memorije pomembna za
naša izvajanja.
1. Maurice Halbwachs (1877–1945) pod vplivom socioloških diskusij v Durkheimovem krogu (ki so bile v kontekstu obdobja konﬂiktno uperjene zoper psihologiziranje na
eni strani in zoper hegemonijo tradicionalistične zgodovine na drugi) razmeroma zgodaj v
svojih znanstvenih delih postavi trditev, da čist, od socialne dimenzije izoliran individualen
spomin ne obstaja in da so tudi intimne človekove misli odločilno ujete v družbene konstrukcije. V naslednjih desetletjih se Halbwachs intenzivno posveti raziskavam oblikovanja
individualnega spomina in kolektivne memorije in razmerjem med njima. Leta 1925 v delu
Les cadres sociaux de la mémoire Halbwachs (1925, 51–52) pravi:
»Vsak spomin, bodisi še tako oseben, celo spomini na dogodke, ki smo jim
bili priča čisto sami ali tisti, ki so odsev neizraženih razmišljanj in sentimentov, so – prav kakor še številni drugi, ki jih imamo – v razmerju do skupka
pojmov, oseb, skupin, krajev, datumov, besed in oblik govorice, tudi do rezoniranj in idej, skratka do vsega materialnega in moralnega življenja družbe, ki
jo sooblikujemo in v kateri živimo.«39
Za Halbwachsa torej obstaja neka kolektivna memorija, ki presega individualno in na
podlagi katere je posameznik šele sposoben rekonstruirati svojo preteklost, s čimer hkrati
prispeva k njenem oblikovanju. Kolektivna memorija je tako rezultanta različnih individualnih memorij, pri čemer je vsaka individualna memorija posameznika sestavljena iz niza
ali sosledja (bolj ali manj koherentno) povezanih individualnih spominov, ki jih oblikujejo
posamezniki kot člani neke skupine ali skupnosti. V družbi je veliko razpršenih individualnih spominov, ki ne oblikujejo koherentne kontinitete in ki jih ni mogoče objeti v totalnosti,
vendarle pa se zlagajo v različne individualne in kolektivne memorije. Kolektivna memorija
tako z ohranjanjem spomina na skupaj preživeti čas in razmišljanja članov določenega kolektiva onkraj svojih okvirov, ki jo šele omogočajo, predstavlja pomemben referenčni kraj za
neko družbeno skupino. V tem smislu npr. razsvetljenska knjižnica s svojim naborom del
predstavlja referenčni okvir razsvetljenskega mišljenja.
konceptnem znanstvenem polju preučevanja zgodovinskih mikrorazmerij, vzeti nase. Iz izbire same namreč že izhajajo
določene epistemične konsekvence. Naposled s to izbiro nič ni tako zelo narobe, saj ni mogoče od vseh zgodovinarjev in
zgodovinark zahtevati, da se vzpnejo na relativno zahtevno raven konceptnega mišljenja, dokler se občasni uporabniki
modnega kolektivnega spomina ne okličejo za razlagalce koncepta. Prehajanje med dopoldanskim pripovedništvom in
popoldanskim konceptualizmom namreč ni mogoče.
39 Po Gérardu Namerju (2000, 6. poglavje, 175–195) obstajata dva sistema Halbwachsove analize memorije; prvega je
Halbwachs predstavil v Les cadres sociaux de la mémoire (gl. Halbwachs, 1925) in načelno temelji na artikulaciji med individualno memorijo in kolektivno memorijo, drugi pa je razgrnjen v posthumnem delu La mémoire collective/Kolektivna
memorija (gl. Halbwachs, 2001* [1950]), pri čemer avtor kot nosilca memorije ne omenja le družbene skupine, ampak
meni, da memorijo lahko prav tako podpira »miselni tok«, ki preči družbo. V tem smislu imamo lahko Halbwachsa za
pomembnega prednika konceptualizacije mentalitete.
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2. Brez kolektivnih oz. družbenih okvirov,40 za katere skrbi sleherna družba, se po Halbwachsu posameznik ne bi mogel ničesar spominjati. Spominjanje kot mentalno operacijo,
ki jo vselej izvajamo v sedanjosti, je mogoče izvajati le skozi družbeno učinkovanje, ki zadeva
samo operacijo spominjanja.
»Ko se spominjamo, izhajamo iz sedanjosti, iz sistema splošnih idej, ki je vselej na voljo, iz govorice in iz opornih točk, ki jih je družba posvojila kot svoje.
Se pravi, da se poslužujemo vseh izraznih sredstev, ki nam jih je družba dala
na razpolago in jih kombiniramo tako, da najdemo, bodisi tak in tak detajl
bodisi tako in tako nianso ﬁgur ali preteklih dogodkov in, na splošno, stanja
naših zavesti minulega časa«. (Halbwachs, 1925, 34.)
Da bi se zapletena ﬁzična operacija spominjanja izvršila, družba nudi materialne oporne točke različnih vrst. Te spominske opore sooblikujejo okvire kolektivne memorije, ki so
nujni za prepoznavanje in lokaliziranje posamičnih spominov. Ti kadri so govorica (v drugem registru: diskurz), čas, prostor in izkušnja. Govorica je kolektivna oblika mišljenja par
excellence. Skoznjo označujemo predmete, osebe in kraje. S tega zornega kota govorica konstituira najstabilnejše elementarne okvire skupinske memorije. Čas je druga opornica, ki v
realnost posega z datumi in prek tega oblikuje zgodovinsko dogajanje, trajanja in običajni
koledarski potek dogodkov (obstaja tudi relativni čas, ki je v razmerjih med dogodki, a o
tem tu ne govorimo). Zadnji referenčni točki sta prostor, ki ga določajo razdalje, premiki,
transformacije in posameznikova izkušnja, ki na speciﬁčen način spenja vse štiri opornice
in ki – kakor meni Halbwachs – na partikularen in podoben način zasega tako zgodovinsko, zemljepisno in politično pomembne pojme kakor pojme našega vsakdanjega dogajanja,
tako dejstva v našem življenju kakor zgodovinska dejstva.
»Posameznik evocira svoje spomine, pri čemer se opira na okvire družbene memorije [...] Na drugi strani pa družba ne more obstajati, če med posamezniki
in skupinami, ki jo sooblikujejo, ne obstaja zadostna enotnost pogledov [...]
Prav zaradi tega družba teži k temu, da bi s svoje memorije odstranila vse, kar
bi utegnilo razdvajati posameznike, oddaljevati skupine med seboj, in prav zato
družba v vsakem obdobju predela svoje spomine na način, da so ti usklajeni z
variabilnimi pogoji njenega ravnovesja«. (Halbwachs, 1925, 391–392.)
»V vsakem primeru se memorija neke družbe, ker počasi prhni na robovih, ki
zaznamujejo njene meje, toliko, kolikor njeni individualni člani, zlasti najstarejši, izginjajo ali se izolirajo, neprenehoma transformira in tudi sama skupina
se neprenehoma spreminja. Sicer pa je težko reči, v katerem trenutku je kak
40

Halbwachs simultano uporablja oba izraza: cadres sociaux de la mémoire in cadres collectifs de la mémoire.
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kolektivni spomin izginil in ali je zagotovo izstopil iz zavesti skupine, prav
zato, ker je dovolj, da se ohrani v omejenem delu družbenega telesa, da ga
lahko tam zmeraj spet najdemo.« (Halbwachs, 2001* [1950], 2. poglavje.)
3. Razlikovanja, ki jih Maurice Halbwachs vzpostavlja med zgodovino in memorijo, so v
speciﬁčnem oziru pomembna za razumevanje razlikovanj med razsvetljensko in historistično
koncepcijo zgodovine. Pri razlikovanju, ki ga bomo navedli, pa moramo vedeti, da je zgodovina, kakršno ima Halbwachs v mislih, pretežno zgodovina obdobja med vojnama v Franciji,
ko se na eni strani krepi nacionalna tradicionalistična zgodovina, na drugi pa se – predvsem
okrog strasburške univerze – šele oblikujejo začetki drugačnih pogledov na zgodovino.
»Zgodovina je nedvomno nabor dejstev, ki so zasedala največje mesto v memoriji ljudi. Toda pretekli dogodki, kakor ji prebiramo v knjigah in se jih učimo v
šolah, so izbrani, primerjani in klasiﬁcirani v skladu z nujnostmi ali s pravili, ki
se ne vsiljujejo krogom ljudi, ki so jih dolgo ohranjali pri sebi. Tako se zgodovina
začenja tam, kjer se končuje izročilo, v trenutku, ko ugasne ali se razkroji kolektivna memorija. [...] Seveda je lahko eden izmed ciljev zgodovine prav to, da
postavi most med preteklostjo in sedanjostjo in znova vzpostavi to nepretrgano
kontinuiteto. Toda, kako poustvariti kolektivne mišljenjske tokove, ki so dobili
zagon v preteklosti, ko pa nam je dostopna zgolj sedanjost? Zgodovinarji lahko
z minucioznim delom spet najdejo in osvetlijo veliko število drobnih in velikih
dejstev, ki so veljala za zavselej izgubljena, še zlasti, kadar imajo srečo in odkrijejo neobjavljene spomine. Pa vendar, ali lahko rečemo, da je, denimo, francoska
družba iz leta 1830, potem ko so na začetku XIX. stoletja izšli Saint-Simonovi
spomini, zares spet stopila v stik, v živ in neposreden stik s koncem XVII. stoletja
in časom regence? Kaj iz teh Spominov je prešlo v elementarne zgodovine, tiste,
ki jih bere dovolj veliko število ljudi, da nastanejo kolektivna mnenjska stanja?
Edini učinek takih publikacij je ta, da nam omogočajo razumeti, kako zelo daleč
smo od tistega, ki piše in kar opisuje. Ni dovolj, da je nekaj razpršenih posameznikov temu branju posvetilo veliko časa in sile pozornosti, da bi podrli pregrade, ki nas ločujejo od tiste dobe.« (Halbwachs, 2001* [1950], 2. poglavje.)
Po Halbwachsu (ibidem) se kolektivna memorija od zgodovine loči v več kategoričnih
pomenih.
Prvič, zgodovina je, pravilneje bi bilo reči, se dojema kot kontinuiran mišljenjski tok,
ki od preteklosti obdrži, kar je zmožno živeti v zavesti skupine, ki ta tok vzdržuje. Težava
nastopi v momentu zamenjave nosilcev omenjenega mišljenjskega toka. Ta moment, ki je
moment transmisije, namreč prečita dva časovna niza: kontinuiteta (mišljenja) in diskontinuiteta (nosilcev). Zgodovina, ki se postavlja zunaj skupin in nad nje, pravi Halbwachs
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(ibidem), se ne obotavlja uvesti arbitrarnih delitev, ki kažejo na potrebo po shematiziranem
pojmovanju zgodovine. Memorija nima tako jasno zarisanih ločnic, zajema bistveno širše
družbeno polje (in njegova podpolja), njene meje (kolektivni okviri) so bolj prepustne in
nepravilne.
Drugič, zgodovino zanimajo predvsem razlike (od drugih zgodovin) in nasprotja, zgodovina je tabela sprememb, ki so uverižene v določen kontinuum, na časovne intervale pa
prenaša zgoščene spremembe v času, ki jih velikokrat sterilno antitetično zastavlja (govori
npr. o zgodovinskih »poražencih« in »zmagovalcih« ipd.). Memorija poudarja podobnosti,
sorodnosti, ujemanja v času, ki za skupine delujejo kot kohezivna snov. Sedanjost (s katero
merimo na sinhrono razprostranjenost v določenem trajanju, ki zadeva aktualno stanje v
družbi) se v memoriji ne zoperstavlja preteklosti na način, kakor se v zgodovinski perspektivi ločujeta dve zgodovinski obdobji.
Tretjič, zgodovina – po Halbwachsu (in, spomimo se, da je v mislih imel predvsem
prevladujoče francosko tradicionalistično nacionalno zgodovinopisje s pozitivističnimi
komponentami) – teži k uniﬁkaciji, enotnosti, medtem ko memorijo temeljno oblikuje
multipla sestava in soobstoj različnih interpretacijskih verzij; kolektivnih memorij je več,
toliko jih je, kolikor je družbenih skupin.
Četrtič, zgodovina, kakor jo vidi Halbwachs, je ﬁksirana s pisnim, memorija pa se praviloma prenaša z ustnim izročilom. Zgodovina bi po Halbwachsovih izvajanjih lahko reprezentirala »univerzalno memorijo človeškega rodu«. Vendar, nadaljuje
»... univerzalne memorije ni. Nosilka sleherne kolektivne memorije je skupina, ki je omejena v prostoru in času. V eni sami sliki lahko zberemo vse
pretekle dogodke le s pogojem, da jih ločimo od memorije skupin, ki hranijo
nanje spomin, da prerežemo vezi tam, kjer se držijo psihološkega življenja
družbenih okolij, kjer so se zgodili, da od njih obržimo zgolj kronološko in
prostorsko shemo.« (Halbwachs, 2001* [1950], 2. poglavje.)
Tu bomo Halbwachsova izvajanji pustili in se vrnili v razsvetljensko okolje, da bi –
na podlagi primera – razmišljanja o memoriji strukturno vpeli vanj. Christina Kupﬀer
(2000) skozi opredelitev razmerij med kolektivno memorijo akademskega sveta, ki je obdajal livonijskega41 razsvetljenca Gadebuscha,42 in individualnimi spomini tega učenjaka,
41

Livonija (Livland) označuje ozemlje nemške srednjeveške kolonizacije, ki je vse do 17. stoletja zavzemala ozemlje med
Litvo in Finskim zalivom. Na tem ozemlju, med rekama Narva in Memel, so poleg nemških priseljencev živela tudi ljudstva ugroﬁnskega (Estoni idr.) in baltskega izvora (Litvanci, Kurijci, Seleni, Sengaleni in Leti). Teritorij je danes pretežno
zajet v državi Latviji.
42 Friedrich Konrad Gadebusch (1719–1788), livlandski politično dejaven razsvetljenski pravnik in zgodovinar, tudi zbiratelj vseh mogočih virov in gradiv, ki bi utegnila pričevati o deželi, v kateri je živel. Nanj so močno vplivale ideje Christiana
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ki skupaj oblikujejo njegovo individualno memorijo in ki so bili vtisnjeni v njegovo mentalno konstitucijo skozi njegovo življenjsko prakso, razgrne percepcijske okvire Gadebuschevega zgodovinskega opazovanja in delovanja. Kakor prepričljivo pokaže, se Gadebusch s
svojimi tendencami po modernizaciji, s svojo patriotsko konotacijo43 in z razsvetljenskimi
vplivi nemškega prostora (Pufendorf, pietistični tokovi, wolﬃzem, kameralizem s Policeywissenschaft), z eno besedo s svojo celotno življenjsko izkušnjo, v kateri sta zajeti tako njegova praktična kakor njegova mentalna dejavnost, vpisuje v širši kontekst nemške Aufklärung,
pri čemer pa, avtorica ne pozabi dodati, je pomembno opozoriti, da je njegov razsvetljenski
zgodovinopisni projekt prioritetno utemeljen na znanstvenem rekognosciranju širše družbene memorije.
Učenjaki oz. zgodovinarji 18. stoletja so zgodovinopisje dojemali kot neločeno od memorije, se pravi kot del širše tradicije kolektivne memorije; tako tudi Gadebusch – mirno
pa lahko tu dopišemo tudi njegovega nekoliko mlašega kranjskega sodobnika Antona Tomaža Linharta (1756–1795), ki v svojem delu Versuch einer Geschichte von Krain und den
übrigen Ländern der südlichen Slaven Oesterreiches (1788–1791; Poskus zgodovine Kranjske
in ostalih dežel južnih Slovanov Avstrije, v slovenščino so delo prevedli Marjeta Šašel-Kos,
Alfonz Gspan in Nada Gspan-Prašelj leta 1981) odpira sorodno koncepcijo zgodovine –
dojema zgodovino kot kolektivno memorijo. Na to – tako argumentira Kupﬀerjeva (2000,
402) – poleg drugega nakazuje tudi njegov diskurz, v katerem večkrat uporablja izraze,
kakor so »spomina vredno«, »to si velja zapomniti« ipd. Prav zaradi te razširitve percepcijskih okvirov (v primerjavi s srednjeveškimi dinastičnimi kronikami in politično oz. vojaško
omejenim naborom zgodovinskih informacij), pa tudi zaradi reﬂeksivnega, zainteresiranega
razmerja do sodobnega sveta in državljanske udeležbe v njem, so razsvetljenski zgodovinarji
sposobni razumeti učinkovanje prežitkov in recidiv preteklosti skozi sedanjost. Mentalna
recipročnost, ki v nasprotju z ozko historistično ideologijo 19. stoletja, ki uvede prekinitev v
mišljenju med pojmovanjem življenjske in intelektualne prakse, obenem pa tudi prekinitev
med nacionalno pomembno zgodovino in manj pomembno kolektivno memorijo, ohranja
dinamično razmerje med subjektom in objektom, ki je nujno potrebno za konstitucijo esprit
scientiﬁque (v Bachelardovem pomenu besede, gl. Bachelard, 1998 [1972]). Ta moment je
ključnega pomena, je reﬂeksiven, spoznanjski in spominjanje (detajlov, povezav med njimi
in longitudinalnih sorodnosti) namreč v tem okviru deluje kot oblika zgodovinskega razumevanja.

Wolﬀa, ki smo ga že srečali. Gadebuscha so si kot pomembno referenco prilastili izobraženci nacional(istič)ne paradigme
in ga kot pomembno avtoriteto navajali vse do 20. stoletja. Njegova zgodovinska dela so nedoumljiva brez vzporednega
branja zlasti dveh ključnih francoskih razsvetljenskih traktatov: Voltairovega Essai sur les moeurs (1756) in Montesquieujevega De l’esprit des lois (1748), do katerih vzpostavlja kritična razmerja.
43 Kakor pojasnjuje Christina Kupﬀer (2000, 7), je bila beseda Patriotismus modna v 60. letih 18. stoletja. Njen izvor gre
iskati v ponovnem branju antičnih besedil in v konﬂiktih okoli interpretacije antičnega modela (imperij vs. republika).

º 3-4 (37/38), 2010

VOL. XII, N

191

LITERATURA
Agamben, G. (2002): What is a Paradigm? (predavanje na European Graduate School – EGS,
avgust 2002; dostopno na spletni strani:
http://www.egs.edu/faculty/agamben/agamben-what-is-a-paradigm-2002.html; preverjeno
septembra 2005).
Arnold, J. H. (2000): History. A Very Short Introduction. Oxford, Oxford University.
Assmann, A. (1994 [1993]44*): Construction de la mémoire nationale. Une brêve histoire de l’idée
allemande de Bildung. Pariz, Éditions de la MSH. (Izvirnik: Arbeit am nationalen Gedächtnis. Frankfurt na Majni, Campus Verlag.)
Bachelard, G. (1998 [1972]): Oblikovanje znanstvenega duha. Prispevek k psihoanalizi objektivnega spoznanja (v prevodu Vojislava Likarja). Ljubljana, Studia humanitatis. (Izvirnik: La formation
de l'esprit scientiﬁque. Contribution à une psychanalyse de la connaissance objective. Pariz, Librarie
philosophique J. Vrin, 1972.)
Berger, S. (1997): The Search for Normality: National Identity and Historical Consciousness in
Germany since 1800. Providence, RI., Berghahn Books.
Berlin, I. (1998 [1973]): »The Counter-Enlightenment«, v: Hardy H., Hausheer, R., The Proper
Study of Mankind: An Anthology of Essays. New York, Farrar, Straus & Giroux, 243–246. (1. izdaja
1973 v Dictionary of the History of Ideas. New York, Schribner.)
Breznik, M. (2002): »Spoznavna podlaga kulturne zgodovine«, v: Časopis za kritiko znanosti,
letn. 30, št. 207-208, 57–71.
Bruckmüller, E. (1991): »Nove raziskave zgodovine avstrijskega meščanstva«, v: Zgodovinski
časopis, letn. 45, št. 3, 369–391.
Burguière, A. (ur.) (1986): Dictionnaire des sciences historiques. Pariz, P. U. F.
Burke, P. (1993 [1990]): Revolucija v francoskem zgodovinopisju: Anali 1929–1989. Ljubljana,
Studia humanitatis. (Izvirnik: The French Historical Revolution: The Annales School, 1929–1989.
Stanford, Stanford University Press, 1990.)
Burke, P. (1994): »Historical facts and historical ﬁctions«, v: Filozofski vestnik, letn. 15, št. 2,
169–186.
Butterﬁeld, H. (1955): Man on His Past: The Study of the History of Historical Scholarship. Cambridge, University Press.
Cadiou, F., Colomb, C., Lemonde, A. in Santamaria, Y. (2005): Comment se fait l’histoire. Pratiques et enjeux. Pariz, La Découverte.
Chastel, A. (1995 [1983]): Il Sacco di Roma, 1527. Od prvega manierizma do protireformacije
(v prevodu Draga B. Rotarja). Ljubljana, Studia humanitatis. (Izvirnik: Le sac de Rome, 1527. Du
premier manierisme à la Contre-Réforme. Pariz, Gallimard, 1984; vendar prva izdaja v angleščini:
The Sack of Rome, 1527. Princeton, Princeton University Press, 1983.)
Clark, W. (2006): Academic Charisma and the Origins of the Research University. Chicago, London, The University of Chicago Press.
Darnton, R. (2005 [1984]): Veliki pokol mačk in druge epizode francoske kulturne zgodovine (v
prevodu Polone Poberžnik). Ljubljana, Studia humanitatis. (Izvirnik: The Great Cat Massacre:
And Other Episodes in French Cultural History. New York, Basic Books Edition, 1984.)
44

*

V oglatih oklepajih navajam bodisi letnico izvirnika bodisi prve objave.

º 3-4 (37/38), 2010

VOL. XII, N

192

ZGODOVINSKOANTROPOLOŠKA DIVERZIFIKACIJA PERSPEKTIVE –
PRIMERI IZ DOLGEGA 19. STOLETJA: POGLEDI NA PREDMARČNO OBDOBJE,
RAZMERJA MED RAZSVETLJESKO IN HISTORISTIČNO ZGODOVINOPISNO PARADIGMO

Darovec, D. (1997): »Merkantilistični poskus Gian Rinaldija Carlija – Predilnica v Cereju pri
Kopru«, v: Acta Histriae V., Prispevki z mednarodnega simpozija »Veliki reformator 18. stoletja
Gian Rinaldo Carli med Istro, Benetkami in Cesarstvom« (Koper, 12.–14. oktober 1995), 91–102.
Darovec, D. (1998a): Gospodarstvo severozahodne Istre v obdobju zatona Beneške republike (16. –
18. stoletje) v luči delovanja zastavljalnic »Monte di Pieta« v Kopru in Piranu (doktorska disertacija).
Ljubljana, Filozofska fakulteta.
Darovec, D. (1998b): »Gospodarske vezi in konkurenca med Koprom in Reko (14. – 18. stoletje)«, v: Obzorja prošlosti Rijeke (»Šesti znanstveni skup posvećen Gradu Rijeci«). Rijeka, Pročelnica Odjela gradske uprave za kulturu Grada Rijeke.
Dehio, L. (1960): »Ranke and German Imperialism«, v: Germany and World Politics in Twentieth
Century (v angleškem prevodu Dieterja Pevsnerja). New York, W.W. Norton, 38–71.
Durkheim, É. (1883): »Le rôle des grands hommes dans l’histoire« (postumna publikacija
predavanja z dne 6. avgusta 1883; odlomki objavljeni, v: Cahiers internationaux de sociologie, št. 14,
1967, 25–32 ; ponatis v: Émile Durkheim: Textes. 1. Éléments d’une théorie sociale. Pariz, Éditions
de Minuit, 1975, 409–417).
Durkheim, É. (1908): »Débat sur l’explication en histoire et en sociologie«, v: Bulletin de la société
française de philosophie, št. 8, 29–245, 347. (Ponatis v: Émile Durkheim: Textes. 1. Éléments d’une
théorie sociale. Pariz, Éditions de Minuit, 1975, 199–217.)
Foucault, M. (1991): Vednost – Oblast – Subjekt. Ljubljana (ur. Mladen Dolar). Ljubljana, Krt.
François, E. (1986): gesla »Allemagne«, »Historicisme« in »Ranke«, v: Burguière, A. (ur.).: Dictionnaire des sciences historiques. Pariz, P. U. F., 11–20, 329–330 in 563–564.
Furet, F. (1990 [1987]): »Družboslovne metode v proučevanju zgodovine in »histoire totale««
(v prevodu Sete Knop), v: Vsi Tukididovi možje (izbral in uredil Oto Luthar). Ljubljana, Knjižnica revolucionarne teorije Krt, 51–73. (Izvirnik: »Die Methoden der Sozialwissenchaften in der
Geschichtsschreibung und die »histoire totale««. V: Pietro Rossi: Theorie der modernen Geschichtsschreibung. Frankfurt, Surkampf, 1987, 147–172.)
Galavotti, E. (s. d.): »Panoramica della storiograﬁa francese«. (Dostopno na spletni strani:
http://www.homolaicus.com/storia/storiograﬁa/storici_francesi_3.htm;
preverjeno oktobra 2004.)
Gay, P. (1969): The Enlightenment: The Science of Freedom. New York, Alfred A. Knopf.
Gouges, O. de (1989 [1791]): »Deklaracija o ženskih pravicah, posvečena Kraljici 1791« (v
prevodu Jasne Hrastnik), v: Problemi, letn. 27, št. 4, 20–26.
Grafenauer, B. (1947): »Problemi in naloge slovenskega zgodovinopisja v našem času«, v: Zgodovinski časopis, letn. I, št. 1–4, 11–30.
Grafenauer, B. (1952/1953): »Znanstveno delo Milka Kosa«, v: Zgodovinski časopis, letn. VI–
VII, 9–29.
Grafenauer, B. (1960): Struktura in tehnika zgodovinske vede. Ljubljana, Filozofska fakulteta.
Grafenauer, B. (1969): »Die Kontinuitätsfragen in der Geschichte des altkarantanischen Raumes«, v: Alpes Orientales V., 55–65.
Grafenauer, B. (1976): »Temeljni pojmi o zgodovini«, v: Svetovna zgodovina. Ljubljana, XXIII–
XLII.
Grafenauer, B. (1979): »Zgodovinopisje na Slovenskem v dobi romantike in njegova dediščina«,
v: Glasnik slovenske matice, letn. III, št. 2,

º 3-4 (37/38), 2010

VOL. XII, N

193

Grafenauer, B. (1981a): »Uredniške opombe in napotki«. V: Anton Tomaž Linhart: Poskus
zgodovine Kranjske in ostalih dežel Južnih Slovanov Avstrije (v 2 delih). Ljubljana, Slovenska matica,
299–302.
Grafenauer, B. (1981b): »Ob stoletnici začetkov slovenskega znanstvenega zgodovinopisja«, v:
Zgodovinski časopis, letn. XXXV, št. 1–2, 15–27.
Grafenauer, B., Gantar, K. (1988): »Spremna beseda«, v: Zgodovina Langobardov (v izvirniku:
Pavel Diakon, Historia Langobardorum; v prevodu Frana Bradača). Maribor, Založba Obzorja.
Grdina, I. (1999): »«Nacionalizacija« Slovencev in njen evropski kontekst«, v: Od Brižinskih
spomenikov do razsvetljenstva. Maribor, Obzorja.
Grdina, I. (2003a): Poti v zgodovino. Tri razprave (z dodatkom). Šentjur.
Grdina, I. (2003b): »Bo kdaj anahronizem biti, kar si?«, v: Nacionalna identiteta in kultura. Ljubljana, ICK, 97–108.
Grdina, I. (2005): »Anton Tomaž Linhart. Poskus leksikonskega orisa«, v: Anton Tomaž Linhart
(jubilejna monograﬁja ob 250 letnici rojstva). Ljubljana, Založba Sophia, 547–563.
Halbwachs, M. (1925): Les cadres sociaux de la mémoire. Pariz, Presses Universitaires de France.
Halbwachs, M. (2001* [1950]): Kolektivni spomin (v prevodu Draga B. Rotarja; asterisk * ob
letnici izida pomeni, da delo navajam po tipkopisu v pertinentnem Rotarjevem prevodu, ki ohranja
konceptno raven kolektivne memorije in ne po nepooblaščeni in vulgarizirani uredniški izdaji).
Ljubljana, Studia humanitatis. [Izvirnik: La mémoire collective. Pariz, PUF, 1950.]
Hinske, N. (1990 [1983]): »Die tragenden Grundideen der deutschen Aufklärung. Versuch
einer Typologie«. V: Raﬀaele Ciafardone ed., Die Philosophie der deutschen Aufklärung. Texte und
Darstellung. Stuttgart, Reclam Verlag. [Izvirnik: Raﬀaele Ciaﬀardone ed., L'illuminismo tedesco,
Torino 1983.]
Holm, B. J. in Thompson, J. W. (1942): A History of Historical Writing (2 vol.). New York,
MacMillan.
Humboldt, W. Von (1985 [1821]): La tache de l’historien (v prevodu in z opombami Annette
Disselkamp in Andréja Laksa, z uvodnikom Jeana Quilliena). Villeneuve d’Ascq, Presses Universitaires de Lille. (Izvirnik: Über die Aufgabe des Geschichtsschreibers. Berlin, 1821.)
Iggers, G. (1967): »The Decline of the Classical National Tradition of German Historiography«, v: History and Theory, letn. 6, št. 3, 382–412.
Iggers, G. (1968): The German Conception of History: The National Tradition of Historical Thought from Herder to the Present. Middletown, CT, Wesleyan University Press.
Iggers, G. (1973): »Historicism«, v: The Dictionary of the History of Ideas, 2. knjiga. New York,
456–464. (Dostopno tudi na spletni strani:
http://etext.virginia.edu/cgi-local/DHI/dhi.cgi?id=dv2-52; preverjeno maja 2006.)
Iggers, G. (1997): Historiography in the Twentieth Century. From Scientiﬁc Objectivity to the Postmodern Challenge. Middletown, Wesleyan University Press.
Jerše, S. (2001): »Biti Ranke zadošča«, v: Tretji dan, letn. 30, št. 8, 87–90.
Kant, I. (1987 [1784]): »Odgovor na vprašanje: Kaj je razsvetljenstvo?« (v prevodu M. H.), v:
Vestnik IMŠ, letn. 8, št. 1, 9–13. (Izvirnik: »Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung?«, v: Berlinische Monatsschrift, december 1784, 481–494; ponatis v: Was ist Aufkarung? Stuttgard, Reclam
Verlag, 2004, 9–17.)
Kocka, J. (1982): »Der deutsche Sonderweg in der Diskussion«, v: German Studies Review, št. 5,
365–379.
º 3-4 (37/38), 2010

VOL. XII, N

194

ZGODOVINSKOANTROPOLOŠKA DIVERZIFIKACIJA PERSPEKTIVE –
PRIMERI IZ DOLGEGA 19. STOLETJA: POGLEDI NA PREDMARČNO OBDOBJE,
RAZMERJA MED RAZSVETLJESKO IN HISTORISTIČNO ZGODOVINOPISNO PARADIGMO

Kos, M. (1935): »Pregled slovenske historiograﬁje«. V: JIČ, letn. I, št. 1–4.
Kos, M. (1948/1949): »O nekaterih nalogah slovenskega zgodovinopisja«, v: Zgodovinski časopis,
letn. II–III , 135–143.
Kramberger, T. (2001): »Maurice Halbwachs in družbeni okviri kolektivne memorije«, v: Kolektivni spomin (v pertinentnem tipkopisu prevoda Draga B. Rotarja se naslov glasi: Kolektivna memorija; nepertinenten »popravek« je opravila urednica zbirke Neda Pagon brez dovoljenja prevajalca).
Ljubljana, Studia humanitatis, 211–261.
Kramberger, T. (2003): »Marie-Elisabeth Ducreux (gostujoči predavanji): 1. Filologija in nacija.
Debata o izvorih Slovanov med mitom in znanstvenostjo., 2. Marijin kult v habsburškem prostoru
v 17. stoletju«, v: Monitor ISH, letn. V, št. 1–2, 214–217.
Kramberger, T. (2009): Memorija in spomin. Zgodovinska antropologija kanonizirane recepcije,
doktorska teza, Koper, UP FHŠ, 2009.
Kupﬀer C. (2000): Der livländische Historiker und Jurist Friedrich Konrad Gadebusch (1719–
1788). Geschichte als Gedächtnis im Zeitalter der Aufklärung (doktorska disertacija na Georg-August-Universität), Göttingen.
Lamport, F. J. (1998): »Schiller and the »European Community«: »Universal History« in Theory and Practice«, v: The Modern Language Review, letn. 93, št. 2, 428–440.
Lepenies, W. (1990 [1985]): Les Trois Cultures. Entre science et litérature l’avènement de la sociologie. Pariz, Éditions de la Maison des sciences de l’homme. (Izvirnik: Die drei Kulturen: Soziologie
zwischen Literatur und Wissenschaft. München, Hanser, 1985.)
Le petit Robert, elektronska verzija. Pariz, VUEF, 2001.
Luthar, O. (ur.) (1990a): Vsi Tukididovi možje. Ljubljana, Knjižnica revolucionarne teorije Krt.
Luthar, O. (1990b): »Zgodovina kot ideologija«, v: Filozofski vestnik, letn. 11, št. 1, 49–59.
Luthar, O. (1991): Interpretacija nekaterih sodobnih teorij zgodovinopisja : miti, pesništvo, znanost
in vedenje kot pojavne oblike novejše zgodovine občega in nacionalnega zgodovinopisja: disertacija (161
f.; s prilogo II: »Stanje in problemi zgodovinske zavesti v Sloveniji« iz leta 1979, avtorji so: Janko
Pleterski, Pavle Blaznik, Tone Ferenc, Bogo Grafenauer, Ferdo Gestrin in Drago Draškovič).
Luthar, O. (1993): Med kronologijo in ﬁkcijo. Strategije historičnega mišljenja. Ljubljana, Znanstveno in publicistično središče.
Luthar, O. (1994): »Leopold, Leopold!«, v: Luthar, O. (ur.), Pot na grmado / Der Weg auf
Scheiterhaufen / The Road to Pile (Historični seminar, 4). Ljubljana, Zbirka ZRC, 17–30.
Luthar, O., Šašel Kos, M., Grošelj, N., Pobežin, G. (ur.) (2006): Zgodovina historične misli: od
Homerja do začetka 21. stoletja. Ljubljana, ZRC SAZU.
Marino, L. (1975): I maestri della Germania. Göttingen 1770–1820. Torino, Piccola Bibiloteca
Einaudi.
Meinecke, F. (1936): Die Entstehung des Historismus (v 2 delih: 1. del: Vorstufen und Aufklärungshistorie, 2. del: Die Deutsche Bewegung.). München–Berlin, Verlag Oldenbourg.
Močnik, R. (2006): Julija Primic v slovenski književni vedi. Ljubljana, Založba Sophia.
Momigliano. A. (1966): Studies in Historiography. London, Weidenfeld & Nicolson, New York,
Harper & Row.
Moradiellos, E. (1993): »Teoría y método: Pensar la historia. Últimas corrientes en historia«, v:
Historia Social. Valencia, št. 16, 97–114.
Namer, G. (2000): Halbwachs et la mémoire collective. Pariz, L’Harmattan.

º 3-4 (37/38), 2010

VOL. XII, N

195

Niederhauser, E. (2001): »Milko Kos und seine ostmitteleuropäischen Zeitgenossen«. V: Vincenc Rajšp et al., Melikov zbornik. Ljubljana, Založba ZRC, ZRC SAZU, 115–120.
Noiriel, G. (2003): Penser avec, penser contre. Itinéraire d’un historien. Pariz, Belin.
Oexle, O. G. (1996): Geschichtswissenschaft im Zeichen des Historismus. Göttingen. Studien zu
Problemgeschichten der Moderne. Göttingen.
Rojas, A., Antonio, C. (1993): »Teoría y método: Pensar la historia. Convergencias y divergencias entre los Annales de 1929 a 1968 y el marxismo. Ensayo de balance global«, v: Historia Social, št.
16, Valencia, 115–141.
Rotar, D. B. (1972): »O problematiki predmeta humanističnih in/ali družbenih ved, zlasti kulturne antropologije in sociologije kulture«, v: Problemi–Razprave, št. 116-117, 80–112.
Rotar, D. B. (1979): »Marginalije nerazumljivosti«, v: Problemi–Razprave, letn. XVII, št.
184–186, 301–306.
Rotar, D. B. (s. d.): »O historiograﬁji« (avtorski separat brez sleherne navedbe konteksta). (Natisnjeno tudi v prvem delu te skripte.)
Rotar, D. B. (1986): »Marginalija k razpravi o razmerju med zgodovinopisjem in etnologijo«, v:
Razmerja med etnologijo in zgodovino. Ljubljana, Marksistični center Univerze v Mariboru, Slovensko etnološko društvo, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Pokrajinski muzej v Mariboru,
51–62. (Natisnjeno tudi v prvem delu te skripte.)
Rotar, D. B. (1987): Pigmalionova pregreha. Ljubljana, Univerzitetna konferenca ZSMS, Knjižnica revolucionarne teorije.
Rotar, D. B. (1995): »Bil je nekoč konec sveta (spremna beseda)«, v: André Chastel, Il Sacco di
Roma, 1527. Od prvega manierizma do protireformacije. Ljubljana, Studia humanitatis, 311–330.
Rotar, D. B. (2004): »Épuration comme forme de culture. La transformation des paradigmes
mentaux en Carniole au XIXe siècle (Une contribution à la conceptualisation de l’histoire provinciale)«, v: Monitor ISH, letn. VI, št. 1–2, 45–70.
Rotar, D. B. (2006): »Trier dans le passé: le vormärz et sa réception en Slovénie aujourd'hui:
réﬂexions sur le »bon«, le »mauvais«, l'«inconvenant««, v: Annales, Ser. hist. sociol., 2006, letn. 16,
št. 1, 77–92.
Rotar, D. B. (2007a): »Globalna solidarnost versus globalna impostura«, v: Apokalipsa. Simpozij
Miklavža Ocepka: Globalizacija in solidarnost (uredil Primož Repar), 91–145.
Rotar, D. B. (2007b): Odbiranje iz preteklosti: okviri, mreže, orientirji, časi kulturnega življenja v
južnih provincah avstrijskega cesarstva v dolgem 19. stoletju. Koper, Univerza na Primorskem, Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales: Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2007.
Simiand, C. (1903a): »Méthode historique et science sociale. Étude critique d'après les ouvrages
récents de M. Lacombe et de M. Seignobos (1. del)«, v: Revue de synthèse historique, 1–22. (Ponatis
v Annales ESC, januar–februar 1960, 83–119 in v: François Simiand, Méthode historique et sciences
sociales. Pariz, Éditions des archives contemporaines, 1987, 113–137.)
Simiand, C. (1903b): »Méthode historique et science sociale (2. del)«, v: Revue de synthèse historique, 129–157. (Ponatis v: Simiand, F., Méthode historique et sciences sociales. Pariz, Éditions des
archives contemporaines, 1987, 139–169.)
Simiand, C. (1903c): »Sur la notion de cause en matière historique et sociologique« (povzetek
dela E. Bernheim, Lehrbuch der Historischen Methode und der Geschichte der Philosophie), v: Notes
critiques – Sciences sociales, 129–132. (Ponatis v: François Simiand, Méthode historique et sciences
sociales. Pariz, Éditions des archives contemporaines, 1987, 173–176.)
º 3-4 (37/38), 2010

VOL. XII, N

196

ZGODOVINSKOANTROPOLOŠKA DIVERZIFIKACIJA PERSPEKTIVE –
PRIMERI IZ DOLGEGA 19. STOLETJA: POGLEDI NA PREDMARČNO OBDOBJE,
RAZMERJA MED RAZSVETLJESKO IN HISTORISTIČNO ZGODOVINOPISNO PARADIGMO

Simiand, C. (1904): »L'École historique allemande« (povzetek dela G. Schmoller: Grundriss der
Allgemeinen Volkswirtschaftslehre), v: Année sociologique, letn. VIII, 514–520 (ponatis v: Simiand, F., Méthode historique et sciences sociales. Pariz, Éditions des archives contemporaines, 1987,
287–293).
Staël, M. de (2003 [1813]): O Nemčiji (v prevodu Jelke Kernev Štrajn). Ljubljana, Cankarjeva
založba. (Izvirnik: De l’Allemagne. London, John Murray, 1813.)
Tapié, V. L. (1973): L'Europe de Marie-Thérèse. Du Baroque aux Lumières. Pariz, Fayard.
Tavčar, L. (2003): Zgodovinska konstitucija modernega muzeja kot sestavine sodobne zahodne civilizacije. Ljubljana, ISH in Narodna galerija.
Troeltsch, E. (1922): »Die Krisis des Historismus«, v: Die neue Rundschau, št. 33.
Troeltsch, E. (1961 [1922]): »Der Historismus und seine probleme«, v: Gesammelte Schriften III
(ponatis). Aalen, Scientia Verlag.
Valensi, L. in Wachtel, N. (2001 [1996]): »Zgodovinska antropologija« (v prevodu Taje Kramberger), v: Monitor ISH, letn. III, št. 1–2, 2001, 155–172. (Izvirnik: »Anthropologie historique«,
v: Une école pour les sciences sociales. De la VIe section à l'École des hautes études en sciences sociales
( Jacques Revel in Nathan Wachtel – ur.). Pariz, CERF-EHESS, 1996.) (Natisnjeno tudi v prvem
delu te skripte.)
Venturi, F. (1971): Europe des Lumières. Recherches sur le 18e siécle. Pariz, Mouton & Co. in
EPHE.
Verginella, M. (1999): »Il pesso della storia« (tematski blok: Fra invenzione della traduzione e
ri-scrittura del passato. La storiograﬁa slovena degli anni Novanta), v: Qualestoria, letn. XXVII, št.
1, 9–34.
Verginella, M. (2001): »Uso della storia nella Sonderweg slovena«, v: Storica, letn. VII, št. 19,
97–116.
Verginella, M. (2004): »The Political Use of History in Slovenia and Along the Italo–Slovene
Border«, v: Monitor ZSA, letn. VI, št. 1–2, 71–76.
Vinkler, J. (2006): Posnemovalci, zavezniki in tekmeci. Češko-slovenski in slovensko-češki kulturni
stiki v 19. stoletju. Koper, Založba Annales.
Vodopivec, P. (1984): »Poizkus opredelitve razvoja slovenskega zgodovinopisja z vidika odnosa
zgodovina–ideologija (Teze za razpravo)«, v: Problemi, letn. 22, št. 12, 6–9.
Vodopivec, P. (1986): »Nekaj opomb k dosedanji razpravi o razmerju med zgodovino in etnologijo na Slovenskem«, v: Razmerja med etnologijo in zgodovino. Ljubljana, Marksistični center Univerze v Mariboru, Slovensko etnološko društvo, Zveza zgodovinskih društev Slovenije, Pokrajinski
muzej v Mariboru, 5–17.
Vodopivec, P. (1996a), »L’historiographie en Slovénie dans les années 80«, v: Histoire et pouvoir
en Europe médiane (Antoine Marès – ur.). Pariz, L’Harmattan, 127–137.
Vodopivec, P. (1996b), »L’ historiographie slovène 1989–1994«, v: Histoire et pouvoir en Europe
médiane (Antoine Marès – ur.). Pariz, L’Harmattan, 263–272.
Vodopivec, P. (2005): »A. T. Linhart – uradnik: poslušni upornik«, v: Anton Tomaž Linhart
(jubilejna monograﬁja ob 250 letnici rojstva). Ljubljana, Založba Sophia, 441–467.
Vodopivec, P. (2006): Od Pohlinove slovnice do samostojne države: slovenska zgodovina od konca
18. stoletja do konca 20. stoletja. Ljubljana, Modrijan.

º 3-4 (37/38), 2010

VOL. XII, N

197

Vodušek, J. et. al. (1987): »Zgodovinopisje na Slovenskem danes: okrogla miza v Tolminu 2.
oktobra 1986« (Nastopajoči: Jera Vodušek, Bogo Grafenauer, Janko Pleterski, Vasilij Melik, Franc
Rozman, Miroslav Stiplovšek, Tone Ferenc, Ferdo Gestrin, Jasna Fischer, Walter Lukan, Matjaž
Klemenčič, Branko Marušič, Janez Šumrada, Fran Zwitter, Primož Hainz), v: Zgodovinski časopis,
letn. 41, št. 1, 147–172.
Voltaire (1765): »Histoire« (geslo v enciklopediji), v: Encyclopédie, ou Dictionnaire raisonné des
Sciences, des Arts et des Métiers, par une Société de Gens de Lettres (8. del: H–IT). Neufchastel,
Chez Samuel Faulche & Compagnie, 220–225. (Dostopno na spletni strani:
http://www.eliohs.uniﬁ.it/testi/700/voltaire/histoire.html; preverjeno novembra 2006.)
Voltaire (1836 [1756]): »Fragments sur l’histoire« (sklop: Mélanges historiques), v: Oeuvres
complètes de Voltaire (5. del; 3. izdaja). Pariz, Chez Furne, 225–284.
Wollstonecraft, M. (1993 [1792]): Zagovor pravic ženske: ter kritične opazke o političnih in moralnih vprašanjih (v prevodu Boruta Canjka et al.). Ljubljana, Krt.
Zwitter, F. (1938): »Sociologija in zgodovina«. Ljubljana, Akademska založba.
Zwitter, F. (1939): »Prva koncepcija slovenske zgodovine«, v: Glasnik muzejskega društva za
Slovenijo, letn. XX, št. 1–4 (Zbornik ob 100. obletnici društva, ur. Josip Mal), 355–372.

º 3-4 (37/38), 2010

VOL. XII, N

198

ZGODOVINSKOANTROPOLOŠKA DIVERZIFIKACIJA PERSPEKTIVE –
PRIMERI IZ DOLGEGA 19. STOLETJA: POGLEDI NA PREDMARČNO OBDOBJE,
RAZMERJA MED RAZSVETLJESKO IN HISTORISTIČNO ZGODOVINOPISNO PARADIGMO

Priloga: Historizem (geselska opredelitev)
Historizem – elementarna opredelitev: Historizem (nemško: Historismus, italijansko:
storicismo, angleško: sprva historism, kasneje historicism, termin ima različne implikacije znotraj
različnih disciplinskih rab) naj bi, tako meni Ernst Troeltsch (1865–1923), v ožjem pomenu,
oblikovanem v okrilju ideološkega konteksta prve polovice 19. stoletja v Nemčiji, pomenil
»temeljno historizacijo naše vednosti in našega mišljenja«, se pravi, da naj bi šlo za tendenco,
ki na svet gleda in ga pojasnjuje skozi optiko njegove »zgodovinske« dimenzije (Troeltsch,
1961 [1922], 9). Historizem naj bi torej v tem pomenu po Troeltschejevo bil duhovna sila
ali ključno organizacijsko načelo, ki naj ne bi določalo zgolj znanstvenega dela, ampak naj
bi s svojo nevidno roko vodilo tudi naše vsakdanje življenje. Skozi takšno zastavitev je tudi
Karlu Mannheimu (1893–1947) historizem predstavljal »intelektualno silo z neskončnim
dosegom«, kakor je leta 1924 zapisal v eseju o historizmu, in »temelj, na podlagi katerega se
lotevamo družbene in kulturne realnosti« (cit. po Oexle, 1996, I. poglavje). Vendar moramo
biti pri tem retrospektivnem in aﬁrmativnem deﬁniranju fenomena historizma previdni; Troeltsch in Mannheim ga namreč skušata obuditi za lastne potrebe: deﬁnirata ga v 20. oz. 30.
letih 20. stoletja in ga nato po ključu »invencije tradicije« vstavita v 19. stoletje. Takšen modus
agendi – prirejanje preteklosti za potrebe sedanjosti – je zagotovo ena od temeljnih značilnosti
historističnega delovanja, vendar pa zagotovo ne pomeni »historizacije vednosti«, prej bil lahko rekli, da gre za nehistorično »apropriacijo vednosti«, ki se krije za nedeﬁniranim pojmom
»historizacije«. Potemtakem se je nujno potrebno zavedati okvirov, družbenih pogojev in motivov, znotraj katerih so se izoblikovale deﬁnicije historizma in tudi historizem sam.
Koncept historizma, kakršen se je izoblikoval v prvi polovici 19. stoletja v pruski
zgodovinski šoli s Humboldtom (1767–1835) in Rankejem, torej v vseh svojih sestavinah ne zaznamuje tega, kar mu skuša zgodnje 20. stoletje retrospektivno pripisati, da bi
historistično načelo v svojem času uveljavilo kot pozitivno. Vendarle pa je mogoče reči, da
je med Humboldtom, Rankejem, Troeltschem in Mannheimom vendarle nekaj skupnih
(strukturnih komponent), zaradi katerih sta se zadnja dva motivirano odločila obuditi prav
delovanje prvih dveh (in ne kake druge zgodovinopisne smeri). Skupne strukturne komponente vseh štirih so: teleološki dispozitiv z nanosom nacionalnega na religiozno ali vsaj
verovanjsko (pri Rankeju in Troeltschu močan religiozni determinizem; pri drugih dveh
izrazit verovanjski narodobudni/nacionalni determinizem), nezmožnost kritične reﬂeksije
in naturalizacija družbenih dejstev – preimenovanih v »objektivnost« –, branje realnosti
kot danosti in ne kot konsenzualne konstrukcije, oblikovane na podlagi izbranih družbenih
reprezentacij, evolucionistična percepcija napredka, pro-zahodna, ožje pro-germanska in še
ožje pruska usmerjenost z imperialnimi implikacijami. Se pravi, da z evokacijo historizma
v zgodovinopisju govorimo vsaj o dveh različnih stvareh (ali na dveh različnih nivojih): o
deskriptivnih oznakah historizma in o njegovih strukturnih značilnostih (povedano skozi
ilustrativen primer: v prvem mentalnem registru so nacisti lahko le Nemci, v drugem pa je
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lokalne naciste po strukturnih značilnostih mogoče prepoznati tudi drugod). Eno so torej
razširjene in multiformne reprezentacije historizma, ki jih podajajo tako njegovi odjemalci
kakor njegovi nasprotniki (in jih je treba brati komparativno, relacijsko, pri čemer se ne
smemo čuditi, če se včasih kak nasprotnik historizma skozi približano analizo razgali kot
historist) in se do njih opredeljujejo skozi binarno logiko pro et contra, drugo pa so strukturna notranja gibala in motivi tiste oblike historizma, ki preči diskurze in delovanja vseh
pozitivnih odjemalcev te paradigme (ker so vanjo ujeti, od njih ne moremo pričakovati kritične reﬂeksije ključnih historističnih mehanizmov). Tisti, ki tega dvojega ne ločujejo, niso
razumeli Pravljice o volku in sedmih kozličkih, v kateri volk za vrati prepričuje kozličke, da
je njihova mama in da mu odprejo vrata. Vsakdo lahko na drugi strani vrat s spremenjenim
glasom in pomokanim kožuhom trdi: »Jaz sem vaša mama koza.« Vendar pa strukturnega
mesta osebe ne določa samoimenovanje, pobeljen kožuh in visok glas (to je denotativna,
deklarativna raven, modus loquendi), ampak to, da je »mama« požrla šest kozličev (to pa je
konotativna raven, raven delovanja strukture, modus agendi). Sestavine drugega, implicitnega oz. strukturnega historizma bomo v nadaljevanju še zasledovali.
Sam termin Historismus, pravi Iggers (1973), je starejši kakor so mislili Friedrich Meinecke (1862–1954), Karl Heussi (1877–1961) in Carlo Antoni (1896–1959),45 ki so ga v
svojih študijah postavljali v drugo polovico 19. stoletja ali celo v pozno 19. stoletje. Dejansko
ga Friedrich Schlegel uporabi že leta 1797, ko govori o tisti vrsti ﬁlozoﬁje, ki v ospredje
postavlja zgodovino. Otto Gerhard Oexle (1996) prvo znano uporabo historizma dobro
leto kasneje (1798) pripisuje Novalisu (pravo ime: Georg Philipp Friedrich Freiherr von
Hardenberg, 1772–1801) in je v zvezi z Novalisovim zbiranjem gesel za enciklopedijo. Leta
1830 (po Oexlejeu pa leta 1839, gl. ibidem; se pravi le 6 oz. 15 let po objavi Rankejevega
dela Zgodovine romanskih in germanskih ljudstev od 1494 do 1514, kjer Ranke v predgovoru
omenja, da želi s svojim delom »zgolj prikazati, kako je pravzaprav bilo«) ga v neprimerno
bolj kritičnem pomenu in v navezavi z empirizmom ter pozitivizmom omenja tudi Ludwig
Feuerbach (1804–1872). Z njim označuje nekritično sprejemanje sveta, »kakršen je«. Do
srede 19. stoletja se historizem povezuje tudi z metodološkim pristopom zgodovinske šole
prava (Friedrich Carl von Savigny (1779–1861), Johann Gottfried Einchorn (1752–1827)
in ekonomije. Fichtejev sin, Immanuel Hermann Fichte (1796–1879), tudi sam ﬁlozof,
je sredi stoletja kritiziral to šolo, češ da se ukvarja le z rimskim in germanskim pravom
(se pravi z istima entitetama kakor Ranke v delu, ki smo ga omenili), hkrati pa pozval k
širši, primerjalni zgodovini prava, ki naj bi raziskovala praktične ideje, ki zadevajo človeka
v vsakdanjem življenju (očita ji torej odtujenost od življenja, kar je kasneje tudi ključen Nietzschejev očitek historizmu). Celo Karl Eugen Dühring (1833–1921), ﬁlozof, ekonomist
in vztrajen nasprotnik marksizma (tudi antisemit; Theodore Herzl (1860–1904) je leta
45

Carlo Antoni je spadal med Crocejeve učence in naslednike njegove misli. Rodil se je na Krasu kot Karlo Antonič
(1896–1959). Kasneje je spremenil ime v Carlo Antoni. Učenci in nasledniki Croceja, doma iz sedanjega ozemlja Slovenije, med njimi denimo tudi Miro Kocjan, so vse premalo raziskani. Za opozorili sem hvaležna Ravlu Kodriču.
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1890 identiﬁciral genealoške začetke modernega antisemitizma prav v njegovem delu), prav
tisti, ki ga je v Anti-Dühring (polni naslov: Herrn Eugen Dührings Umwälzung der Wissenschaft) leta 1878 napadel Friedrich Engels (1820–1895), leta 1866 obsodi zgodovinsko
šolo ekonomije kot »čisto deskripcijo« in proizvajanje »lažnega historizma«, ki za vsako
dobo priredi zgodovinsko logiko, za katero se zdi, da naposled nima nobene logike in s tem
»izdaja prepričanja in načela« ljudi. Ta obsodba pravzaprav že anticipira deﬁnicijo ideologije kot pravšnje doktrine, ki se sproti umešča v ponujene prazne forme, kot dokse, za katero
bi Rastko Močnik (1999, 20, passim) dejal, da »nima zunanjosti in je obenem sama zunanjost«, znotraj katere »govorenje in razumevanje potekata v neproblematični samoumevnosti« (ibidem). Tudi Carl Menger (1840–1921), ustanovitelj avstrijske ekonomske šole, leta
1884 v delu Die Irrtümer des Historismus in der deutschen Nationalökonomie napade glavne
mislece zgodovinske šole ekonomije.
Historističnemu zgodovinopisju se skozi 19. stoletje pridruži več parametrov, ki izhajajo iz ideoloških konjunktur (npr. uveljavljanje nemške Sonderweg, to je nemške zgodovine
v njeni enkratnosti in ekskluzivnosti in s tem neprimerljivosti z drugimi zgodovinami),
povezanih s spojem nacionalne in religiozne teleologije, in ki iz historizma postopoma izoblikujejo močan in sistematiziran mentalni aparat, tako da sam postane vodilna ideja zgodovine in je kot tak posredovan skozi t.i. rankejevsko zgodovino ali celo skozi druge smeri
in družboslovne discipline, ki se svojega implicitnega historizma (ali rankejevstva) sploh
ne zavedajo. Historizem, ki se v veliki meri oblikuje kot reakcija reakcionarnih sil zoper
razsvetljenski instrumentarij in spoznavne kategorije, torej postane paradigma, tj. fenomen,
ki, kakor bi rekel Agamben (2002), določa ves problemski kontekst mišljenja obdobja, ga
obenem konstituira in ga s tem dela inteligibilnega. Tako za Humboldta kakor za Rankeja
(med njima so seveda tudi pomembne razlike, ki pa jih tukaj ne moremo razgrinjati) imajo
nacije in države lastnosti individuov (temeljni individualizem historizma) in to celo v večji
meri kakor osebe. Študij posamične nacije oz. države naj bi tako mogel voditi do splošnih
resnic. Humboldt je že pred Rankejem, tj. v svojem odmevnem besedilu o nalogi zgodovinarja iz leta 1821 (Über die Aufgabe des Geschichtsschreibers), z zelo podobno sintagmo kakor Ranke leta 1824, zapovedal, da mora zgodovina prikazovati, kar se je dejansko dogajalo.
Na mestu transcendence, to je tam, kjer Ranke v svoj sistem vpne božjo previdnost oz. boga,
pa Humboldt dodaja, da je »dogodek v svetu čutov viden le delno; drugo pa je treba dodati
z intuicijo, inferenco in ugibanjem« (Iggers, 1973). Razumevanje družbenega dogajanja in
družbenih determinant je bilo v okvirih historizma tako prepuščeno empatiji z intuicijo in
inferenco na čelu, ki ju ne vodi nobena raziskovalna logika. V takšnem »teoretskem« okviru
naj bi se zakoni sami razkrili, kar eksplicite pomeni, da teorija zgodovini oz. zgodovinopisju
ni potrebna. Ker je država v tej koncepciji izraz duhovnosti, odcepljen od zgodovinskega
dogajanja in povzdignjen nadenj, in ker državne aktivnosti izvirajo iz ekstenzije njene moči,
je bilo zgodovinopisje zoženo na ozko področje nacionalne in politične zgodovine ter mednarodnih odnosov (v nasprotju z razsvetljenskim zgodovinopisjem, ki je neprimerno bližje
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življenju in ki svoje objekte zajema v širokem spektru). Ključna težava historizma je, da zaradi odtujitve od življenja in s tem od nenehnega komparativnega aspekta, ki na intelektualno delo vpliva vitalno in se poraja iz življenjske interakcije same, kakor tudi zaradi zoženega
dometa v naboru predmetov tako rekoč mimogrede in spontano spolzi v pripovedništvo v
okviru srednjeveškim kronikam sorodnih genealogij velikih mož ali političnih dogodkov. V
zgodovini in zgodovinopisju 19. stoletja je tudi nekaj odklonov od dominantne linije historizma. Kot primer lahko navedemo Jacoba Burkhardta (1818–1897), ki se je – čeprav je
bil Rankejev učenec – zmogel deloma odtegniti dogodkovno-politični zgodovini in skušal
na svoj način restituirati duhovne komponente in strukture izbranih obdobij iz preteklosti. Vendar tudi Burkhardt ostaja ujet v mentalne mreže historizma s tem, da v ospredje
– kakor Ranke pri politični zgodovini – postavlja elito in privilegirane sloje ter jih s tem
ločuje od širšega kulturnega polja in mentalnega okvira, znotraj katerega so se sploh mogli
oblikovati. Temeljit in reﬂektiran epistemični prelom s historizmom, tako sem prepričana,
vzpostavljajo šele francosko zgodovinopisje (v najboljših delih nove zgodovine in zgodovinske antropologije), italijanska mikrozgodovina in ključna dela nove kulturne zgodovine.
S historizmom je bil že v 19. stoletju izrazito nezadovoljen tudi Friedrich Nietzsche
(1844–1900), ki je leta 1874, se pravi v času, ko je na Univerzi v Baslu predaval klasično
ﬁlologijo, objavil delo z naslovom O uporabi in slabostih zgodovine za življenje (Vom Nutzen
und Nachtheil der Historie für das Leben), v katerem skozi odnos, ki ga zgodovina (kot znanost) vzpostavlja do sedanjosti in do aktualnega življenja ljudi, ostro napade normativnost
tedanjega zgodovinopisja. (Sicer je diskusijo v Baslu, uperjeno zoper zgodovinsko teologijo, leto pred Nietzschejem načel njegov kolega Franz Overbeck (1837–1905), ki je menil,
da je »nerazumljiva norost« v tem, da skušajo teologi gotovost krščanstva poiskati v zgodovinskih utemeljitvah, saj to ne vodi nikamor, razen v »religijo učenjakov«, ki »pravi veri«
ne prispeva ničesar, dodajmo, da tudi za znanost takšno delovanje nima prav nobene vrednosti). Za Nietzscheja je (historistična) zgodovina »akumulacija materiala in dejstev brez
vrednosti«. Nietzschejev tekst je imel konstitutivno vlogo pri razvoju prepozicij historizma,
pri vzpostavi koncepta in njegovih delimitacij. Zanimivo je, ugotavlja Oexle (ibidem), da je
Nietzsche v veliki meri določil pojmovanje historizma, ne da bi sam pojem sploh omenil
(omenja le pojem Historizismus, ki pa pomeni »hegeljanski način«, v nasprotju s pojmom
Kritizismus, ki pomeni »kantovski način«), zaradi česar ostaja Nietzschejev prispevek h
konceptualizaciji historizma pogosto spregledan. »Seveda potrebujemo zgodovino, a potrebujemo jo na drug način [...], potrebujemo jo, da bi živeli in delovali. [...] Zgodovini ne želimo služiti, razen kolikor to služi življenju,« pravi Nietzsche in dodaja, da »obstaja stopnja
prakse in valorizacije zgodovine, ki slabi življenje in povzroča, da se to izrodi«. Kakor že pri
Immanuelu Hermannu Fichteju tudi tukaj opazimo, da so učinki historizma kot speciﬁčne oblike zgodovinopisja (tega ne smemo zamenjevati z »zgodovinopisjem nasploh«) za
Nietzscheja alienacijski, kar ne preseneča, saj se historizem ne zanima za življenja ljudi kot
bolj ali manj dejavnih in odgovornih subjektov, ki sokreirajo družbene razmere in na svoje
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naslednike prenašajo strukture kolektivnega imaginarija, ampak zajema zgolj sprejemljive,
ideološko napaberkovane in reprezentativne podatke. Historistično zgodovino Nietzsche v
okviru znanosti vidi kot »bolezen«, ki ogroža življenje v treh ozirih (cit. po Oexle, ibidem):
prvič (in ta točka zadeva »trivialnost pozitivizma« v pomenu zgodovinskega larpurlartizma), s svojo neprekinjeno akumulacijo na eni strani in s povsem poljubno in naključno
zgodovinsko vednostjo, ki neprestano priteka iz neusahljivih virov in je kot taka prikrajšana
za sleherno notranjo koherenco, na drugi strani; takšna saturacija z zgodovino, ki ni zares
zgodovina, ampak le veletok amorfnih, nerazporejenih informacij, je za življenje nevarna,
saj daje ljudem (zmotno in cinično) vedeti, da so »prišli prepozno« (nekdo se je zmerom že
polastil dosjeja ali teme ali fevda in naj bi zgolj zaradi zanj ugodne sosledice časa vedel več
in bolje; rigidna kronologija v takem dispozitivu ne predstavlja ogrodja in opore mišljenju,
ampak pravzaprav mejo in epistemološko oviro) in da so »epigoni« (saj je »dosje že izčrpal
prvopooblaščenec«); drugič, z zmotnim mišljenjem tistih, ki menijo, da imajo neposreden
dostop do zgodovinske »objektivnosti«; »zgodovinska objektivnost«, pravi Nietzsche, »je le
večna odsotnost subjekta«, je samozadostna »resnica«, iz katere nič ne izhaja, zato so zanj
historistični zgodovinarji »hladni demoni vednosti«, ki so povsem pasivni in ki (iluzorno
menijo, da) jih to, kar poznajo, ne zadeva in da v tem niso implicirani (zdi se, kakor pravi
Oexle, da je tu polemika uperjena zoper Rankeja); in tretjič, s svojo odsotnostjo spoznavnih vrednot o zgodovinski vednosti; Nietzsche v tem smislu vidi historistično zgodovino
kot »vedo univerzalnega postajanja«, ki pa ni zmožna ugledati lastnih temeljev, se pravi
partikularnosti človekovega bivanja in njegovih vozlišč speciﬁčnih in kompleksnih zgodovinskih razsežnosti. »Eksces zgodovine« je po Nietzscheju učinek srednjeveškega »memento mori in obupa v zvezi s spoznanjem, da krščanstvo vsem obdobjem, ki bodo še prišla,
spodjeda zemeljsko življenje«. Nietzsche vidi rešitev iz te zagate sklenjenega mentalnega in
predstavnega vesolja, torej iz zaprte historistične epistemične strukture, v treh pogojih sine
qua non: najprej je treba sploh poznati zgodovinske izvore in prepozicije, ki determinirajo
historistično zgodovinsko mišljenje, zatem mora zgodovina sama rešiti problem zgodovine
in naposled mora vednost svoje želo obračati proti sami sebi, kar seveda pomeni narediti
prostor za kritično reﬂeksijo.
V Italiji leta 1902 Benedetto Croce (1866–1952) uporabi pojem storicismo (assoluto) v
pomenu, ki predpostavlja, da je vse posredovano skozi zgodovino in da sta »življenje in realnost zgodovinska in nič drugega kakor zgodovinska« (Oexle, ibidem, I. poglavje). Konec 19.
stoletja, še posebej pa pred prvo svetovno vojno se pristop do historizma nekoliko spremeni,
posebno z delom Ernsta Troeltscha (1865–1923), protestantskega profesorja teologije iz
Heidelberga, ki leta 1913 v historizmu aﬁrmativno prepozna »dominantno držo 19. in 20.
stoletja«, ki da je pripeljala do pomembnega napredka v človekovem razumevanju samega sebe
(Iggers, 1973). Po nemškem porazu leta 1918 nastopi, tako meni Oexle (1996), odločilna
faza za zgodovino diskusij o historizmu. Tedaj s svojimi deli, ki zadevajo obravnavano temo, v
debato stopijo Max Weber (1864–1920), že omenjeni Ernst Troeltsch, Friedrich Meinecke,
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Otto Hinze (1861–1940), Karl Barth (1886–1968), Karl Jaspers (1893–1969) idr. Historizem, kakor ga denotirajo ti avtorji, je intelektualno (nemara v več točkah celo antiintelektualno) gibanje, katerega strukturni eksponenti v diahronem nizu so še Giambattista Vico
(1668–1744), Johann Gottfried Herder (1744–1803) idr., h katerim se bomo še vrnili.
Troeltschejevo najbolj znano delo v zvezi s historizmom je Der Historismus und seine Probleme (1922; gl. Troeltsch, 1922, 1961 [1922]); v njem vidi jedro historizma v prepoznanju
ideje, da je vse podvrženo spremembi. Seveda pa, enako kakor pred tem Rankeja, njegove
mentalne okvire določa religiozni dispozitiv, ki božjo instanco postavlja nad vse in s tem
tudi nad človeško zgodovino, ki pod božjo previdnostjo otrpne in je suspendirana v brezčasju (znotraj večnosti). Krščanstvo je zanj najvišja stopnja religije (Das Christentum ... ist
die höchste Religionsstufe). Na Troeltschejevo delo vsak na svoj način in s svoje perspektive
odgovorita Meinecke (v različnih krajših besedilih) in Hinze (Troeltsch und die Probleme des
Historismus: Kritische Studien, 1927). Meinecke leta 1936 izda svojo najpomembnejšo knjigo z naslovom Die Entstehung des Historismus (Meinecke, 1936), v kateri ima historizem za
kulminacijo človekovega razumevanja in celo za najpomembnejšo evropsko pridobitev po
protestantizmu. V tem času diskusija o historizmu doživlja vrhunec. Percepcija Meineckejeve knjige se prelamlja skozi perspektivne aﬁrmacije nemške superiornosti in Sonderweg v
kulturnem in intelektualnem kapitalu.
»Slovensko« zgodovinopisje, ki se ne more hvaliti s teoretičnimi ali epistemičnimi dosežki in še manj z dejansko kritično reﬂeksijo lastne produkcije, ki bi v širšem primerjalnem
in spoznavnem kontekstu ovrednotila maloštevilne epistemično pertinentne traktate, se je na
svojih začetkih oprijelo prav te nemške različice historizma v Meineckejevem hipostaziranju
historističnega zgodovinopisja in je žal na tej mrtvi točki prav do danes tudi obtičalo. Med besedo »historizem«, s katero je Fran Zwitter davnega leta 1938 pod mogočnim vtisom »individualizirajočega gledanja človeških stvari« (Zwitter, 1938, 7) Rickerta in Meineckeja – se pravi
dve leti po Meineckejevem delu o nastanku historizma – odprl svojo razpravo o sociologiji in
zgodovini, ki je za tedanji čas navsezadnje nekaj pomenila (gl. Zwitter, 1938), in »historizmom« kot geslom Enciklopedije Slovenije, ki ga je leta 1990 spisal Bogo Grafenauer (1990),
je komajda kakšna razlika v percepciji. Tudi ta negibnost se že sama ujema z historizmom.
Grafenauer (ibidem) meni, da gre pri historizmu za »postopno zorenje«, ki se je od nedozorele
oblike v času razsvetljenstva (sic! – tedaj historizma v evocirani obliki še ni bilo) do 90. let 20.
stoletja, ko je historizem kot narodotvorna ideologija tik pred osamosvojitvijo Slovenije doživljal vrhunec, dopolnilo do svoje »zrele« in popolne oblike, četudi je ideologija vseskozi ena
sama in nespremenljiva (spreminja se le njena intenziﬁkacija). »Bolezen romantičnih začetkov
pisanja zgodovine«, za katero Grafenauer na nekem drugem mestu (gl. Grafenauer in Gantar,
1988, 381; cf. Grafenauer, 1947, 1960, 1969, 1976, 1979, 1981a, 1981b, 1990) meni, da jo
je »slovensko« zgodovinopisje preživelo že konec 19. stoletja, je prav historizem, za katerim
»slovensko« zgodovinopisje še kar boleha (ni videti, da bi simptomi bolezni popuščali, prej
narobe). Historizem je še vedno slepa pega slovenskega delanja zgodovine.
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Če se je v obdobju med vojnama s teorijo zgodovinopisja na Slovenskem ukvarjal predvsem Fran Zwitter (gl. Zwitter, 1938 in 1939), nekoliko pa tudi Milko Kos (gl. Kos, 1935,
v času tik po drugi svetovni vojni gl. Kos, 1948/1949; o Kosu gl. Grafenauer, 1952/1953
in Niederhauser, 2001), se je v povojnem času na to mesto vsaj deloma zavihtel tudi Bogo
Grafenauer (supra navedena dela), ki sicer o lastnem vložku v teoretsko zgodovinopisje
nekoliko neskromno, predvsem pa zmotno pravi, da je v »celoti zajel problematiko« (Grafenauer, 1990, 30–31). Toda če pozitivno sprejemanje historizma Boga Grafenauerja, ki je
s svojim sistematičnim nacionalno teleološkim delovanjem na več področjih zarisal teren,
zbral veliko pozitivnega materiala in se »teoriji« posvečal le ob drugih temah (in je tudi v tej
»obstranski« dejavnosti objavil več kakor tisti, ki naj bi se z zgodovino zgodovinopisja danes
ukvarjali prioritetno – to je treba vendarle priznati, četudi se z njim še tako razhajamo – gl.
Grafenauer 1947, 1960, 1969, 1976, 1979, 1981b), še lahko nekako razumemo, je veliko
težje razumeti odsotnost prave in globinske epistemične diskusije v slovenskem zgodovinopisju po drugi svetovni vojni, še zlasti od 80. let 20. stoletja dalje.
Vsekakor resna diskusija v samem zgodovinskem polju v primerjavi z drugimi sorodnimi zgodovinopisnimi okolji kljub poskusom nikakor noče steči, kakor bi morala. Tako
npr. še leta 1986 večina prispevkov na okrogli mizi o slovenskem zgodovinopisju v Tolminu
(gl. Vodušek et al., 1987) ostaja v ozkih mejah, bodisi zgolj slovenskega zgodovinopisja
brez sleherne konceptne ali idejne primerjave z zgodovinopisjem zunaj Slovenije ali s kako
drugo znanostjo onkraj disciplinskih meja (Grafenauer, Melik, Prunk, Stiplovšek, Pleterski,
Rozman idr.) bodisi v dosegu priložnostnih idej o »teoretskih« razmišljanjih ali sumarnih
razgrnitev tujih trendov (Šumrada). Na določene disciplinske aporije opozarjajo le trije:
Gestrin, Lukan in Klemenčič. Naposled pa drži – čeprav bolj ohlapno, saj bi Rankeja za dejansko zvestobo morali najprej brati –, kar na tem disputu reče/zapiše Janko Prunk: »ostajamo zvesti eni temeljnih lastnosti naše vede, kakor jo je deﬁniral njen utemeljitelj Leopold
von Ranke«; teorija in kritična reﬂeksija namreč po Rankeju zgodovinopisju nista potrebni,
tako tudi slovenskim zgodovinarjem ne. Rankeju in njim se zgodovina zlaga, takšna »kakršna je dejansko bila«, domala sama od sebe: inertno in spontano, se pravi povsem ideološko.
Konec 80. in na začetku 90. let pride na eni strani na dan nekaj krajših monograﬁj kompilacij (predvsem izpod peresa Ota Lutharja, gl. Luthar, 1991 in 1993; Luthar et al. (ur.),
2006), za katere se navidez zdi, da odpirajo polje diskusije, dejansko pa so epistemološko nekoherentne in pod krinko teorije zgodovinopisja v »slovensko« zgodovinsko polje lansirajo
neobvezno in neznanstveno pripovedništvo (neznanstveno v prvi vrsti tudi v tem, ker v njih
nikjer ni nobenih resnih analiz korpusov, zbranih materialov ali diskurzov predhodnikov;
kritična reﬂeksija, ki je šele prvi pogoj za pridobivanje teoretskih spoznanj, je v njih povsem
odsotna), ki niti za hip ne izstopa iz mogočnega primeža historizma, ampak ga na precej
bolj banalni ravni kakor Bogo Grafenauer, ki je naposled predstavljal intelektualnega laboratorem, relansira in aﬁrmira. Ker so torej takšna dela brez potrebnega intelektualnega angažmaja in brez potrebnih spoznanj, njihovim avtorjem, ki imajo zgolj navidezna spoznavna
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orodja (retoriko in pripoved), ne preostaja drugega, kakor da neprestano prežijo in se pripenjajo na vse mogoče sprotne konjunkture in trende (analiza anglo-ameriških ali nemških
idr. trendov bi bila vsekakor zanimiva, saj bi pokazala gibanja modnih zgodovinskih usmeritev in s tem nenadnih odkrivanj in nenadnih opuščanj problematik v slovenskem zgodovinopisju, ki ne pustijo nobene globlje sledi v spoznavnem in s tem znanstvenem pomenu).
Nobena od omenjenih razprav ne zdrži resne epistemične in metodične kritike, bolj gre za
grmadenje materiala in prestižnih imen, malo pa je ob tem resnega dela in premisleka. Na
drugi strani je tu nekaj člankov, ki se vsi – brez večjih razlik – odrivajo od nereﬂektiranih
kategorij historizma ali jih celo zmagoslavno poudarjajo, kolikor se ne ukvarjajo zgolj z neskrupuloznim povzdigovanjem etabliranih nacionalnih elit in lastnega mesta v akademski
konjunkturi (Luthar, 1990b in 1994; Vodopivec 1984, 1986, 1996a in 1996b; Jerše, 2001
idr.). Poskus nekoliko bolj sistematizirane in konsistentne kritične evalvacije – a le znotraj
fevdne parcelacije in avtorizacije disciplinskega polja ti. pooblaščenih zgodovinarjev – se
tako v zadnjem desetletju začne šele z Marto Verginella, ne bi pa se smel z nekaj objavami
tudi končati, saj kritična misel kot izhodišče znanstvenega dela zahteva sprotno reﬂeksijo
dognanj in ni enkratno dejanje. Izredno pomembno, nemara neprecenljivo delo teoretsko
konsekventne in kritično reﬂektirane produkcije predstavlja tudi monograﬁja Marije Jurič
Pahor Narod, identiteta, spol ( Jurič Pahor, 2000), ki gre na ekstenziven in poglobljen način
skozi problematike, ki jih je historizem sistematično puščal ob strani. Marta Verginella se
je na več mestih kritično lotila stanja v slovenskem zgodovinopisju: gl. Verginella, 1999,
kjer avtorica skozi kratek pregled zgodovinopisja na Slovenskem po drugi svetovni vojni
(nekje od simbolne meje Grafenauerjevega članka v prvem snopiču Zgodovinskega časopisa
leta 1947, št. 1–4, dalje) oriše njegovo determinirajočo monokavzalno shemo in nenehno
grozečo nevarnost kontaminacije zgodovine z mitom, ki se je po avtoričinem mnenju še
posebej stopnjevala po letu 1991; Verginella, 2001a, kjer avtorica prikaže rabe zgodovine na
način slovenske Sonderweg; in Verginella, 2004a, kjer si lahko preberemo zanimivo kratko
notacijo o instrumentalizacijah zgodovine na italijansko-slovenski meji. (Cf. Kocka, 1982.
Ko bi zgodovinarji znali pogledati prek fevdnih meja, bi opazili, da z drugimi instrumenti
in koncepti do sorodnih rezultatov o mitologikah v slovenski »slovstveni vedi« oz. »stroki«
– skozi analizo metamorfoz mitske matrice in diskurzivnih mitograﬁj, potopljenih v medij
nacionalne hegemonije – prihaja tudi Rastko Močnik, gl. Močnik, 2006.)
Kolikor smo sposobni širšega in za znanost »normalnejšega« pogleda, uvidimo tudi,
da je tako rekoč od konca 70. let na področju odpiranja zgodovine za interdisciplinarne
preiskave in za empirično-teoretske oz. epistemične študije največ naredil Drago B. Rotar,
da pa ga »notranjedisciplinski« lastniki polj pri tem niso veliko upoštevali, še manj korektno navajali. O domala vsem, kar je danes še vedno ali zopet aktualno, je povsem lucidno in
pertinentno pisal že precej prej (gl. Rotar, 1972, 1979, s. d., 1986, 1995, 2004, 2006, 2007b
in še na mnogih drugih mestih, ki jih tu ne navajam), naposled pa tudi sam prevedel vrsto
temeljnih del zgodovinske antropologije, ki so sama zase obračun z lagodno historistično
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zgodovinopisno perspektivo, pa tudi postavil na noge institucijo (ISH–Fakulteta za podiplomski humanistični študij v Ljubljani) in v njenih okvirih program zgodovinske antropologije, ki sta »slovensko« zgodovinopisje prvič dejansko – in ne navidezno – skušali
odpreti svetu in ga osvežiti s snopom bolj izostrenih prijemov in študij (na instituciji so, ko
jo je še vodil D. B. Rotar [med 1996 in 2002], gostovali najpomembnejši predstavniki francoske zgodovinske antropologije; med njimi André Burguière, Christiane Klapisch-Zuber, Lucette Valensi, Bernard Vincent, Alain Boureau, Pierre-Antoine Fabre, Jean-Claude
Schmitt, Sylvie-Anne Goldberg, Marie-Elisabeth Ducreux, Daniel Nordman, Jean-Pierre
Albert, Jean Andreau, Françoise Frontisi-Ducroux, Jean-Pierre Vernant, François Lissarrague, Catherine Darbo-Peschanski, Christian Jacob, François Sigaut in Georges Vigarello;
na gostujoča predavanja »pomembnih« slovenskih zgodovinarjev ni bilo). Dejansko pa se
sistematične, kontinuirane, predvsem pa sprotne analize spontanih ideoloških prežitkov v
zgodovinopisni produkciji ni mogoče lotiti prek noči. Tega tudi ne moreta početi le eden
ali dva »pooblaščena« zgodovinarja za vse »slovensko« zgodovinopisje, ampak več dobro
razgledanih in koherentnih znanstvenikov in znanstvenic (in niti ni nujno, da so zgodovinarji ali samo zgodovinarji, če le imajo dovolj pertinentne vednosti o področju, na katerega
se spuščajo; naposled je na epistemičnem področju prav zgodovinarji nimajo ali pa je ta
bizarno pomanjkljiva).46 Tematika, ki smo jo načeli, je brez nadaljnjega intrigantna, obširna
in vredna obširne raziskave, za katero tukaj ni prostora (glej Kramberger, 2009, V. poglavje,
zlasti njegov prvi del).
In še terminološka opomba: nikakršne potrebe ne vidim, da bi nemški izraz Historismus slovenila na podlagi sekundarnih ustreznic v drugih jezikih, npr. prek angleškega izraza Historicism, francoskega historicisme (gl. rabe v Burguière (ur.), 1986, posebno Françoisovo geslo »Historicisme«) ali italijanskega storicismo (pomen slednjega je močno konotiral
Benedetto Croce), ki so vsi po vrsti kasnejše izpeljanke iz nemškega termina. O prenosih
termina in koncepta v nenemške kontekste, ki se kajpada niso zgodili brez sledov in pomenskih prekinitev, in o njegovih diahronih transformacijah ter vsebinskih modiﬁkacijah
46

Moram priznati, da imam, kljub temu da se z epistemičnimi zastavki in izvajanji Igorja Grdine (gl. 1999, 2003a, 2003b,
2005 in druga njegova dela, ki jih tu ne navajam) večinoma ne strinjam in me mestoma celo iritirajo (in mislim, da je to
dobro), vseeno spoštovanje do dela in naposled tudi določenega angažmaja, ki ga je avtor moral vložiti v to, da je obsežno
empirično gradivo, ki je iz njegovih del evidentno, zbral, obvladal, prerazporedil in – znotraj episteme, ki jo izkazujejo
njegovi teksti in ki jo vidim nekje na obrobju historizma (in ne zunaj njega, vsekakor pa neprimerljivo bolj reﬂektirano in
dialoga zmožno v primerjavi z njegovimi »slovenskimi očeti«) – po svoje zapakiral. V tem je namreč tudi poanta: samo
skozi lastno dvojno delovanje, skozi elementarni pozitivizem (brez katerega zgodovine ni in je zmerom začetna etapa
delanja zgodovine) in nato skozi strukturiranje gradiva in reﬂektirano delovanje, se pravi skozi empirično-konceptno
razdelavo in partitio zgodovinopisnih virov in materialov (in nikakor ne s slepim pristajanjem na spoznanja drugih, ki so
do sklepov prispeli glede na svojo lastno prerazporeditev in delitev virov in materialov), je mogoče dospeti do začetkov
dojemanja, kaj sploh je teoretska govorica in v čem se zgodovinopisne paradigme med seboj razlikujejo. Samo tako, da se
prebijamo skozi materijo sami, si je mogoče hevristično pridobiti in osvojiti nekatere teoretske pojme, četudi na začetku
še tako nerodne, s katerimi lahko vstopamo v dialog z razvitimi zgodovinopisnimi okolji po svetu. Zgodovinarji, ki jim
je vse jasno, o ničemer zares ničesar ne vedo, in ničesar si ne bi bolj želela, kakor da bi bilo takih vseznalcev na ključnih
pozicijah v slovenskem zgodovinopisju manj.
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natančneje na več mestih govori Iggers (1967, 1968, 287 sq. v op. 1,1973, 1995 in 1997).
Rabe pojma so izredno kompleksne in heteronomne in bi zahtevale nadaljnje poglabljanje,
kakršnega se je denimo lotil Oexle (1996). Povrhu vsega se je v zadnjih desetletjih na področju družbenih in humanističnih znanosti pojavilo precej besedil, ki se tako ali drugače nanašajo ali sklicujejo na historizem, natančneje na različne historizme oz. historicizme, pri čemer
nista vselej zadovoljivo pojasnjeni ne njihova semantična vrednost in ne epistemična funkcija, nemalokrat pa ni tematiziran niti zgodovinski kontekst navedb. Zbornik mednarodnega
slovenističnega simpozija iz leta 1999 z naslovom Historizem v raziskovanju slovenskega jezika, literature in kulture (gl. Derganc (ur.), 2002) uvaja historizem aﬁrmativno kot »klasično
in tradicionalno ﬁlološko metodo, ki je zaznamovala vse 19. in velik del 20. stoletja« (ibidem,
A. Derganc v uvodniku) in deskriptivno impresionistično kot »zbirno poimenovanje za tisto duhovno razpoloženje in znanstveno metodo, ki je prevladovala vse 19. in velik del 20.
stoletja«, njene značilnosti pa naj bi bile »poudarjanje pomena raziskovanj zgodovine narodov, slovstev, jezikov« (ibidem). »Dosežki te metode,« dodaja avtorica uvodnika in urednica
zbornika, »so bili za znanost naravnost osupljivi« (ibidem). Med 53 objavljenimi referati jih
le nekaj uide zdravorazumskemu enačenju historizma z občo historičnostjo zgodovinskega
dogajanja (zaznati je nekakšno literalizacijo v pomenskih aplikacijah termina), le peščica
pa jih izkazuje določeno vednost o epistemičnih dimenzijah in pomenskih premenah (ob
koncu 18. in na začetku 19. stoletja) ter konceptnih preobrazbah (skozi 19. in 20. stoletje)
tega za mentalne dispozitive različnih nacionalizmov tako pomembnega koncepta ali podaja – resda večinoma ožje jezikoslovno – deﬁnicijo historizma (gl. prispevke P. Herrityja,
I. Orel, J. Raeckeja, T. Sajovic, V. Biti, G. Giesemann, M. Juvan in J. Škulj). V zborniku tako
žal prevladujejo iskanje »avtentičnosti«, naturalizirano razmerje med narodom in jezikom in
sorodni anahronizmi; zlasti pa je v ospredju to, čemur je Kopitar dejal »vestno zapisovanje
jezikovnih kategorij« brez kritične reﬂeksije, kompleksnih kontekstualizacij in umestitve
pojmovanj v širše – in tudi v marsičem različne – družbene, kulturne in ideološke dispozitive časa.
Sicer pa v nekaterih besedilih historistična paradigma – ponekod eksplicitno, drugje
pa implicitno – nastopa v pomenu, ki ga je imela znotraj episteme (zgodovinopisja) v 19.
stoletju, drugič pa gre za sklicevanje na različne stopnje in pomene poznejših elaboracij,
tudi regresivnih, in reaktualizacij koncepta v različnih smereh (npr. v literarni smeri »novega histori(ci)zma«; gl. Matajc, 2005), ali pa gre celo za navedbe v povsem protislovnih
pomenih.
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Pierre Bourdieu

ZAKAJ MORAJO DRUŽBENE ZNANOSTI
SAME SEBE VZETI ZA PREDMET*1
(Prevod: Drago B. Rotar)
S tem, da sem zastavil problem spoznavanja, kakor sem ga zastavil, nisem prenehal
misliti na družbene znanosti, čeprav je nekoč naneslo, da sem zanikal njihovo posebnost.
Ne zaradi nekakšnega pozitivističnega scientizma, kakor bi lahko mislili ali se pretvarjali, da
mislimo, marveč zato, ker je poveličevanje posebnosti družbenih znanosti velikokrat zgolj
način za to, da razglasimo nemožnost, da bi znanstveno razumeli njihov predmet. Mislim
na primer na knjigo Adolfa Grünbauma (1993), ki opozarja na poskuse določenega števila
ﬁlozofov, Habermasa, Ricoeura itn., da bi odredili tem znanostim meje a priori (Kar je po
moje absolutno neupravičljivo: zakaj trditi, da so nekatere stvari nespoznavne, in a priori,
celo pred sleherno izkušnjo? Tisti, ki so sovražni do znanosti, so prenesli in skoncentrirali
svoj bes na družbene znanosti, na sociologijo – in s tem seveda prispevali k oviranju njenega napredovanja – nemara zato, ker jim znanost o naravi ne daje več oprijemališča. Za
nespoznavne razglašajo določeno število stvari, denimo, religiozno in vse njegove substitute,
umetnost, znanost, katerih pojasnjevanju bi se bilo treba odreči). Prav zoper ta mnogooblični odpor do družbenih znanosti je Le Métier de sociologue – Poklic sociologa (Bourdieu,
Chamboredon in Passeron, 1968) trdil, da so družbene znanosti znanosti kakor druge, da
pa jim je posebno težko biti znanosti kakor druge.
Ta težava se mi seveda še bolje kaže danes in zdi se mi, da je treba, da bi izvršili znanstveni projekt v družbenih znanostih, narediti korak več, ki si ga lahko znanosti o naravi
prihranijo. Za to, da postavimo na svetlo, kar je najbolj skrito, kar se izmakne pogledu
znanosti, ker se skriva v samem učenjakovem pogledu, transcendentalno nezavedno, je
treba historicizirati subjekt historiciziranja, objektivirati subjekt objektiviranja, to se pravi,
zgodovinsko transcendentalno, katerega objektivacija je pogoj za dostop znanosti do zavedanja sebe, to se pravi, do zavedanja svojih zgodovinskih predpostavk. Od instrumenta
objektivacije, ki ga tvorijo družbene znanosti, je treba zahtevati sredstvo za to, da iztrgamo
te znanosti relativizaciji, ki so ji izpostavljene, dokler ostajajo njihove produkcije determinirane z nezavednimi determinacijami, ki so vpisane v učenjakove možgane ali v družbene
razmere, znotraj katerih učenjak producira. In zato se morajo spopasti z relativističnim
ali skeptičnim krogom in ga streti, tako da uporabimo za izvajanje znanosti o družbenih
*

Prevod je narejen po »Pourquoi les sciences sociales doivent se prendre pour objets«, objavljen v Bourdieu, P. (2001):
Science de la science et réﬂexivité. Pariz, Raisons d’agir.
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znanostih in o učenjakih, ki jih producirajo, vse instrumente, ki jih te znanosti same, in tako
sproduciramo instrumente, ki bodo omogočili obvladovanje družbenih determinacij, ki so
tem instrumentom izpostavljene.
Da bi razumeli eno izmed glavnih načel posebnosti družbenih znanosti, je dovolj, da
preiščemo kriterij, ki sem ga že omenil, ko sem zastavil vprašanje o razmerjih med znanstvenostjo in avtonomijo. Različne znanosti bi lahko distribuirali glede na stopnjo avtonomije
cilja znanstvene produkcije v razmerju do različnih oblik zunanjega pritiska, ekonomskega,
političnega itn. V poljih s šibko avtonomijo, torej globoko potopljenih v družbena razmerja,
kakor sta bili astronomija in ﬁzika v začetni fazi, so velike ustanovitvene revolucije tudi
religiozne ali politične revolucije, ki so lahko bojevane politično, z možnostmi za uspeh
(vsaj kratkoročnimi), in ki, kakor Kopernikova ali Galilejeva revolucija, preobrnejo videnje
sveta v vseh njegovih razsežnostih. In narobe, bolj ko je znanost avtonomna, bolj teži, kakor
opaža Bachelard, k temu, da je kraj prave permanentne revolucije, s čedalje manj političnimi
ali religioznimi implikacijami. V zelo avtonomnem polju polje ne opredeljuje zgolj običajnega reda »normalne znanosti«, ampak tudi zunaj-redne prelome, te »urejene revolucije«,
o katerih govori Bachelard.
Lahko se vprašamo, zakaj se družbene znanosti tako trudijo, da bi dosegle priznanje
svoje avtonomije, zakaj se neko odkritje s tolikšnim naporom uveljavi zunaj polja in celo
znotraj njega. Družbene znanosti, in čisto posebej še sociologija, imajo objekt, ki je preveč pomemben (zadeva vse, začenši z mogočneži), preveč žgoč, da bi ga lahko pustili njim
na voljo, ga prepustili zgolj njihovemu zakonu, preveč pomemben in preveč žgoč iz zorne
točke družbenega življenja, družbenega reda in simboličnega reda, da bi jim bila podeljena
enaka stopnja avtonomije kakor drugim znanostim in da bi jim bil odobren monopol nad
produkcijo resnice. In res se vsi čutijo pooblaščene mešati se v sociologijo in se spustiti v boj
v zvezi z legitimnim videnjem družbenega sveta, v katero posega tudi sociologija, vendar s
čisto posebno ambicijo, ki jo brez problemov odobrijo vsem drugim učenjakom in ki v njenem primeru teži k temu, da bi bila videti monstruozna: reči resnico ali, še huje, opredeliti
razmere, v katerih je mogoče reči resnico.
Družbena znanost je potemtakem še posebej izpostavljena heteronomiji zategadelj,
ker je pri njej zunanji pritisk posebno močan in ker je notranje razmere avtonomije zelo
težko vzpostaviti (zlasti z uveljavitvijo pravice do vstopa). Drugi razlog za šibko avtonomijo
polja družbenih znanosti je, da se v sami notranjosti polja spopadajo neenako avtonomni
agensi in da imajo v najmanj avtonomnih poljih najbolj heteronomni raziskovalci in njihove
»endoksične« resnice, kakor pravi Aristotel, po deﬁniciji največ možnosti, da se družbeno
uveljavijo proti avtonomnim raziskovalcem: Znanstveno dominirani so se v resnici najbolj
pripravljeni podrediti zunanjim zahtevam, desnice ali levice (kar imenujem zakon ždanovstva), in so bolje pripravljeni, velikokrat zaradi šibkosti, da jim ustrežejo, tako pa imajo več
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možnosti za zmago v logiki plebiscita – ali aplaudimetra ali audimata. Zelo velika prostost
je v sami notranjosti polja puščena tistim, ki nasprotujejo samemu nomos polja in ki so na
varnem pred simboličnimi sankcijami, ki v drugih poljih udarijo tiste, ki se pregrešijo zoper
temeljna načela polja. Propozicije, ki so nekonsistentne ali nezdružljive z dejstvi, imajo v
njem več možnosti, da se perpetuirajo in celo prosperirajo, kakor v najbolj avtonomnih
znanstvenih poljih, če jim je le znotraj polja in tudi zunaj njega dana družbena teža, ki zadošča, da odtehta nezadostnost ali nepomembnost, zlasti s tem, da jim zagotovi materialne
in institucionalne podpore (kredite, subvencije, delovna mesta itn.). Hkrati se vse tisto, kar
opredeljuje zelo avtonomno polje in kar je zvezano s tem, da je podpolje z omejeno produkcijo zaprto vase, s težavo vzpostavi.
Poleg šibke pravice do vstopa, se pravi, zelo skrčene cenzure – poleg zelo pomembnih
družbenih zastavkov – imajo družbene znanosti še tretjo posebnost, ki še posebej otežuje
družbeni prelom, ki je pogoj za znanstveno konstrukcijo. Videli smo, da o znanstvenem
boju razsoja referenca na skonstruirano »realno«. Ko gre za družbene znanosti, je »realno«
precej zunanje spoznanju in neodvisno od njega, vendar je samo družbena konstrukcija,
produkt prejšnjih bojev, ki vsaj glede tega ostaja zastavek sedanjih bojev. (To smo dobro
videli, celo v primeru zgodovine, takoj ko se kdo loti dogodkov, ki so še zastavki za sodobnike). Potemtakem je treba povezati konstruktivistično videnje znanosti in konstruktivistično videnje znanstvega objekta: družbena dejstva so družbeno skonstruirana in sleherni
družbeni agens, denimo učenjak, hočeš nočeš konstruira in namerava z več ali manj moči
uveljaviti svoje posebno videnje realnosti, svojo »zorno točko«. To povzroča, da se sociologija, najsi to hoče ali ne (in največkrat hoče), okorišča z boji, ki jih opisuje.
Družbena znanost je potemtakem družbena konstrukcija družbene konstrukcije. V
samem objektu, to se pravi, v družbeni realnosti v celoti in v družbenem mikrokozmu,
znotraj katerega se konstruira znanstvena reprezentacija te realnosti, v znanstvenem polju,
poteka boj v zvezi z (za) konstrukcijo objekta, v katerem je družbena znanost dvakrat udeležena: ker je zajeta v igro, prenaša njene prisile in tam producira učinke, seveda omejene.
Analitik je del sveta, ki ga skuša objektivirati, znanost, ki jo producira, pa je zgolj ena izmed
sil, ki se spopadajo v tem svetu. Znanstvena resnica se ne uveljavlja sama od sebe, to se
pravi, zgolj z močjo argumentativnega razuma (niti v znanstvenem polju ne). Sociologija
je družbeno šibka, in to nedvomno tem bolj, čim bolj znanstvena je. Družbeni agensi, zlasti kadar zasedajo gospodujoče pozicije, niso zgolj nevedni, temveč nočejo vedeti (denimo,
znanstvena analiza televizije je priložnost za opazovanje frontalnega spopada med nosilci
posvetne oblasti nad tem vesoljem in znanostjo, ki povzroča, da se vidi resnica). Sociologija
ne more upati, da bo deležna enodušnega priznavanja, ki si ga pridobijo znanosti o naravi
(katerih objekt sploh ni več – ali le zelo malo – zastavek družbenih bojev zunaj polja), in ji
je namenjeno, da bo spodbijana, contoversial.
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Pierre Bourdieu

ZGODOVINA IN RESNICA*1
(Prevod: Drago B. Rotar)
Objektivnost je družben produkt polja, ki je odvisen od predpostavk, sprejetih v tem
polju, zlasti glede tistega, kar zadeva legitimni način za odpravljanje konﬂiktov (denimo,
koherenca med dejstvi in teorijo ali replikabilnost). Načela logike in eksperimentalne metode so nenehno v rabi med njihovim prakticiranjem v transakcijah in pogajanjih, ki spremljajo proces publiciranja in univerzalizacije. Epistemološka pravila niso nič drugega kakor
družbena pravila in pravilnosti, vpisana v strukture in/ali habituse, zlasti glede tistega, kar
zadeva način vodenja diskusije (argumentacijska pravila) in odpravljanja konﬂikta. Raziskovalci se v svojem eksperimentiranju ustavijo, ko mislijo, da je njihova izkušnja konformna z normami njihove znanosti in da se lahko spopade z anticipiranimi kritikami.
[Oklepaj: Vidimo, da je znanstveni diskurz podrejen splošnemu zakonu produkcije diskurza, produkcije, ki jo zmeraj usmerja (nezavedna, na podlagi dispozicij) anticipacija pozitivnih ali negativnih proﬁtov, ki jih ponuja določen trg, pri čemer se vsak govorec spopada z določenim stanjem trga, to se pravi, družbene cenzure, ki jo anticipira. Bourdieu, 1982, 2001b)].
Znanstveno spoznanje je tisto, kar je preživelo pripombe in kar se lahko upira pripombam v prihodnosti. Validirano mnenje je mnenje, ki je priznano, vsaj negativno, ker več
ne izziva pertinentnih pripomb ali ker ni boljše razlage. V teh bojih, ki za razsodnika sprejemajo pravdorek izkušnje, to se pravi, tega, za kar se raziskovalci strinjajo, da bodo imeli
za realno, je resnično skupek reprezentacij, ki jih imajo za resnične, ker so sproducirane v
skladu s pravili, ki opredeljujejo produkcijo resničnega; o tem se uskladijo konkurenti, ki
soglašajo o načelih veriﬁkacije, o skupnih metodah validacije hipotez.
V takem vesolju, kakršno je vesolje znanosti, so individualne konstrukcije, ki so v resnici
zmerom kolektivne konstrukcije, angažirane v transakcijah, ki jih ne urejajo transcendentna
pravila kake epistemologije, temveč speciﬁčna načela sociabilnosti, ki jih vsiljuje pripadnost
polju in ki so taka, da se izključimo, če jih ne poznamo ali če jih kršimo. Tukaj mislim na opis
strašnih, včasih ubijalskih ravnanj, ki jim je lahko avtor kakega ekspozeja podvržen v seminarju in ki so povsem legitimna, kolikor jih v formalni neoporečnosti izvajajo nosilci obvladovanja
implicitnih pravil, ki jih potihoma sprejemajo vsi tisti, ki vstopajo v igro (Tompkins, 1988).
*

Prevod je narejen po »Histoire et vérité«, objavljen v Bourdieu, P. (2001): Science de la science et réﬂexivité. Pariz, Raisons d’agir. Z manjšim fontom in v oglatih oklepajih Pierre Bourdieu med besedilo vnaša svojo reﬂeksijo o zapisanem; ti
meditativni vrivki so torej del avtorjeve kritične reﬂeksije in vivo, torej del izvirnika, in ne kake prevajalčeve pripombe.
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V tihi pravici do vstopa, ki je zvezana z običajnim illusio, ki opredeljuje pripadnost
nekemu znanstvenemu polju, je implicirano sprejemanje stanja norm, ki zadevajo validacijo
znanstvenega dejstva in, natančneje, priznavanje samega načela dialektičnega uma: sprejemanje dejstva, da igramo igro diskusije, dialoga (v sokratskem pomenu), da podvržemo
svoje izkušnje in svoje račune kritičnemu preskusu, da se obvežemo, da bomo odgovarjali
za svoje mišljenje pred drugimi, in to na odgovoren način, to se pravi, v stanovitnosti do samega sebe, brez protislovij, skratka z uklanjanjem praktičnim načelom etosa argumentacije.
Spoznavanje ne temelji na subjektivni samoumevnosti osamljenega individua, temveč na
kolektivni izkušnji, ki jo urejajo komunikacijske in argumentacijske norme.
Iz tega sledi Bachelardovo videnje znanstvenega dela, ki sem ga povzel v formulaciji,
da je znanstveno dejstvo osvojeno, skonstruirano, ugotovljeno, da mora biti razširjeno in
dopolnjeno. Potihem mislimo, da mora biti konstrukcija validirana z izkušnjo v odnosu
med eksperimentatorjem in njegovim predmetom. Dejansko pa proces validacije spoznanja kot legitimiranje (ki zagotavlja monopol legitimnega znanstvenega mnenja) sicer
zadeva odnos med subjektom in objektom, vendar tudi in predvsem odnose med subjekti
v zvezi z objektom (k temu se bom vrnil). Dejstvo je osvojeno, skonstruirano, ugotovljeno
v dialektični komunikaciji med subjekti in prek te komunikacije, to se pravi, skozi proces
veriﬁkacije, kolektivne produkcije resnice, v pogajanju in z njim, v transakciji in tudi homologaciji in z njima, v ratiﬁkaciji z eksplicitno izraženim konsenzom – homologein – (in
ne zgolj v dialektiki med hipotezo in izkušnjo). Dejstvo postane zares znanstveno dejstvo
le, če je priznano. Konstrukcija je dvakrat družbeno določena: na eni strani s pozicijo
laboratorija ali učenjaka v polju; na drugi strani pa s percepcijskimi kategorijami, povezanimi s sprejemnikovo pozicijo (učinek uveljavljanja, avtoritete, ki je tem močnejši, čim
nižje je relativno sprejemnik).
Znanstveno dejstvo je povsem udejanjeno kot znanstveno dejstvo šele, ko ga naredi polje v celoti in ko so vsi sodelovali pri tem, da so iz njega naredili znano in priznano dejstvo:
denimo, sprejemniki odkritja sodelujejo pri njegovem veriﬁciranju tako, da ga (zaman) poskušajo uničiti, ga spodnesti. Ugotovljeno pomeni kolektivno validirano v komunikacijskem
delu, ki se konča z univerzalnim priznanjem (v mejah polja, se pravi, vesolja kompetentnih
poznavalcev). Prava ideja ima z določenimi družbenimi pogoji notranjo moč znotraj znanstvenega vesolja. Ta moč prepričanja se vsili konkurenčnemu nasprotniku, ki jo poskuša
spodnesti in ki je prisiljen položiti orožje. Nasprotniki sodelujejo pri veriﬁkacijskem delu z
delom, ki ga opravljajo tako, da kritizirajo, popravljajo, zavračajo.

Kako lahko raziskovalci, ki so v konkurenci za monopol resnice, pridejo do
homologein, do tega, da izrekajo isto stvar, da rečejo isto?
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[Oklepaj: Družbene znanosti, še posbej pa sociologija, imajo težave pri uveljavljanju
tega stremljenja po monopolu, ki pa je vendarle vpisano v dejstvu, da »je resnica ena«, ker bi
v imenu, med drugim, kontaminacije znanstvenega reda z načeli političnega reda in demokracije, hoteli, da bi bila resnica »pluralna«, kakor pravijo danes, in da bi bile različne moči
s simbolično razsežnostjo, zlasti politične in religiozne, predvsem pa časnikarska, družbeno
opremljene za to, da z možnostmi za uspeh zahtevajo pravico, da izrekajo resnično o družbenem svetu.]

Homologein, racionalno soglasje, je produkt dialoga, diskusije, vendar ne kateregakoli dialoga, ampak dialoga, ki je podvržen pravilom dialektike (v Méditations
pascaliennes – Pascalovskih meditacijah (1997) sem v kratkem povzetku raziskave o
prehodu od analogiškega uma k logičnemu umu v antični Grčiji, ki sem se je pred
veliko časa lotil skupaj z Jeanom Bollackom, opozoril, da postopno razvijanje dialektike in urejenega dialoga spremlja pojavitev ﬁlozofskega polja, kjer se polagoma
skonstruira organizacija omikanega mišljenja, v katerem in s katerim se nasprotniki
naučijo sporazumevati se o terenih nesoglasja in o sredstvih za odpravljanje nesoglasij).
Veriﬁkacijsko delo in homologein, ki ga ratiﬁcira in posvečuje, zahtevata soglasje opazovalcev o načelu homologacije. Jacques Merleau-Ponty opisuje, kako se je v znanostih
XIX. in XX. stoletja pojavila ideja »skupnosti, ki se opredeljuje z operacijami, ki vsakomur omogočajo, da se uskladi z drugimi« (Merleau-Ponty, 1965). Nespremenljivka ni več
opredeljena z nepremičnostjo, temveč z »identiteto za cel razred opazovalcev«. Opredelitev
objektivnosti, ki iz tega izhaja, ne temelji več na operaciji osamljenega individua, ki začne
poslušati naravo, ampak se opre na poseg »ideje identičnosti za določen razred opazovalcev
in komunikabilnosti v intersubjektivni skupnosti«. Objektivnost je odvisna od »soglasja
razreda opazovalcev v zvezi s tistim, kar je posneto na merilnih napravah v tej in tej povsem
določeni eksperimentalni situaciji«. Potemtakem lahko rečemo, da ni objektivne realnosti,
ki bi bila neodvisna od razmer opazovanja, ne da bi podvomili o dejstvu, da tisto, kar se
manifestira, ohrani značaj objektivnosti, ko so te razmere določene.
V tej perspektivi se lahko sklicujemo tudi na analize Jeana-Clauda Passerona, ki kažejo posebne načine, kako je teoretska govorica pričlenjena na empirične zapisnike (Passeron,
v tisku, 106–107), ali na idejo Iana Hackinga, po kateri obstaja korespondenca med teorijo
in instrumenti, ki jih uporablja: »Ustvarimo aparaturo, ki spočenja podatke, ki potrjujejo teorije; o aparaturi sodimo po njeni zmožnosti, da producira podatke, ki se prilegajo«
(Hacking, 1992, 54). Inkonmenzurabilnost izhaja iz tega, da »so fenomeni sproducirani s
tehnikami in teorijami, ki so v temelju različne in ki ustrezajo različnim, zgolj šibko (loosely)
povezanim fenomenom« (ibid., 57).
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Vidimo, da so proučevanja laboratorijev sicer zaslužna, ker so poudarila prispevek
procesa kroženja h konstrukciji znanstvenega dejstva, na katerega je tradicionalna epistemologija pozabila, zato pa so pozabila ali močno podcenila neločljivo družbeno in intelektualno logiko tega kroženja in učinke logične in empirične kontrole, s tem pa učinke univerzalizacije, ki jih producira. Kritično kroženje je proces departikularizacije, publiciranja
v obeh pomenih oﬁcializacije in univerzalizacije, ki privede do tega, kar Eugène Garﬁeld
imenuje »zabrisovanje vira idej, metod in odkritij z njihovim inkorporiranjem v sprejeto
znanje« (Garﬁeld, 1975). (Največja posvetitev, ki jo lahko doživi raziskovalec, je v tem, da o
sebi lahko reče, da je avtor konceptov, učinkov itn., ki so postali anonimni, brez subjekta).
Tukaj bi morali predstaviti zelo lepo analizo Geralda Holtona, ki kaže, kako je Robert
Millikan osvojil odobravanje (assent) v zvezi s svojim delom s kapljami olja, ker je poskrbel
za publiciranje svojih zasebnih izkušenj (Holton, 1978). Prav tako v tej perspektivi dobijo
ves svoj pomen proučevanja, ki merijo na razumevanje kompleksnega prehoda iz »privacy«
laboratorija v »publicity« polja, kakor denimo proučevanja Owena Hannawaya (1988) ali
Stephena Shapina (1988). Epistemologi ne poznajo tega prehoda in transmutacije, ki se z
njim zgodi, toda niti sociologi, ki enačijo publikacijo in publiciteto, nimajo nič več sredstev,
da bi dojeli njegovo logiko, ki je neločljivo epistemološka in družbena, prav tista, ki opredeljuje socio-logični proces veriﬁkacije.
[Oklepaj: Res, če je dobro vzeti na znanje vlogo »publikacije«, razumljene kot postopek, da naredimo nekaj javno, da postane javno (Öﬀentlichkeit), publikacija ni oblika
publicitete ali public relations, čeprav se zdi, da nekateri zagovorniki nove sociologije znanosti tako mislijo – in nedvomno v dobri veri, saj poskušajo postaviti svojo idejo o uspehu
v službo uspeha svojih idej in delujejo konformno s svojo podobo učenjakov, ki jo vidijo po
svoji podobi… S tem da prakticirajo svoje videnje znanstvenega sveta, mislijo, da ustvarjajo
mrežo, v kateri se vzpostavlja prepoznavanje njihove pomembnosti: družbena resnica je na
koncu preskušnje sil in potemtakem je treba imeti pozicijo sile v revijah, v založbah itn., da
v družbenem premagajo nasprotnike.]
Obstaja pa še drug način za pervertiranje logike oﬁcializacije-univerzalizacije, ki jo
omogoča dejstvo, da lahko mimiramo, posnemamo videze univerzalizacije. V svojem delu o
Heideggerju L'Ontologie politique de Martin Heidegger – Politična ontologija Martina Heideggerja (1988) poskušam opisati proces, s katerim je mogoče dati različne videze sistematičnosti in nujnosti leksiki, ki se tako predstavlja kot neodvisna od zgodovinskega agensa,
ki jo je sproduciral, in od družbenih razmer, katerih produkt je. V sociološki, predvsem pa
v ekonomski literaturi bi lahko navedel tisoč zgledov takega družbenega nevtralizacijskega
dela, ki lahko s tem, da mimira učinke univerzalizacije znanosti o naravi, sproducira povsem varljive učinke znanstvenosti. Rad bi, da bi imel čas tukaj prebrati in komentirati dolgo
pismo Wassilyja Leontiefa z naslovom »Academic Economics« – »Akademska ekonomija«
(Leontief, 1982) v zvezi z ekonomijo, ki kaže, da ta disciplina utemeljuje svojo avtoriteto
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na avtoritarni kolektivni organizaciji, ki meri na ohranjanje kolektivnega verovanja in na
disciplino »mlajših članov univerze« (younger faculty members).
Proces depersonalizacije, univerzalizacije, departikularizacije, katerega produkt je znanstveno dejstvo, ima tem več možnosti, da se zares izvrši, čim bolj je polje avtonomno in mednarodno (izmed vseh specializiranih polj je znanstveno polje nedvomno najmanj zaprto v
nacionalne meje in v njem je relativna teža »narodnjakov« najmanjša: stopnja internacionalizacije, ki jo lahko merimo z različnimi indikatorji, kakršni so uporabljeni jezik, nacionalni ali
zunanji kraji publiciranja itn., je eden izmed dobrih indicev stopnje avtonomije). Citiral bom
Ben-Davida: »Podelitev znanstvenega priznanja je nasplošno nadnacionalen proces in, vsaj do
določene točke, naddisciplinski; učinki kakršnegakoli predsodka v presoji so tako minimizirani.« (Ben-David, 1991, 283). Zato, ker je, kakor sem že dejal, posvetni kapital bolj zvezan z
nacionalnimi instancami, s posvetno dominantnimi institucijami, kakršne so akademije, in ki
so odvisne od posvetnih oblasti, najsi so ekonomske ali politične, si bo proces univerzalizacije
skoraj nujno nadel obliko internacionalizacije kot denacionalizacije.
Internacionalno je pravzaprav pribežališče pred nacionalnimi posvetnimi oblastmi,
zlasti v razmerah šibke avtonomije. In tukaj bom spet navedel Ben-Davida: »Znanstvenik,
ki ga iz njegove discipline izvrže kaka oblast, ima na voljo več prizivnih sodišč. Svoj članek
lahko predloži več revijam, ga predstavi v obliki knjige vsej znanstveni skupnosti, kakor
je naredil Darwin, ali svojo teorijo potrdi s senzacionalnimi izkušnjami, kakor Pasteur in
Koch. Te pritožbe se vse dogajajo pred organizmi in občinstvi, ki so popolnoma neodvisna
od izobraževalnih in raziskovalnih organizmov, velikokrat z interdisciplinskimi cilji in z
mednarodno sestavo.« (ibid., 279).
Katere so povsem epistemološke posledice teh analiz? Speciﬁčnost (morali bi reči izjemnost) bojev v zvezi z monopolom nad legitimno znanstveno reprezentacijo izhaja iz tega,
da v nasprotju zlasti s tem, kar opažamo v umetnostnem polju, logika konkurence vodi (ali
prisiljuje) učenjake v to, da v slehernem trenutku uporabljajo vse razpoložljive spoznavne
instrumente in vsa veriﬁkacijska sredstva, ki so se akumulirala skozi vso zgodovino znanosti, in da tako podeljujejo polno učinkovitost moči arbitraže »realnosti« (skonstruirane in
strukturirane v skladu z družbeno opredeljenimi načeli).
Nadomestiti odnos med subjektom (učenjakom) in objektom z odnosom med subjekti (skupkom agensov, delujočih v polju) v zvezi z odnosom med subjektom (učenjakom) in
njegovim objektom, vodi v to, da hkrati zavržemo tako naivno realistično videnje, po katerem je znanstveni diskurz neposreden odsev realnosti, čisti posnetek, kakor relativistično
konstruktivistično videnje, po katerem je znanstveni diskurz produkt konstrukcije, ki jo
usmerjajo interesi in kognitivne strukture, ki bi producirala mnogotera videnja tega sveta,
subdeterminirana s svetom.
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[Oklepaj: Mimogrede lahko pripomnimo, da relativizem temelji na realizmu, to se
pravi, na primer na ugotovitvi, da obstajajo različne in spremenljive interpretacije nespremenjene realnosti; ali da je to, kar učenjaki pravijo, v nasprotju s tistim, kar počnejo v realnosti.]

Znanost je konstrukcija, zaradi katere se prikaže odkritje, ki je ireduktibilno na
konstrukcijo in na družbene razmere, ki so ga omogočile.
Enako kakor je treba preseči izmenjevanje idealističnega konstruktivizma in realističnega pozitivizma z realističnim nacionalizmom, ki meni, da je znanstvena konstrukcija pogoj za dostop do nastopa »stvarnega«, ki ga imenujejo odkritje, je treba preseči nasprotje
med naivno idealiziranim videnjem »znanstvene skupnosti« kot začarane vladavine ciljev
razuma in ciničnim videnjem, ki reducira izmenjave med učenjaki na preračunano surovost
političnih razmerij sil. Pesimistično videnje znanosti vidi zgolj polovico resnice: pozablja, da
so tako v znanosti kakor v običajnem življenju strategije oﬁcializacije, s katerimi »spravljamo v red«, enako upravičeno del realnosti kakor kršenja uradnega pravila in da prispevajo k
trajanju in k uveljavitvi pravila in k verovanju v pravilo, brez česar ni več ne regularnosti ne
minimalne, zunanje, formalne konformnosti pravilu.
Zvitost znanstvenega uma je v tem, da iz naključja, slučaja dela nujnost in iz družbene
nujnosti dela znanstveno vrlino. Uradno videnje znanosti je kolektivna hipokrizija, ki je
zmožna zagotoviti minimum skupnega verovanja, ki je potrebno za delovanje družbenega
reda; drugo plat znanosti hkrati univerzalno poznajo vsi tisti, ki se udeležujejo igre in ki jo
enodušno skrivajo kakor kako ljubosumno varovano javno skrivnost (ekonomisti bi govorili
o common knowledge). Vsi vedo resnico znanstvenih praks, ki jo novi sociologi znanosti
odkrivajo in odstirajo z velikim truščem, in vsi se še naprej pretvarjajo, da tega ne vedo in da
mislijo, da se stvari dogajajo drugače. In če je počastitev, ki jo pregreha namenja vrlini, tako
enodušna, tako nesporna in tako močno uveljavljena v vseh univerzalizacijskih strategijah,
je tako zato, ker je tudi tedaj, ko smo prisiljeni kršiti pravilo, najpomembnejše to, da se izognemo razkrinkanju pravila, ki je v temelju verovanja (illusio) skupine, s tem da navsezadnje
ratiﬁciramo skupne prakse, ki ga kršijo in mu oporekajo. Znanost v velikem delu deluje
zato, ker se je posrečilo verjeti in prepričati, da deluje tako, kakor pravijo, da deluje zlasti
v epistemoloških knjigah, in zato, ker ta kolektivno vzdrževana kolektivna ﬁkcija še naprej
tvori idealno normo praks.
Zdaj se lahko vrnemo k vprašanju, ki sem ga zastavil na začetku, k vprašanju o odnosih
med resnico in zgodovino, ki je v osrčju stoletnega boja med ﬁlozoﬁjo in družbenimi znanostmi; začenši, kakor nisem nehal ponavljati, z zavračanjem obeh terminov obče sprejete
alternative, na eni strani logističnega logicizma, ki naj bi znanstvenemu spoznavanju dajal
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a priori logične temelje, na drugi strani pa historicističnega relativizma. Toda najprej moram v glavnih potezah narisati splošno linijo postopka, po katerem se bom ravnal: v prvi
etapi sem univerzalne pogoje in Kantove a priori nadomestil z družbeno vzpostavljenimi
pogoji in a priori, kakor je storil Durkheim pri religiji in religioznih načelih klasiﬁkacije
in konstrukcije sveta v Les Formes élémentaires de la vie religieuse – Elementarne oblike
religioznega življenja in v članku o »Les formes primitives de clasiﬁcation« – »Prvotnih
oblikah klasiﬁkacije«; v drugi etapi bi rad pokazal, kako se mora proces historiziranja Kantovega spraševanja dopolniti v znanstveni objektivaciji subjekta objektivacije, v sociologiji
spoznavajočega subjekta v njegovi splošnosti in njegovi partikularnosti, skratka, s tem, kar
imenujem podjetje reﬂeksivnosti, ki meri na objektiviranje transcendentalnega nezavednega, ki ga spoznavajoči subjekt nevede investira v svoja spoznavna dejanja, ali, če hočete,
njegov habitus kot zgodovinsko transcendentalno, o katerem lahko rečemo, da je a priori,
kot strukturirajoča struktura, ki organizira zaznavanje in ocenjevanje sleherne izkušnje, in
a posteriori, kot strukturirana struktura sproducirana skozi celo vrsto skupnih ali individualnih urjenj.
Da bi se izognili temu, da bi, kakor se največkrat zgodi, donesek sociologije soobstajal
na vzporedni, a družbeno in intelektualno nižji ravni (hierarhija disciplin je navzoča tudi v
možganih), s praktično nedotaknjeno in nespremenjeno tradicijo reﬂeksije, bom opozoril,
da je v kantovski perspektivi objektivnost intersubjektivnost, intersubjektivna validacija, in
da potemtakem nasprotuje sleherni obliki realizma, ki meri na to, da bi utemeljila resnico na
»adekvaciji stvari in duha«; toda Kant ne opisuje empiričnih procedur, s katerimi pridemo
do tega intersubjektivnega soglasja – o katerem je v imenu reza med transcendentalnim in
empiričnim sprejeto ali postavljeno a priori, da temelji na soglasju transcendentalnih zavesti, ki so zato, ker imajo enake kognitivne strukture, univerzalno usklajene o istem univerzalnem. Objektivnost, resnica, spoznanje se ne referirajo na korespondenčno razmerje med
človeškim duhom in realnostjo, ki je neodvisna od duha. Kant s tem, da vztraja, da nimamo
dostopa do spoznanja »stvari na sebi«, zavrača sleherno realistično interpretacijo. Vendar
ne misli, da je s tem predlagal razlago delovanja naravne znanosti, obravnavane kot empiričen fenomen; prav narobe, ločuje med »transcendentalno« nalogo ﬁlozoﬁje, to se pravi,
izjavljanjem nujnih pogojev zares znanstvenega spoznanja, prostorsko-časovne strukture,
ki omogoča fenomene, in »empirično« nalogo različnih znanosti.
Kljub temu sem se postavil v kantovsko perspektivo, ki pa jo Kant docela izključuje v
imenu reza med transcendentalnim in empiričnim, s tem da sem si za raziskovalni predmet
vzel socio-transcendentalne pogoje spoznavanja, to se pravi, družbeno ali socio-kognitivno
strukturo (in ne zgolj kognitivne), ki jo je mogoče empirično opazovati (polje itn.), ki omogoča fenomene take, kakor jih zajemajo različne znanosti ali, natančneje, konstrukcija znanstvenega predmeta in znanstvenega dejstva.
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Logični pozitivisti še naprej trdijo, da je znanstvena objektivnost možna le zaradi
matematične konstrukcije a priori, ki mora biti vsiljena naravi, da je empirična znanost o
naravi mogoča. Toda ta podstatna matematična struktura ni, kakor je hotel Kant, izraz
večnih in univerzalnih zakonov mišljenja. Te konstrucije a priori moramo opisati kot govorice. In prav tukaj srečamo Henrija Poincaréja, ki ob tem, ko razmišlja o neevklidovskih
geometrijah, vztraja pri dejstvu, da morajo biti te konstrukcije opisane kot »svobodne
konvencije«.
[Oklepaj: Henri Poincaré imenuje »konvencije« načela znanosti, ki niso ne samoumevnosti, ne eksperimentalne posplošitve, ne hipoteze, ki jih zastavlja domneva z namenom, da bi iz njih naredili veriﬁkacijo. »Matematični aksiomi« niso ne sintetične sodbe a
priori ne eksperimentalna dejstva. To so konvencije, naša izbira med vsemi možnimi konvencijami, ki jo vodijo eksperimentalna dejstva; vendar ostane svobodna in jo omejuje le
nujnost, da se izogne vsem protislovjem« (Poincaré, 1968: 2. del, pogl. III). Evklidovska
geometrija ni najbolj resnična, ampak najbolj priročna (Poincaré, 1968: 2. del., pogl. IV).
Vztraja pri dejstvu, da te konvencije niso »arbitrarne«, pač pa imajo »eksperimentalen
izvor«.]
Poincaré dejansko pripelje sociološkega volka v matematično stajo in v vselej nekoliko
pastoralno videnje, ki ga spodbuja z besedo »konvencija«, katere družbenih implikacij nikakor ne razvija, ki pa postavlja pod vprašaj idejo univerzalne validnosti in vabi k preiskovanju
družbenih pogojev te konvencionalne validnosti.
Poincaré je zelo blizu Rudolfu Carnapu, ki je leta 1934 trdil, da ni pojma univerzalne
validnosti neodvisno od posebnih pravil in različnih računov, ki so formalno speciﬁabilni,
enako možni in legitimni. Pojma »racionalnosti« ali objektivnosti sta »relativna« glede na
izbiro te in te govorice ali jezikovnega okvira. Posebna lingvistična pravila danega lingvističnega okvira opredeljujejo to, kar je pravilno. Od tod načelo tolerance. Carnap v članku
z naslovom »Empiricism, Semantics and Ontology« – »Empiricizem, semantika in ontologija« (1950) ločuje notranja vprašanja in zunanja vprašanja: prva se zastavljajo v mejah
jezikovnega okvira in nanja lahko odgovorimo v mejah logičnih pravil tega že izbranega in
sprejetega jezikovnega okvira, v razmerju do katerih imajo pojmi objektivnost, racionalnost,
validnost in resnica neki pomen. Zunanja vprašanja zadevajo izbiro med različnimi jezikovnimi okviri, izbiro, ki se ravna po povsem pragmatičnih kriterijih prilagajanja temu in
temu namenu.
Ta Carnapov razloček je docela analogen Kuhnovemu razločku med normalno znanostjo in revolucionarno znanostjo: dejavnosti reševanja ugank (»puzzle-solving«) normalne
znanosti se opirajo na ozadje splošno sprejete paradigme, ki relativno nesporno opredeljuje tisto, kar lahko velja za pravilno ali nepravilno rešitev. Narobe pa je v revolucionarnih
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situacijah okvir ozadja, ki edini lahko opredeli »popravek«, sam pod vprašajem. Prav v tem
primeru smo soočeni z izbiro med konkurenčnimi paradigmami, transcendirajočih kriterijev racionalnosti pa ni. In pojavitev novega konsenza je mogoče pojasniti le z neracionalnimi
faktorji.
Tako je bilo problematiziranje univerzalnih kriterijev racionalnosti že nakazano v ﬁlozofski tradiciji, ki je evoluirala od »transcendentalnega« univerzalizma kantovskega tipa
k že relativiziranemu pojmu racionalnosti, denimo pri Carnapu. Kuhn je zgolj znova našel
kantovsko tradicijo koncepcije a priori, vendar dojete v relativiziranem, historiciziranem ali,
natančneje, sociologiziranem pomenu, kakršna je pri Durkheimu, ki mu lahko pripišemo
očetovstvo ideje družbeno-transcendentalnih pogojev. Filozoﬁja, tesno prepletena z znanostjo, je evoluirala proti pojmovanju relativizirane in konvencionalistične racionalnosti, ki je
blizu sociologiji znanosti, vendar pa ne upošteva družbenih dejavnikov, ki so odgovorni za
konsenzno sprejemanje Carnapovega jezikovnega okvira ali Kuhnove paradigme.
Tukaj se lahko zastavi vprašanje sociološkega branja Wittgensteina, ki zaseda, kakor
smo videli, zelo pomembno mesto na presečišču ﬁlozoﬁje in sociologije znanosti, odkar se
je David Bloor oprl nanj, da je utemeljil teorijo znanosti, po kateri so racionalnost, objektivnost in resnica lokalne družbeno-kulturne norme, konvencije, ki so jih sprejele in uveljavile
posamične skupine: koncepta »language game« in »form of life«, ki igrata središčno vlogo
v Philosophical Investigations – Filozofskih raziskovanjih sta interpretirana tako, kakor da
se nanašata na sociolingvistične dejavnosti, povezane s posamičnimi družbeno-kulturnimi
skupinami, v katerih prakse urejajo norme, ki so jih te skupine konvencionalno sprejele
(Bloor, 1983).
Zoper Bloorovo branje se sklicujejo na dejstvo, da si Wittgenstein prizadeva, da bi
obravnaval zgolj imaginarne zglede in da pojmuje ﬁlozoﬁjo, ki jo predlaga, kot v temelju empirično: njegovo podjetje ne zadeva – na to neprenehoma opozarja – »naravne znanosti«,
celo ne »naravne zgodovine«, ker je zmožno »sproducirati ﬁktivno naravno zgodovino« za
potrebe njegovega raziskovanja (Wittgenstein, 1953). Zgolj opisuje mnogotere rabe govorice v naši edini jezikovni skupnosti (in ne v med seboj tekmujočih družbeno-kognitivnih
skupnostih).
Wittgenstein s Filozofskimi raziskovanji, nekakšno transcendentalno logiko kantovskega tipa, ki meri na to, da bi opisala absolutno nujne predpostavke ali pogoje možnosti
slehernega mišljenja o realnem (Friedman, 1996), opusti logični absolutizem Tractatusa v
prid nekakšnega jezikovnega pluralizma: ne obstaja zgolj več logično-matematičnih okvirov
kakor pri Carnapu, ampak več govoric, ki omogočajo konstrukcijo sveta. Vendar imajo Wittgensteinovi komentatorji prav, ko pripominjajo, da sicer zavrača vsa upravičevanja in vse
poslednje temelje ter se trdno drži tega, da mi dajemo pomen in moč matematično-logičnim
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zakonom prek načina, kako jih apliciramo, vendar pa ne gre tako daleč, da bi utemeljil
nujnost teh zakonov na soglasju in konvenciji. Esence človeškega duha ne izražajo »zakoni
mišljenja«, ki bi prav zato morali biti predmet neempiričnega ali, kakor pravi Wittgenstein,
»gramatičnega« raziskovanja.
Vendar bi raje – kakor da bi izbiral med »sociološkim« branjem (kakor Bloor) in
Wittgensteinovim »gramatičnim« branjem – pokazal, da je mogoče obdržati normativnost
»gramatičnih« načel, brez katerih mišljenje ni možno, in hkrati priznati zgodovinski in
družbeni karakter slehernega človeškega mišljenja; da je mogoče postaviti radikalno zgodovinskost logičnih norm in rešiti razum, in to brez transcendentne sleparije in ne da bi sam
sociološki razum izvzeli iz problematiziranja, ki mu sociologija podvrže sleherno mišljenje.
[Z oklepajem bi rad povedal, da ima referiranje na dve branji Wittgensteina to zaslugo,
da v vsej jasnosti zastavi vprašanje odnosov med logično in družbeno prisilo skozi vprašanje
vesolij praks, »življenjskih oblik«, kjer se logične prisile predstavljajo v obliki družbenih
prisil, denimo svet matematike ali, širše, znanosti. In potem, ko smo opazili, da so vsi zgledi
»iger govorice«, ki jih predlaga Wittgenstein, vzeti iz naših družb, bi lahko, s tem da bi do
konca porinil wittgensteinovski prelom z logicizmom, poskusil skicirati pri Wittgensteinu navdihnjeno rešitev za vprašanje zgodovinskosti razuma in razmerja med logičnimi in
družbenimi prisilami. Za to bi bilo dovolj v tistem, kar imenujem polja, prepoznati empirične realizacije teh »življenjskih oblik«, v katerih se odigravajo različne »igre govorice«; in
opaziti, da so med temi polji taka, ki tako kakor znanstveno polje favorizirajo ali vsiljujejo
menjave, v katerih dobijo logične prisile obliko družbenih prisil; in sicer zato, ker so vpisane
v institucionalizirane procedure, ki urejajo vstop v igro, v prisile, ki pritiskajo na menjave, v
katerih imajo producenti za odjemalce zgolj najbolj kompetentne in najbolj kritične izmed
svojih tekmecev, in nazadnje in predvsem v dispozicije agensov, ki so v enem delu produkt
mehanizmov polja in »dresiranja«, ki ga izvajajo.]
Razum lahko rešimo, ne da bi se kakor v imenu reza med transcendentalnim in empiričnim kakor na Deum ex machina sklicevali na to in to obliko uveljavljanja transcendenčnega značaja razuma. In to ob opisovanju postopnega pojavljanja vesolja, v katerem je za to,
da bi imeli prav, treba uveljaviti razloge, demonstracije, priznane za dosledne, in v katerem je
logika odnosov moči in interesnih bojev tako urejena, da ima »moč najboljšega argumenta«
(o kateri govori Habermas) razumne možnosti, da se uveljavi. Znanstvena polja so vesolja,
znotraj katerih simbolični odnosi sil in interesni boji, ki jih spodbujajo, prispevajo k temu,
da dajo moč najboljšemu argumentu (in znotraj katerih je Habermasova teorija resnična
do take mere, da ne zastavlja vprašanja družbenih pogojev možnosti za to vesolje in da
to možnost vpisuje v univerzalne lastnosti govorice s pomočjo ponarejeno historicizirane
oblike kantovstva).
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Obstajajo potemtakem vesolja, v katerih se vzpostavi družbeni konsenz v zvezi z resnico, vendar so podvržena družbenim prisilam, ki favorizirajo menjavo, ki je racionalna
in se ravna po univerzalizacijskih mehanizmih, denimo po vzajemnih kontrolah; v katerih
empirični zakoni delovanja upravljajo interakcije, implicirajo izvrševanje logičnih kontrol;
v katerih si simbolični odnosi sil nadenejo docela izjemno obliko, tàko, da vsaj enkrat obstaja notranja sila resnične ideje, ki lahko silo črpa iz logike konkurence; v katerih navadne
antinomije med interesom in razumom, med silo in resnico itn. težijo k temu, da opešajo
in se opustijo. In tukaj bom citiral Popperja, ki – nedvomno z drugim namenom in z drugačno logiko – tako kakor Polanyi zagovarja, da je za znanstveno objektivnost odgovorna
družbena narava znanosti: »objektivnost je, precej paradoksno, zvezana z družbenim značajem znanstvene metode, ker znanost in znanstvena objektivnost ne izhajata (in ne moreta
izhajati) iz poskusov individualnega učenjaka, da bi bil »objektiven«, temveč iz prijateljsko-sovražne operacije številnih učenjakov. Znanstveno objektivnost lahko opišemo kot
intersubjektivnost znanstvene metode« (Popper, 1945).
Tako so v kantovsko intersubjektivnost znova uvedeni družbeni pogoji, ki jo utemeljujejo in ji podeljujejo povsem znanstveno učinkovitost. Objektivnost je intersubjektiven
produkt znanstvenega polja: utemeljena je v predpostavkah, ki veljajo v polju, in je rezultat
intersubjektivnega soglasja v polju. Sleherno polje (disciplina) je kraj speciﬁčne legalnosti
(nomos), ki je, ker je produkt zgodovine, utelešena v objektivnih pravilnostih delovanja
polja in, natančneje, v mehanizmih, ki upravljajo kroženje informacij, v distribuciji nagrad
itn., in v znanstvenih habitusih, ki jih producira polje in ki so pogoj za njegovo delovanje.
Epistemološka pravila so konvencije, uveljavljene zaradi urejanja kontroverz: upravljajo
učenjakovo soočenje z zunanjim svetom, to se pravi, soočenje med teorijo in izkušnjo, vendar tudi z drugimi učenjaki in omogočajo anticipiranje kritike in njeno zavračanje. Dober
učenjak je nekdo, ki ima čut za znanstveno igro, ki lahko anticipira kritiko in se vnaprej
prilagodi kriterijem, ki opredeljujejo sprejemljive argumente in s tem poganja proces priznavanja in legitimiranja; ki preneha eksperimentirati, ko misli, da je eksperimentiranje
konformno družbeno opredeljenim normam njegove znanosti in ko se počuti dovolj gotovega, da se sooči s sebi enakimi. Znanstveno spoznanje je skupek propozicij, ki so preživele
pripombe.
Kriteriji, ki jim pravimo epistemični, so formalizacija »pravil igre«, ki morajo biti spoštovana v polju, to se pravi, socioloških pravil interakcij v polju, zlasti argumentacijskih
pravil ali komunikacijskih norm. Argumentacija je kolektiven proces, ki se izvaja pred javnostjo in je podvržen pravilom. Nikogar ni, ki bi bil manj osamljen, bolj prepuščen samemu
sebi, svoji enkratni izvirnosti kakor učenjak; ne le zato, ker zmeraj dela z drugimi, v okrilju
laboratorijev, ampak zato, ker je oprt na vso, preteklo in sedanjo, znanost vseh drugih, pri
katerih si neprenehoma sposoja in jim pošilja [spoznanja, vednosti – op. prev.], in ker ga
naseljuje nekakšen kolektiven nadjaz, vpisan v institucije v obliki opominov k redu, in je
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uvrščen v skupino njemu enakih, ki je zelo kritična, za katero piše, pred katero se boji nastopiti, in hkrati zelo pomirjujoča, ki daje poroke, jamščine (to so reference) in zagotavlja
jamstva kakovosti produktov.
Delo departikularizacije, univerzalizacije, ki se dogaja v polju prek urejenega spopadanja tekmecev, ki so najbolj nagnjeni k temu, da sleherno sodbo, ki pretendira na validacijo
in s tem na univerzalno veljavnost, reducirajo na naključno posebnost posamičnega mnenja
in so tega najbolj zmožni, je tisto, zaradi česar je resnica, ki jo priznava znanstveno polje,
ireduktibilna na svoje zgodovinske in družbene produkcijske pogoje. Resnica, ki je preživela preskus diskusije v polju, kjer so se antagonistični interesi, to je, nasprotne oblastne
strategije, soočili v zvezi z njim, ni v ničemer prizadeta zaradi dejstva, da so imeli tisti, ki
so jo odkrili, interes, da bi jo odkrili. Dopustiti moramo celo, da so goni, velikokrat najbolj
egoistični, gibalo tega stroja, ki jih transformira in jih pretvarja v prid arbitriranega soočenja
prek reference na skonstruirano realno. Če se resnica predstavlja kot transcendentna v odnosu do zavesti, ki jo dojemajo in jo sprejemajo kot tako, v odnosu do zgodovinskih subjektov, ki jo poznajo in jo priznavajo, je tako zato, ker je produkt kolektivne validacije, izvršene
v docela enkratnih razmerah, ki so značilne za znanstveno polje, to se pravi, v konﬂiktnem,
vendar reguliranem sodelovanju – in z njim – ki ga konkurenca tam vsiljuje in ki je zmožno
vsiliti preseganje antagonističnih interesov ter, če nanese, izbrisanje vseh znamenj, zvezanih
s posebnimi razmerami njene pojavitve. Zdi se mi, da prav to razumemo, ko pripominjamo,
da ﬁziki na kvantnem področju sploh ne dvomijo o objektivnosti spoznanja, ki ga o njem
dajejo, zato, ker njihove izkušnje lahko reproducirajo raziskovalci, ki so oboroženi s potrebno kompetentnostjo za to, da bi jim vzeli veljavo.
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Taja Kramberger

ZA KOMPLEKSNO, NIANSIRANO ZGODOVINO
V RAZMERJIH
Kritične pripombe k spontanističnemu dojemanju
zgodovine, »kakršna je dejansko bila«, etnocentrizmu
in malikovanju kronologije ter velikih mož
I.
V nemškem in v nekaterih drugih zgodovinopisjih, na katere je v preteklosti konstitutivno vplival1 germanofoni2 prostor – tako tudi v slovenskem zgodovinopisju –, se v
delih, ki zadevajo epistemične aspekte oblikovanja zgodovinopisja kot znanstvene discipline, pojavljata dve tendenci, ki sta v razmerju nasprotovanja, rivalstva in polemike in ki
naj bi pojasnjevali začetke poznanstvenjevanja (Verwissenschaftlichung) in profesionalizacije
(Professionalisierung) zgodovine. Prva se sklicuje na Leopolda von Rankeja (1795–1886) in
prek njega na rankejevske kategorije 19. stoletja in nato še na historizem (Historismus) 20.
stoletja, navzoč predvsem v maniri dela Die Entstehung des Historismus (1936) Friedricha
Meineckeja (1862–1954) in naknadno vstavljen v 19. stoletje, kot na ključna referenčna kraja memorije znanstvenega zgodovinopisja. Pri tem poudarja cezuro med znanstveno mislijo
in zgodovinarjevim družbenim angažajem. Druga postavlja začetke znanstvenega zgodovinopisja v razsvetljenski čas 18. stoletja in poudarja družbeno razsežnost zgodovinskega
mišljenja ter nujnost kritične reﬂeksije za konstitucijo znanstvene misli, pri čemer se ne
odreka praktičnemu čutu (v Bourdieujevem pomenu) zgodovinarja, temveč skuša družbeno-politični angažma znanstvenikov prek kritične objektivacije prevajati v spoznavno orodje. Razmerja, ki jih gornja – četudi nekoliko ohlapna, antitetična – zastavitev postavlja, se
prelamljajo skozi več epistemičnih ravni, ki jih je treba med seboj ločiti.
1. Pri prvi ravni bi lahko govorili o linearni, teleološki, tj. k cilju usmerjeni epistemologiji, ki deluje v horizontu nacionalne vzgoje (Nationbildung) in evolutivnega (razvojnega) narodobudništva. Znotraj te pojasnjevalne ravni, ki vidi
le kontinuitete, velja razsvetljensko zgodovinopisje za predstopnjo historističnega (romantičnega) »znanstvenega« zgodovinopisja in kot tako, saj je – znotraj takšnega linearno razvojnega gledanja – na »nižji razvojni stopnji«, velja
1
2

To ne pomeni, da je na avtorje vplival zgolj ta prostor oz. produkcija tega prostora, ampak le, da je bil ta »vpliv« močan
in politično instrumentaliziran ter vzpostavljen za hegemonega, drugi vplivi pa odrinjeni in manj preučevani.
Izraz uporabljam v ožjem pomenu nemško govorečega sveta, ne pa v pomenu nacionalno (ali celo nacionalistično) opredeljenih Nemcev.
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za apriori neznanstveno. Med avtorje, ki zagovarjajo takšen red stvari, prištevamo Rankeja, Meineckeja, Ritterja, Wegeleja, Srbika idr. Ti avtorji, prvič, ne
vzpostavljajo kritičnih distanc do ideoloških kategorij, ki so inherentne njihovi interpretacijski shemi. Ideološke kategorije obsegajo speciﬁčno pojmovanje nacije kot strukturantne in homogenizacijske osi pri delanju zgodovine,
povzdigovanje sproti izbranih režimskih elit, patrilinearnost delanja zgodovine, izključenost številnih segmentov družbene realnosti iz zgodovinskega
toka, spontano generiranje nedeﬁniranih in petriﬁciranih kategorij, kakršne
so: »objektivnost«, »božja previdnost«, »vodilne ideje«, »zgodovinska zavest«, »kritična metoda«, »zgodovinska dejstva« idr. Drugič, navedeni avtorji
ne problematizirajo epistemičnih zastavkov svojega dela. Z epistemičnimi
zastavki merim na legitimacijski ali apologetski diskurz (navajanje referenc
kot intimnih »kolegov«, paternalistično opiranje na »očete zgodovine« ipd.)
ter kroženje vsebinsko nepremišljenih, trenutnim trendom podvrženih referenc, soﬁstične in retorične strategije,3 ki jih avtorji uporabljajo kot speciﬁčne
znanstvene operacije pri ubesedovanju svojih »zgodovinskih spoznanj«, njihovo nezmožnost integriranja »zmote« kot pomembnega gibala znanstvenih
spoznanj v konstitucijsko polje delanja zgodovine, izogibanje konfrontaciji
in javni diskuziji ali polemiki kot prečiščevanju, diferenciranju in niansiranju
znanstvenih spoznanj idr.
Slovensko zgodovinopisje je v glavnem obtičalo prav na tej začetni, precej
anahronistični epistemični ravni. Od prvih poizkusov premisleka teoretskih
propozicij v zgodovinopisju kakega Frana Zwittra (1795–1886; gl. Zwitter, 1938, 1939) ali Milka Kosa (1892–1972; gl. Kos, 1935, 1948/1949),
prek povojnih besedil Boga Grafenauerja (1916–1995; gl. Grafenauer, 1947,
1952/1953, 1960 idr. navedena dela), ko bi nekajdesetletno zamudo za pomembnimi mednarodnimi diskusijami precej lažje upravičili kakor danes, pa
do kakega Petra Vodopivca (roj. 1946; gl. npr. Vodopivec, 2006 idr. navedena dela),4 ki je nemara najlepši zgled – zaradi domnevne reprezentacijske
3

Npr. dissimulatio artis, ki je retorična ﬁgura, prek katere govornik na poslušalce učinkuje tako,
da imajo ti občutek, da je z govorom vse lepo in prav ter da je izpeljava decidirano korektna, da
torej ne gre za mentalno impozicijo, za demagoški implant, ki je utemeljen na skrbno premišljeni
strategiji učinkovanja na publiko. Dissimulatio artis je retorično prikrita nekongruentnost (neujemanje besed in dejanj), je raﬁnirana simulacija spontanosti in sproščenosti, spretno retorično
vdeta v modus loquendi, pri čemer modus agendi govornika napotuje na povsem drugačno delovanje, ki je v nasprotju z izjavljenim. Rankejeva izjava »bloss zeigen wie es eigentlich gewesen« sodi
prav v to zvrst retoričnih ﬁgur.

4

Eno zadnjih Vodopivčevih del Od Pohlinove slovnice do samostojne države (Vodopivec, 2006) je obširna etnocentrična monograﬁja, ki je sredi današnjega znanstvenega sveta nenavaden »monument« nacionalnih elit in permanentnega
napredovanja nacije brez sleherne kritične reﬂeksije in vpetosti v mednarodno referenčno mrežo ali dogajanje. V tej
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»imenitnosti« njegovih izdelkov in vrste podarjenih družbenih položajev, ki
niso v korektnem razmerju s šikostjo avtorjevih znanstvenih spoznanj – za
očitno še ne povsem odmrlo vejo slovenskega nacional(istič)nega zgodovinopisja, je bilo nekaj zastavkov (več potenciala je bilo med neetabliranimi
zgodovinarji in zgodovinarkami kakor med lokalno elito), ki bi ob plodni
diskusiji, če bi ta obstajala ali če bi jo akademski družbeni prostor prenesel,5
nemara omogočali nekakšen zametek reﬂeksije in s tem diferenciacije v slovenskem zgodovinopisju.
Zwitterjev poskus spoja kategorij iz konceptno zastavljene Durkheimove
in Simiandove »šole« z Meineckejevimi nekonceptnimi historističnimi postulati, ki zavračajo družbene razsežnosti zgodovinopisja, iz davnega leta
1938 (gl. Zwitter, 1938), se tako – kljub epistemični nerodnosti in nepertinentnosti (Zwitter se ne zaveda dobro ključne epistemične razlike med
obema navedenima zgodovinopisjema, zdi pa se mu pomembno pritrditi
Meineckeju, da je »novo« historistično »gibanje zmagalo«) – še danes zdi
dragocena postaja na poti. Zwitterjev tekst kljub razmeroma premočrtni
enovalentnosti ne zapoveduje historistične uniﬁkacije, ki je kasneje prevladala. Nasprotno, njegov namen je opreti oči tudi za drugačne perspektive
v zgodovinopisju, pri čemer kot možne poti omenja Lamprechtovo »socialnopsihološko metodo«; pa polemiko med Charlesom Seignobosom, ki,
pravi Zwitter, izvaja zgodovino iz »individualnih motivov posameznika«, in
Durkheimovim krogom, ki večjo težo pripisuje vplivu kolektivno pogojenih
»družbenih dejstev« in zagovarja primerjalno metodo dela. Zwitter kolikor
toliko korektno in z ne prevelikimi zamudami navaja tako francoske kakor
nemške študije; omenja in črpa iz posameznih razprav v Année sociologique,
navaja Henrija Berra in njegovo Revue de Synthèse historique itn. Znanstvena diskusija o epistemičnih tavanjih slovenskega zgodovinopisja bi se

5

monograﬁji na 630 straneh je med »Uporabljeno literaturo«, ki obsega 160 enot (od tega 111 knjig in 49 člankov), le 6
del tujih avtorjev (od teh 5 iz germanofonega, večinoma avstrijskega prostora, nanašajo pa se na avstrijsko zgodovino ali
na avstrijsko-slovenske odnose, in 1 iz anglofonega prostora o slovenski manjšini na Koroškem). Zdi se, da je v takšnem
prikazu Slovenija planet zase, ki kot satelit kroži okrog Avstrije (ali narobe?), medtem ko drugi planeti (druge dežele ali
države, ki mejijo z današnjo Slovenijo, druge evropske države, druge države sveta) z vso svojo zgodovino in dinamiko
nepomembno izginjajo v meglenicah vesolja. Na zadnji platnici knjige v posmeh znanstvenikom in znanstvenicam, ki se
kritično in niansirano trudijo povezati zgodovinsko dogajanje na prostoru današnje Slovenije s širšim evropskim in svetovnim dogajanjem in ki to dogajanje dejansko spremljajo in jim ni do produciranja videza »sodobnega kozmopolitskega zgodovinarja«, piše, da delo »temelji na najnovejših spoznanjih sodobnega zgodovinopisja«. Pozitivna in navdušena
recepcija in plasiranje knjige kot izjemno pomembnega dela slovenskega zgodovinopisja (slovenski Sonderweg) je lahko
razumljiva le skozi speciﬁko slovenskega znanstvenega in recepcijskega polja.
Natančneje rečeno, ko bi družbeni prostor kot mrežni prostor opozicijskih struktur, v katerem se, bodisi prek predpisanih procedur (vljudnosti, protokolov, habilitacij) bodisi prek subtilnejšega simbolnega nasilja nemih ukazov ali inertnih
izvajanj, potrjujeta in izvršujeta družbena moč in oblast, dovolil, da bi obstajale dejanske znanstvene avtonomije. Gl.
Bourdieu, 2003.
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nemara morala začeti prav z njim, saj to kratko Zwittrovo besedilo kaže
vsaj trohico zanimanja za tedaj relativno aktualne modele interpretacije
družbe in normalne (ne avtarkične ali navidezne) mednarodne akademske
znanstvene interakcije ter se obenem izrecno opredeli zoper »dogmatično
anticipiranje rezultatov« (ibidem, 15). V njem tudi ni pretenzij za zasedanje
pozicije pomembnega »teoretika zgodovine« (v predvojnem času ta pozicija
očitno tudi ni bila tako »cenjena« kakor v obdobju po II. svetovni vojni)
v disciplinskem polju tedaj edinega slovenskega univerzitetnega miljeja v
Ljubljani, značilnih za kasnejša besedila s teoretičnimi pretenzijami (cf. deloma v Grafenauer, 1960, strnjeno v Grafenauer, 1990, v ekstremni obliki
pa v Luthar, 1990a, 1990b, 1991, 1994; Jerše, 2001 idr.). Vendar pa je na
eni strani nesistematičnost preučevanja teoretskih premikov v zgodovinopisju ali celo popolna odsotnost spremljanja in razmisleka o epistemičnih
spremembah v alofonih zgodovinopisnih produkcijah, na drugi strani pa
temeljna – tudi ostentativna – ujetost slovenskih zgodovinarjev (in zgodovinark) v etnocentrični historizem, onemogočila sleherni koherentni
vpogled v konstitucijo njihovih lastnih zgodovinopisnih kategorij. Nevednost in lagodnost, protežirani kategoriji v slovenskem zgodovinopisju, ki
je zadovoljno z dobrim pripovednim stilom, četudi ta nima veliko opraviti s
kompleksnim prepletom dogajanj v preteklosti, sta družbeno zainteresirani.
Tudi zahteva, da bi v polju zgodovinopisja še vedno in na en mah delali sintezo Kunst in Wissenschaft, kaže na temeljno ujetost zgodovinskega polja v
kategorije 19. stoletja, ko je med zgodovino in literaturo obstajajo rivalsko
razmerje pri interpretiranju družbe (cf. Lepenies, 1990 [1985]).
2. Z druge epistemične ravni se vidi, da ima razsvetljensko zgodovinopisje
spoznavno podlago, kar je ključna inovacija. V produkciji razsvetljenskih
zgodovinarjev, med katere v francoskem prostoru prištevamo zlasti Voltaira (1694–1778) in Montesquieua (1698–1755), v nemškem svetu pa
nedvomno Augusta Ludwiga von Schlözerja (1735–1809) in Johanna
Christopha Gattererja (1727–1799), ﬁgurirajo tisti momenti, ki so spoznavni, strukturni in konceptni. Ti topoi (kraji v diskurzu) nikakor niso
etnocentrični, ampak polifokalni, topografsko razgrnjeni (brez rigidnih
razmejitev med posamičnimi ljudstvi oz. »nacijami«6), saj je razsvetljenski
6

Nacija v razsvetljenskem in historističnem epistemičnem horizontu nima ne enakega pomena in ne enakega statusa. Podobno beseda peuple nima enake opredelitve kakor Volk. V primeru francoskega razsvetljenstva gre pri terminih nation
in peuple za dva pravna in konvencionalna aspekta strukturirane populacije, sestavljene iz med seboj enakih in odgovornih
posameznikov; v bismarckovsko rankejevskem primeru pa gre imputiranje različnih oblik sorodstva in organskih (če že
ne bioloških in genetičnih) vezi med večkratno (krvno, duhovno, jezikovno) sorodnimi člani ljudstva kot skupnosti. Razsvetljenska nacija je prej zbirni pojem za skupnost raznorodnih prebivalcev, podvrženih skupnemu projektu izobraževanja – nacija kot éducabilité, v romantiki pa pojmovanje nacije zaide v odkrito genealoško in ﬁlološko konceptualizacijo.
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projekt – ob vseh različicah razsvetljenstev – prioritetno uglašen na iskanje
možnosti za izobraževanje ljudstva in aktiviranje umskega potenciala ljudi
ne glede na etnično ali rasno pripadnost. Rečemo lahko, da je ključna poteza vseh variacij razsvetljenstva širjenje mentalnih mej in odpiranje mišljenja
za druge in drugačne, dotlej prezrte ali omalovaževane skupine ljudi, poglede ter problematike. V slovenskem zgodovinopisju bi med razsvetljenske
avtorje nedvomno lahko uvrstili Antona Tomaža Linharta (1756–1795).
Linhart se na treh vidnih mestih v obeh predgovorih Versuch einer Geschichte von Krain und den übrigen Ländern der südlichen Slaven Oesterreichs
(Poskusa zgodovine Kranjske in ostalih dežel južnih Slovanov Avstrije (1788
in 1791) sklicuje na Augusta Ludwiga von Schlözerja (gl. Linhart, 1981
[1788/1791], 9, 10 in 173). Ti sklici, pa tudi številne druge Linhartove
dejavnosti doslej v slovenskem zgodovinopisju niso bili obravnavani v širšem evropskem kontekstu Lumières in v primerjavi s sočasnimi evropskimi
razsvetljenskimi idejnimi tokovi, zaradi česar ostaja Linhart simptomatično
opredeljevan skozi redukcijsko in nekonsistentno nacionalno perspektivo
kot zgodovinar, ki je prvi uveljavil »slovensko zgodovinsko koncepcijo« [...]
»zgodovine Slovencev kot narodnostne celote« (Grafenauer, 1981a; cf. npr.
Štih, 2005 idr.).
Kolikor razsvetljenski sklic (ki je spoznavne in raziskovalne narave in ki nasprotuje omejevanju zgodovine na domeno političnega ter je ne periodizira
po vladarjih in dinastijah) primerjamo z narodotvornimi sklici avtorjev 19.
stoletja (v duhu Nationbildung), ki naj bi veljali za »utemeljitelje« in »očete«7
akademskega zgodovinopisja in ki so na novo fascinirani nad vodilnimi posamezniki političnih ali kulturnih elit, odkrijemo, da gre med obema epistemologijama pri faire d’histoire za divergentne zastavke (glej graﬁčni prikaz 1).
Medtem ko so razsvetljenski avtorji spoznavno in prek kritične reﬂeksije izstopili iz kronističnih in analističnih prikazov, značilnih za pretekla obdobja
pisanja zgodovine in se pri tem niso ujeli v past retorike in poenostavljenega
pripovedništva, so se narodobudni historisti zgodnjega 19. stoletja varno in
lagodno vrnili k nespoznavni deskripciji, retorični mobilizaciji in h kronološkemu nizanju – tokrat linearno uveriženega snopa skozi nacionalno selekcijo
izbranih – podatkov in plasiranju nacionalnih junakov, agensov, rekrutiranih
iz političnih in kulturnih elit etnije.

7

Že sama onomastika, bodisi intimistična (»očetje«, »očetnjava« ipd.) ali avtohtonistična (»utemeljitelji«, »izviri«, »zibelka« ipd.), ki ni nevtralna in ne objektivna in ki sodi v diskurzivni register izgrajevanja patriarhalne »nacije« in narodobudnega »iskanja izvirov«, je del historističnega instrumentarija.
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Opozoriti velja tudi na to, da ob tej nacionalno-homogenizacijski viziji zgodovinopisja, ki je z zgodnjim 19. stoletjem stopila v ospredje, vendarle tudi v
19. stoletju obstaja kar nekaj zgodovinarjev, ki niso brez preostanka pristajali
na redukcijsko politično in etnocentrično vizijo delanja zgodovine, temveč so
v svojo historiograﬁjo pritegnili kulturno zgodovino in s tem bistveno razširili tako skopično polje zgodovinopisja kakor nabor raziskovalnih predmetov in vprašanj. Med njimi je v prvi vrsti treba omeniti Jacoba Burkhardta
(1818–1897), Julesa Micheleta (1798–1874) in Karla Lamprechta (1856–
1915), ki so skozi različne poudarke na kulturni zgodovini skušali preseči
ozko normativnost nacional(istič)ne zgodovine. Na ravni recepcije so ti avtorji veljali, bodisi za nekakšne »proste strelce« in jih je publika kot takšne
tudi sprejemala ter jih celo rada brala (denimo Micheleta v Franciji) bodisi za
nevarne elemente, ki jih je nacionalna zgodovinska elita ostro napadla in jih
skušala degradirati (kar se je pripetilo Karlu Lamprechtu v Nemčiji). Njihovi,
od osrednjega toka drugačni, »lateralni« in kritični pogledi na zgodovino in
zgodovinopisje, so dandanes izjemno dragoceni viri za zgodovino in še bolj
za epistemologijo zgodovinopisja, saj gre za strukturne odmike od spontano
ideološkega zgodovinopisnega trenda.
3. Tretja, spoznavna in kritično reﬂeksivna raven, ki vodi epistemično obravnavo
preteklih transformacij zgodovinopisja, pa se je v evropskem zgodovinopisju
začela šele ob koncu 19. in na začetku 20. stoletja in je povezana z mišljenjem
zgodovine kot družbene znanosti. Njene zametke bi lahko iskali v Simiandovi in Durkheimovi polemiki s tradicionalističnimi oz. dogodkovnimi zgodovinarji, nato ji sledimo prek francoskega zgodovinopisja okrog revije Annales
(od 1929 dalje) in problemsko zastavljene nouvelle histoire, pa vse do leta leta
1976, ko se z uvrstitvijo na urnike École des Hautes Études en Sciences Sociales v Parizu preimenuje v konceptno zastavljeno anthropologie historique.
Lahko bi rekli, da sta spoznavno konceptno zasnovani tudi italijanska microstoria in anglo-frankofona new cultural history.
Antropološki zasuk v zgodovinopisju (od srede 70. let 20. stoletja) je na novo
obudil zanimanje za socio-kulturno življenje ljudi. Tudi v nemškem svetu se
podobne spoznavne sile – z izjemo Karla Lamprechta in še nekaj zgodovinarjev, ki to preobrazbo napovedujejo bolj zgodaj – sprostijo šele v 60. in
70. letih letih 20. stoletja in zadevajo prevrednotenje in ponovno preiskavo
razsvetljenskega zgodovinopisja skozi razmerja med zgodovino in družbo.
Eden od začetnikov pojmovanja spoznavno zastavljene zgodovine v dispozitivu družbenih znanosti v nemškem zgodovinopisju je Hans Ulrich Wehler
(roj. 1931), pomembno oporišče te smeri pa je Bielefelder Schule. Predstavniki
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te šole so hoteli samonanašajoče se nemško zgodovinopisje odpreti za vplive, spoznanja in konceptna orodja drugih znanosti, obenem pa so zgodovino
opredeljevali kot družbeno znanost (Historische Sozialwissenschaft). Razumevanje zgodovine zgodovinopisja v tem okviru seveda ni kaka vnaprej dana ali
edina možna interpretacija, še manj nereﬂektirano sklicevanje na »očete«, ampak nenehno zavzeto, izostreno in sprotno spraševanje o tem, katera skrivna
misel vodi našo raziskavo, kakšni so naši zastavki in kakšen je naš družbeni
enjeu pri delanju zgodovine, ali smo pri obravnavi teme kaj spregledali, ali smo
razmerja med zgodovinskimi akterji in dogajanjem vzpostavili pertinentno
itn. V slovensko zgodovinopisje je s spoznavnimi intervencijami od 70. let iz
soseščine sociologije in umetnostne zgodovine skušal poseči Drago B. Rotar
(gl. 1972, 1979, s. d., 1986, 1995, 2004, 2007b), deloma v okviru kulturnoliterarne zgodovine tudi Močnik (2006 in še v številnih drugih zgodnjejših
delih) in Breznik (2002a, 2002b, 2004), znotraj zgodovinskega polja pa je
nacionalni mit in njegove nosilce skušala problematizirati Marta Verginella
(1999, 2001, 2004), medtem ko sem sama nekajkrat opozorila na hibridne
epistemične ravni in na samozadovoljno površnost in naključnost referenc v
slovenskem zgodovinopisju (Kramberger, 2002a, 2002b, 2005, 2007, 2009),
vendar za zdaj ostajajo ti nastavki, ki bi jim pogojno mogli prišteti še dela Sabine Mihelj (2006, 2007a in 2007b) in besedila iz antropologije opera Vlada
Kotnika (2003, 2006a in 2006b), za drugače zastavljeno in vrednoteno zgodovino brez vidnejših reakcij in brez diskusije na strani sklenjenega in samonanašajočega se kroga uveljavljenih zgodovinarjev.

II.
Natančneje sem vse tri omenjene ravni obravnavala v delu Historiografska divergence.
Razsvetljenska in historistična paradigma (2007), kjer sem skozi analitični in longitudinalni presek vseh treh ravni skušala v ožjem in širšem kontekstu velike evropske mentalne
transformacije med razsvetljenstvom in nacional(istič)no obarvanim historizmom, se pravi,
v času, ko so se družbene vezi skupnosti odločilno predrugačile in redeﬁnirale, ter z diferenciranim pogledom na »etablirana zgodovinska dejstva« znova premeriti sámo konstrukcijo in način kodiﬁkacije uradnih »zgodovinskih dejstev« in prek tega načine delanja
zgodovinopisja. Skozi natančnejšo analizo se skrepenela ali ideološko motivirana »dejstva«
včasih sama raztopijo (tako denimo razglašanje domnevne nepomembnosti Sonnenfelsa ali
drugih Linhartovih razsvetljenskih referenc, kar je pred nedavnim skušal zgodovini podtakniti Janko Kos, ali »nevidnost« z duhom Aufklärung prežetega Augusta Ludwiga von
Schlözerja kot ključne zgodovinopisne reference v slovenskem zgodovinopisju in Linhartovega zgodovinopisnega zaledja v vsej dosedanji slovenski historiograﬁji idr.), saj jih ne vzpostavlja znanstvena pertinenca, utemeljena na racionalnem in argumentiranem spoznavnem
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aparatu, temveč zgolj ideološka perspektiva. Podatkovni prepleti pa, postavljeni v drug, bolj
kompleksen in nekdanji realnosti bolj približan ter konsistenten red stvari, pridobijo notranjo intelegibilnost in kažejo na dinamično in angažirano obliko učinkovanja med znanstvenimi praksami in življenjskimi postulati posameznikov.
Poznavanje epistemičnega instrumentarija in kritično obravnavanje referencialnih razmerij v znanstvenih delih sta nujno potrebni sestavini za zmožnost elementarnega razlikovanja med topografsko in polifokalno zasnovano razsvetljensko univerzalno zgodovino
(Universalhistorie) in historistično teleološko in vektorsko zasnovano nacionalno-politično
zgodovino, ki homogenizira družbeno dogajanje ter zabrisuje številna dejavna področja
družbenega delovanja, ki jih nacionalizem ne zna ali ne zmore instrumentalizirati v svoj
prid. Historizem (Historismus) kot homogenizacijska in nacional(istič)na zgodovinopisna
paradigma se na začetku 19. stoletja vzpostavi kot trpežna in simbolno nasilna ideološka
konjunkcija, ki močno zaznamuje zgodovinopisje 19. in 20. stoletja (v Sloveniji še vedno
prevladuje) in v kateri so politično, družbeno in kulturno na skrajno učinkovit način spojeni
z religioznim in nacional(istič)nim aspektom.
Šele diferenciran pogled na razsvetljenstvo, ki pod drobnogledom razpade na posamične kontekste in modele (potemtakem na razsvetljenstva), ki pa jih vendarle bolj ali manj
ohlapno spenjajo nekatera skupna in temeljna razsvetljenska prizadevanja – med katerimi je
pomembno razlikovati med premisami francoskih Lumières in nemške Aufklärung – lahko
opreproščenim in stihijskim zgodovinskim interpretacijam vrne dejansko kompleksnost,
odločilno družbeno prepletenost in živahnost dogajanja, ki je neprimerno bliže realnemu
stanju kakor prazni nizi datumov in imen. Medtem ko so v francoskem razsvetljenstvu močno izraženi republikanski topos, sposobnost zaznavanja strukturnih komponent v razrezih
znanj in vednosti, pri čemer kritična racionalnost ni zamejena z nenadnimi verovanjskimi
mentalnimi aporijami, vsebuje nemško razsvetljenstvo, kakor opaža Franco Venturi (1971),
neko izrazito značilnost: rigidnost, ki jo opažamo v njegovem razmerju do mentalnih meja,
ob katere zadene. Venturi (ibidem) ob zgledu slovitega razsvetljenskega učenjaka Christiana
Wolﬀa (1679–1754) lepo prikaže, kako se Wolﬀ s svojimi učenci nenadoma zaustavi pred
zelo natančno določljivimi političnimi in religioznimi pregradami – epistemičnimi ovirami
– ter zato, ker jih (straho)spoštuje (četudi je to v popolnem nasprotju z njegovo siceršnjo
držo in stališči), zavrne konfrontacijo z njimi. Ta značilna pasivizacija in nezmožnost racionalne konfrontacije v razmerju do avtoritete v germanofonem svetu je pomembna tudi za
konstitucijo mentalnega prostora v 19. in 20. stoletju na Kranjskem.

V zapletenem dogajanju v razdrobljenem nemškem svetu druge polovice 18.
stoletja razmeroma hitro opazimo dve liniji intelektualnega dogajanja, ki pretendirata na ime Aufklärung. Na eni strani ugotavljamo in spremljamo razsvetljenske
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premise in prijeme, bodisi v nekaterih institucionalnih okoljih, kakršno se je,
denimo, izoblikovalo na göttingenski univerzi ( Johann Christoph Gatterer,
August Ludwig Schlözer idr.) bodisi v besedilih nekaterih pomembnih avtorjev,
denimo Kanta. Na drugi strani pa prav tedaj nastaja tudi močan in prepoznaven protitok, ki je izrazito protirazsvetljenski (Counter–Enlightenment), kakor ga
imenuje Isaiah Berlin (1977). Protirazsvetljenski tok določa strukturna komponenta frankofobije, čeprav se deloma napaja tudi pri razsvetljenskih izvirih. Lep
zgled so Herderjeva dela, zlasti Auch eine Philosophie der Geschichte zur Bildung
der Menschheit (1774). Figure prehoda, ki izpeljejo premestitev od protirazsvetljenstva k nacionalno orientiranemu historizmu, so še: brata Friedrich Schlegel (1772–1829) in August Wilhelm Schlegel (1767–1845), Johann Gottlieb
Fichte (1762–1814), Novalis (1772–1801), Friedrich Schiller (1759–1805) in
Heinrich Luden (1778–1847). V tej miselni konjunkturi se začenja ti. nemška
Sonderweg, ki jo je Novalis okoli 1800 z delom, ki nosi ultimativni naslov »Evropa ali krščanstvo« (F. Schlegel je esej označil za »esej o krščanstvu«), v značilnem stilu poznejše nemške romantične ideologije, ki – ne pozabimo – pretendira na eksplikativno totalnost, združil z oživljenim verskim substratom (zoper
francoski razsvetljeni in kdaj pa kdaj tudi dejansko ateistični racionalizem). Ne
le primerjalna branja diskurzivnih ostalin 18. in 19. stoletja, ampak tudi likovne kompozicije upodabljajo različna načina organizacije akademskega prostora
in podajanja znanj v njem: delovanja razsvetljenskih kolegijev in dispozitiv kasnejših predavanj v 19. stoletju. V 18. stoletju je pomembno gibalo v nemškem
razsvetljenskem svetu göttingenska univerza Georgia Augusta (uradno ustanovljena leta 1737), ki je mednarodno žarišče razsvetljenskih idej. Tam se okrog
leta 1760 začne novo poglavje v zgodovini zgodovinopisja (leta 1764 so na tej
univerzi izvedli prvi »zgodovinski seminar«). Kar zadeva prenovo zgodovinske
discipline, sta pomembni dve imeni: Johann Christoph Gatterer in August Ludwig von Schlözer, katerih raziskave in izpopolnitve kritične metode branja virov
so utrle pot ti. univerzalni zgodovini. Kolikor na razsvetljensko zgodovinopisje
gledamo s stališča razmerij med kolektivno memorijo in (uradno) zgodovino, kakor jih zastavi Maurice Halbwachs (1925, 2001* [1950]), se zdi, da so učenjaki
oz. zgodovinarji 18. stoletja zgodovinopisje dojemali kot neločeno od družbene
memorije, se pravi kot del širše tradicije kolektivne memorije (razlikovanja med
razsvetljensko in historistično koncepcijo zgodovine podrobneje prikazujem na
graﬁčnem prikazu 1 in v tabelah I in II).
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Na podoben način – kot odprt hram memorije – je bila v obdobju razsvetljenstva organizirana tudi znamenita göttingenska knjižnica, ki je veljala za najprestižnejši in najbolje urejeni intelektualni kraj v nemškem svetu 18. stoletja. Odprtost
knjižnic, javne objave prepričanj in stališč, aktivna udeležba državljanov v javni sferi,
verska strpnost, zametki enakopravnosti spolov: vse to so pozitivne vrednote razsvetljenstva in hkrati metodična načela delovanja pravnega reda, ki ne temelji na
ekskluzivnosti vednosti. Z razsvetljenstvom se spremenijo tudi pedagoške metode,
ki v več segmentih sicer še vedno ostajajo ujete v pretežno avtokratsko pedagogiko,
vendar pa se s premestitvijo transmisije znanj od prazne sholastične mnemonike k
zapominjanju vsebin prek kritične reﬂeksije odpre izredno pomembna kritična vrzel.
Ta inovacija je razsvetljenska stopnica na poti k suverenizaciji subjektov in produkciji emancipiranih državljanov in prav nič čudno ni, da je bila ta pridobitev v bolj
reakcionarnem historizmu znova pod udarom. Romantični historizem, ki snov še
zmeraj podreja avtokratsko zasnovani viziji permanentnega, linearnega napredovanja nacije, se je skušal znova vrniti v stari mnemonični režim, saj je bilo mišljenje
zanj nevarna subverzija, ki bi utegnila spregledati ideološke premise reduciranega in
zgolj za manjšinsko elito znosnega oblikovanja skupnosti. Tudi v tem pomenu lahko
opazimo divergentno usmeritev med razsvetljensko in historistično zgodovinopisno
paradigmo, saj gre za dva povsem različna in na drugačnih zapomnjevalnih praksah
utemeljena sistema memoriranja in transmisije znanj oz. vednosti (gl. tabelo I).
RAZSVETLJENSTVO

HISTORIZEM

Zanimanje za širše polje kolektivne memorije oz. kolektivnih memorij različnih ljudi
in skupin, ekvivalenca zajema podatkov,
namen: emancipacija ljudi skozi vednost
Način
Kritična reﬂeksija
zapominjanja – vzpostavitev distanc do sebe in drugih
Obnova z lastnimi besedami in
z namenom razumevanja vsebin
Način
(produkcija diferenciranega pogleda)
Transmisije
Produkcija eruditskega »genija«,
sposobnega kritičnega mišljenja
Emancipacija
Živo razvijanje umskih sposobnosti, ki
Način
razvijanja
vodi v avtonomno misel
družbenih
Enakopravnost (spolna, družbena idr.)
vezi
Produkcija družbenih vezi, ki omogočajo
demokracijo
Zajem
in namen
zajemanja
podatkov

Zanimanje za zoženo in linearno zaporedje
(kronologijo) političnih in oblastnih dogodkov,
dejanj in ljudi (predvsem pomembnih mož),
namen: gradnja nacije
Učenje na pamet (guljenje)
– prazna mnemonika(egocentrično učenje)
Ponavljanje že izrečenega z namenom perpetuiranja istega (produkcija vselej istega, status quo)
Produkcija nacionalnega »genija«, ki blebeče
na pamet velike količine podatkov brez kritične
intervencije
Podredljivost
Mehanično razvijanje uma skozi zgolj
mnemonično funkcijo, ki vodi v nesuverenost
Patriarhalnost
Produkcija družbenih vezi, ki omogočajo zgolj
avtoritarne režime

Tabela I: Divergenca med razsvetljensko in historistino paradigmo z ozirom na
mnemonine prakse in naine transmisije znanj in vednosti
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Če natančneje preučimo Schlözerjevo življenjsko pot, njegovo družbeno mrežo, njegove intelektualne trajektorije, njegove družbene in polemične angažmaje,
njegov odnos do otrok in do drugega spola, ki je veliko manj segregativen v primerjavi z odnosom do žensk v 19. stoletju (med drugim se zaplete v intelektualnopedagoški projekt, zaradi katerega Schlözerjeva hči Dorothea leta 1787 postane
prva »nemška doktorica«), postanejo temeljni intelektualni postulati Schlözerjeve
zgodovinopisne metode, kakor jih v odprtem pismu francoskemu zgodovinarju in
ﬁlozofu Gabrielu Bonnotu de Mablyju (1709–1785) leta 1783 predstavi zgodovinar sam, precej bolj razumljivi. Schlözer je v svojem času veljal za nesporno avtoriteto na področju zgodovine in zgodovinopisja. Kot takega ga je očitno sprejel tudi
Anton Tomaž Linhart, ki je Schlözerja imel za ključno intelektualno avtoriteto na
področju zgodovinopisja. Zlasti iz temeljite analize razmerja Linhart – Schlözer
izhaja prepoznava več površnih in zmotnih prilastitev Linharta za ozko nacionalno
zgodovinopisje (denimo Janka Kosa) in številne druge epistemične netočnosti v novejši Linhartovi aktualizaciji ob 250. letnici njegovega rojstva (denimo v zborniku,
posvečenemu Linhartu, ki je izšel leta 2005). Za tenkočutno razumevanje in zoper
simbolno nasilje prilastitev v duhu Nationbildung je potrebno intelektualne kraje iz
Linhartove zapuščine in številnih Linhartovih dejavnosti primerjati z evropskimi
razsvetljenskimi analogi.
Premik intelektualnega težišča v družbenem prostoru nemškega sveta v zgodnjem 19.
stoletju iz göttingenskega okolja v pruski svet se dopolni z ustanovitvijo berlinske univerze Friderika Viljema v Berlinu (uradno ustanovljena leta 1810; danes im. Humboldtova
univerza), ki postane glavno oporišče nacionalno konotiranih znanj in vednosti. S tem premikom se postopoma zabrišejo razsvetljenski kraji vednosti. Pruska zgodovinopisna šola,
katere ključni predstavniki so Berthold Georg Niebuhr (1776–1831), Leopold von Ranke
(1795–1886), Philipp August Böckh (1785–1867), Johann Gustav Droysen (1808–1884)
in drugi, postavi temelje narodotvornega zgodovinopisja, ki ga kasneje za nazaj imenujejo
historizem. Ta »šola« za lastne namene kapitalizira nekatere pridobitve razsvetljenskega
zgodovinopisja (kritično metodo branja virov, zgodovinski seminar idr.), ne da bi locirala
in ne da bi se sklicevala na mesto njihovega nastanka. Zatajitev razsvetljenskih dosežkov in
zabris razsvetljenskih krajev – loces (prostorsko topografskih in mentalno topoloških) je
inherentna lastnost historizma, saj je ta paradigma vsaj latentno toliko frankofobna kolikor
je protirazsvetljenska. Verjame zgolj v eno dogmo: v zveličanje lastne nacije. Pruska država, ki se je postopoma spreminjala v mogočno utrdbo Machtstaat, je podprla oblikovanje
narodno »občutljivih« in za instrumentalizacijo pomembnih disciplinskih polj (predvsem
zgodovine), podprla je univerze, ustanavljanje kateder, razvijanje in odpiranje arhivov (med
1830 in 1860), arheoloških zbirk in muzejev, publiciranje revij, literarnih del poudarjenega
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etničnega kolorita, nacionalno reprezentativnih zbirk dokumentov, snovanje raziskovalnih
projektov, ki obdelujejo narodne/ljudske tematike in naposled tudi domoljubne urnike v
izobraževalnem sistemu. To državno podporo so akademiki vračali z zvestobo in narodno
obarvanimi poročili, učbeniki, knjigami, brskanjem za izviri, narodnimi/ljudskimi junaki
in junaštvi, z raztegovanjem narodnih kontinuitet ipd., skratka z vrsto procedur in diskurzov, ki so služili za legitimacijske genealogije narodnih oz. ljudskih skupnosti. V tem
kontekstu je Leopold von Ranke še posebej izpostavljena ﬁgura. Kot konzervativen izobraženec je Ranke nemudoma zgrabil službo, ki mu jo ponudi pruski minister za izobraževanje Albert von Kamptz (1769–1849), sovražnik in nasprotnik demokratov. Kamptz
je namreč po branju Rankejeve prve knjige (Zgodovine romanskih in germanskih ljudstev od
1494 do 1514, ki je izšla 1824) stopil v stik z avtorjem, saj je v Rankeju prepoznal »nacionalno trobilo«, ubogljivo orodje, ki bi utegnilo služiti državni politiki. Ta epizoda ilustrira
promptno in reglementirano posredovanje pruske države pri nastavljanju ideološko lojalnih in politično nenevarnih izobražencev, poslušnih birokratov na univerzi. Ranke ni bil
raziskovalec v spoznavnem, analitičnem in kritično reﬂeksivnem pomenu besede, takemu
liku bi prejkone bolje ustrezal Schlözer. Bil je dobro adaptiran uradnik, ki mu je »nacija«
kot dogmatično instrumentalizacijsko načelo prišla prav, da okoli nje/njega razporedil svoje uradniške dejavnosti. Ker je podobno predstavo o svetu in svojem mestu v njem z Rankejem delil tudi Jernej Kopitar (1780–1844), ni prav nič čudno, da sta se oba zadovoljna
uradnika reakcionarnega političnega sistema na Dunaju spoprijateljila. Med Rankejem in
Schlözerjem je velikanska epistemična razlika tudi v momentu »znanstvene iniciacije«; pri
Schlözerju gre za osebno spoznavno premestitev (izstop iz teologije in premestitev v zgodovino in kritično branje teoloških besedil; podobno je pri Linhartu), pri Rankeju pa za
politično funkcijo, za režimsko politično imenovanje (na berlinsko univerzo). Ranke sicer
ni bil to, za kar se je imel in se izdajal in za kar so ga predstavljali, a zato kot agens apropriacije in kot ideološka impostura ni bil nič manj realen in delujoč, saj je ključna lastnost
družbenih reprezentacij, da so realne prav kot reprezentacije in da učinkujejo realno. To pa
je še en razlog, zaradi katerega je konsekventna zgodovinsko-antropološka analiza njegove
vloge upravičena in potrebna.
Prava vprašanja seveda izhajajo iz drugega, ne faktografskega, ampak epistemičnega
horizonta, v katerem je zgodovinski material drugače, čeprav ne manj rigorozno obravnavan. In v ta horizont sodijo vprašanja, ki jih v historističnem okrilju ni mogoče niti zastaviti
ali pa v njem veljajo za nedostojna: cui bono je Leopold von Ranke postal prvi mož zgodovine v Prusiji, cui bono se je tam obdržal dolga desetletja, svoj vpliv pa močno razširil tudi
na druga družbeno kulturna okolja in cui bono je bilo treba zamolčati njegove (v vseh parametrih, ki jih je kasneje sam gojil, vsaj enakovredne) kolege iz göttingenske šole? Naposled
tudi, cui bono se rankejevsko zgodovinopisje danes znova prebuja?
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III.
Vrnimo se k izhodiščnim epistemološkim vprašanjem, ki ločujejo obe zgodovinopisni
koncepciji. Po analizi materialov 18. in 19. stoletja v delu Historiografska divergenca je razvidno, da dve koncepciji, razsvetljenska in historistična, nista zvedljivi druga na drugo in da
med njima ni neproblematične kontinuitete. Razsvetljenska struktura ima v svoji temeljni
mentalni zastavitvi vkalkulirano odprtost za javnost (npr. v zasnovi knjižnic kot velikih in
za javnost dostopnih skladišč kolektivne memorije, v oblikovanju prostora za javno diskusijo in polemiko, v zametkih javnega prostora za ženske in otroke ipd.). Historizem pa kaže
znamenja sklenjene mentalne strukture: najprej proizvede ﬁgure zapore – npr. nacionalni
arhivi so za javnost zaprti toliko časa, dokler »pravi« oziroma od politične reakcije »pooblaščeni zgodovinarji« ne izdelajo matrice, kako pisati nacionalno zgodovino in uporabljati
vire, šele nato sledi retorični obrat, ki ga spremlja retorika odprtosti, vendar pa je, da bi jo
razumeli, potrebno razgaliti utemeljitvene strategije, ki tudi kažejo na sklenjeno strukturo.
Razsvetljenski projekt je zastavljen kot zgodovinsko raziskovanje, medtem kot je historistični projekt usmerjen v pre(d)pisovanje. Historizem je z nekaterimi manjšimi spremembami ostal v nemškem družbenem in kulturnem sistemu globoko zasidran vsaj do
poznega 19. stoletja, po številnih indikacijah pa še dlje, vse do srede 20. stoletja (v vzhodni
Evropi pa, zdi se, še vedno traja). Po Georgu Iggersu (1968, 269) ima nemški historizem tri
usodne slabosti: to so njegovi aristokratski predsodki (toga hierarhičnost, degradacija nižjih
slojev in domnevno nižjih nacij ali ras), metodološka enostranskost (na eni strani analogija z
naravoslovjem in njegovim vsaj navidez nomotetičnim duhom, zasnovana na reprodukciji
pretekle realnosti, na drugi pa literarizacija in retorika zgodovinskega diskurza) in vrednostna ﬁlozoﬁja (po kateri naj bi objektivne resnice in vrednote resnično obstajale in se na eni
strani manifestirale skozi »izbrane osebnosti«, ki naj bi imele poseben, celo »božji mandat«,
kolikor vso zgodovino vodi božja previdnost, ki razgrinja »božji načrt«). Ob sopostavitvi
doslej navedenih analiz je torej očitno, da metodologiji razsvetljenstva in historizma ne izhajata iz istorodnih epistemičnih premis in prav tako ne merita na iste cilje (glej tabelo II).
Med njima je temeljna divergenca, ki je ireverzibilna in ki ju vzpostavlja kot neekvivalnetna
zgodovinopisna dispozitiva, med njiju pa na več mestih spoznavno umešča prelom, diskontinuiteto.
Pri obravnavanju teme divergence med razsvetljensko in historistično episteme nisem
računala na lahke teoretične ali zgodovinske konsenze, ki izvirajo iz že institucionaliziranih
spoznanj ali prepisovanja spoznanj iz utečenih interpretativnih verzij, temveč sem skušala
z opiranjem na različne kategorije virov – od primarnih virov Schlözerjeve Briefwechsel in
nekaterih Rankejevih besedil v izvirniku, prek biografskih podatkov, mentalnih topograﬁj
v izvirnih tekstih in intelektualnih itinerarijev obravnavanih oseb (Rousseauja, Mablyja,
Fichteja idr.), analiz njihovih diskurzov, pa do izrisov njihovih socio-topografskih mrež
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in upoštevanja kulturno-politične signalizacije obdobja, ki jo je mogoče razbirati tudi iz
izvirnih tekstov – bolj subtilno in izostreno približati dinamiko intelektualnih transferjev in učinkovanj na prelomu iz 18. v 19. stoletje. Te živahne dinamike v omenjenem času
nikakor ne bi mogla razumeti brez številnih odličnih študij o različnih temah 18. in 19.
stoletja, izhajajočih iz različnih evropskih jezikovnih produkcij; na podlagi zgolj slovenske
zgodovinopisne produkcije nikakor ni mogoče pridobiti razgledne perspektive, ki bi zmogla
konsistentno razvrščati materiale in spoznanja. Evropske razsvetljenske procedure in mnogoteri kulturni in družbeni procesi s širšim evropskim ali lokalno koloriranim zaledjem, za
katere bi avtarkični zgodovinarji nemara lahko menili, da z začetki slovenskega zgodovinopisja v razsvetljenstvu nimajo prav veliko skupnega, se skozi primerjalno analizo – denimo
Linhartovih besedil, njegovih referenc, njegovih družbenih angažmajev, njegove družbene
mreže in intelektualnih krajev (denimo v zvezi z njegovim predavanjem o Likurgovi zakonodaji v Academiae operosorum iz leta 1781) na razsvetljenski topografski karti vednosti
ipd. z drugimi evropskimi avtorji razsvetljenstva – izkažejo kot ključne manifestacije za
razumevanje kranjskih – zlasti Linhartovih – razsvetljenskih prizadevanj in zadevajo same
temelje slovenskega zgodovinopisja, ki seveda tedaj še v ničemer niso nacional(istič)ni. Živeti v odročnem kraju še ne pomeni biti mentalno zakoten, vsaka zgodovina je vselej pripisana nekemu kraju (gr. topos, lat. locus) in v tem smislu vselej v prvi vrsti lokalna. Med prvim
(odročnostjo) in drugim (zakotnostjo) ni nobene nujne povezave, zato je – še posebej pri
obravnavi ljudi, ki ne pristajajo v vsem na režimske doktrine in ki iščejo strategije, kako utesnjene doktrine lokalno subvertirati – nujno poznavanje širšega idejnega zaledja, ki nikakor
ne obsega zgolj mentalnih tokov v neposredno mejnih pokrajinah ali državah.

*

Delitev na transformacijske in transﬁmacijske diskurze v tabeli na naslednji strani povzemam po svojih raziskavah, objavljenih v Kramberger, 2002b. Tam sta ta dva, za mojo konceptualizacijo preteklih reprezentacij pomembna diskurzivna
modusa tudi bolj podrobno opredeljena. Prim. Kramberger, 2009.
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RAVEN DISPOZITIVOV

MIKROARTIKULACIJA
ZGODOVINOPISNEGA POLJA

MAKROARTIKULACIJA
IDEOLOŠKE SFERE

STRUKTURANTNI
OSI

RAZSVETLJENSTVO
IZHODIŠČNA
- Herodot (Voltaire)
REFERENCA
- relativen
- relacijski
ČAS
- kontinuiran (napredek uma), a mestoma
tudi že zaznava spoznavnih rezov in prelomov
- univerzalen
PROSTOR - kumulativen, diferenciran
- topografski in topološki (kartograﬁje)
- avtonomnost v razmerju do države
- aktivno in odgovorno delovanje posameznika
RAZMERJA - kritično razmerje do notranje in
DO DRŽAVE zunanjepolitičnih vprašanj
IN RELIGIJE - oblast: razsvetljeni monarh ali republika
- načelno zavračanje cerkvenih privilegijev, antiklerikalizem
- zanimanje za druge civilizacije in družbeODNOS DO ne skupine, emancipatorične tendence
DRUGEGA - v kar nekaj delih načelno nesegregativen odnos do obeh spolov
- pisni viri, vizualni viri, ustno izročilo,
materialni viri
- nabor virov: širokospektralen, nehierarhičen
VIRI
(podrejen raziskovalnemu predmetu)
- kompleksna (denotativna in konotativna obravnava virov)
- primerjalna in kritična
METODA - ﬁlološka in tekstna kritika virov
- okvir: ﬁlološki
- šege in navade, kulture, politike
RAZISKO- - stanje duha, razuma
- institucije
VALNI
- jezik kot govorica (znakovni sistem)
OBJEKTI
in atribut človeštva, ne kot esenca
- odprt za drugega
- primarno spoznavnega reda
- transformacijski* (orientiran v
spremembe)
DISKURZ - racionalistično teleološki (reﬂektiran)
- odnos do referenc: kritičen in analitičen, razlikovanje svojih spoznanj od
spoznanj drugih
- libertarna, racionalna, odprta (zmožnost
integriranja zmote kot gibala misli)
- funkcionalne hierarhije
- genealoško klasiﬁciranje
EPISTEME - fomalna kvantiﬁkacija
- referenčna mreža spoznavne narave
(brez ozira na spol)
- sposobnost historičnega mišljenja
- spoznavno-konceptna (zgodovinski čut)

HISTORIZEM
- Tukidid (Ranke)
- absoluten (božji)
- linearen, vektorski
- kontinuirane kronologije (napredovanje
nacije od nacionalnih izvirov dalje)
- nacionalen
- aditiven (totalizacijski)
- narativen in organski
- razmerja podrejenosti, služenja državi
- prepuščanje odgovornosti višjim silam,
nadrejenim instancam
- težišče na zunanji politiki in podpora
imperalističnim ambicijam svoje države
- oblast: absolutistična, uradniška
- protežiranje cerkvenih privilegijev in klerikalizma
- zanimanje za lastno civilizacijo (avtarkija)
ali za druge pomembne imperije, podrejenost »manj pomembnih« družbenih skupin
- spontana moška ekskluzivnost
- prioriteta pisnih virov
- nabor virov: ozkospektralen, hierarhičen
(diplomacija, politika, vojska in listine
ključnih državnih uradov, druge ostaline
junakov zgodovine)
- denotativna obravnava virov
- konstruktivna in državotvorna
- elaborirano kritično preiskovanje virov
- okvir: teološki/teleološki
- politika v pomenu oblasti oz. vladavine
- dejanja velikih mož
- vodilne ideje v zgodovini
- jezik kot esencialno nacionalno identiﬁkacijsko načelo
- zaprt za drugega
- primarno retoričnega reda (pripovedništvo)
- transﬁrmacijski* (orientiran ali v reprodukcijo oz. repeticijo ali v redundantno
retoriko in soﬁstiko)
- imperialistično teleološki (nereﬂektiran)
- odnos do referenc: sholastičen in asimilacijski
– mešanje svojih »misli« in »spoznanj« drugih
- tehnična, iracionalna, sklenjena (nezmožnost
integriranja zmote; zato napačno ime ali napačna datacija povzdignjena v »velik prekršek«)
- meritokratske hierarhije
- rodovno-organsko klasiﬁciranje
- iluzija (literarne, pripovedne) kvalitativnosti
- referenčna linija patrilinearna in avtoritarna
- težave s historičnim mišljenjem
- sholastično-deskriptivna (odsotnost zg. čuta)

Tabela II: Historiografska divergenca ali poskus sistematizacije nekaterih razlikovanj
med konstitutivnimi razsvetljenskimi in historistinimi episteminimi parametri
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IV.
Na preteklih straneh smo govorili o razlikah med razsvetljenskim in historističnim
epistemičnim horizontom. Skozi analizo intelektualnih in življenjskih praks dveh izbranih
savants, razsvetljenca Schlözerja in romantičnega historista Rankeja, smo v širši analizi na
drugem mestu (gl. Kramberger, 2007) skušali odkriti ali izbezati določene značilnosti nastajanja (nastajanj) in generiranja (generiranj) zgodovinske discipline, pri čemer smo hkrati
opozarjali tudi na vrzeli, prelome in diskontinuitete v tej genezi. Skozi analizo materiala
smo zaznali določeno divergenco v sami konstituciji in v epistemičnih prepozicijah razsvetljenske in historistične percepcije oz. delanja zgodovine, ki smo jo tudi že natančneje
opredelili. Po vsem povedanem mora biti jasno, da razločki med razsvetljensko paradigmo
in historistično paradigmo vodijo v povsem različni viziji sveta in modulaciji mišljenja.
Četudi je podnaslov zastavljen kot sopostavitev dveh paradigem, od katerih naj bi ena
bila odprta, druga pa zaprta, s tem nisem imela v mislih kake enostavne binarne opozicije (nič
mi ni bolj tuje od ujetosti v antagonistične mentalne predstave). Vendar pa sem z omenjeno
adjektivizacijo kljub temu želela označiti nek prevladujoči modus mišljenja znotraj vsake od
obeh epistemičnih konceptualizacij, razsvetljenske z zastavki v univerzalnem in historistične
z zastavki v nacionalnem. Vsaka episteme za svojo artikulacijo uporablja speciﬁčne pomenske
strukture, ki jih oblikuje v skladu s svojim mentalnim dispozitivom. Pri tem se lahko le oprem
na Rudolfa Vierhausa (1979), ki meni, da je razsvetljenstvo določen način oz. stil mišljenja,
življenjskih drž in družbenih razmerij, ki vodijo k raziskovalnim in spoznavnim interesom, k
samim motivom človekovih akcij in delovanj. Bolj kakor programsko-ideološka doktrina je
tako razsvetljenstvo – v nasprotju s historizmom, katerega osnovni agens pa je programska
Nationbildung – izobraževalni oziroma raziskovalni projekt za boljše razumevanje struktur
sveta in raznolikosti družbenih kompleksov. Seveda pa razsvetljenski projekt ni brez zmot in
omejenosti. Rasistični zastavki ﬁzične antropologije, ki smo jih v razsvetljenskem okolju srečali na göttingenski univerzi ali v obliki Grellmannovih rasističnih razglabljanj o Romih, niso
zanemarljivi simptomi segregativnega razumevanja družbenega življenja, vendar pa je treba
dodati, da se v razsvetljenskih referenčnih okvirih te zmote in omejenosti niso iztekle v ekstremistične akcije (in vprašanje je, ali bi se sploh lahko in ali bi razsvetljenski referenčni okviri to
dopuščali). Medtem pa se je rasizem v svojih raznoterih pojavnih oblikah močno razbohotil
prav v referenčnem okviru narodobudniškega historizma kot dispozitiva močno izključevalne
in homogenizirajoče ideologije. Pri tem nimam v mislih le nacističnih pregonov in pogromov
Judov, Romov, homoseksualcev, mentalno zaostalih, intelektualcev in umetnikov, ampak tudi
nacionalistično motivirane vale antisemitizma konec 19. in na začetku 20. stoletja, ki doživijo
svojo kulminacijo (in tudi lokalni poraz) z Dreyfusovo afero. Poudariti je tudi potrebno, da
so zmote in omejenosti v razsvetljenski paradigmi implicitni del raziskovalnega procesa, ki ni
sklenjen in ne normativen, vsekakor pa v njej zmote in omejenosti niso zastavljene programsko ali izključevalno, niso sredstva, ki delujejo v imenu uresničevanja ciljev nekega zaprtega
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sistema. Prav v tem pomenu razsvetljenstvo vidim kot odprt sistem, kot nenehno povzemanje
in reﬂektiranje intelektualne in eksistenčne angažiranosti, kot mentalni način, ki se neprenehoma utemeljuje skozi urjenje umskih zmogljivosti (in v tem smislu je tudi koncipiran razsvetljenski napredek – kot razvoj uma) in se legitimira s pomočjo volje za izboljšanje razmer na
različnih področjih družbene eksistence.
Če hočemo preseči neznanstvene pasti razsvetljenstva (eksotiziranje drugega, iluzije o »naravnem« stanju, majave hipoteze o nastanku človeških družb idr.) in se znebiti
ahistoričnega historističnega pojmovanja zgodovine (statično dojemanje raziskovalnega
predmeta, odsotnost kritične reﬂeksije in s tem mišljenja samega, poljubnost mikrokronoloških razmerij in obenem rigidnost makrokronologije, podrejenost vladajočim političnim
ideologijam oz. božji previdnosti ipd.), bi morali naše raziskave utemeljiti predvsem na treh
postulatih: na zgodovinskem raziskovanju kot relacijski znanosti in kot neizčrpljivem raziskovanju problematik, na zgodovinski znanosti kot zavračanju legitimizacijskega in apologetskega diskurza in kot sprotni kritični reﬂeksiji avtoritet in spoznanj, in na zgodovinski
znanosti kot analitičnem, spoznavnem in konceptnem postopku, ki implicira postopno razpletanje zgodovinske intrige. Za konec jih orisujem.
I. Zgodovinska znanost kot relacijsko pojmovanje zgodovine in kot neizčrpljivo
raziskovanje problematik. V znanosti, ki je že pri Kantu (1787), vsaj od Maxa Webra pa
bolj metodično, zastavljena kot neskončno raziskovanje in je potemtakem v ostrem in jasnem
nasprotju s tisto znanostjo, ki meni, da je na nekem terenu v nekem trenutku lahko »vse že
znano«, in s tem nevede trdi, da pravzaprav ni več problematik, ki bi jih znanstveniki mogli
raziskovati, je dilema o optimističnem (konstruktivističnem) ali pesimističnem (negativističnem) zgodovinopisju povsem odveč. Tu nima kaj iskati. Raziskovanje samo in njegovi
rezultati (nova spoznanja, nova mentalna orodja, nov konceptni instrumentarij) namreč,
kakor pravi Oexle (2001 [1996], 23), tako alternativo daleč presegajo.
Namen študije divergence med razsvetljensko in historistično zgodovinopisno paradigmo
seveda ni bil nekritično plasirati razsvetljenskih misli in prav tako ne kogarkoli odvrniti od
študija romantiziranih historističnih predstav o delanju zgodovine v službi nacije, ki je potreben in nujen za razumevanje kompleksnih premikov v zgodovini zgodovine in zgodovinopisja.
Pač pa je bil eden od namenov študije nazorno prikazati, da delujoča zgodovina nikdar ni ena
sama, in tudi, da nastanek zgodovine kot znanstvene discipline ni enoznačen, uniformen in
kontinuiran. Prej gre za večkrat prekinjene sekvence zastavitev, krčev in prilastitev, za niz tez,
zmot, zdrsov in kritičnih reﬂeksij. Zareze, vrzeli, rekurence, impozicije kontinuuma, pa spet diskontinuitete in zabrisi, skupaj s polastitvami brez zaznave spoznanj prilaščenega, zabrisi imen
avtorjev/avtoric, ki umeščajo nova spoznanja in akademskimi spletkami sestavljajo materijo, ki
jo je treba obdelati, da razumemo logiko delovanja nekega disciplinskega polja. Zgodovina je
relacijska znanost in je v razmerjih med temi in drugimi v raziskovanje vpletenimi kategorijami.
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Sleherno od delujočih zgodovin pa vendarle bistveno določa njena epistemična perspektiva, zato
je za zgodovinarja in zgodovinarko neprimerno bolje, da jo pozna in nadzoruje, kakor da je
episteme, ki jima vodi misel in roko, izraz neobvladljivega spontanizma. Metode in rezultati,
ki naj bi ob transformiranju dokumentov v monumente enkrat za vselej umeščali določeno
družbeno reprezentacijo in na en sam možen način objektivno8 interpretirali družbena in zgodovinska dejstva, kajpak ne obstajajo. Obstajajo le zgodovinarji, ki na takšno homogenizacijsko
optiko prisegajo, ker imajo od nje koristi, in obstajajo nosilci družbene moči, ki to optiko potrebujejo za svoje perpetuiranje in za legitimiranje svojih dejavnosti in projektov. Problematiko
ponovnega kritičnega pretresa nekaterih dognanj, ki so doslej veljala za konvencionalno ali
neovrgljivo interpretacijo v precej samozadostnih in nepertinentnih okvirih slovenskega zgodovinopisja, smo torej zastavili kot zelo elementarno osvetljevanje pozabljenih predelov, ki jih
je rutiniran pogled na preteklo dogajanje (na svojih začetkih motivirano, kasneje pa spontano
prek navajanja legitimnih »očetov zgodovine«) zabrisoval. Osvetlitev teh predelov – na primer
Schlözerjevega kompleksnega delovanja na več področjih, njegovih razmerij z različnimi ljudmi, njegovih reprezentacij različnih ljudstev, njegovega ravnanja z zgodovinskim materialom,
njegovih polemičnih intervencij in družbenih udejstvovanj, ki ostajajo odločilno vpeti v monarhično predstavo sveta, ali pač nenadnega Rankejevega nastopa v polju pruskega zgodovinopisja, njegove nič manj (le na drugačen način) kompleksne državne servilnosti, njegovega hitrega
napredovanja in družabnega preboja v vodilne kroge reakcije, v končni instanci pa prepuščanja
zgodovinskih vajeti božji previdnosti, s čimer je praktično zgodovino naredil za ali pa zgolj potrdil kot ahistorično marioneto neke nenadzorljive sile (prav tu tiči past skrajne relativizacije in
ne v konceptni zgodovini, kjer je ta nemogoča)9 – tako rekoč sama prekucne staro koncepcijo
zgodovine in z njo vred spodmakne gotovost perpetuirani vektorski liniji gradnje slovenske
nacije od »karantanske planjave do slovenske države« in odvzame nezasluženo prednost nemišljenemu v paradigmi slovenskega zgodovinopisja.10
8
Kakor nas opozarja Fichant (1981 [1969], 144), objektivnost ni kaka univerzalija, ki bi bila veljavna enkrat za vselej,
ampak je zmerom tipična in singularna; nastane v natančno določenih zgodovinskih okoliščinah, ki jih kasneje transportira
skozi čas. Rankejevska zgodovinopisna objektivnost, na katero se tudi dandanes mnogi radi sklicujejo, je v tem pogledu zelo
pristranska objektivnost politično konzervativnega režima (restavracije), ki s serijo diskurzov postopoma zgošča nemško nacijo okrog zgodovine, kakor jo vidi in si jo želi pruska birokracija, pri čemer lastno nacijo šovinistično postavlja nad druge.
9
Relativizacije in strahu pred njo, ki se pojavlja pri nekaterih sodobnih zgodovinarjih in je le drugi, regresivni konec historistične »palice« (progresivni je etapno napredovanje nacije), se pravi, da sta mogoča le znotraj pogleda te iste, historistične
paradigme, ni mogoče spraviti v razmerje s konceptno, spoznavno zgodovino, saj ta ne pozna »slabih rekurenc« in ne neskončnega regresivnega drsenja, ki je mogoče le na vektorski, evolucionistični liniji. Raziskovalno polje konceptne zgodovine je organizirano povsem drugače, ni namreč linearno, temveč prostorsko in mrežno, predvsem pa ni usmerjeno k določenemu cilju.
Ker je konceptna zgodovina šla skozi ﬁltracijsko funkcijo in niz reﬂeksivnih presoj glede generiranja svoje lastne zgodovine,
ne drsi nikamor, je tu in nastaja. Je zgodovina v nastajanju, je zgodovina dialektike »epistemičnih ovir« in »epistemičnih dejanj« in je odprta za drugačne poglede ter sposobna prepoznati, procesirati in v lastno konstitucijo (brez zabrisov) integrirati
pretekle zmote, ker so del njenega spoznavnega procesa in ker jih preseže. Seveda pa konceptno zastavljena zgodovina ni neselektivno odprta za vsakogar, ki je ali celo ki ni zgodovinar in ki bi hotel kar zdravorazumarsko bezati po njej; do nje se je treba
prebiti skozi dvojni študij, na eni strani zgodovine same in na drugi zgodovine zgodovine. Misliti epistemološko tako pomeni
znati umeščati predmete, ki jih preučujemo, v logični zgodovinski prostor in čas natančnih razmerij (kompleksnosti razlogov
in vzrokov, družbenih mrež, mnogoterosti učinkov itn.), ne pa v »inertnost realne kronologije« (Fichant, 1981 [1969], 149).
10 Gl. zgled v opombi 4.
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S tem da smo se – podrobneje v delu Historiografska divergenca (Kramberger, 2007) –
približali in razčlenili nekatera zgodovinska razmerja (npr. med Linhartom in Schlözerjem
ali med topoi Likurgove zakonodaje v razsvetljenskih disputih), ki jih je slovenska zgodovina puščala ob strani, smo želeli opozoriti na to, da se nacional(istič)ne zgodovinopisne
perspektive, ki se opira le na določene tipe podatkov, ki jih ne zna povezati med seboj, drži
nekaj esencialističnega, nekaj skrepenelega in slepega, skratka nemišljenega. Zgodovino kot
odprto in neizčrpno in neizčrpljivo področje raziskav sledov preteklosti takšna zgodovina
pretvarja v neživi monument, ki ga določajo komemoracijske tehnike, slavljenje nacionalne preteklosti, povzdigovanje junakov, režimskih elit, nomenklatur itd. Monumenti seveda
niso kaka zrcala zgodovinskih dogodkov, ampak bolj statična in nemišljenja politično-ideološka ozadja.
II. Zgodovinska znanost kot zavračanje legitimizacijskega in apologetskega diskurza in kot sprotna kritična reﬂeksija avtoritet in spoznanj. Že Nicole Loraux (1980)
izraža odpor konsistentne znanstvene misli do nekritičnega navajanja avtoritet in do nadčasovnih in ahistoričnih konstrukcij, ki naj bi imele univerzalno validnost. Tisti, ki jih inavgurirajo, se ne zadovoljijo z nizanjem zgodovinskih dejstev, temveč jih obenem predhajajo;
»vsakokrat so zakovica, ki spaja izolirane spomine [ne memorij – op. avt.], in zelo precizna
pričakovanja; so napol spomini na pretekle dogodke in napol aspiracije tega, kar bo prišlo«,
na kar nas opozarja Aleida Assmann (1994 [1993], 51). Odtod tudi velikanski in spontani
odpor cenenih in režimskih zgodovinarjev do drugačnih, predvsem na spoznavnem redu
utemeljenih razvrstitev zgodovinskih dejstev, saj ti ne upoštevajo ideoloških aspiracij. Za
zgodovinarje »posestnike tematik in virov«, se pravi za »vseznalce«, je v skladu z njihovimi
aspiracijami vse že vnaprej jasno, to pa je lahko le tam, kjer prihaja do mešanja percepcije dokumentov in monumentov. Problem Rankejevskega historističnega zgodovinopisja
je ukleščen prav v te dileme, ki so jih v neslovenskih produkcijah vsaj deloma že razrešili,
vsekakor pa so že dolgo nakazane in je na podlagi pertinentnejših izsledkov in znanstvenih
spoznanj mogoča povsem drugačna diskusija. V slovenskem zgodovinopisju, ki se skozi
centralizirani in v marsičem homogenizacijski ocenjevalski sistem (denimo nacionalnih
projektov) vselej inertno vrača k etablirani ideologiji, pa te dileme ostajajo nerešene in na
resne znanstvenike in znanstvenice učinkujejo opresivno. Kjer monumenti pridobijo status
trajanja, pravi Koselleck (cf. po Assmann, 1994 [1993], ibidem), bolj kakor o čemerkoli
drugem pričajo o efemernosti. Gl. tudi Assmann (1992).
Mirno lahko priznamo, da v študiji razlikovanj in divergence med razsvetljenskim in
historističnim zgodovinopisjem ne gre za kako odkrivanje novega terena zgodovinskega
dela, pač pa za vračanje k pozabljenemu in odrinjenemu, toda osvetljenemu na drugačen,
epistemično premišljen način. Vendar pa je za kaj takega potrebno doumeti, da spoznavna
odkritja, ki izvirajo iz »drugih okolij«, dokler niso hevristično in dosledno uporabljena na
lokalnem gradivu oz. potrjena skozi empirično analizo tukajšnjega materiala, ki je na voljo
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v lokalnih (regionalnih, nacionalnih in drugih) arhivih, niso zares tudi odkritja slovenskega
zgodovinopisja, sploh pa (dotlej) niso nobena spoznanja. Tudi ko govorim o arhivih, seveda nimam v mislih le uradnih, s strani države ali drugih uradnih institucij ustanovljenih
hramov gradiva in virov, ki so jih proizvedle državne in upravne instance v nacionalnih
okvirih, ampak tudi druge arhive, ki kot zapuščine najširšega tipa zgodovinskih ostalin ob
ustrezno sestavljenih vprašalnikih in ob senzibilnosti raziskovalca lahko povedo ogromno o
simbolnih in družbenih kompleksih preteklih obdobij. Nekatere od teh arhivov, na primer
»diskurzivne arhive« ali »arhive podob« ali »arhive ustnih zgodovin« za določeno obdobje,
okolje ali problematiko, ki jih arhivisti po uradni dolžnosti seveda niso mogli ne oblikovati
in ne zanje skrbeti, saj je nacionalni okvir veleval in še vedno narekuje le zbiranje narodno
konstitutivnih pisnih dokumentov državnih in drugih upravnih ustanov, bi bilo sploh treba
šele oblikovati. Ti arhivi so nepogrešljivi, če se ukvarjamo s konstitucijo imaginarija in mentalitetnimi premenami v longue durée.
Tako teren, ki ga divergenca med razsvetljenstvom in historizmom očrtuje, žal za slovensko okolje še vedno ostaja »neodkrit«, četudi je nekaj povsem normalnega za tista zgodovinopisna okolja, ki so sproti producirala kritično reﬂeksijo in imajo močno pozitivno
produkcijo koherentnih ekstenzivnih, a tudi konceptno zgoščenih in intenzivnih monograﬁj, zastavljenih na izčrpnih analizah gradiva, ki so – in to je tudi zelo pomembno – tudi
že bile objektivirane in so lahko naslednje generacije svoje delo nadaljevale na že objektiviranem, pertinentnem terenu. Dokler namreč zgodovinopisje v Sloveniji ne začne s sistematičnimi, temeljitimi, analitično tenkočutnimi in dejansko nadnacionalno zastavljenimi
– in v razmerju do drugega neizključevalnimi11 – komparativnimi monograﬁjami sočasnih
zgodovinskih fenomenov, z integracijami zgodovinskega dogajanja na ozemlju današnje
Slovenije v precej širši kontekst (seveda ne zgolj v geografski kontekst sosednjih dežel, saj
se mentalni kontekst ne zaustavi na carini ali ob kaki globlji soteski, ki je ljudje ne morejo
ad hoc preskočiti, ampak, če ga le poznamo ali če imamo voljo, da ga spoznamo, zgodovinsko intelegibilnost osvetljuje v precej drugačni luči) z vsemi pripadajočimi pozitivnimi
in negativnimi učinki, in dokler priznana slovenska zgodovinopisna produkcija ne neha z
dekoriranjem lastnih tekstov z vzporednimi realnostmi in za zunanje bralce piše povsem
druge vsebine kakor za notranjeslovensko Sonderweg »cirkulacijo«, bo slovensko zgodovino
in zgodovinopisje v temelju določala najmanj znanstvena in epistemično najbolj zgrešena
doktrina repetitivnih učinkov determinističnega in nezgodovinskega branja materialov oz.
sledov preteklosti.
Historizem kot koncept, ki je bil na zgodnje 19. stoletje apliciran naknadno, skriva v
sebi neko nerazrešeno protislovje, na katerega smo že opozorili. Da bi prikril svoj dejanski
manko zgodovinskega čuta in diferenciranega dojemanja mnogoterosti časa ter časovnih
11

Dober začetek tega predstavlja analitična monograﬁja Alenke Janko Spreizer o percepcijah in reprezentacijah Romov v
Sloveniji (gl. Janko Spreizer, 2002).
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modusov v zgodovini, na deklarativni ravni ponuja kompenzacijo. To kompenzatorično
funkcijo na eni strani izpolni že z denominacijo, na drugi pa ji zadosti z navideznim hiper-upoštevanjem zgodovinskega konteksta. Ko skušamo razčistiti nekatera pojmovanja
v okvirih slovenskega zgodovinopisja, a tudi širše, naletimo na težave, ki se z globino in z
akumulacijo gradiva množijo. Vendar le, dokler ne ugledamo strukture. Pojem historizma, ki naj bi, kakor nas v meineckejevski maniri poučuje Bogo Grafenauer (1960, 74),
pomenil »zgodovinsko mišljenje, ki ocenjuje vse pojave v sorazmerju z dobo, v kateri se
pojavljajo, in ne z absolutnimi, nad zgodovinskim dogajanjem, vzvišenimi merili«, in za
katerega Grafenauer vseeno lucidno ugotavlja, da je v »bistvenih potezah plod stoletja
prosvetljenstva in francoske revolucije« (ibidem, 75), se v zgodovinskih tekstih običajno
povezuje z Rankejem. Vendar pa, če Grafenauerjeva deﬁnicija dejansko izraža neko resničnostno razmerje z razsvetljensko mislijo, prav za Rankeja, domnevnega začetnika in
utemeljitelja historizma (Historismus), ta deﬁnicija nikakor ne velja, saj ta, kakor smo
prikazali, zgodovinske procese vpenja v nadčloveški božji red stvari. O katerem historizmu torej sploh govorimo? Rešitev iz zagate je mogoče vsaj nakazati (še zdaleč pa ne tudi
izvesti), če raziskovalec ali raziskovalka vselej znova natančno opredeli(ta), na katero od
mnogoterih pojmovanj historizma meri(ta) in katere označevalne registre to pojmovanje
implicira. Dilemo, ki zaposluje nacionalno zgodovinopisje, je skušal razplesti že Marc
Bloch leta 1927 v svojem referatu Za primerjalno zgodovino evropskih družb (Pour une histoire comparée des sociétés européennes) na mednarodnem kongresu zgodovinskih znanosti v Oslu: »Prenehajmo se, če vam je prav, venomer prekladati od nacionalne zgodovine
do nacionalne zgodovine. Dialog med glušci, v katerem vsakdo čisto narobe odgovarja na
vprašanja drugega, je star pripomoček komedije, pripraven za to, da iz občinstva, pripravljenega na veselje, izvabi smeh, ni pa to posebno priporočljivo za intelektualno početje«
(Bloch, 2006 [1928], 380).
O nekonsistentnem navajanju avtoritet, bodisi antičnih bodisi katerihkoli drugih in
s tem tudi tistih iz 19. stoletja, ki je še zmerom močno razširjena praksa v slovenskem (a
ne le v slovenskem) zgodovinopisju, bo potrebno še veliko pisati. Neizpodbitno je mogoče
zatrditi, da je nereﬂektiran krožni diskurz, ki brez slehernega dvoma v podane hipoteze inkorporira »obče veljavne« zgodovinske stereotipe in se pri tem ritualno sklicuje na »očete«,
imanenten predvsem tistim »znanstvenim« delom, kjer gre le za prepise tujih spoznanj in
kjer je občutiti ključno pomanjkanje avtorske oz. avtorjeve obdelave empiričnega gradiva. V
takšnih delih ni misli, saj domnevno preverjene ali odmevne reference preprosto nadomeščajo avtorjev umski oz. mentalni vložek.
Seveda se sama ne morem zadovoljiti s stanjem nenehno vsiljevane vektorizirane
zgodovine slovenske nacije, ki ob sebi ne dopušča nobenega drugega pogleda, zato sem
v več svojih delih (med njimi gl. Kramberger 2002a, 2002b, 2005, 2007, 2009) skušala
skozi konkretne empirične podatke in s ponovnim branjem nekaterih izvirnih besedil
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in virov, za katera mi branja drugih (tako rekoč vseh »vidnejših« zgodovinarjev) niso
dajala ustreznih oprijemališč in ne zadostnih argumentov, kaj šele kaj več, zgrabiti navidez antagonistične zgodovinske agense, socialna omrežja, okoliščine, v katerih so ljudje
delovali, njihove kulturne ter diskurzivne prakse, njihove dispozitive, motive, interese,
politične vzvode, da bi lahko z zoomiranjem zgodovinskega dogajanja prikazala, kako
kompleksna so dejansko bila pretekla družbena razmerja in kako nevredno znanstvenika
je zgodovinarsko delo, ki se zadovolji z nekaj metaforično okinčanimi puhlimi frazami,
prepisanimi od domnevno pomembnih disciplinskih »očetov«, polarizacijo in popularizacijo zdravorazumarstva. Najprej je treba dejansko preiskati, razumeti in prikazati kapacitete, dosežke in spoznanja posamičnih agensov v zgodovinopisnem polju (ne glede
na spol) in v tej precej preveč familijarni patriarhalni družini slovenskega zgodovinopisja
vzpostaviti dejanskosti ustrezajočo vednostno (ne gerontokratsko ali meritokratsko, niti
ne androcentrično) hierarhijo znanj, spoznanj in vednosti, šele potem se lahko pogovarjamo, kdo bo koga ogovarjal s kakšnim nadimkom, naslovom ali spoštovanjem. Med vsemi
napisanimi deli so zares nekaj vredna le tista, ki imajo pomembna izvirna spoznanja in
ki v diskurzih nosijo globoke sledove avtorskih intelektualnih angažmajev; dela, ki so
rezultat velikanskega vloženega truda posameznika in posameznice. Tem so subsidirana
vsa druga dela, pa naj sta avtor ali avtorica člana akademije ali večkratna nagrajenca; če
nimata pojma o teoretskih implikacijah v lastnem diskurzu in če dolga leta nista primerjala in vzporejala svojih izsledkov s teoretskimi in metodološkimi prijemi drugih šol in
govornih področij, se lahko še tako trudila zbrati ali prepisati pol arhiva v svoje knjige:
zaman. Tudi to zbiralno delo je za disciplino seveda pomembno in potrebno, a vseeno
odločno subsidirano velikim spoznavnim pridobitvam v disciplinah. To – zdi se – bolje
kakor pretenciozni znanstveniki in znanstvenice v Sloveniji vedo navadni ljudje; nihče od
njih ne misli, da zmore teči maraton na svetovnem prvenstvu s svetovnimi šampioni, če je
v zadnjem letu nekajkrat pretekel Slovenijo podolgem in počez.
Šele tedaj, ko bo ta prvi korak, ki skozi spoznavno hierarhijo (druge v znanosti ni!)
znanosti vrača dostojnost in spoznavno razsežnost, opravljen, ko se bo nehalo povzdigovati abotne, slabo razgledane, narcisistične in polpismene zbiralce in zbiralke točk in ko
bodo ti postavljeni na bolj realna družbena mesta v primerjavi s temi, ki so jih (tranzicijsko) uzurpirali v tem historičnem trenutku, tj. na mesta, s katerih ne bodo mogli nenadzorovano manipulirati s senzibilnimi mladimi ljudmi ali z bolj nadarjenimi od sebe,
ne glede na leta, se bodo vzpostavili minimalni elementrarni pogoji za normalizirano
družbeno znanost v Sloveniji, med njimi tudi za raziskave in spoznanja v zgodovinopisnem polju.
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DRUŽBENE MEJE / OKVIRI KOLEKTIVNE MEMORIJE BOLJ ALI MANJ PREPUSTNI
Dogodki, materiali, podatki, viri,
družbene skupine itn., ki niso
vključeni v (uradno) vektorizirano nacionalno zgodovino,
so pa konstitutivni in ključni
za razumevanje preteklih in
sedanjih stanj zgodovinske
interpretacije / družbenih
reprezentacij.

DRUŽBENI PROSTOR
MEMORIJE

Vsak dogodek, vsaka
družbena skupina etc.
ima svojo lastno diahrono
zgodovinsko genezo, ki je
v partikularnem razmerju
do uradne zgodovine in
do drugih dogodkov in
družbenih skupin.

VEKTORSKA, TELEOLOŠKA
(nacionalna) zgodovina
(sama svoja meja in zgolj meja v pomenu
pregrade: kronološka os)
Skrbno (režimsko) izbrani dogodki vektorizirane
nacionalne zgodovine, ki v uradnih verzijah ne vzpostavljajo razmerij z okoliškimi »minornejšimi« dogodki v
družbenem prostoru.

Aktivnosti zunaj normativnih okvirov kolektivne memorije, ki nacionalne zgodovine sploh ne zanimajo.

Grafini prikaz : Razlikovanje med vektoriziranim, teleološkim zgodovinskim pristopom,
znailnim za historizem in nacional(isti)no zgodovino, in polifokalnim oz. heteronomnim
pristopom, znailnim za razsvetljenstvo in nekatere kasnejše zgodovinopisne šole (francoski nova zgodovina in zgodovinska antropologija, italijanska mikrozgodovina, anglofona
in frankofona nova kulturna zgodovina idr.), a tudi za posamine avtorje/avtorice razlinih jezikovnih podroij in tradicij, vendarle pa epistemino koherentnega zgodovinopisja,
v širšem družbenem prostoru s kraji kolektivne memorije.

III. Zgodovinska znanost kot analitičen, spoznaven in koncepten postopek oz.
kot postopno razpletanje zgodovinske intrige. Obsedenost s historistično pojmovano zgodovino, ki je obenem nezgodovinska in neznanstvena ﬁksacija neke slabo premišljene kolektivne obsesije/travme (nacionalne), katere simptomi se znotraj slovenskega zgodovinopisja
kažejo v delirantnem diskurzu povzdigovanja slovenstva, katalogiziranja imen (nacionalnih
elit, veljakov, politikov itn.), skupnostnih zaslug, v iskanju izvorov, zamenjevanju kronologije z evolucijo ipd., in nima veliko skupnega ne z zgodovinskim čutom in ne s spoznavnimi
procedurami v znanosti, dejansko odpravlja zgodovino samo. Zgodovina je, kakor smo že
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večkrat nakazali, v razmerjih. Ne v letnicah, ampak v razmerjih med posamičnimi datumi
in njihovimi učinki, v razponu razmerij med mikrokronološkim in makrokronološkim potekom dogodkov, v razmerjih med ljudmi neke družbene mreže in družbenega prostora, ne
v perpetuiranjih velikih imen, ampak v družbenih mrežah poimensko omenjenih ali celo
anonimnih ljudi in referenčnih mrežah besedil, ki so jih nemara ti napisali ali prepisali.
Predvsem pa je največ zgodovine seveda v pozabi, kar je izredno pomembno vedeti in doumeti. Teža pozabe, bodisi hotene ali nenamerne, nas (ne le kot ljudi in državljane, temveč
tudi kot zgodovinarje), če se tega zavedamo ali ne, določa bistveno globlje, kakor si lahko
običajno mislimo ali si brez epistemične reﬂeksije sploh moremo misliti, hkrati pa deformira naša spoznanja, saj zaradi nje mnogih povezav in interakcij ne zaznamo in jih zato ne
moremo razumeti v pravi luči. Iztrgati še tako majhen konstitutivni delec iz molka pozabe,
ki zmore bolje ali drugače osvetliti utečene zgodovinske konstrukcije, je za zgodovinskoantropološko perspektivo bolj pomembno kakor ohranjati in prenašati ves skupek podatkov,
ki nereﬂektirano in aﬁrmativno kroži po učbenikih in knjigah. Z zgodovinskim čutom, ki
ni ne prirojen in ne dan od boga, temveč rezultat izkušenj in spoznanj, in zaradi katerega se
zavedamo teh omejitev in aberativnosti lastnega pogleda, ki nastaja zaradi paralakse pozabljenega in pozabljenih, in zaradi katerega zmoremo s kritično reﬂeksijo obuditi nekatere
drobce s ponovnim pretresom zgodovinskega materiala, ki se ga večini zgodovinarjev sploh
ne zdi vredno obravnavati, in jih sestaviti v bolj celovito oz. logično zgodovinsko podobo, je
naloga, ki sem si jo zadala in še zdaleč ne končala.
V zgodovinarjevem prizadevanju, da bi pojasnil intrigo, ki je zmerom izredno kompleksen preplet vzgibov, motivov, zastavkov, zapletenih družbenih vezi in njihovih učinkovanj,
konﬂiktov, a tudi naključij in nepričakovanih interakcij, zaradi katerih je preteklost nepresojna, in drugih parametrov, ne gre za vzpostavitev ali določanje nove normativnosti z novim
nizanjem preurejenih zgodovinskih »dejstev«. Razpletanje intrige je nekakšna »spektralna
analiza« (Veyne, 1990 [1971], 29), pri kateri so vzroki in učinki – te čudno okamenele in
včasih nevarno monolitne kategorije tradicionalistične zgodovine – zgolj epizode te intrige.
S ponovnim pretresom konstruiranih in navidez neproblematičnih zgodovinskih dejstev,
tokrat podvrženih mikroskopiranju z analitično zahtevnejšimi mentalnimi instrumenti in
koncepti, zgodovino iztrgamo dispozitivu linearne vektorske zgodovine in jo s tem naredimo bolj kompleksno in človeško. Razvozlati intrigo potemtakem pomeni prodreti do bolj
ogoljene (z nepotrebnimi dodatki – nanesenimi družbenimi reprezentacijami – manj ovešene) zgodovine, pomeni razkleniti determiniranost toge teleološke zgodovinske logike in
vstopiti v neko, v marsičem precej manj gotovo, a spoznavno bistveno bolj kompleksno in
tenkočutno raziskovalno polje: v zgodovino (diferencialnih) razmerij. Tega polja nikakor
ne določa popolna relativnost, česar se nekateri bojijo ali pa to področju, ki ga ne razumejo
in mu niso kos, maliciozno pripisujejo. Popolna relativnost je zgolj druga plat, drugi pol historizma, ki je, kar smo skušali v preteklih poglavjih prikazati, toga doktrina in ne dopušča
dejanske reﬂeksije in relativiziranja svojih dogem, zato sleherna relativizacija njenih premis
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ogrozi njeno logično konstitucijo v celoti. To seveda pomeni, da je perspektiva – pa naj gre
za priseganje na pripovedno ali kako drugače zamišljeno zgodovinopisno smer, ki za cilj
nima poskusa, da bi globlje prodrla v preteklo dogajanje in ga bolj kompleksno razumela –,
za katero relativiziranje pertiﬁciranih dejstev pomeni grožnjo, sama še naprej ujeta v interpretativno shemo historističnega dispozitiva. Za delanje konceptne zgodovine pa je treba iz
tega dispozitiva povsem izstopiti.
Dejstva v intrigi nimajo pozitivnih ali negativnih konotacij, ampak se skozi reorganizacijo razmerij v raziskovalnem procesu postopoma prerazporedijo na bolj pertinentne
kraje v mreži drugih dejstev in podatkov. Dekonstruiranje zastavkov v intrigi je druga beseda za razkrivanje multifacetnih namenov zgodovinskih akterjev (agensov). Dva od njih,
Schlözerja in Rankeja, ki smo ju metodično postavili v ospredje, pridružili pa smo jima še
Linharta, Dorotheo Schlözer in še nekatere druge učenjake, smo skozi sociozgodovinsko in
mentalno mikroskopiranje skušali na eni strani misliti skupaj, na drugi pa ju (jih) obenem
vsakega posebej postaviti v njuno (njihovo) izvirno okolje in družbene mreže. Prek tega
smo lahko prepoznali, sledili in šele začeli razpletati nekatere skupne niti razsvetljenskega
in historističnega imaginarija (lepo se nam je, denimo, skozi študijo izluščilo razsvetljensko
zanimanje za Likurga, o katerem pišejo in med seboj razpravljajo Mably, Schlözer in Rousseau, v Ljubljani pa Linhart), drugje pa smo spremljali divergentne intelektualne tokove
v 18. in 19. stoletju. Dolgo je – vsaj na ravni racionalnega konsenza v zgodovinskih poljih
–, denimo, za neproblematizirano veljalo dejstvo, da je Ranke »utemeljitelj znanstvenega
zgodovinopisja«. Ko omenjeno »zgodovinsko dejstvo« razstavimo na sestavne dele (Kaj
pomeni »utemeljitelj«, kaj »znanstveno«, kaj »zgodovinopisje«? Kako se ti pojmi razlikujejo med seboj s premiki iz enega okolja v drugo, kako skozi transformacije v času? Kakšna
razmerja vzpostavljajo med seboj in z drugimi družbenimi kategorijami? Kakšna je njihova
neposredna predzgodovina v vsakem od preučevanih okolij in obdobij?) ali še na manjše
entitete (Kaj v mikrosferi npr. neke göttingenske univerze pomeni »utemeljiti neko disciplino« in katere implikacije ima ta pojem na berlinski univerzi? Kako in v čem se göttingenska
»znanstvenost« razlikuje od »berlinske«? itd.), ki jim vsem nato ne moremo niti slediti,
saj bi to pomenilo neizrekljivo naporno delo, saj vsaka zase pomeni izhodišča za različne
mišljenjske verige, lahko sicer ob koncu raziskave razumemo, čemu je Ranke veljal ali čemu
Ranke v takih in takih okoljih še vedno velja za »utemeljitelja znanstvenega zgodovinopisja«
in kdo vse je imel in ima nekaj od tega, da se o Rankeju plasira prav takšna in ne drugačna
družbena reprezentacija, vendar pa hkrati tako temeljito zastavljen študij določi spodnji
sprejemljivi prag možnih izjav, ki so še pertinentne. Kompleksno razumevanje zgodovinskih situacij in sestavljenih dogodkov tako rekoč odvzame ves blišč v ospredje podtaknjenim posameznikom in junakom, ki jih je na vseh družbenih področjih tako rad spočenjal
romantizem 19. stoletja. Po analizi Rankeja in njegovega okolja ni več mogoče pozitivno
trditi, da je Ranke sam utemeljitelj česarkoli, ne v kritični metodi in ne v seminarskem delu,
ki so ju pred njim poznala že druga akademska okolja, med drugimi tudi göttingensko,
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in ne v epistemičnih zastavitvah ti. objektivnega znanstvenega zgodovinopisja, saj je to bilo
le videz za prikrivanje političnih investicij v zanje »odprto« zgodovinopisno polje. Za njim
in za njegovimi postopki (dostop do pomembnih državnih arhivov) je namreč naoljena
mašinerija nove močne ideologije pruske Machtstaat, ki se je novi ideološki matrici ustrezno
odločila člane skupnosti povezati s kohezivnim materialom, izpeljanim iz nacionalne zgodovine. Prav ta vzpon Prusije, ta kulminacija pruske moči, je Rankeja naplavila kot epifenomen in kot odposlanca svoje zgodovinopisne doktrine, ki niti ni posebno lucidna, je pa zato
tem bolj prežeta z mobilizacijskimi nacionalnimi topoi, v svet, ki je bil tedaj zoper državno
moč pruske izbire brez moči. Ranke je kot izvozni artikel nemštva (Deutschtum) v eni sami
točki resnično popoln oz. briljanten: je zvest in lojalen akademski birokrat, za državo – raje
bolj kakor manj – marljivo proizvaja to, kar ta od njega zahteva.12 Naposled ima za to na
razpolago tako rekoč ves čas, vso čast in denar, česar znanstveniki, ki so v zgodovini resnično kaj spoznavnega in za znanost dejansko pomembnega utemeljili, niso imeli, prav tako ne
takojšnje opore v znanstvenem svetu. Po raziskavi se tudi ni več mogoče naivno sklicevati
na Rankeja kakor na papana stroke, ne da bi nase priklicali anahronistične, konzervativne
in rasistične momente, ki so rankejevstvu inherentni.
Poleg tega podrobnejša preiskava göttingenskega okolja, v katerem so se zgodili, drznem si reči, za zgodovinopisje bolj pomembni premiki, ki so epistemične in hevristične
vrednosti, pred nami razgrne snop novih problematik. Odkritje nekoč že znanih (a pozabljenih dejstev), da se Schlözer, prvič, ni zanimal le za slavistične traktate ali lingvistične
dosežke (takšno reduciranje človeka na zgolj eno funkcijo njegovega življenjskega delovanja
je neodpustno; nihče življenja ne živi povsem monistično), ampak da je, drugič, močno
zaznamoval začetke razsvetljenskega zgodovinopisja v teh krajih, da, tretjič, na Kranjskem
ali v Istri ni imel le informatorjev (kakršen je bil profesor Ingacij de Luca in še kdo), ki so
ga o različnih oblikah napredka v deželi obveščali, in da si je vse to nadvse skrbno beležil
in te zapiske tudi že med letoma 1778 in 1781 objavil, ampak tudi, četrtič, da je – kakor
se zdi – tudi sam potoval skozi deželo Kranjsko, meče povsem drugo luč na intelektualne
transferje, ki jih v Sloveniji še nismo dobro začeli preučevati v njihovi realni (mednarodni
in nadnacionalni) dimenziji. Predvsem pa kaže na to, da »slovensko zgodovinopisje«, ali
natančneje, zgodovinopisje prostora in prebivalcev (vseh, ne glede na »etnično« pripadnost)
na tem prostoru, ki je danes bolj ali manj vključen v državo Slovenijo, ne more biti (samo)
zadovoljno s stanjem raziskav razsvetljenstva v zarisanih koordinatah.
Ne da bi se v teh sklepnih vrsticah znova lotevali zablod posamičnih zgodovinarjev
in zgodovinske discipline v Sloveniji, je treba vendarle opozoriti, da zgodovinski izbrisi, zamolki in odsotnosti nekaterih glasov ali imen kažejo na to, da je homogenizacijska
12

Iz tega zornega kota so zanimi zagovori nacistov na nürnberških procesih, saj se številni med njimi sklicujejo na svojo
birokratsko doslednost in ubogljivost. Slepa uradniška pokorščina, ki je ena od ključnih sestavin historizma in nevidno
gibalo nemškega družbenega sistema, je v Tretjem rajhu doživljala svojo kulminacijo.
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nacional(istič)na paradigma, ki se raje postavlja s prepisovanjem nemišljenih ali slabo (pre)
mišljenih dejstev, imen ali podatkov iz knjig »pooblaščenih« zgodovinarjev, še zmeraj prevladujoča. Študija ni izčrpala ne tematike in ne dokumentov, ki sem jih – in tu si bom
dovolila biti nekoliko bolj osebna – analizirala, temveč je le zarisala nek delovni teren in po
avtoričinih najboljših močeh tudi epistemično trajektorijo, ki je po svoje »prekrižarila zgodovinske dogodke«. Kolikor je v tem šibka, saj zarisovanje načrta del in izvajanje sondaže na
neizkrčenem terenu, na katerem ni veliko sistematičnih in vztrajnih delavcev ali delavk, ni
enostavno opravilo, potem to šibkost brez omahovanja jemljem nase. Ker nič ni dano vnaprej, tako tudi ne hierarhija pomembnosti tematik, pristopov ali eksplikacij, si bomo terene
novih prostorov v slovenskem zgodovinopisju in njihovo avtonomijo, o tem sem že nekaj
časa prepričana, morali šele izboriti. Vsak zase in vsi tisti, ki jim gre za pošteno znanstveno
diskusijo in za soočanje heterogenih stališč in skozi to za preverjanje validnosti lastnih intelektualnih pozicij na način znanstvenega kolegija tudi skupaj. Izboriti si bo potrebno prostor, v katerem so veriﬁkacijska pravila spodbijanja argumentov zvezana s posameznikovim
in skupinskim dejanskim empiričnim in epistemičnim obdelovanjem realnega materiala (ne
pa s prilaščanjem materiala ali izsledkov in z vsiljevanjem singularne interpretacije), na podlagi sprotne kritične reﬂeksije in sposobnosti, nikakor pa ne z degradacijo avtorjeve osebe
ali njegove kompetentnosti, ne da bi se spodnašalci najprej kritično ozrli k svoji mentalni
opremljenosti ali k svoji (velikokrat uborni) intelektualni zmogljivosti. Dela, ki nas čaka, se
moramo lotiti z dveh strani.
Na eni strani je potrebno – zdaj ko poznamo nevarnosti in redukcije vektorske miselne
paradigme, ki je polna anahronizmov in skrepenelih občih mest – sproti kritično razčlenjevati in ocenjevati dela, ki prisegajo zgolj na historistično logiko zgodovinskega pojasnjevanja
ali pa jo kar spontano reproducirajo, ne da bi se je zavedala. Na drugi strani pa je treba začeti s serijo pozitivnih, pretanjenih in dovolj obširnih študij (monograﬁj), ki na znanstveno
legitimen način precizirajo in diferencirajo razmerja med obče znanimi »zgodovinskimi dejstvi«. Te študije seveda morajo upoštevati spoznanja slovenskega zgodovinopisja, a le tista
(maloštevilna) – ne glede na avtorje (ali njihovo politično orientacijo) –, ki niso prepisi, ki
so preverljiva in vsaj znotraj avtorske sheme, ki jo je vedno znova potrebno posebej osvetliti,
pertinentna. Ta spoznanja je potrebno postaviti v kontekst evropskih (ali, če je potrebno,
tudi svetovnih) miselnih tokov in križnih zgodovin (histories croisées). Četudi Paulu Veynu
– ki ga kajpak nimam ne za mitološko referenco in ne za »očeta«, ampak sem in tja za lucidnega sogovornika, ki sem ga na nekaj mestih, posebej v zvezi s pojmovanjem zgodovinske
intrige, že navedla – v marsičem ne morem pritrditi, naj razhajanja, ki zadevajo predvsem
atribute znanstvenosti in znanstvenost zgodovinopisja, v tej sklepni povedi pustim ob strani in mu ob koncu pritrdim v tem, da v zgodovini nikdar ni mogoče vsega pokazati; »ne
zato, ker bi za to porabili preveč strani, ampak ker ni elementarnega zgodovinskega dejanja,
dogodkovnega atoma« (Veyne, 1990 [1971], 22).
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KRITIČNO MIŠLJENJE KOT TOPILO DOKSE*1
(Prevedla Taja Kramberger)
Kaj je za vas kritično mišljenje?
Pojmu kritike lahko damo dva pomena: enega od pomenov bi mogli imenovati Kantov,
v liniji ﬁlozofa iz Königsberga, nanaša pa se na vrednostni pretres kategorij in oblik vednosti z namenom, da bi določili njihovo spoznavno vrednost; drugi pomen pa je Marxov, ki
preskuša orožja razuma v družbeno–zgodovinski realnosti in skuša prikazati skrite oblike
gospostva in izkoriščanja, ki to realnost oblikujejo, da bi, prav narobe, razkril alternative, ki
jih te oblike onemogočajo in izključujejo (spomnimo se Horkheimerjeve deﬁnicije »kritične
teorije« kot teorije, ki je hkrati pojasnjevalna, normativna, praktična in reﬂeksivna). Zdi se
mi, da je najbolj plodno kritično mišljenje tisto, ki se umešča na sotočje teh dveh tradicij in
spaja epistemološko in družbeno kritiko, ki torej na kontinuiran, aktiven in radikalen način
preverja tako uveljavljene oblike mišljenja kakor uveljavljene oblike kolektivnega življenja –
»zdrav razum« ali dokso (vključno z dokso kritične tradicije) skupaj s političnimi in družbenimi razmerji, ki so v veljavi v partikularnem trenutku v partikularni družbi.
Še bolje povedano: pri tem lahko obstaja ali celo mora obstajati sinergija med omenjenima oblikama kritike in to takšna, da preverjanje intelektualne kritike – zgodovina
konceptov, logična razčlemba terminov, tez in problematik, družbena genealogija diskurzov,
arheologija njihovih kulturnih opor (vse, kar zgodnji Foucault uvršča pod pojem épistémè)
– hrani in povečuje moč institucionalne kritike. Poznavanje družbenih determinant mišljenja, najsi je še tako neznatno, je nujno potrebno za misel, osvobajajočo se determinizmov, ki
pritiskajo nanjo (kakor na vse družbene prakse). Potrebno je za to, da nas postavi v položaj,
iz katerega sebe mentalno projiciramo ven iz sveta, kakršen nam je dan, da bi lahko izumljali konkretne prihodnosti, ki so drugačne od tiste, ki je vpisana v red stvari. Skratka, kritično
mišljenje nam daje sredstva za mišljenje sveta, kakršen je in kakršen bi lahko bil.
Kakšen je vpliv kritičnega mišljenja v tem trenutku?
Tvegal bom, da bom videti v protislovju s samim seboj, in rekel, da je kritično mišljenje obenem skrajno močno in strašansko šibko. Močno predvsem v smislu tega, da naše
teoretske in empirične kapacitete za razumevanje družbenega sveta nikdar doslej niso bile
*

Besedilo je bilo objavljeno v obliki Wacquantovih odgovorov na vprašanja, ki jih je zastavilo Argentinsko ﬁlozofsko
društvo, objavljeni pa so bili v Adef: Revista de Filosofía (Buenos Aires, maj 2001, letn. 26, št. 1, 129–134) z naslovom »El
pensamiento crítico como disolvente de la doxa«. Prevod je narejen po avtorizirani angleški različici teksta, ki je skupno
delo Loïca Wacquanta in prevajalca Jamesa Ingrama.
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tako velike, čemur smo priča ob nenavadni akumulaciji vednosti in tehnik opazovanja na
kar najbolj različnih področjih od geograﬁje do zgodovine skozi antropologijo in kognitivne znanosti, da sploh ne omenjam razcveta tako imenovane humanistike – ﬁlozoﬁje,
literature, prava idr. Na vseh teh področjih – z globokega obžalovanja vrednima izjemama
ekonomije in politične znanosti, ki pretežno ostajata izročeni žalostni vlogi tehnik za legitimacijo oblasti – opazimo, da je volja do kritičnega preverjanja povsod prisotna in plodna.
Ni naključje, da sta Foucault in Bourdieu danes v svetovnem merilu najbolj navajana in
uporabljana avtorja v družbenih znanostih: oba sta kritična misleca in misleca oblasti. Prav
tako ni naključje, da je feminizem, ki je intelektualno gibanje in zaradi svojih načel obenem
tudi kritična politika, obnovil raziskovanje v najbolj različnih sferah, od estetike pa do arheologije in kriminologije, s tem, da je vse te sfere vpel v konkreten projekt družbene in
kulturne transformacije.
Berite analize morilskega toka racionalnosti, ki jih je naredil Zygmunt Bauman v knjigi
Modernity and Holocaust; literarne eksperimente (ta oksimoron uporabljam namenoma),
s katerimi José Saramago dekonstruira družbeni red v Blindness;**1 teorije o pravičnosti in
ekonomskem razvoju Amartyje Sena, nedavnega prejemnika Nobelove nagrade, v delu Developement as Freedom, v katerih se zlivata znanstvena rigoroznost in moralna zavezanost;
prispevek Nancy Scheper–Hughes o protislovjih materinske ljubezni v barakarskih naseljih Brazilije v Death Without Weeping; ali pretresljiv portret dvajsetega stoletja, ki ga je napisal Eric Hobsbawm v The Age of Extremes;***2 epsko popotovanje pojma svoboda, začenši
z odskokom s sence suženjstva, kakor je povedal Orlando Patterson v knjigah Slavery and
Social Death in Freedom in the Making of Western Culture; ali znova Bourdieujevo anatomijo legitimacijskih mehanizmov tehnokratskega vladanja in razredne moči v delu The State
Nobility [La noblesse d’État] – in hitro se boste prepričali, da je kritično mišljenje zelo živo,
produktivno, v polnem zamahu in da se giblje naprej. Še več, da ni omejeno zgolj na tiste
intelektualce, ki samozavestno marširajo pod njegovo zastavo: mnogi raziskovalci, umetniki
in pisatelji ga pomagajo ohranjati neodvisno od svojih osebnih političnih angažmajev in
včasih celo navkljub njim (ali celo v njihovem manku), kolikor razkrivajo obstranske družbene možnosti, ki so bile odrinjene, prikrite ali potlačene, vendar pa so – bodisi v konturah
bodisi v kali – še prisotne v naši sedanjosti.
Če k temu dejstvu dodamo tudi to, da še nikoli ni bilo toliko družbenih znanstvenikov in intelektualcev v širšem smislu kakor danes, da splošna raven izobrazbe v populaciji
kontinuirano narašča, da sociologi (če vzamemo le njih) še nikdar niso bili tako vplivni
v javni sferi (sodim po številu knjig, ki jih prodajo, po njihovi prisotnosti v medijih in po
**

V slovenščini: Esej o slepoti (v prevodu Barbare Juršič Terseglav). Ljubljana, Cankarjeva založba, 1997. Izvirnik: Ensaio
sobre a Cegueira, 1995.
*** V slovenščini: Obdobje skrajnosti. Svetovna zgodovina 1914–1991 (v prevodu Sete Knop, Katarine Jerin in Sreča Balenta). Ljubljana, Znanstveno in publicistično središče, 2000.
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njihovi neposredni ali posredni udeleženosti v politični debati), ste v skušnjavi, da sklenete,
da razum nikoli ni imel boljših možnosti, da v človeških zadevah nadvlada zgodovinsko
arbitrarnost. Naraščajoči uspeh zbirke Raisons d’agir [Razlogi za delovanje] v Franciji, ki jo
je zasnoval Pierre Bourdieu na samem začetku družbenih prevratov leta 1995 in ki producira dosledne, vendar kratke knjige, ki jih v dostopnih jezikih napišejo vodilni raziskovalci
na teme vitalnega državljanskega interesa – od televizijskega novinarstva do izobraževalnih
reform in novih ideologij, ki služijo za naturalizacijo deregulacije trga dela – priča o dejstvu,
da obstaja široka družbena potreba po kritičnem mišljenju in da so se družbene znanosti
povsem sposobne odzivati nanjo.
Kljub temu pa je to isto kritično mišljenje strašansko šibko: na eni strani zaradi tega,
ker si prevečkrat dovoli, da se zapre in zaduši v akademskem mikrokozmu (to je še posebej
očitno v Združenih državah, kjer družbena kritika kroži brez učinkov in konča tako, da
se grize v svoj lastni rep kakor pes, ki znori, ker so ga zaprli v stranišče); na drugi strani pa
zaradi tega, ker se je v današnjem svetu znašla ob vznožju dejanskega simbolnega Velikega
zidu, ki ga je oblikoval neoliberalni diskurz s svojimi mnogoterimi stranskimi produkti, ki
so vdrli v vse sfere kulturnega in družbenega življenja, obenem pa se mora vrh tega še soočati s konkurenco ponarejenega kritičnega mišljenja, ki nas pod krinko naprednega tropa,
slaveč »subjekt«, »identiteto«, »multikulturalizem«, »različnost« in »globalizacijo«, vabi,
naj se podredimo zmagujočim svetovnim silam, še posebej pa tržnim silam. Prav ko se
zaostruje in polarizira razredna struktura, ko hipermobilnost kapitala daje transnacionalni
buržoaziji zmožnost dominacije brez primere, ko vladajoče elite vseh velikih sil usklajeno
podirajo mreže družbene varnosti, ustvarjene skozi stoletje delavskih bojev, in ko se začenjajo pojavljati in širiti oblike revščine, ki spominjajo na 19. stoletje, zmagujoče sile klepetajo
o »fragmentirani družbi«, »etničnosti«, »sožitju« in »različnosti«. Kjer bi človek potreboval nepopustljivo zgodovinsko in materialistično analizo, nam ponujajo blagi kulturalizem,
povsem absorbiran v narcisistične preokupacije trenutka. Dejansko nista bila ponarejeno
mišljenje in ponarejena znanost nikdar bolj dolgovezna in bolj povsodpričujoča.
Katere so poglavitne oblike, ki jih povzema to lažno mišljenje?
V Združenih državah je to »upravno–politično raziskovanje« [policy research], ki igra
vodilno vlogo kot krinka in ščit pred kritičnim mišljenjem z delovanjem na način »odbijača« [»buﬀer«], in sicer tako, da se politično polje izvzame iz slehernega raziskovanja, ki je
neodvisno in ki je – tako po svoji koncepciji kakor v svojih implikacijah – radikalno za javno upravno–politiko. Vsi raziskovalci, ki želijo nagovoriti državne uradnike, so primorani
iti skozi to nedoločljivo polje, skozi to »dekontaminacijsko komoro«; pristati morajo na to,
da se bodo z reformuliranjem svojih del v skladu s tehnokratskimi kategorijami, ki zagotavljajo, da delo ne bo imelo nobenega namena in tudi ne učinkov za realnost (nad vhodi
javnih šol je z nevidnimi črkami zapisano: »Thou shall not ask thy own questions«), podredili
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strogi cenzuri. In dejansko se ameriški politiki nikoli ne obračajo na družbeno raziskovanje,
razen kadar to podpira smer, v katero tako ali tako želijo iti iz razlogov politične primernosti; v vseh drugih primerih ga brez sramu poteptajo, kar je naredil predsednik Clinton, ko je
leta 1996 podpisal svojo reformo »blaginje« (gre za napačno imenovanje, saj je ta zakonodaja odpravila pravico do javne pomoči najbolj obubožanim in jo nadomestila z negotovim
obveznim plačanim delom prek »delovne tarife« [»workfare«]), kljub vagonom študij, ki so
prikazovale, da to pomeni družbeno regresijo, ki se nagiba k temu, da lahko resno škoduje
najbolj deprivilegiranim, ko ekonomske razmere prenehajo biti ugodne).
V Evropi to vlogo igra sociološko novinarstvo, hibridni žanr, ki ga prakticirajo tisti,
ki so nominalno akademiki, dejansko pa se kratkočasijo s pisanjem površnih kolumen,
uvodnikov in minutno sestavljenih prispevkov, ki se pojavljajo na radiu in televiziji in so
povsod na voljo, da diskutirajo o vseh vročih temah, celo ali še posebej o tistih, za katere
nimajo nobene speciﬁčne kompetence. Skačejo iz »družbenega problema« na »družbeni
problem« skupaj z muhavostjo medijev in političnih potreb, ne da bi se kadarkoli vprašali, kako to, da je ta in ta fenomen, denimo »mladostno nasilje« ali »ilegalna imigracija«,
konstituiran kot predmet kolektivne skrbi in javne intervencije, kdo je za to odgovoren in
kakšni so dejanski nameni. Zasedajo skorajda ves mali prostor, ki ga novinarji namenjajo
raziskovalcem, saj z odpravo razlikovanja med medijskim in znanstvenim pogledom na
svet laskajo novinarski ničevosti: njihove analize, ki se v najboljših primerih opirajo na
površne študije (in kje naj bi sploh našli čas, da bi se lotili resnih, potem ko ves čas zapravijo v medijih, v uradnih komisijah in na hodnikih oblasti?), so tako blizu novinarskim
poročilom, da jih je tako rekoč nemogoče ločiti od njih – tako zlahka razumemo, da jih
novinarji cenijo in slavijo!
Vendar pa je danes največja ovira za kritično mišljenje nekaj drugega: gre za oblikovanje
resnične neoliberalne internacionale, vsidrane z mrežo think–tankov, katere središče je vzhodna obala Združenih držav, za njeno prenašanje pa skrbijo velike mednarodne institucije, kakršne so Svetovna banka [World Bank], Evropska komisija [European Commission], OECD
[Organisation for Economic Co–operation and Development], Svetovna trgovinska organizacija [WTO – World Trade Organization] idr., ki razširjajo produkte ponarejene znanosti z
eksponentno hitrostjo z namenom, da bi bolje legitimirale družbeno reakcionarne politike,
ki se izvajajo tako rekoč povsod v obdobju zmagoslavnega trga. To sem skušal pokazati v
Cárceles de la miséria / Prisons of Poverty [Ječah revščine] ob političnem taktiziranju t.i. »ničelne tolerance«, ki se je »globalizirala« v manj kakor desetletju na pobudo Manhattanskega
instituta v New Yorku, s pomočjo njegovih epigonov in pa aktivnih ali pasivnih »sodelavcev« v tujini, in v Los Parias urbanos/Urban Outcasts [Urbani izobčenci] s posebnim ozirom
na psevdo koncept »podrazreda« [»underclass«], ki v vseh deželah, kjer je v navadi »grajati
žrtev« [»blame the victim«], rabi za pripisovanje novih oblik urbane revščine domnevnemu
nastopu nove skupine neukročenih in neorganiziranih revežev (Wacquant, 1999; 2001).
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V »The Cunning of Imperialist Reason« (Bourdieu in Wacquant, 1999)1 [»Prekanjenost
imperialističnega uma«] sva s Pierrom Bourdieujem skušala razgrniti temeljne poteze kritične analize razvoja ter realnih in simbolnih učinkov te nove planetarne vulgate, ki predstavlja svet, ki so ga izdelale multinacionalne korporacije kot zadnjo stopnjo zgodovine,
soglašanje z vsem, kar obstaja, pa kot najvišji dosežek človeštva. Zdaj najdemo to vulgato na
ustnicah slehernika, vštevši tiste vladne ljudi in intelektualce, ki zase trdijo, da so »na levi«
in menijo (včasih iskreno), da so naprednjaki.
Kaj bi lahko bila vloga kritičnega mišljenja vpričo obscenosti velikanskih
neenakosti, ki jih je proizvedel novi globalni kapitalizem?

Njegova bistvena vloga je, da konstituira jez odpora v razmerju do uničevanja
vsega s strani tržnega Moloha, začenši z uničevanjem mišljenja in vseh oblik kulturnega izražanja, ki jim dandanes s strani imperativa proﬁta in s strani nebrzdanega
sledenja tržnemu uspehu grozi nasilna smrt: pomislite, da sta Hillary Clinton in
Jack Welsh (CEO General Electric) prejela sedem oziroma devet milijonov dolarjev
predujma za dve ogabni knjigi, ki ju bodo napisali ghost writers [pisatelji, ki pišejo v
imenu nekoga drugega]; v prvi bo Prva dama izpovedala svoje življenje, v drugi pa
bo svoje izkušnje podal visokoleteči korporacijski tajkun. Pri tem bo Amazon.com
prodala na tone knjig, preden bosta knjigi sploh natisnjeni, medtem ko nadarjeni pisatelji, pesniki in mladi raziskovalci ne morejo najti založniških hiš, ki bi bile pripravljene objaviti njihova dela zaradi enega samega razloga, ker morajo zdaj vsi uredniki
povišati svojo letno količino dobička v isti vrsti s tistimi s televizijske in ﬁlmske
industrije, med katere so bili integrirani prek velikih kulturnih konglomeratov.
Kritično mišljenje mora neposredno po brutalnem kolapsu bipolarne strukture
sveta po letu 1989 in po zadušitvi socialističnega projekta (in njegov ponaredek
z domnevno levimi vladami se je de facto spreobrnil v neoliberalno ideologijo) z
vnemo in rigoroznostjo razdirati lažne dnevne modrosti, razkrivati pretveze, razkrinkati laži in opozoriti na logična in praktična protislovja v diskurzu kraljestva
trga in zmagoslavnega kapitalizma, ki se razrašča vsepovsod z močjo svoje lastne
samoumevnosti. Kritično mišljenje si mora neutrudno zastavljati vprašanje o družbeni ceni in koristi tistih politik, ki vnašajo družbeno deregulacijo in družbeno demontažo, ki pa so danes predstavljene, kakor da gre za zagotovljeno pot do večne
1

Gl. tudi odgovore na to besedilo, ki so jih napisali Couze Venn, John D. French, Jan Nederveen Pieterse, Jonathan Friedman, Pnina Werbner in Saskia Sassen v Theory, Culture, and Society (2000) in »Neoliberal Newspeak« (2001). [Zadnji
članek je v slovenskem prevodu objavljen tudi v pričujočem zborniku.]
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blaginje in vzvišene sreče pod zaščito »individualne odgovornosti«, kar je nov naziv
za kolektivno neodgovornost in merkantilni egoizem. Karl Marx v svojem slovitem
»Pismu Arnoldu Rugeju«, objavljenem v Rheiniche Zeitung leta 1844, razglasi svojo
privrženost »brezobzirni kritiki vsega obstoječega«. Zdi se mi, da je ta program
aktualnejši kakor kadarkoli doslej. Vračamo se torej k prvotnemu zgodovinskemu
poslanstvu kritičnega mišljenja, ki je v tem, da služi kot topilo za dokso, da neprenehoma preiskuje očitnosti in s tem same okvire državljanske debate, da bi nam s tem
dalo možnost misliti svet – ne pa da svet misli za nas – da bi ga razstavljali na dele
in razumeli njegove mehanizme in si ga tako ponovno intelektualno in materialno
prisvojili.
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Loïc Wacquant

HABITUS*1
(Prevedla Taja Kramberger in Drago B. Rotar)
Habitus je star ﬁlozofski pojem, ki izvira iz Aristotelove misli in srednjeveške
sholastike, nato pa ga je po letu 1960 znova našel in predelal sociolog Pierre Bourdieu, da bi izdelal dispozicijsko teorijo akcije, primerno za ponovno uvedbo inventivne
zmožnosti agensov v strukturalistično antropologijo, ne da bi padli nazaj v kartezijanski intelektualizem, kamor je zaneslo subjektivne pristope k družbenemu obnašanju od behaviorizma do simbolnega interakcionizma in teorije racionalne izbire.
Igral je središčno vlogo v Bourdieujevem (1972/1977, 1980/1990, 2000/2004)
vseživljenjskem prizadevanju, da bi zgradil »posplošeno ekonomijo praks«, ki bi
bila zmožna obseči ekonomijo s historiziranjem in potemtakem s pluraliziranjem
kategorij, ki jih ima ekonomija za nespremenljive (denimo korist, kapital, trg in racionalnost), in s speciﬁciranjem tako družbenih razmer, v katerih so se pojavili tako
ekonomski akterji in sistemi menjave kakor konkretnega načina, kako se med seboj
srečujejo, poganjajo ali spodnašajo.
Korenine habitusa najdemo v Aristotelovem pojmu hexis, ki je bil izdelan v
njegovi doktrini o vrlini, pomeni pa pridobljen, že utrjen položaj moralnega značaja,
ki usmerja naše občutke in želje v razmerah in s tem naše obnašanje. Izraz je v trinajstem stoletju prevedel v latinščino kot habitus (pretekli deležnik glagola habere,
imeti ali držati) Tomaž Akvinski v delu Summa Theologiæ, kjer je pridobil dodatni
pomen zmožnosti za rast skozi dejavnost ali trajne dispozicije na sredi med močjo
in namensko dejavnostjo. Skopo in opisno so ga uporabljali sociologi klasične generacije, na primer Émile Durkheim (na predavanjih o Pedagoški evoluciji v Franciji,
1904–5), njegov nečak in tesni sodelavec Marcel Mauss (najbolj znano v eseju o
»Tehnikah telesa«, 1934), pa tudi Max Weber (v razpravi o religioznem asketizmu
v Gospodarstvu in družbi [Wirtschaft und Gesellschaft, 1918] in Thorstein Veblen
(ki je v Teoriji brezdelnega razreda [Theory of the Leisure Class, 1899] razglabljal o
»roparskem mentalnem habitusu« industrialcev). Znova se prikaže v fenomenologiji, najbolj poudarjeno v spisih Edmunda Husserla, ki je z besedo habitus označeval
mentalno obnašanje med preteklimi izkušnjami in prihodnjimi dejanji.
*

Prevod je narejen po objavi v: Beckert J., Zaﬁrovski, M. (ur.) (2004): International Encyclopedia of Economic Sociology.
London, Routledge, 315–319.
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Husserl (1947/1973) je kot konceptnega sorodnika uporabljal tudi termin Habitualität, ki ga je pozneje v angleščino prevedel njegov študent Alfred Schutz kot »habitual
knowledge« (»običajno znanje«) (in ga je nato prevzela etnometodologija), pojem, ki je
v sozvočju s pojmom habit, ki ga je razvil Maurice Merleau-Ponty (1945) v svoji analizi
»živega telesa« kot tihega vira družbenega obnašanja. Habitus tudi bežno nastopa v spisih
drugega Husserlovega študenta, Norberta Eliasa, ki v svoji klasični študiji O procesu civiliziranja [Über den Prozess der Zivilisierung, 1937] govori o »ﬁzičnem habitusu »civiliziranih«
ljudi«.
Vendar prav v delu Pierra Bourdieuja, ki se je poglobil v te ﬁlozofske debate, najdemo
temeljito sociološko predelavo tega koncepta, namenjenega transcendiranju nasprotja med
objektivizmom in subjektivizmom: habitus je posredovalni pojem, ki nam pomaga odpraviti zdravorazumsko dvojnost individualnega in družbenega s tem, da zajame »internalizacijo
zunanjosti in eksternalizacijo notranjosti«, kar je način, kako postane družba odložena v
osebe v obliki vzdržljivih dispozicij ali priučenih zmožnosti in strukturiranih nagnjenj k
mišljenju, čutenju in dejanjem na določene načine, kar jih nato vodi v ustvarjalne odgovore
na prisile in zahteve njihovega sedanjega okolja.
Bourdieu je prvič znova denotativno uvedel pojem v svojih mladostnih ekonomskoantropoloških empiričnih študijah spreminjajoče se kmečke družbe v rodnem Béarnu v
jugozahodni Franciji in berbersko govorečih kabilskih skupnosti v kolonialni Alžiriji (Bourdieu 1962, Bourdieu in Sayad 1964), nato pa ga je analitično obdelal v Orisu teorije prakse
[Esquisse d'une théorie de la pratique – Outline of a Theory of Practice] (1972/1977). V teh
in naslednjih spisih je Bourdieu menil, da praksa ni ne mehanična usedlina strukturnih
diktatov ne rezultat tega, da individui namensko zasledujejo cilje, ampak bolj »produkt
dialektičnega razmerja med razmerami in habitusom, razumljenim kot sistem trajnih in
prenosnih dispozicij, ki s tem, da integrira vse pretekle izkušnje, v slehernem trenutku deluje kot matrica zaznav, ocen in dejanj in omogoča izvrševanje neskončno diferenciranih
nalog s pomočjo analognega prenosa shem«, pridobljenih v poprejšnji praksi (Bourdieu,
1972/1977, 261).
Ker individualna in skupinska zgodovina sedimentira v telesu, se družbena struktura
spremeni v mentalno, je mogoče habitus misliti prek analogije z »generativno slovnico«
Noama Chomskyja, zaradi katere je govorec zmožen v danem jeziku na inventivne, čeprav
predvidljive načine producirati svoja lastna govorna dejanja, ki se samodejno ujemajo z obče
upoštevanimi pravili. Habitus označuje praktično kompetentnost, pridobljeno v dejavnosti
in za dejavnost, ki operira pod ravnijo zavesti; toda habitus (i) v nasprotju s Chomskyjevo
slovnico ne zajema naravne zmožnosti, ampak družbeno zmožnost, ki se prav zato spreminja s časom, krajem in, kar je najpomembnejše, z distribucijami moči; (ii) habitus je mogoče
prenesti na različna območja prakse, kar pojasnjuje koherentnost, ki jo pridobiva, denimo,
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skozi različna področja rabe – v glasbi, športu, prehrani in pohištvu, a tudi v poročnih in
političnih izbirah – v individuih istega razreda in med njimi ter utemeljuje njihove distinktivne življenjske stile (Bourdieu, 1979/1984); (iii) habitus je trajen, vendar ni statičen
ali večen: dispozicije so družbeno postavljene in jih lahko izpostavljenost novim zunanjim
silam erodira, jim nasprotuje ali jih celo podira, kar na primer kažejo migracijske situacije;
(iv) to izpostavljenost erodira, tudi tedaj, kadar je v habitus vdelana inercija, se pravi, kadar
habitus teži k produciranju praks, katerih vzorec posnema družbene strukture, kakršne
so se nakotile, in to zaradi sleherne izmed njihovih plasti, ki učinkujejo kot prizma, skozi
katero so poznejše izkušnje ﬁltrirane, in prekrivajo poznejše sloje dispozicij (taka je disproporcionirana teža shem, vsajenih v otroštvu); (v) habitus uvaja zaostanek in kdaj pa
kdaj hiat med pretekle determinacije, ki so ga sproducirale, in sedanje determinacije, ki ga
interpelirajo: kakor »zgodovina dela naravo«, tako je habitus »tisto, kar praksam podeljuje
njihovo relativno avtonomijo ob spoštovanju zunanjih determinacij neposredne sedanjosti.
Ta avtonomija je tista avtonomija iz preteklosti, ki je bila aktivirana in je delovala in ki s tem,
da funkcionira kot akumuliran kapital, producira zgodovino na podlagi zgodovine in tako
zagotavlja tisto permanentnost znotraj sprememb, ki individualne agense spreminjajo »v
svet v svetu« (Bourdieu, 1980/1990).
Teorija habitusa potemtakem v nasprotju s strukturalizmom priznava, da agensi dejavno tvorijo družbeni svet s tem, da utelešajo orodja kognitivne konstrukcije; vendar tudi
v nasprotju s konstruktivizmom trdi, da je tudi ta orodja sama izdelal družbeni svet (Bourdieu, 1997/2000, 175–177). Habitus takoj oskrbi načelo sociacije in individuacije: sociacije
zato, ker svoji kategoriji sodbo in dejanje, ki prihajata iz družbe, delimo z vsemi tistimi, ki so
bili podvrženi podobnim družbenim razmeram in pogojenostim (tako je mogoče govoriti
o moškem habitusu, nacionalnem habitusu, buržoaznem habitusu itn.); individuacije zato,
ker sleherna oseba, s tem da ima eno samo trajektorijo in lokacijo na svetu, internalizira
enkratno kombinacijo shem. Ker je habitus obenem strukturiran (od preteklih družbenih
okolij) in strukturirajoč (sedanje stanje in reprezentacije in dejavnosti), deluje kot »nespremenjeno načelo vseh izbir«, ki vodi dejavnosti in vzame nase sistematični značaj strategij
celo tedaj, kadar niso rezultat organizirajoče dejavnosti vodje« (Bourdieu, 1980/1990, 256).
Ekonomski akter, egoistični individuum neoklasične teorije, računajoči stroj, ki si namenoma prizadeva maksimizirati koristnost v zasledovanju jasnih ciljev, ne sme biti izoliran za to
dispozicijsko ﬁlozoﬁjo dejavnosti; je namesto mesenega bitja, v katerem biva zgodovinska
nujnost, ki je s svetom povezano z nepresojnim razmerjem »ontološke sokrivde« in ki je
nujno povezano z drugimi prek »implicitne zarote«, ki jo gojijo s skupnimi kategorijami
zaznave, ocenjevanja (Bourdieu, 1997/2000, 163; 2000/2004).
Obnavljanje ﬁlozofskih izvorov in začetne rabe habitusa pri Bourdieuju (2000), s katero je razlagal ekonomski prelom in družbeni razkroj, ki ju je prinesla alžirska vojna za
nacionalno osvoboditev, nam omogoča, da razčistimo štiri ponavljajoče se nesporazume
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v zvezi s tem konceptom. Prvič, habitus ni nikoli kopija posamične družbene strukture,
ker je razplasten in dinamičen niz dispozicij, ki zapisujejo, skladiščijo in podaljšujejo vpliv
različnih okolij, s katerimi se človek v življenju zapovrstjo srečuje. Drugič, iz tega sledi, da
habitus ni nujno koherenten in poenoten, temveč da kaže različne stopnje integracije in
napetosti, odvisno od značaja in združljivosti družbenih situacij, ki so ga skozi čas sproducirale: nepravilna vesolja težijo k produciranju nestabilnih sistemov dispozicij v nasprotju
s seboj, kar generira nepravilne in včasih nekoherentne linije dejavnosti. Tretjič, koncept ni
nič manj primeren za analiziranje krize in spremembe, kakor je za kohezijo in perpetuiranje.
Tako je, ker se habitus ne ujema nujno z družbenim svetom, v katerem se razvija. Bourdieu
(1980/1990, 62–63) opozarja, da bi se morali »izogniti nezavednemu univerzaliziranju
modela skoraj krožnega razmerja malone popolne reprodukcije, kar je popolnoma validno
zgolj v primeru, ko so razmere produkcije habitusa identične ali homologne razmeram njegovega delovanja.« Dejstvo, da lahko habitus »zataji« in ima »kritične trenutke zbeganosti
in diskrepance« (Bourdieu 1997/2000, 191), kadar ni zmožen generirati praks v skladu z
okoljem, je glavni vir družbene inovacije in ekonomske spremembe - zaradi česar ima Bourdieujev pojem tesno aﬁniteto do neoinstitucionalističnih koncepcij omejene racionalnosti
in prilagodljivih preferenc, denimo v teoriji regulacije (Boyer, 2004). Naposled, habitus ni
samozadosten mehanizem za generiranje dejanj: deluje kot vzmet, ki potrebuje zunanji
sprožilec in ga potemtakem ne moremo obravnavati ločeno od posamičnih družbenih svetov ali »polj«, v katere je vpleten. Polna analiza prakse potemtakem zahteva trojno osvetlitev družbene geneze in struktur habitusa in polja ter dinamike njunega »dialektičnega
soočenja« (Bourdieu, 1997/2000).
Čeprav so ﬁlozoﬁ, kakršni so Charles Taylor, Jacques Bouveresse in John Searle razpravljali o Bourdieujevi elaboraciji habitusa v razmerju do ﬁlozoﬁje uma, govorice in sebstva,
je treba poudariti, da je pojem za Bourdieuja predvsem in najprej stenografski način za
označevanje raziskovalne drže z opozarjanjem na pot za izkopavanje implicitnih kategorij, skozi katere osebe neprenehoma sestavljajo svoj doživeti svet, ki je oblikoval empirične
poizvedbe o družbeni konstituciji kompetentnih agensov v razsežnostih institucionalnih
shajališč. Tako je Suaud (1976) osvetlil uveljavljanje in razveljavljanje duhovniškega poklica
v francoski Vendeji s tem, da je pokazal, kako je seminar deloval v kontinuiteti s sklenjeno vaško skupnostjo v 30. letih 20. stoletja, da bi spodbudil mašniške poklice, a je zgubil zmožnost, da bi skoval trden religiozni habitus, ko je v 70. letih 20. stoletja Cerkev
prepustila simbolično premoč šoli. Charlesworth (2000) je zajel formiranje in razgrinjanje
razločevalne delavsko-razredne občutljivosti, ki je gojila molk in neartikuliranost, nastalo iz
utelešenja nenehne izkušnje gospodarskega razlaščanja in politične nemoči v propadajočem
mestecu v Južni Angliji. Lehmann (2000) je ugotavljal, kako se glasbene dispozicije, vcepljene
z vadbo instrumentov, kombinirajo z razrednimi dispozicijami, podedovanimi od družine,
in določajo poklicno trajektorijo in strategije glasbenikov znotraj hierarhičnega prostora
simfoničnega orkestra. Wacquant (2000/2003) je seciral produkcijo nizov utelešenih
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spretnosti, kategorij in želj kategorij (2000/2003), ki so poklicni boks naredile za moško
telesno spretnost v črnskem ameriškem getu, in razkril, da izdelava boksarskega habitusa
nima za posledico zgolj individualnega obvladovanja, ampak, bolj ključno, kolektivni vpis
heroične poklicne etike v meso znotraj mikrokozma boksarske telovadnice. Te študije prikazujejo, da sta skupek in raba kognitivnih in motivativnih shem, ki sestavljajo habitus,
dostopna za metodično opazovanje. Navsezadnje teorija habitusa velja toliko, kolikor je
empirično udejanjena.

LITERATURA
Bourdieu, P. (1962) : »Célibat et condition paysanne«, v: Études rurales, št. 5–6 (april), 32–136
(ponatisnjeno v Pierre Bourdieu, The Ball of Bachellors. Chicago, University of Chicago Press,
2004).
Bourdieu, P. ([1972] 1977): Outline of a Theory of Practice. Cambridge, Cambridge University
Press.
Bourdieu, P. ([1979] 1984): Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge,
Mass: Harvard University Press; London, Routledge & Kegan Paul.
Bourdieu, P. ([1980] 1990): The Logic of Practice. Cambridge, Polity Press; Stanford, Stanford
University Press.
Bourdieu, P. ([1997] 2000): Pascalian Meditations. Cambridge, Polity Press.
Bourdieu, P. (2000): »Making the Economic Habitus: Algerian Workers Revisited«, v: Ethnography, letn., št. 1 (julij), 17–41.
Bourdieu, P. ([2000] 2004): The Social Structures of the Economy, Cambridge, Polity Press.
Bourdieu, P., Abdelmalek S. (1964): Le déracinement. La crise de l’agriculture traditionnelle en
Algérie. Pariz, Éditions de Minuit.
Boyer, R. (2004): »Pierre Bourdieu et la théorie de la régulation«, v: Actes de la recherche en sciences sociales, št. 150 (februar), 65–78.
Charlesworth, J. (2000): A Phenomenology of Working-Class Experience. Cambridge, Cambridge
University Press.
Husserl, E. ([1947] 1973): Experience and Judgement. London, Routledge & Kegan Paul.
Lehmann, B. (2002): L’orchestre dans tous ses états. Ethnographie des formations symphoniques.
Pariz, Éditions de la Découverte.
Merleau-Ponty, M. ([1947] 1962): Phenomenology of Perception. London, Routledge.
Suaud, C. (1976): La Vocation. Coversion et reconversion des prêtres ruraux. Pariz, Éditions de
Minuit.
Wacquant, L. ([2000] 2003): Body and Soul: Notebooks of an Apprentice Boxer. New York, Oxford University Press.

º 3-4 (37/38), 2010

VOL. XII, N

271

EPISTEMIČNE DILEME:
REFLEKSIJA V ZNANOSTI, POMEN KRITIČNE MISLI IN INTERVENCIJE V REALNO,
KONCEPTNO MIŠLJENJE, DEKONSTRUKCIJA NEZNANSTVENIH (DOKSIČNIH) PRIMESI
V DISKURZIVNIH REPREZENTACIJAH

Loïc Wacquant

Epistemična refleksivnost*
(Prevedla Sabina Mihelj)
Če Bourdieu po čem izstopa iz pokrajine sodobne družbene teorije, potlej zaradi zanj značilne obsedenosti z reﬂeksivnostjo. Bourdieu je od svojih zgodnjih raziskovanj poročnih praks v osamljeni vasi v Pirenejskem gorovju, kjer je odraščal (Bourdieu, 1962a, 1962b), do lova na Hominem academicus gallicus (Bourdieu, 1988a),
pleme, ki se mu je pridužil zaradi svojega družbenega vzpona, nenehoma uporabljal
orodja svoje znanosti na samem sebi – pa čeprav tako, da tega nekateri od njegovih
bralcev niso vselej neposredno zaznali. Njegova analiza intelektualcev in objektivirajočega pogleda sociologije še posebej enako kakor njegovo seciranje govorice kot
orodja in arene družbene moči zelo neposredno implicirata samoanalizo sociologa
kot kulturnega producenta oz. sociologinje kot kulturne producentke in reﬂeksijo
družbeno-zgodovinskih pogojev možnosti za znanost o družbi, hkrati pa temeljita
na tej samoanalizi in reﬂeksiji (Wacquant, 1990).
Vendar Bourdieu ni ne prvi ne edini družbeni teoretik, ki se sklicuje na idejo reﬂeksivnosti. Pravzaprav lebdi naokrog več kakor zgolj nekaj klicev k »reﬂeksivni sociologiji«,1
toda brez nadaljnje speciﬁkacije je označba tako zelo nejasna, da je skorajda prazna. Kaj
vse prinaša vračanje (re-ﬂectere pomeni »obrniti se nazaj«) znanosti k sami sebi? Na kaj
se osredotoča, kako naj ga izvajamo in s kakšnim namenom? Dokazal bom, da se Bourdieujeva vrsta reﬂeksivnosti, ki jo je mogoče na hitro opredeliti kot vključitev teorije
intelektualne prakse kot nujnega dela in neizogibnega pogoja v kritično teorijo družbe,
od drugih razlikuje na tri ključne načine. Prvič, njena glavna tarča ni posamezni analitik,
temveč družbeno in intelektualno nezavedno, ki je vdelano v analitična orodja in operacije; drugič, biti mora bolj kolektivno podjetje kakor breme samotnega akademika; in tretjič, epistemološke varnosti sociologije ne poskuša naskočiti, temveč jo krepi. Bourdieujeva
*
1

Prevod je narejen po poglavju »Epistemic Reﬂexivity«, v: Bourdieu, P., Wacquant, L. (1992): An Invitation to Reﬂexive
Sociology. Chicago, The University of Chicago Press, 36–46.
Med drugimi so to zahteve Garﬁnkla in etnometodologije, tistega toka v antropologiji, ki se imenuje »etnograﬁja kot
tekst« (Cliﬀord, Marcus, Tyler, etc.), smeri znotraj »družbenih študijev znanosti«, ki jo vodita David Bloor in Steve
Woolgar, zahteve zagovornikov »postmoderne« sociologije, kakršna sta Platt in Ashmore, pa še zahteva Alvina Gouldnerja, Bennetta Bergerja, Anthonyja Giddensa in kritičnega fenomenologa Johna O’Neilla. Različne pomene in rabe
reﬂeksivnosti v znanosti, umetnosti in humanistiki je popisal Malcolm Ashmore (1989, pogl. 2) v svoji »Enciklopediji
reﬂeksivnosti in vednosti« [»Encyclopedia of Reﬂexivity and Knowledge«] (vendar namerno »inovativna« in »nezaslišano inventivna« [sic] oblika, ki jo je dal svojemu naboru, pogosto prej zamegli kakor razjasni pojem reﬂeksivnosti).
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reﬂeksivnost še zdaleč ne poskuša spodkopati objektivnosti, pač pa si prizadeva povečati
torišče in trdnost družboslovne vednosti in se zaradi tega cilja znajde v navzkrižju s fenomenološkimi, tekstnimi in drugimi »postmodernimi« oblikami reﬂeksivnosti (Platt,
1989; Woolgar, 1988).
Pojmovanja reﬂeksivnosti obsegajo vse od samonanašanja in samozavedanja do konstitutivne krožnosti pripovedi ali besedil. Bloor (1976, 5), na primer, enači reﬂeksivnost
s samonanašanjem discipline, ko zapiše: »načeloma bi pojasnjevalni vzorci [v sociologiji
vednosti] morali biti uporabni tudi za razlago same sociologije.« Po mnenju Bennetta
Bergerja (1981, 1991) reﬂeksivnost spodbuja samozavedanje in rabi za vzpostavljanje
vloge z distanco (v Goﬀmanovem pomenu) med etnografom-članom-družbe in etnografom-analitikom in tako spodreže sleherno nekognitivno cathexis objekta. Berger (1981,
222), ki se ravna po namigu iz Riesmanove Osamljene množice [The Loney Crowd], opredeli reﬂeksivnost »kot psihološki korak ali dva dlje od drugačne usmerjenosti in nadevanja vlog, saj si še posebej prizadeva, da bi te procese problematizirala; obvladati poskuša
posledice tega, da se nekateri zavedajo drugačne usmerjenosti in nadevanja vlog v svojem
približevanju [da bi se tako približali] sanjam družbene znanosti: povsem odmaknjenemu opazovalcu«. Za etnometodologe (Garﬁnkel, 1967; Cicourel, 1974) je reﬂeksivnost
poleg »indeksičnosti« najpomembnejša konstitutivna lastnost družbene dejavnosti, »problematičen fenomen«, vtkan v zgradbo organiziranih dejavnosti vsakdanjega življenja. S
tem menijo, da mora biti družbeno delovanje odgovorno, saj ljudje povsod in neizogibno
uporabljajo »etnometode«, da bi dali pomen opravilom vsakdanje prakse, te pripovedi in
realnosti pa se vzajemno vzpostavljajo.2 Zato pa se Giddens (1984, 1987, 1990) sklicuje
na reﬂeksivnost v vseh treh pomenih in s tremi referensi: delovanje, znanost in družba.
Za subjekte pravi, da so reﬂeksivni, dokler so »koncepti koteče živali«, ki so se zmožni
»ozreti« in opazovati svoja dejanja. Družbena znanost je reﬂeksivna v pomenu, da je vednost, ki jo ustvarja, »vbrizgana« nazaj v realnost, ki jo opisuje.3 Naposled lahko o družbi
rečemo, da je reﬂeksivna, kadar razvije sposobnost nadzorovanja in načrtvovanja lastnega
razvoja (kar Tourraine uvrsti v pojem zgodovinskost).4 V vseh teh pojmovanjih pa manjka ideja reﬂeksivnosti kot pogoja in oblike sociološkega dela, tj. kot delujočega epistemološkega programa za družbeno znanost, kot posledica pa manjka teorija intelektualcev kot
oblastnikov nad gospodovano obliko gospostva.

2
3

4

O razliki med endogeno in referencialno reﬂeksivnostjo v etnometodologiji gl. zanimivo Pollnerjevo (1991) besedilo; gl.
tudi Collins (1988, 278–82).
»Družbena znanost ‘izginja’ v okolje, na katerega se nanaša ... [in] ima zelo močan vpliv na samo konstitucijo tega okolja«
(Giddens, 1987, 197). To pojmovanje »dvojne hermenevtike« je podobno posplošeni različici Bourdieujevega pojma
»teorije-učinka«.
Kasneje je Giddens (1990b, 36–45, tukaj 38) reﬂeksivnost, opredeljeno kot »dejstvo, da so družbene prakse v luči novo
pridobljenih informacij o njih samih nenehno preiskovane in preoblikovane, kar temeljno spreminja njihovo naravo«,
razglasil za določujočo lastnost moderne.
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Posebnost takega programa bi nemara lahko osvetlili, če bi drugo ob drugo postavili
Bourdieujevo pojmovanje reﬂeksivnosti in tisto pojmovanje, ki ga je razvil Alvin Gouldner
(gl. tudi Friedrichs 1970 in O’Neill 1972 za podobni pojmovanji). Za avtorja Prihajajoče
krize zahodne sociologije [Coming Crisis of Western Sociology] (Gouldner, 1970, 483) se
Reﬂeksivna Sociologija začne »z zelo preprosto podmeno, da je teorija narejena iz praxis
ljudi v vsej njihovi celovitosti, oblikujejo pa jo življenja, ki jih živijo«. S tem ko kliče k zavestnemu samonanašanju, se osredotoča na »sociologovo poznavanje samega sebe in svojega
položaja v družbenem svetu« (ibid., 489); na način, ki je podoben prerokovalskim praksam
(vide Gouldnerjevo pisanje pojma z veliko začetnico), namerava izdelati novega kulturnega
producenta, ki bi bil zmožen generirati politično osvobajajočo sociologijo.5 Gouldner enako
kakor Berger spreminja zasebno osebo, sociologov »jaz« postavi za os reﬂeksivnosti – tako
za njen objekt (ali tarčo) kakor za njenega nosilca.6 Bourdieu priznava to skrb; razkrivanje
družbenih in osebnih gonov, ki jih analitik ali analitičarka vlagata v svoje raziskovanje, je
priporočljivo in potrebno. Vendar pa ugotavlja, da to razkrivanje še zdaleč ne zadošča za
prepoznavanje najpomembnejših ﬁltrov, ki spreminjajo sociološko zaznavanje. Ne pozna
namreč tistih meja vednosti, ki so posebej zvezane z analitikovim ali analitičarkinim članstvom in pozicijo v intelektualnem polju.7
Bodimo natančnejši, Bourdieu sugerira, da trije tipi pristranskosti lahko zameglijo
sociološki pogled. Prvi je tisti, ki so ga osamili drugi zagovorniki reﬂeksivnosti: družbeni
izvori in koordinate (razred, spol, etnična pripadnost ipd.) posameznega raziskovalca. To
je najočitnejša pristranskost in zato sodi med tiste, ki jih raje nadzirajo s sredstvi vzajemne
kritike in samokritike. Drugo pristranskost veliko redkeje razpoznajo in pretehtajo: tisto, ki
je zvezana s položajem, ki ga analitik oz. analitičarka zaseda, pa ne v širši družbeni strukturi, temveč v mikrokozmu akademskega polja, se pravi, v objektivnem prostoru možnih
intelektualnih položajev, ki so mu oz. so ji ponujeni v danem trenutku, in onkraj tega v
polju moči. Zorne točke sociologov oz. sociologinj, enako kakor zorne točke katerihkoli
drugih kulturnih producentov, vselej nekaj dolgujejo njihovemu položaju v polju, v katerem se vsi deloma opredeljujejo skozi svoja razmerja, s svojo drugačnostjo in oddaljenostjo
5

6

7

»Zgodovinsko poslanstvo Reﬂeksivne Sociologije ... bi bilo preoblikovati sociologa, prodreti globoko v njegovo vsakdanje
življenje in delo, ju obogatiti z novimi občutljivostmi in dvigniti sociologovo samozavedanje na novo zgodovinsko raven«
(Gouldner, 1970, 489).
»Reﬂeksivnost zahteva ‘jaz’ in nikakršno opravičilo ni potrebno«, pravi Berger (1981,220–21, tudi 236–39). »Korenine
sociologije gredo skozi sociologa kot totalnega človeka« in »vprašanje, s katerim se mora spopasti, ni le, kako naj dela,
ampak kako naj živi«, pritrjuje Gouldner (1970, 489). Ta skoraj mesijevska, eksistenčna preobrazba utira pot v nekakšen epistemični komunalizem, ko Gouldner (ibidem, 494) razglasi, da moramo »bolj in bolj spoznavati globino svojega
sorodstva s tistimi, ki jih proučujemo ... vsi ljudje so v temelju sorodni tistim, ki jih ponavadi priznavamo za poklicne
'kolege'.«
Gouldner (1970, 512) svari, »da intelektualnega življenja ne vodijo v izdajstvo njegovih lastnih obveznosti zgolj sile, ki so
zunaj njega, ampak tudi sile, ki so notranje njegovi lastni organizaciji in vdelane v njegovo posebno subkulturo«. Toda namesto da bi poklical k analizi teh »notranjih« dejavnikov (četudi ohlapno in ozko opredeljenih v okvirih »subkulture«),
se pri priči loti bičanja »akademika in univerze«, češ da sta »sama dejavna in prostovoljna agensa v dehumaniziranju tega
širšega sveta«.

º 3-4 (37/38), 2010

VOL. XII, N

275

od nekaterih drugih, s katerimi tekmujejo. Družbeni znanstveniki so poleg tega postavljeni
v bližino gospodovanega pola v polju moči in so zato pod vplivom privlačnih in odbojnih sil,
ki merijo na vse simbolne producente (Bourdieu, 1971, 1988a, 1989).
Toda prav tretja pristranskost je najbolj izvirna v Bourdieujevem razumevanju reﬂeksivnosti. Intelektualistična pristranskost, ki nas vabi, naj skonstruiramo svet kot spektakel, bolj kot
niz pomenov, ki naj bi jih interpretirali, kakor pa konkretnih problemov, ki naj bi jih praktično
rešili, je globlja in bolj pači kakor tiste pristranskosti, ki koreninijo v analitikovem oz. analitičarkinem družbenem izvoru ali v njegovi lokaciji v akademskem polju, zato ker nas lahko
privede do tega, da povsem zgrešimo diﬀerentiam speciﬁcam logike prakse (Bourdieu, 1990a,
1990b). Kadarkoli se nam »predpostavk, ki so vpisane v dejstvo, da mislimo svet, da se umikamo iz sveta in iz dejavnosti v svetu z namenom, da bi mislili to dejavnost« (Bourdieu, 1990b,
382), ne posreči podvreči sistematični kritiki, tvegamo, da se bo praktična logika sesedla v
teoretsko.8 Glede na to, da so te predpostavke vgrajene v koncepte, v orodja za analizo (v genealogijo, v vprašalnike, v statistične tehnike itn.) in v praktične raziskovalne postopke (denimo
v kodirne rutine, v postopke »prečiščevanja podatkov« ali presoje na oko v terenskem delu),
reﬂeksivnost manj kliče k intelektualni introspekciji, pač pa predvsem k nenehni sociološki
analizi in nadziranju sociološke prakse (Champagne et al., 1989).
Za Bourdieuja reﬂeksivnost potemtakem ne obsega odsevanja subjekta v subjektu na
način heglovske Selbstbewusstsein9 ali »egološke perspektive« (Sharrock in Anderson, 1986,
35), ki jo zagovarjajo etnometodologija, fenomenološka sociologija in Gouldner. Pač pa
se loteva sistematičnega raziskovanja »nemišljenih kategorij mišljenja, ki zamejujejo, kar je
mogoče misliti, in vnaprej določajo mišljenje« (Bourdieu, 1982, 10), enako kakor vodi praktično izvajanje družboslovne raziskave. Da bi obsegla organizacijsko in kognitivno strukturo discipline, za »vračilo« zahteva preseganje izkušajočega subjekta. Neprenehoma pa je
treba opazovati kolektivno znanstveno nezavedno, vtkano v teorije, probleme in (še posebej
nacionalne) kategorije znanstvene presoje (Bourdieu 1990c) in ga nevtralizirati v samem
dejanju konstrukcije objekta. Iz tega sledi, da mora subjekt reﬂeksivnosti konec koncev biti
družboslovno polje in toto. Objektivacije objektivirajočega subjekta zaradi dialoškosti javne
debate in vzajemne kritike dela ne izpelje zgolj njegov avtor oz. njegova avtorica, temveč vsi
tisti, ki zasedajo antagonistične in komplementarne pozicije, ki sestavljajo znanstveno polje.
8

9

»Nezmožnost ﬁlozoﬁje in družbene znanosti, da bi dojeli prakso ... tiči v dejstvu, da, prav tako kakor Kant ne postavlja
načela svoje sodbe v naravo njenih predmetov, učeno mišljenje prakse vključuje v prakse učeno razmerje do prakse« (Bourdieu, 1983, 5). Bourdieu gre v nedavnem nagovoru (Bourdieu, 1990b, 382) tako daleč, da trdi, da »obstaja nekakšna
nezdružljivost med našim učnim mišljenjem in tisto čudno rečjo, ki je praksa. Da bi pri praksi uporabili način mišljenja,
ki predpostavlja izenačenje praktične nujnosti in uporabe mišljenjskih orodij, skonstruiranih zoper prakso ... pomeni
samim sebi prepovedati razumevanje prakse kor take.« Izvleček te intelektualistične zmote pomeni Teorija racionalne
dejavnosti [Rational Action Theory] (npr. Coleman, 1986, Elster, 1984), ki postvarja svoje hiperracionalistične modele
dejavnosti in jih »vbrizguje« v pameti agensov, pri tem pa izključuje preiskovanje aktualne praktične racionalnosti, ki je
imanentna njihovemu obnašanju (Wacquant in Calhoun, 1989, 4, 53-54).
Zato se ne strinjam s Scottom Lashem (1990, 259), ki se mu »Bourdieujeva reﬂeksivnost zdi precej blizu tej vrsti reﬂeksije«.
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Če to zadnje pomeni producirati in nagrajevati reﬂeksivne znanstvene habituse, mora ta
javna debata dejansko institucionalizirati reﬂeksivnost v mehanizmih urjenja, v dialogu in
kritičnem vrednotenju. Ustrezno temu prav družbena organizacija družbene znanosti, ki je
kot institucija vpisana tako v objektivne kakor v miselne mehanizme, postane tarča transformacijske prakse.
Bourdieu se očitno ne udeležuje »razpoloženja interpretativnega skepticizma« (Woolgar, 1988, 14), ki je gorivo »tekstne reﬂeksivnosti«, kakršno zagovarjajo tisti antropologi,
ki so se pred kratkim slepo zaljubili v hermenevtični proces kulturne interpretacije na terenu in v predelavo realnosti skozi etnografsko vpisovanje.10 Je neusmiljen kritik tistega,
kar je Geertz (1987, 90) lepo krstil za »dnevniško bolezen«, saj se pristne reﬂeksivnosti
ne producira z angažiranjem post festum iz »Reﬂeksij o terenskem delu« (»Reﬂections on
Fieldwork«) à la Rabinow (1977); ne zahteva niti rabe prve osebe, da bi poudaril empatijo,
»razlike« (ali diﬀérance**) ali obdelave besedil, ki posamičnega opazovalca oz. posamično
opazovalko postavljajo v dejanje opazovanja. »To se prej zgodi tako, da podvržemo pozicijo
opazovalca isti kritični analizi kakor konstruirani objekt, ki ga imamo pri roki« (Barnard,
1990, 75).11 Etnografa od domorodca ne ločujejo webrovski »spleti pomenjenj«, kakor trdi
Rabinow (1977, 162), temveč njun družbeni položaj, tj. njuna diferencialna oddaljenost od
nujnosti, ki je imanentna preiskovanemu vesolju (Bourdieu, 1990a, 14). Ni treba izgrebsti raziskovalčevega individualnega nezavednega, pač pa epistemološko nezavedno njegove
discipline: »Ni treba magično opustiti te oddaljenosti s pomočjo ponarejene primitivistične udeležbe, ampak objektivirati to objektivirajočo oddaljenost in družbene razmere, ki jo
omogočajo, denimo opazovalčevo eksternalnost, tehnike objektivacije, ki jih uporablja, itn.«
(Bourdieu, 1990a, 14, prevod spremenjen).12
10 Vse preteklo desetletje so ti »postmoderni« antropologi tekmovali; kritika kolonializma in teoretiziranje o mejah reprezentacije (zlasti dekonstrukcije) je spodkopala avtoriteto etnografske presoje in razkrila etnograﬁje kot retorična dejanja,
kot »neizbežno naključne, zgodovinske in sporne« reprezentacije, katerih prepričljivost in sprejemljivost konec koncev
temeljita na literarnih konvencijah (Cliﬀord in Marcus 1986). Tekstna relativnost se nanaša na pojmovanje, da »besedila
ne poročajo preprosto in transparentno o neodvisnem redu realnosti«, temveč so »vpletena v delo konstrukcije realnosti«
(Atkinson, 1990, 7). Gl. Spencer 1989 za kritičen pregled ter Marcus in Cushman, Cliﬀord in Marcus 1986, Geertz
1987, Tyler 1987 in Van Maanen za zglede.
** V francoščini v izvirniku (poskus prevoda v slovenščino pri lacanovcih: razloka).
11 Barnard (1990, 58, 71) dokazuje, da je Bourdieu »pokazal, kako je lahko etnograﬁja reﬂeksivna, ne da bi bila narcisistična ali nekritična«, in da ponuja »izhod iz zagate, ki so si jo etnograﬁ in teoretiki etnograﬁje sami ustvarili.«
12 Prepad med epistemično in tekstno reﬂeksivnostjo je očiten, če glavne sklepe iz Rabinowih Reﬂexions on Fieldwork in Marocco in iz Rosaldove Culture and Truth kontrastiramo z Bourdieujevim (1990a) predgovorom k The Logic of Practice. Rabinowa vrnitev k terenskim izkušnjam se skoncentrira v njegovem občevanju z Drugim na Sebe in na moralno razsežnost, ki
je implicitna v dejanju prodiranja v tuje kulturno vesolje. S tem ko se ti sklepi oprijemajo interakcije opazovanja in udeležbe,
pričajo o zajedljivi skrbi za »avtentičnost«, ki vodi do sklepa, da so »vsa kulturna dejstva interpretacije, in to večpomenske,
in to je res tako za antropologa kakor za njegovega informatorja« (Rabinow, 1977, 151). Podobno bi, kar zadeva Rosalda
(1989, 169, 194, 206–7), »družbeni analitiki lahko raziskovali svoje subjekte z več pozicij«, zlasti kadar individui »pripadajo
mnogoterim, prekrivajočim se skupnostim ... Družbena analiza tako postane relacijska oblika razumevanja, v kateri se obe
strani dejavno angažirata pri interpretaciji kultur.« Bourdieu zavrže to zlitje etnografovih interpretacij z domorodčevimi,
in ga ne zanima »avtentičnost«. Raje kakor da bi se pridružil Rosaldu (1989, 69) pri trobentanju banalnosti, kakršna je,
denimo, da »noben opazovalec ni ne nedolžen in ne vseveden«, bi tematiziral omejitve antropološke vednosti.
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Bourdieujevo skoraj monomanijaško vztrajanje pri nujnosti reﬂeksivne vrnitve tako
ni izraz kakega epistemološkega »občutka za čast«, pač pa načelo, ki vodi k drugačnemu
konstruiranju znanstvenih predmetov. To načelo pomaga sproducirati predmete, v katere
ni nehote projiciran odnos analitika do predmeta in ki jih ne bremeni potvorba, ki jo vnaša
tisto, kar je pri Johnu Austinu označil za »učenjaško zmoto« (Bourdieu, 1990b). Bourdieu
to pojasni v svoji razpravi o premiku od »pravila« k »strategiji«, ki njegove nazore razmejuje
od Lévi–Straussovega strukturalizma:13
Sprememba v teoriji prakse, ki jo je izzvala teoretična reﬂeksija o teoretični
zorni točki, o praktični zorni točki in o njunih globokih razlikah, ni povsem
spekulativna: spremljajo jo drastična sprememba v praktičnih raziskovalnih
operacijah in precej oprijemljivi znanstveni dobički. Privede nas, denimo, do
tega, da smo pozorni na lastnosti obredne prakse, ki bi jih strukturalistični
logicizem odrinil ob stran ali obravnaval kot nesmiselne zgrešene strele mitske algebre, še posebej pa na nedoločene ali nedoločne večpomenske realnosti,
da ne govorimo o delnih protislovjih in nejasnosti, ki prežemajo ves sistem
in utemeljujejo njegovo prožnost, njegovo odprtost, skratka vse, zaradi česar
je »praktičen« in potemtakem opremljen za to, da z najmanjšim stroškom
(še zlasti v okviru logičnega iskanja) ustreza potrebam običajnega bivanja in
prakse (1990b, 384).
Vredno se je pomuditi pri tej točki, ker je to prav tisti preskok v perspektivi – tj. vključitev teorije teoretične prakse v osrčje teorije prakse – ki je omogočil Bourdieujevo odkritje
logike prakse, enako kakor je s pomočjo empiričnih anomalij, ki jih je ta logika trdovratno
prikazovala v njegovem terenskem materialu, pretehtal posebnosti teoretične logike (Bourdieu, 1990a, 11–14). Tako smo obšli ves krog in vidimo, kako se Bourdieujevo razumevanje
reﬂeksivnosti ujema z njegovim pojmovanjem intepretacije teorije in raziskovanja. Prizadevanje, da bi empirično vse do najdrobnejše podrobnosti razvozlal vsa ujemanja in nasprotja,
ki sestavljajo strukturo Kabilske kozmogonije, je Bourdieuja prisililo v teoretiziranje razlike
med abstraktno logiko in praktično logiko.14 In narobe, prav zato, ker je neprenehoma teoretsko reﬂektiral svojo lastno prakso kot antropolog, je lahko prepoznal in dojel neujemanje
med njima.
Rabinow nikoli ne obravnava popačenosti, ki je implicirana v ločenosti njegovega hermenevtičnega namena od praktičnih
skrbi njegovega informatorja. Njegovo razkritje terenskega dela kot »procesa intersubjektivne konstrukcije liminalnih
oblik komunikacije« (Rabinow, 1977, 155) nakazuje, da je tako kakor Rosaldo padel v učenjaško past in da vidi antropologa in domorodca skupaj vpletena v interpretacijo (čeprav odlomki njegove pripovedi kažejo bežno zavest o tem, da
»[ga] oni konceptualizirajo kot vir« v svojih lastnih praktičnih strategijah, Rabinow (1977, 29) dojema svoje informatorje
v glavnem kot prijatelje, ki so tam zato, da mu pomagajo pri hermenevtični nalogi).
13 Za pronicljivo primerjavo Bourdieujeve in Lévi–Straussove antropologije in njunih korelativnih pojmovanj etnografske
prakse gl. Barnard (1990). Za primerjavo Bourdieuja z Geertzem, gl. Lee (1988).
14 Gl. postopno razvozlavanje te empirične uganke v Bourdieu (1972; 1973; 1977, 96–158, in 1990a, 200–275, zlasti
sinoptični diagram na strani 215).
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Če reﬂeksivnost dejansko povzroči tàko veliko kognitivno – v nasprotju z retorično ali
eksistenčno – spremembo v izvajanju raziskovanja družbe, zakaj njeno prakticiranje ni bolj
razširjeno? Bourdieu sugerira, da realni viri odpora zoper njo niso toliko epistemološki, kolikor so družbeni.15 Sociološka reﬂeksivnost v trenutku izzove jezo, ker pomeni čelni napad
na posvečeno občutje individualnosti, ki je tako ljubo nam Zahodnjakom, še posebej pa na
karizmatično samopojmovanje intelektualcev, ki o sebi radi mislijo, da niso določeni, da so
»prosto plavajoči« in obdarjeni z obliko simbolne milosti.16 Za Bourdieuja je reﬂeksivnost
prav tisto, kar nas usposablja za to, da se izmaknemo takim razočaranjem z razkrivanjem
družbenega v srcu posameznika, neosebnega pod intimnim, univerzalnega, ki je pokopano
globoko v najbolj partikularnem.17 Ko zavrne vstop v igro intimistične izpovedi in namesto
tega pokaže na generične poteze svojih najbolj formativnih družbenih izkušenj (Bourdieu,
1988a, xxvi, in 1992, 2. del, 7. odsek), zgolj na samem sebi uporabi načela svoje sociologije
(Bourdieu, 1989, 449), v skladu s katerimi
so osebe v tistem, kar imajo najbolj osebnega, pravzaprav poosebitev zahtev, ki
so dejansko ali potencialno vpisane v strukturo polja ali, natančneje, v pozicijo, ki jo oseba zaseda v tem polju.
Bourdieu ne vidi potrebe, da bi raztrobil zasebna razodetja, kadar hoče samega sebe
sociološko razložiti, saj to, kar se je zgodilo njemu, ni enkratno: povezano je z družbeno
trajektorijo. Še enkrat, vse nas spodbuja, naj verjamemo, da – kakor bi napovedala njegova
teorija – Bourdieujevo zanimanje za reﬂeksivnost korenini v njegovi družbeni in akademski
trajektoriji in izraža razmere, v katerih se je vzpostavil njegov zgodnji znanstveni habitus.
To je prvi produkt strukturne neskladnosti med njegovim primarnim (razrednim) habitusom in tistim, kar je bilo potrebno za gladko integracijo v francosko akademsko polje
petdesetih let. Bourdieuju je to, da je vstopil v svet intelektualcev kot tujec in neprilagojenec,
dalo jasno distanco do iluzij tistih profesorjev, za katere je »kraljevski pogled« na družbeni
15

Prostorske omejitve mi onemogočajo diskusijo o treh klasičnih nasprotnih napadih, ki so ponavadi naperjeni zoper možnost ali zaželenost reﬂeksivnosti: narcisizem, jalovost in regressio ad inﬁnitum, ki vodi v nasprotje s seboj, v solipsizem ali
v radikalni kognitivni relativizem (Bloor, 1976; Berger, 1981, 222, Ashmore, 1989; Woolgar, 1988). Dejstvo, da jih noben
kritik doslej ni omenil, po vsem videzu kaže, da noben izmed njih ni bil odkrito apliciran na Bourdieuja. Res, pregledi dela
Homo Academicus, njegovega poglavitnega traktata o epistemični reﬂeksivnosti in poglavitnega navajanja zgledov, so tavali
v natanko nasprotni smeri. Značilno je, da se ukvarjajo z dozdevnim objektom knjige (francoska univerza, kriza v maju
'68), pri tem pa spregledujejo njen globlji metodološki in teoretični prikaz. Mnogi se tudi pritožujejo, da v knjigi ni veliko
podatkov o avtorjevih osebnih izkušnjah v akademskem svetu, tj. da Bourdieu ni dovolj narcisovski. Vprašanje jalovosti ali
nepotrebnosti reﬂeksivnosti je načeto v Bourdieu in Wacquant (1989) ter Bourdieu in Wacquant (1992, 2. del, 6.odsek).
16 Ker ima naivni humanizem, ki je vložen v vsako osebo, namen ostati gospodar in lastnik samega sebe in svoje lastne
resnice, ker poleg svojih determinacij ne pozna nobenega determinizma (čeprav priznava, da bi lahko bile nezavedne),
doživlja kot ‘sociologistično’ ali ‘materialistično’ redukcijo vsak poskus, da bi ugotovili, da pomen najbolj osebnih in najbolj
‘transparentnih’ dejanj ne pripada subjektu, ki jih izvrši, temveč celotnemu sistemu razmerij, v katerih in skozi katera se
sama izvršujejo« (Bourdieu, Chamboredon in Passeron, 1973, 32).
17 Kakor je v Elementarnih oblikah religioznega življenja (1965) napisal Durkheim: »Nikakor ni res, da smo bolj osebni, če
smo bolj individualizirani. ... Bistvena sestavina osebnosti je naš družbeni del.«
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svet obveljal brez pripomb, ker je to pogled razreda, iz katerega so izšli.18 Drugi pomemben
dejavnik je Alžirska osvobodilna vojna: v grozovitih razmerah, ki so jih ustvarila metodična
prizadevanja francoske vojske, da bi zatrla alžirski nacionalizem, se je bilo skoraj nemogoče izogniti nenehnim interpelacijam v zvezi s svojevrstnim privilegijem akademika, ki se
umika iz sveta, da bi ga opazoval, in zahteva ločenost od subjektov, ki jih proučuje. Zato se
sicer neškodljiva dejavnost poučevanja v tem kontekstu ni mogla izogniti temu, da je postala močno nabita s politično razsežnostjo, kar je zahtevalo analitično vrnitev k analitiku
in njegovi praksi.19 Tretjič, nagnjenje k epistemični reﬂeksivnosti je nemara delno proizvod
Bourdieujeve spreobrnitve iz ﬁlozoﬁje v družbeno znanost – spreobrnitve, ki ga je nekaj stala (glede poklicnega ugleda in samopodobe)20 – in je to bržkone spodbudilo spraševanje o
lastni praksi in reﬂeksijo o razlikah med držo družbenega znanstvenika in ﬁlozofovo držo.
Če pa bi hoteli razložiti Bourdieujevo »nagnjenje« k reﬂeksivnosti zgolj s sklicevanjem
na njegov habitus, bi bilo to enostransko. Tako kakor njegovo pojmovanje teorije in raziskovanja je tudi ta družbeno vzpostavljena pripravljenost za problematiziranje sociološkega
pogleda našla primerno okolje za uveljavljanje v francoskem intelektualnem polju 50. in 60.
let. Tu so pomembni številni dejavniki: obstoj vélikih živih zgledov intelektualnega poklica
– najbolj izstopajoča med njimi sta bila Lévi–Strauss in Sartre – ter občutek intelektualnega stremljenja in samozaupanja, ki ga je dajal prehod skozi École normale supérieure v času,
ko je bil prestiž te šole blizu vrhunca; izjemna koncentracija znanstvenega kapitala v Parizu
v obdobju vsesplošne akademske obnove (ki je sledila medvojnemu razsulu) in ekspanzija
družbenih znanosti brez precedensa; in Bourdieujev zgodnji vstop v institucijo, ki je bila enkratna zaradi svoje večdisciplinske usmerjenosti in odprtosti za tuje intelektualne tokove, a
tudi varovanje, ki ga je bil deležen, ker ga je »sponzorirala« bržkone najbolj prestižna trojica
francoskih družbenih znanstvenikov povojnega obdobja, in sicer Lévi–Strauss, Braudel in
Aron (čigar asistent je Bourdieu postal kmalu po tem, ko se je v naglici vrnil iz Alžirije).21
18

Bourdieu (1991, 15) rad dopusti: »Nikoli nisem bil srečen član univerze in nikoli nisem okusil očaranosti čudežne
zaveze, niti v letih učenja ne.« Gl. Derridajevo pričevanje o tem v Casanova, 1990.
19 Leta 1960 je Bourdieu poučeval predmet »Alžirska kultura« na Univerzi v Alžiru. To so oblasti in skupine naseljencev,
za katere je že priznanje obstoja nečesa kakor alžirska kultura bilo enako odkriti podpori Nacionalistični osvobodilni
fronti, videle kot provokacijo. Vpliv Alžirske vojne na delovanje francoskega intelektualnega polja je dokumentiran v
Riouxovi in Sirinellijevi zbirki (1991).
20 Bourdieu (1991, 17) v »Bodočem ﬁlozofu« [»Aspirant philosophe«] obuja spomine na skoraj nezadržno fascinacijo, ki
jo za mlade bodoče intelektualce izvršuje gospodujoči zgled ﬁlozofa: »’Filozof ’ si postal zato, ker si bil posvečen, posvečen
pa si postal tako, da si se okoristil s prestižno identiteto ‘ﬁlozofa’. Izbira ﬁlozoﬁje je bila izraz statusne varnosti, ki je krepila
statusno zaupanje (ali aroganco).« Bourdieujeva občutljivost za epistemološka vprašanja je bila tudi rezultat njegovega
študija zgodovine in ﬁlozoﬁje znanosti pri Canguillhemu in Bachelardu.
21 Bourdieu je bil po kratkem poučevalskem stažu na Sorboni in na Univerzi v Lillu (ki ju je izmenjeval, čeprav je stanoval
v Parizu) leta 1964 pri starosti 34 let na Braudelov, Aronov in Lévi–Straussov (zadnja stran ovitka njegove prve angleške
knjige Alžirci nosi podpori zadnjih dveh) ukaz imenovan na École des Hautes Études en Sciences Sociales. Drugi pomemben ugoden dejavnik je geografska stabilnost: da je ostal v prestolnici, je Bourdieuju omogočilo, da je zgradil kolektivni
raziskovalni instrument ter da je akumuliral in skoncentriral intelektualne povezave skozi čas, nekaj, kar je bolj oteženo v
ameriškem akademskem polju s primerjalno veliko prostorsko mobilnostjo družbenih znanstvenikov (ki teži k temu, da
bi se še povečala s stopnjo v znanstveni hierarhiji). Za zgodovinsko analizo École des Hautes Études en Sciences Sociales
gl. Mazon (1988) in Bourdieujev (1988) kratki predgovor.
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Skratka, Bourdieujevo zanimanje za reﬂeksivnost enako kakor njegova družboslovna teorija nista ne egocentrična ne logocentrična, ampak kvintesenčno vtkana v
znanstveno prakso in zasukana k njej. To zanimanje se ne oprijema sociologove oz.
sociologinjine zasebne osebe v njeni idiosinkratični intimnosti, oprijemlje se povezav
med dejanji in postopki, ki jih izvaja kot del svojega dela in kolektivnega nezavednega, ki je vpisano vanje. Epistemična reﬂeksivnost še zdaleč ne spodbuja narcisizma in
solipsizma, pač pa intelektualce vabi, naj prepoznajo speciﬁčne determinizme, ki so
jim podvržene njihove najbolj notranje misli, in naj delajo na njihovem nevtraliziranju. Ta reﬂeksivnost oblikuje pojmovanje raziskovalne veščine, namenjeno krepitvi
njenih epistemoloških sidranj.
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Pierre Bourdieu in Loïc Wacquant

GOVORICA, SPOL IN SIMBOLNO NASILJE*
(Prevedla Taja Kramberger)
V knjigi Govorica in simbolna moč (Bourdieu 1982, 1991b)1 razvijate temeljito kritiko
strukturne lingvistike ali tega, kar bi lahko imenovali »čisto« proučevanje govorice. V
ospredje postavljate alternativen model, ki – če močno poenostavimo – spreminja jezik
prej v orodje ali v medij razmerij moči, ki ga moramo proučevati znotraj interakcijskih
in strukturnih kontekstov njegove produkcije in kroženja, kakor pa v čista komunikacijska sredstva. Lahko povzamete glavne točke te kritike?
To, kar je značilno za »čisto« lingvistiko, je primat, ki ga podeljuje sinhronični, strukturni ali notranji perspektivi pred zgodovinskimi, družbenimi, ekonomskimi ali zunanjimi
določenostmi jezika. Poskušal sem, zlasti v knjigah Logika prakse [The logic of the Practice] in Kar pomeni govorjenje [Ce que parler veut dire] (Bourdieu, 1990a, 30–41; 1982,
13–98), pritegniti pozornost k razmerju do predmeta in k teoriji prakse, ki je implicirana v
tej perspektivi. Saussurovska zorna točka je zorna točka »nepristranskega gledalca«, ki išče
razumevanje kot cilj sam na sebi, to privede do tega, da podtaknemo to »hermenevtično
intenco« družbenim agensom, da jo razlagamo kot načelo njihovih praks. Uveljavlja držo
gramatikov, katerih namen je proučevati in kodiﬁcirati jezik, kot nasprotno drži oratorjev,
ki skušajo delovati v svetu in učinkovati nanj prek performativne moči besede. Tisti, ki
govorico raje obravnavajo kot predmet, kakor pa jo uporabljajo za to, da z njo mislijo in
govorijo, pridejo do tega, da govorico vzpostavijo kot logos v nasprotju s praxis, kot »mrtvo
črko« brez praktičnega namena ali, tako kakor umetnina, brez drugega namena kakor biti
interpretirana.
To tipično učenjaško nasprotje je produkt učenjaškega dojemanja in situiranja –
druge instance učenjaške utvare, s katero smo se že srečali. To učenjaško izravnavanje
nevtralizira funkcije, ki so implicirane v običajni rabi govorice. Govorica je po Saussuru ali
*
1

Prevod je narejen po poglavju »Language, Gender, and Symbolic Violence«, objavljenem v delu: Pierre Bourdieu in Loïc
Wacquant, An Invitation to Reﬂexive Sociology, Chicago, The University of Chicago Press, 1992, 140–174.
Tako zelo, kakor se Esquisse d'une théorie de la pratique po vsebini in organizaciji razlikuje od Outline of a Theory of
Practice, tako sta Language and Symbolic Power (Bourdieu, 1991b) in Ce que parler veut dire (dobesedno »Kar pomeni
govorjenje«, Bourdieu, 1982) skoraj različni knjigi, četudi je prva formalno prevod druge. Knjiga v angleščini, kakor jo je
sestavil John B. Thompson, vključuje nekatere dodatne pomembne eseje, zaradi česar postane intimna povezava med Bourdieujevo sociološko lingvistiko in njegovo teorijo političnega polja in politik skupinskih formacij eksplicitna. Wacquant
vse citate v tej sekciji v svojem prevodu navaja po francoski knjigi, v slovenščino pa so prevedeni po izvirniku (op. prev.).
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v hermenevtični tradiciji obravnavana kot orodje razumevanja in kot predmet analize, kot mrtev jezik (napisan in tuj, kakor je pokazal Bachtin), kot samostojen sistem, ki je povsem ločen
od svojih dejanskih rab in brez svojih praktičnih in političnih funkcij (kakor v Fodorjevi in
Katzovi čisti semantiki). Iluzija o avtonomiji »čisto« jezikovnega reda, ki se je uveljavila s privilegijem, podeljenim notranji logiki govorice, na stroške družbenih pogojev in korelatov njegove
družbene rabe, utira pot za vse poznejše teorije, ki se vedejo, kakor da je teoretsko obvladovanje
koda dovolj za to, da mu zaupamo praktično obvladovanje rab, ki so lastne družbi.
Ali hočete s tem v nasprotju z zahtevami strukturne lingvistike trditi, da pomena jezikovnih izrekanj ni mogoče izpeljati ali deducirati iz analize njihove formalne strukture?
Da, in naj rečem krepkeje, gramatičnost ni nujen in zadosten pogoj za produkcijo pomena, kakor nas je prepričeval Chomsky (1967) ob spregledovanju dejstva, da govorica ni
narejena za lingvistično analizo, ampak za to, da jo govorimo in da jo govorimo à propos.**
(Soﬁsti so dejali, da je tisto, kar je pomembno pri učenju jezika, naučiti se, kateri trenutek je primeren, kairos, da se pove primerna stvar.) Vse podmene in vse poznejše težave
vseh strukturalizmov – in to velja tako v antropologiji kakor v sociologiji – izhajajo iz
intelektualistične ﬁlozoﬁje človeške dejavnosti, ki to podpira; v tej začetni operaciji, ki reducira
govorno dejanje na golo izvršitev, jih vsebuje orehova lupina. Prav ta prvotni razloček med
jezikom (langue) in njegovim udejanjenjem v govoru (parole), je v praksi in v zgodovini tisto,
kar je pri korenini nezmožnosti strukturalizma misliti razmerje med dvema entitetama, ki
bi bilo drugačno kakor model in njegovo udejanjenje, esenca in eksistenca, in kar pomeni
postaviti znanstvenika, ki je varuh modela, v pozicijo Leibnizovega Boga, ki mu je dan objektivni pomen praks.
Ko sem oporekal tej drži, sem poskušal tudi preseči pomanjkljivosti ekonomske in povsem lingvistične analize, uničiti običajno opozicijo med materializmom in kulturalizmom.
Kaj obe pozabljata? V glavnem to, da bi povzeli dolgo in težavno dokazovanje v eni razsodbi,
da so lingvistična razmerja vselej razmerja simbolne moči, skozi katera se v transﬁgurirani obliki aktualizirajo razmerja sil med govorci in njihovimi skupinami. Potemtakem je nemogoče
osvetliti katerokoli komunikacijsko dejanje znotraj območja zgolj lingvistične analize.2 Celo
najpreprostejša lingvistična menjava prinaša v igro kompleksen in razvejan splet zgodovinskih
razmerij moči med govorcem, obdarjenim s speciﬁčno družbeno oblastjo, in poslušalstvom, ki
priznava to oblast do različnih stopenj, in tudi med skupinami, ki jim govorec in poslušalstvo
pripadata. Kar sem skušal pokazati, je to, da zelo pomemben del tega, za kar gre v verbalni
komunikaciji, celo vsebina samega sporočila, ostane nerazumljiv tako dolgo, dokler v celoti ne
upoštevamo strukture razmerij moči, ki je, še nevidna, navzoča v izmenjavi.
**
2

V francoščini v izvirniku: »z namenom«.
Gl. Bourdieu in Boltanski, 1975, Bourdieu, 1975a, 1977b, 1983b in Bourdieu, 1980b, 95–112, 121–142 za nadaljnja
izvajanja.
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Nam to lahko ilustrirate?
Naj vzamem zgled komunikacije med naseljenci in domorodci v kolonialnem ali post
kolonialnem kontekstu. Najprej se zastavi vprašanje, kateri jezik bodo uporabljali. Bo gospodujoči privzel jezik gospodovanega kot znamenje svoje skrbi za enakovrednost? Če to
stori, obstaja dobra možnost za to, da se bo to zgodilo skozi tisto, kar imenujem strategija
dobrohotnosti (Bourdieu, 1984, 472–73): gospodujoči se s tem, da začasno, toda ostentativno opusti svoj gospodujoči položaj z namenom, da »seže navzdol« do sogovornika, okorišča s tem razmerjem gospostva, ki še naprej obstaja tako, da to razmerje zanika. Simbolna
tajitev (v freudovskem pomenu Verneinung), se pravi ﬁktivna izravnava razmerja moči, izrablja to razmerje moči za to, da producira priznanje razmerja moči, ki ga opustitev izvabi.
Naj se zdaj ozremo na situacijo, ki je dejansko daleč najpogostejša, kjer je gospodovani, ki je
prisiljen sprejeti jezik gospodujočega – tukaj pa je dobra ilustracija razmerje med standardno belo angleščino in vernakularnim jezikom črnih Američanov. V tem primeru gospodovani govori polomljen jezik, kakor je pokazal William Labow (1973), in njegov lingvistični
kapital je bolj ali manj povsem devalviran tako v šoli, na delu kakor na družabnih srečanjih
z gospodujočim. To, kar konverzacijska analiza v tem primeru preveč zlahka spregleda, je
to, da je sleherna jezikovna interakcija med belci in črnci omejena s tem, da obsega strukturno razmerje med prilaščanjem angleščine pri enih in drugih in neravnovesje moči, ki
interakcijo vzdržuje in daje arbitrarnemu vsiljevanju »bele« angleščine srednjega razreda
videz naravnosti.
Da bi to analizo premaknili naprej, bi morali uvesti vse vrste pozicijskih koordinat,
denimo spol, raven izobrazbe, razredni izvor, bivališče itn. Vse te spremenljivke v slehernem
trenutku posegajo v določanje objektivne strukture »komunikacijske dejavnosti« in oblika,
ki si jo nadene jezikovna interakcija, bo dejansko odvisna od te strukture, ki je nezavedna
in malone v celoti deluje »za hrbti« govorcev. Skratka, če Francoz govori z Alžircem ali črni
Američan z WASP,*** se ne pogovarjata dve osebi, marveč skoznju govori kolonialna zgodovina v celoti ali vsa zgodovina ekonomskega, političnega in kulturnega podjarmljanja črncev
(ali žensk, delavcev, manjšin itn.) v Združenih državah. To mimogrede kaže, da nas »ﬁksacija
na zlahka vidne pravilnosti« (Sharrock in Anderson, 1986, 113) etnometodologov in skrb,
da bi obdržali analizo tako blizu »konkretne realnosti«, kolikor je mogoče, kar navdihuje
konverzacijske analitike (npr., Sacks in Schegloﬀ, 1979) ter podžiga »mikrosociološko« namero, lahko pripravi do tega, da povsem zgrešimo »realnost«, ki uhaja neposredni intuiciji,
ker tiči v strukturah, transcendentnih za interakcijo, ki ji dajejo obliko.3
*** Kratica za: White Anglo-Saxon Protestant.
3 »V nasprotju z vsemi oblikami okazionalistične utvare, zaradi katerih nekateri neposredno povezujejo prakse z lastnostmi, ki so vpisane v situacijo, je treba pokazati, da so »interpersonalna« razmerja zgolj na videz medosebna razmerja in da
resnica interakcije ni nikoli docela v interakciji« (Bourdieu, 1990a, 291). Najjasnejšo teoretsko predstavitev razločka med
strukturnimi in interakcijskimi ravnmi in načini analize smo našli v Bourdieujevi kritični eksegezi Webrove sociologije
religije (1971b, 1971d, zlasti diagram na str. 5–6, 1987d). Bourdieu v terminih strukture reformulira razmerja med reli-
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Dokazujete, da je sleherno jezikovno izrekanje dejanje moči, četudi prikrito. Toda, mar
ne obstajajo območja prakse, kjer so jezikovne menjave (denimo »kramljanje«, konverzacija med prijatelji ali druge posvetne »oblike pogovarjanja«, kakor jih uporablja
Goﬀman [1981]) ali drugam usmerjene ali nerelevantne glede na strukture neenakosti
in kjer verbalno obnašanje ni vdelano v razmerja gospostva?
Sleherna jezikovna menjava vsebuje možnost za dejanja moči, in to še tem bolj, kadar
so vpleteni agensi, ki zasedajo asimetrične pozicije v distribuciji relevantnega kapitala. Ta
možnost je lahko »izravnana«, kakor se velikokrat zgodi v družini in znotraj razmerij v
philia v Aristotelovem pomenu izraza, kjer je nasilje suspendirano v nekakšnem sporazumu
o simbolnem nenapadanju. Kakorkoli že, celo v teh primerih je lahko zavračanje uporabe
gospostva del strategije dobrohotnosti ali način izrekanja nasilja na višji stopnji tajitve in
prikrivanja, sredstvo za krepitev učinka nepriznavanja in s tem simbolnega nasilja.
Razkrinkujete tudi »iluzijo jezikovnega komunizma« (Bourdieu in Boltanski, 1975),
po katerem je družbena kompetenca govorjenja enako dana vsem.
Sleherno govorno dejanje ali sleherni diskurz je konjunktura, produkt srečanja med
jezikovnim habitusom, se pravi nizom družbeno vzpostavljenih dispozicij, ki na eni strani
implicirajo nagnjenje h govorjenju na določene načine in k izrekanju ustaljenih stvari (ekpresivni interes), prav tako pa tudi kompetenco za govorjenje, ki je opredeljena hkrati kot
jezikovna zmožnost za generiranje neskončnega niza diskurzov, ki so slovnično usklajeni, in
kot družbena zmožnost za ustrezno rabo te kompetence v dani situaciji; na drugi strani pa
je jezikovni trg, tj.sistem razmerij sil, ki same sebe vsiljujejo kot sistem speciﬁčnih sankcij in
speciﬁčne cenzure in s tem pomagajo oblikovati jezikovno produkcijo z določanjem »cene«
jezikovnih produktov. To pa zato, ker praktična anticipacija cene, ki jo bo moj diskurz
gioznimi agensi, ki jih Weber opisuje v terminih interakcije, in s tem odpravlja mnoge izmed težav, ki jih Weber ni mogel
odpraviti. Ta razloček med strukturno in interakcijsko ravnjo analize je ilustriran pozneje v njegovi študiji o diskurzivnih
strategijah, ki jih prodajalci in kupci individualnih hiš razvijejo v informativni in pogajalski fazi svojih srečanj. To ga
privede do tega, da pokaže, da »sama ’analiza diskurza’ onemogoča, da bi našli zakone konstrukcije diskurza, ki tičijo v
zakonih konstrukcije družbenega prostora produkcije diskurza, če jih iščemo zgolj v diskurzu« (Bourdieu in Christin,
1990, 79). Isti razloček je poudarjen v njegovi analizi povolilnih televizijskih debat, Bourdieu in L. J. D. Wacquant, 1992,
3. del, 5. sekcija, (»Participant objectivation« [»Objektivacija udeleženca«]: 253–260).
Ta »okazionalistična utvara« je ilustrirana v pomembni etnograﬁji komunikacije med črnimi otroki v zanje naravnem
okolju njihove soseske v Philadelphiji, ki jo je napisala Marjorie Hermess Goodwin. Dobro in prav je obravnavati »otroke
kot akterje, dejavno angažirane v ustvarjanju svojih družbenih svetov« prek medija lingvističnih iger (Goodwin, 1990,
284), dokler ne ugotovimo, da je struktura teh besed že vnaprej opredeljena s širšimi rasnimi, spolnimi in razrednimi
razmerji. Edino znotraj ozkega okvira neposredne situacije soočenja je mogoče dokazovati, da »lahko govorni dogodki
sami poskrbijo za družbeno organizacijo, ker oblikujejo razvrstitve in družbene identitete udeležencev.« Poleg tega to
počnejo v skladu s pravili in opozicijami, ki jih situacija ne vsebuje (v tem primeru gre za opozicijo med črnci in belci, ki
jih ni v »naravni uprizoritvi«, ali med šolo in ulico). Edino če prezremo makro socialno-politično zgradbo »okvira« (v
Goﬀmanovem pomenu) lingvistične interakcije, lahko govorimo o »primatu konverzacijskih materialov v antropološkem
razumevanju tega, kako ljudje strukturirajo svoja življenja« (Goodwin, 1990, 287).
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dosegel, prispeva k določanju oblike in vsebine mojega diskurza,4 ki bo bolj ali manj »napet«,
bolj ali manj cenzuriran, včasih do točke izničenja – denimo v molku zaradi zastraševanja.
Bolj ko je jezikovni trg uraden ali »napet«, se pravi, bolj ko se praktično prilagaja normam
gospodujočega jezika (pomislimo na vse ceremonije uradne politike: inavguracije, govore,
javne debate), večja je cenzura in bolj trgu gospodujejo gospodujoči, nosilci legitimne jezikovne kompetence.
Jezikovna kompetenca ni zgolj tehnična veščina, marveč je tudi statusna veščina. To pomeni, da niso vsa jezikovna izrekanja enako sprejemljiva, vsi govorci pa ne enaki.5 Saussure
(1974) si je sposodil metaforo, ki jo je pred njim uporabil Auguste Comte, in pravi, da
je govorica »zaklad«, in opisuje razmerje individuov do govorice kot nekakšno mistično
udeležbo v skupnem zakladu, univerzalno in uniformno dostopnem vsem »subjektom, ki
pripadajo isti skupnosti«. Iluzija »jezikovnega komunizma«, ki straši v vseh lingvistikah
(Chomskyjeva teorija kompetence ima navsezadnje veliko zaslugo, ker je idejo »univerzalnega zaklada«, ki je po tihem veljala v saussurovski tradiciji, naredila, eksplicitno), je iluzija,
da je vsakdo udeležen v jeziku tako, kakor uživa v soncu, zraku ali vodi – z eno besedo, da
jezik ni redka dobrina. V resnici pa dostop do legitimnega jezika ni docela enak, teoretsko
univerzalno kompetenco, ki jo lingvisti liberalno dopuščajo za vse, pa v resnici monopolizirajo nekateri. Nekatere kategorije govorcev so prikrajšane za zmožnost govorjenja v nekaterih situacijah – in pogosto priznavajo to prikrajšanje tako kakor kmet, ki je pojasnjeval,
zakaj ni nikoli pomislil, da bi kandidiral za župana v svoji mali mestni občini, z besedami:
»Pa saj ne vem, kako naj govorim!«.
Neenakosti pri jezikovni kompetenci se neprenehoma razodevajo na trgu dnevnih
interakcij, se pravi, v klepetanju med dvema osebama, na javnem shodu, na seminarju, v
intervjuju za službo in na radiu ali televiziji. Kompetenca dejansko deluje diferencialno in
na trgu jezikovnih dobrin obstajajo monopoli prav tako kakor na trgu ekonomskih dobrin.
To je najbrž najbolj očitno v politiki, kjer zastopniki, ki jim je podeljen monopol nad legitimnim političnim izražanjem volje kolektiva, ne govorijo zgolj v prid tistih, ki jih zastopajo,
ampak zelo pogosto tudi namesto njih.6
4

5

6

Da ne bi te sodbe razumeli kot padec nazaj v preprost racionalistični, ekonomski model govorice, moramo poudariti, da
»(ta) njegova anticipacija, ki ničesar ne dolguje zavestni preračunljivosti, delo jezikovnega habitusa, ki je sicer produkt
prvotnega in podaljšanega razmerja do zakonov določenega trga, teži k temu, da deluje kot občutek sprejemljivosti in
verjetne vrednosti njegovih lastnih jezikovnih produktov in produktov drugih na različnih trgih. Gre za ta občutek sprejemljivosti, ne pa za to ali ono obliko racionalnega preračunavanja, usmerjenega v maksimiranje simbolnih proﬁtov, ki
določajo popravke in vse oblike samocenzure, te koncesije, ki jo podeljujemo družbenemu vesolju s svojim soglasjem, da
postanemo v njem sprejemljivi, tako da nas pripravi do tega, da v fazi produkcije upoštevamo verjetno vrednost svojega
diskurza« (Bourdieu, 1982, 75–76, angl. prevod L. J. D. Wacquant).
»Ker kompetenca ni reduktibilna na speciﬁčno jezikovno zmožnost generirati določen tip diskurza, marveč vpleta vse
lastnosti, ki vzpostavljajo govornikovo družbeno osebnost, ... lahko ta ista jezikovna produkcija, odvisno od oddajnika,
doseže radikalno različne proﬁte« (Bourdieu, 1977b, 654).
To Bourdieu (1985b; tudi 1981a) imenuje »učinek oraklja«: »legitimna sleparija«, katere možnost je vpisana v samo
logiko delegiranja, s katero zastopnik razpečuje svoje besede (in z njimi svoj svet) kot besede ljudi, ki jih zastopa, in
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Zaradi zmožnosti, ki jo imajo zastopniki, da oblikujejo realnost s projiciranjem določene reprezentacije realnosti (klasiﬁkacijskih shem, konceptov, opredelitev itn.), se
zastavlja vprašanje moči besed: v čem tiči družbena učinkovitost besed? Vi tukaj spet
ugovarjate zoper čisti »komunikacijski« model, ki ga je predstavil Austin, še posebej pa
Habermas, po katerem jezikovna substanca diskurza pojasnjuje njegove učinke.
Filozofom govorice, še posebej pa Austinu (1962) moramo biti hvaležni, ker so se
vprašali, kakor je mogoče, da lahko »delamo stvari z besedami«, da lahko izrekanje producira učinke. Kako je mogoče, da v določenih okoliščinah nekdo odpre okno, če mu rečem
»Odpri okno!«? (In če bi bil star britanski lord, ki prebira svoj sobotni časnik in lenari na
fotelju, bi bilo dovolj, da rečem »John, se vam ne zdi, da je malce hladno?«, pa bo John zaprl
okno.). Ko prenehamo premišljevati o tem, je ta moč delati stvari z besedami, moč besed
dajati ukaze res magična.
Kadar poskušamo lingvistično razumeti moč jezikovnih izrazov, kadar poskušamo v
govorici najti načelo in mehanizme učinkovitosti govorice, to pomeni, da smo pozabili, da
oblast prihaja v govorico od zunaj, kakor nas spominja Benveniste (1969, 30–37) v svoji analizi
skeptrona, ki so ga po Homerju izročili govorniku, ki je začenjal govor. Učinkovitost govora ne
tiči v »ilokucijskih izrazih« ali v samem diskurzu, kakor sugerira Austin, ker ni nič drugega
kakor delegirana moč institucije. (Bodimo pošteni, sam Austin je v svoji analizi jezika dodelil
središčno mesto institucijam, toda njegovi komentatorji, zlasti Récanati (1982), so v glavnem
zasukali njegovo teorijo performativa v preiskovanje njegovih notranjih lastnosti.)7 Simbolna
moč, moč vzpostavljanja danega s pomočjo potrjevanja, učinkovanja na svet z učinkovanjem
na reprezentacijo sveta, ne tiči v »simbolnih sistemih« v obliki »ilokucijske sile«. Opredeljena
je v določenem razmerju in s tem razmerjem, ki ga ustvarja verovanje v legitimnost besed in v
osebo, ki jih izreka, učinkuje pa edino za tiste, ki se ji podvržejo in priznavajo tistega, ki z njo
rokuje. (To je jasno vidno v nenadnem zatonu sile religioznega jezika, ki spremlja razpadanje
sveta družbenih razmerij, ki ga konstituirajo.) To pomeni, da moramo, zato da bi razložili to
dejanje na daljavo, to dejansko preobrazbo brez telesnega stika, kakor z magičnim ujemanjem
Marcela Maussa (1950a), rekonstruirati celoto družbenega prostora, v katerem so spočete
dispozicije in verovanja, zaradi katerih je magija govorice učinkovita.8

7

8

vsiljuje svojo opredelitev njihove situacije, položaja in interesov. Maresca (1983) ponuja zgledno študijo tega učinka med
francoskimi kmeti. Gl. Wacquant (1987) za razširjeno analizo.
Austin (1962) v tej teoriji govornih dejanj analizira razred izrekanj (tj.»To ladjo imenujem Queen Elizabeth.«), ki
jih označi za »performative«, za katere ni mogoče reči, da so resnični ali napačni, ampak zgolj to, da so »posrečeni«
ali »ponesrečeni«, odvisno od tega, ali spoštujejo določene »konvencionalne postopke«. Tako britanski ﬁlozof jasno
sugerira, da je simbolna učinkovitost odvisna od institucionalnih razmer, toda raje se umakne v lingvistični razloček
med lokucijskimi, perlokucijskimi in ilokucijskimi dejanji, kakor da bi analiziral družbeni značaj teh razmer (agensa,
časa, kraja, oblasti itn.) (gl. Thomson, 1984, 47–48 za razpravo o tej zadevi). Fornel (1983) ponuja podrobnejše
teoretsko preiskovanje Austinovega pojma »posrečenosti« iz zornega kota lingvistične pragmatike, ki se navdihuje pri
Bourdieujevi politični ekonomiji govorice.
Maussov (1950a) »Oris obče teorije magičnosti« [»Esquisse d’une théorie générale de la magie«], prvič objavljen 1902-3
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Vaša analiza govorice potemtakem ni naključen »vdor« v domeno lingvistike, temveč
prej razširitev na novo empirično področje, na jezik in govor ali bolj splošno na diskurzivne prakse (skupaj s prakso lingvistov), to je, v domeno analitičnih metod, ki ste jih
uporabili pri drugih kulturnih produktih.9
Da. Vse življenje sem se bojeval zoper arbitrarne meje med sociologijo in antropologijo, med sociologijo in zgodovino, med sociologijo in lingvistiko, med sociologijo
umetnosti in sociologijo vzgoje, med sociologijo športa in sociologijo politike itn., ki so
čisti produkt akademske reprodukcije in nimajo nikakršne epistemološke podlage. Tudi
tukaj imamo situacijo, v kateri je transgresija disciplinskih meja prvi pogoj za znanstveno
napredovanje.
Mislim, da ne moremo v polni meri razumeti govorice, če jezikovnih praks ne postavimo v celotno vesolje sestavljivih praks: prehranjevalnih in pivskih navad, kulturnih
porab, okusa v zadevah umetnosti, športa, oblačenja, pohištva, politike itn. Celoten
razredni habitus, se pravi, diahroni in sinhroni položaj, ki ga kdo zaseda v družbeni
strukturi, se namreč izraža skozi jezikovni habitus, ki pa je kljub temu zgolj ena izmed
njegovih razsežnosti. Govorica je telesna tehnika10 in jezikovna (zlasti fonološka) kompetenca je razsežnost telesne hexis, v kateri se izraža celotno razmerje do družbenega
sveta. Vse, denimo, sugerira, da telesna shema, značilna za družbeni razred, določa
sistem fonoloških potez, ki je značilen za razredno izgovorjavo, prek tistega, kar Pierre Guiraud (1965) imenuje »artikulacijski stil«. Ta artikulacijski stil je bistven del
življenjskega stila, ki je utelešen, fait corps, in je v povezanih razmerjih z rabama telesa in
časa, ki pravzaprav opredeljujeta ta življenjski stil. (Ni naključje, če buržoazna odličnost
odeva svoje razmerje do jezika v isti distancirajoči namen, ki ga angažira v svojem razmerju do telesa.)
Ustrezna, hkrati strukturna in genetična, sociologija govorice zahteva, da teoretsko utemeljimo in empirično obnovimo enotnost človeških praks, za katere so jezikovne
prakse zgolj podoba, kakor da bi za njen predmet vzeli razmerje, ki združuje strukturirane sisteme sociološko pertinentnih jezikovnih razlik s podobno strukturiranimi sistemi
družbenih razlik.11

v Année sociologique, je tudi neposreden navdih za Bourdieujevo in Delsautovo (1975) študijo o družbeni magičnosti
griﬀe (dizajnerjevega podpisa) v polju visoke mode.
9
John Thompson (1991) to zelo prepričljivo dokazuje. O tem je govor tudi v Snookovem eseju o Nietzschejevem in
Wittgensteinovem vplivu na Bourdieujevo koncepcijo govorice.
10 Pojem »telesna tehnika« je sposojen iz Maussovega (1950b) plodnega eseja, ki nosi ta naslov.
11 Laks (1983) podaja podrobno empirično ilustracijo sistematičnega ujemanja med družbenimi in jezikovnimi praksami
v skupini najstnikov iz pariškega primestja prek ﬁligranske konstrukcije njihovega razrednega habitusa.
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Naj poskusim povzeti vaše izvajanje. Pomen družbene učinkovitosti sporočila je določen zgolj znotraj danega polja (tj. časnikarstva ali ﬁlozoﬁje), ki je samo vdelano v mrežo
hierarhičnih razmerij z drugimi polji. Če ne razumemo vse strukture objektivnih povezav, ki opredeljujejo pozicije v tem polju, speciﬁčnih oblik cenzure, ki jih vsako polje
vsiljuje, in če ne poznamo trajektorij in jezikovnih dispozicij tistih, ki zasedajo te pozicije, ne moremo popolnoma razložiti komunikacijskih procesov – zakaj je včasih nekaj
povedano ali ni povedano, kdo je povedal ali ni povedal, kaj je mislil, kaj je razumel, in,
najpomembnejše, s kakšnimi družbenimi učinki.
To sem poskusil prikazati v svoji študiji Politična ontologija Martina Heideggerja
[L’ontologie politique de Martin Heidegger] (Bourdieu, 1975 in 1988).12 Res sta me logika
mojega raziskovanja govorice in pojma polje privedla do tega, da sem se ukvarjal s Heideggerjem. Heideggerjevo delo (s katerim sem se od blizu seznanil zelo kmalu, v mladostnem času, ko sem pripravljal knjigo o fenomenologiji afektivnega življenja in časovni
izkušnji) se mi je zdelo še posebej ugoden teren za veriﬁciranje mojih hipotez o učinkovanju cenzure, ki jo izvajajo polja kulturne produkcije. Heidegger je mojster – rekel bi kar
Mojster – dvoličnega govorjenja ali, če hočete, polifonega diskurza. Bil je zmožen govoriti
v dveh ključih hkrati, v učeno ﬁlozofski govorici in v običajni govorici. To je še posebej
očitno, ko gre za navidezno »čist« koncept Fürsorge, ki igra središčno vlogo v Heideggerjevi teoriji časa in ki se v izrazu soziale Fürsorge, družbena pomoč, nanaša na politični
kontekst in na obsodbo države blaginje, plačanih dopustov, zdravstvenega zavarovanja
itn. Toda Heidegger me je zanimal tudi kot zgledno utelešenje »čistega ﬁlozofa« in hotel
sem pokazati, v čem je navidezno najbolj neugoden primer za sociologijo kulturnih del,
kakor si jo zamišljam jaz, tako da metoda analize, kakršno predlagam, ne more zgolj pojasniti družbenopolitičnih pogojev produkcije dela, ampak tudi voditi v boljše razumevanje
samega dela, se pravi, v tem primeru središčnega sunka Heideggerjeve ﬁlozoﬁje, in sicer
ontologizacije historicizma.
Vrednost Heideggerja kot paradigmatsko »čistega«, ahistoričnega misleca, ki eksplicitno prepoveduje in zavrača, da bi mišljenje povezovali z mislecem, z njegovo biograﬁjo, še
manj pa z družbenimi in ekonomskimi razmerami njegovega časa (in ki so ga vselej brali na
globoko dehistoriziran način), je v tem, da nas prisili, da znova premislimo vezi med ﬁlozoﬁjo in politiko. Prav to sem mislil z naslovom, ki sem ga dal študiji: ontologija je politična in
politika postane ontologija. Toda nemara je v tem primeru bolj kakor v kateremkoli drugem
mogoče dojeti razmerje, ki obstaja med »ﬁlozofskim Führerjem« ter nemško politiko in
družbo in ki še zdaleč ni neposredno, vzpostavljeno edino prek strukture ﬁlozofskega mikrokozma. Ustrezna analiza Heideggerjevega diskurza mora tako temeljiti na dvakratnem
12

To študijo, ki jo je Bourdieu napisal v Nemčiji med bivanjem v Max Planck Institut für Sozialforschung, je, najprej, tj.
leta 1976, v nemščini objavila Syndikat Verlag v Frankfurtu, v francoščini je bila objavljena kot članek v Actes de la recherche en sciences sociales leta 1975, pozneje je bila revidirana in leta 1988 objavljena v francoščini kot knjiga.
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zavračanju: zavreči mora zahtevo ﬁlozofskega besedila za absolutno avtonomijo in s tem
njegovo zametovanje zunanje reference; zavreči mora neposredno redukcijo besedila na najbolj splošen kontekst njegove produkcije in njegovega kroženja.13
To dvakratno zavračanje je tudi vodilno načelo vaše sociologije literature, slikarstva,
religije ali prava (gl. po vrsti Bourdieu, 1988c, 1983d; 1987e, 1987f ). Pri slehernem
izmed teh primerov predlagate povezavo kulturnih del s poljem njihove specializirane
produkcije in zametujete tako notranje branje kakor redukcijo na zunanje dejavnike.
Tako je. S tem da upoštevate polje speciﬁčne produkcije in njegovo avtonomijo, ki je
produkt lastne zgodovine polja, ta pa je sama ireduktibilna na »občo« zgodovino, se izognete dvema komplementarnima napakama, ki delujeta kot vzajemni ozadji in sta druga
za drugo alibi: tista, ki sestoji iz tega, da obravnavamo dela kot samozadostne realnosti, in
tista, ki jih reducira neposredno na najsplošnejše družbene in ekonomske razmere.14 Tako
na primer tisti, ki rožljajo z vprašanjem Heideggerjevega nacizma, vselej podeljujejo njegovemu ﬁlozofskemu diskurzu preveč ali premalo avtonomije: nesporno dejstvo je, da je bil
Heidegger član nacistične stranke, vendar ni bil ne zgodnji in ne zreli Heidegger nacistični
ideolog na način, kakor je to bil rektor Krieck. Zunanja, ikonoklastična interpretacija in notranja, slavilna interpretacija imata skupno nepoznavanje učinka ﬁlozofske stilizacije (mise
en forme): prezreta možnost, da bi Heideggerjeva ﬁlozoﬁja utegnila biti zgolj ﬁlozofska sublimacija prav tistih političnih in etičnih načel, ki so določala njegovo pripadnost nacizmu,
in to sublimacijo je vsilila speciﬁčna cenzura polja ﬁlozofske produkcije. Da to vidimo, je
treba opustiti opozicijo med političnim branjem in ﬁlozofskim branjem in podvreči dvojnemu branju, tako ﬁlozofskemu kakor političnemu, spise, ki jih v temelju opredeljuje njihova
dvoumnost, se pravi, njihovo stalno simultano referiranje na dva družbena prostora, ki jima
ustrezata dva mentalna prostora.
Potemtakem morate za to, da dojamete Heideggerjevo mišljenje, razumeti ne le vse
»prejete ideje« njegovega časa (kakor so bile izražene v časniških uvodnikih, akademskih diskurzih, uvodih v ﬁlozofske knjige, v pogovorih med profesorji itn.), ampak tudi
speciﬁčno logiko ﬁlozofskega polja, v katerem so veliki strokovnjaki, se pravi novokantovci, fenomenologi, neotomisti itn. začeli tekmovati. Heidegger si je moral, da bi izvršil »konservativno revolucijo«, ki jo je izvajal v ﬁlozoﬁji, pridobiti izredno zmožnost
13

»Lahko priznamo neodvisnost [ﬁlozofskega diskurza], vendar zgolj s pogojem, da jasno vidimo, da je to zgolj drugo ime
za njegovo odvisnost od speciﬁčnih zakonov delovanja ﬁlozofskega polja. Lahko priznamo odvisnost, vendar le dotlej,
dokler upoštevamo sistematične transformacije, ki jih ti učinki preživljajo in ki so posledica dejstva, da ta odvisnost deluje
edino prek speciﬁčnih mehanizmov ﬁlozofskega polja« (Bourdieu, 1988, 10).
14 Trditev, kakršna je Bürgerjeva (1990, 23), da »Bourdieu zavzema radikalno stališče: zunanjo perspektivo« v njegovi
analizi umetnosti in drugih kulturnih praks, vsebuje temeljno nerazumevanje Bourdieujeve teorije, kar je enako kakor
odstranitev pojma polje simbolne produkcije, kakršen je jasen že v njegovih najzgodnejših besedilih (npr. članek iz leta
1966 o »Ustvarjalnem projektu«, Bourdieu, 1971a, 185).

º 3-4 (37/38), 2010

VOL. XII, N

293

za tehnično invencijo, se pravi, izjemen ﬁlozofski kapital (gl. virtuoznost, ki jo pokaže
pri obravnavanju Kanta in problema metaﬁzike) in prav tako izjemno spretnost, ko daje
svojim stališčem ﬁlozofsko sprejemljivo obliko, ki sama zahteva praktično obvladovanje
celote pozicij v polju, izreden občutek za ﬁlozofsko igro. Heidegger v nasprotju z bolj političnimi pamﬂetisti, kakršni so bili Spengler, Junger ali Niekisch, zares v novo ﬁlozofsko
stališče integrira ﬁlozofske drže, ki so bile dotlej dojete kot nezdružljive. To obvladovanje
prostora možnosti je mogoče jasneje videti pri drugem Heideggerju, ki samega sebe neprenehoma opredeljuje relacijsko, z anticipacijo in tajitvijo nasprotuje reprezentacijam
svojih preteklih in sedanjih drž, ki bi jih utegnili producirati na podlagi drugih pozicij v
ﬁlozofskem polju.
Heideggerjevega političnega mišljenja ne izpeljujete toliko iz proučevanja njegovega
konteksta, ampak iz branja samega besedila in osvetlitve mnogoterih semantičnih okvirov, v katerih funkcionira.
Prav branje samega dela v dvojnem ključu, njegovih dvojnih pomenov in dvojnega razumevanja, razodeva nekatere izmed najmanj slutenih političnih implikacij Heideggerjeve ﬁlozoﬁje: zametovanje države blaginje, skrito v osrčju teorije časovnosti, antisemitizem, sublimiran
kot obsodba »klatenja«, zavračanje, da bi javno razkril svojo nekdanjo podporo nacistom, vpisano v vijugaste namige njegovega dialoga z Jungerjem itn. Vse to je mogoče brez težav najti
v samih besedilih, kakor sem pokazal leta 1975, presega pa dojemanje varuhov pravovernosti
ﬁlozofskega branja, ki na način deklasiranih aristokratov, ki so na grožnjo njihovi razliki, ki jo
je pomenil napredek znanosti, ki se jim je izmikal, odgovorili s privrženostjo sveti meji med ontologijo in antropologijo. Čisto logična in čisto politična analiza sta enako nezmožni razložiti
dvojni diskurz, katerega resnica tiči v razmerju med razglašenim in potlačenim sistemom.
Ustrezno razumevanje ﬁlozoﬁje v nasprotju s tem, kar se velikokrat misli, ne zahteva
tega dehistoriziranja skozi eternalizacijo, ki ga izvršuje nečasovno branje kanoničnih besedil, tolmačenih kot philosophia perennis ali, še slabše, njihovo krpanje brez konca in kraja,
da bi uskladili njihove teme in trenutne debate včasih za ceno zares neverjetnih maličenj
in izkrivljanj. (Ko slišim, da nam »Heidegger pomaga misliti holokavst«, moram verjeti,
da sanjam – ali pa nemara nisem dovolj »postmoderen«!). Iz pristnega historiziciranja, ki
nam dovoljuje, da odkrijemo temeljno načelo dela z rekonstruiranjem problematike, nastane prostor možnosti, v razmerju do katerega je bilo skonstruirano, in speciﬁčni učinek polja,
ki mu daje speciﬁčno obliko, ki si jo nadene.15
15

Bourdieu (1988a, 118) to povzema takole: »Heideggerjevo mišljenje ... je strukturni ekvivalent ’konservativne revolucije’,
katere druga podoba je bil nacizem, sproducirana v skladu z drugimi zakoni oblikovanja in zategadelj resnično nesprejemljiva za tiste, ki ga ne bi mogli in ga ne morejo priznati v nobeni obliki, drugačni od sublimirane oblike, ki mu jo daje
ﬁlozofska alkimija, v ’ﬁlozofskem’ redu. Podobno lahko edino s polnim historiciziranjem Flauberta, se pravi z rekonstruiranjem njegove literarne prakse kot produkta srečanja med poljem in njegovim habitusom, kakor ga posreduje njegova
trajektorija, »razumemo, kako se trga od dosledne zgodovinskosti manj heroičnih pretresov« (Bourdieu, 1988c, 557).
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Objava Politične ontologije v francoščini in v knjižni obliki več kakor desetletje po prvi
izdaji je bila tudi priložnost za to, da na zelo zaostren način zastavimo vprašanje politične slepote ﬁlozoﬁje ali navsezadnje političnih rab ﬁlozoﬁje pri nekaterih izmed njenih praktikov.
Uporabil sem kontroverzo, ki je izbruhnila okrog Heideggerjevega dela16 in v kateri
so nekateri ﬁlozoﬁ (zlasti Lacoue-Labarthe in Lyotard) bolj kakor kadarkoli pokazali svojo
globoko politično neodgovornost, da sem osvetlil politično dvoumne implikacije nekaterih
načinov pojmovanja ﬁlozoﬁje, ki so se razširili v Franciji po 60. letih 20. stoletja: videnje
ﬁlozoﬁje, zlasti skozi poveličevanje Nietzschejevih ali Heideggerjevih del, kar vodi v transgresijski esteticizem, v obliko »radikalno spodobnega«, kakor pravijo nekateri izmed mojih
ameriških prijateljev, se pravi skrajno intelektualno in politično dvoumnega.
Moje delo iz tega zornega kota – še posebej mislim na Ljubezen do umetnosti (L’amour
de l’Art) (Bourdieu, Darbel in Schnapper, 1966)17 ali na Odličnost (Distinction) – stoji
kot prava antiteza ﬁlozofske vloge, ki je od Sartra naprej vselej nosila s seboj podedovano
estetsko razsežnost: kritika, ne kulture, temveč družbenih rab kulture kot kapitala in orodja
simbolnega gospostva, ni združljiva z esteticističnim razvedrilom, ki je velikokrat skrito za
znanstvenim pročeljem, denimo pri Barthesu in Tel Quelu (da ne omenjamo Baudrillarda),
priljubljenem pri tistih francoskih ﬁlozoﬁh, ki so ponesli estetizacijo ﬁlozoﬁje do doslej
nedosežene stopnje. Derrida je glede tega nedvomno najbolj izurjen in najbolj dvoumen,
kolikor si prizadeva ustvariti videz radikalnega preloma z analizami, ki se vselej ustavijo
malo pred točko, kjer bi zdrsnile v »vulgarnost«, kakor sem pokazal v pripisu k Distinction
(1984, 485–500): s tem ko se postavlja v igro in zunaj nje, na polje in na robne črte, se igra
z ognjem, saj zadeva ob pravo kritiko ﬁlozofske institucije, ne da bi jo dopolnil.
Tako je bila »afera Heidegger« zame priložnost, da pokažem, da ﬁlozofski esteticizem
korenini v družbenem aristokratsvu, ki je samo v temelju prezira do družbenih znanosti,
zaradi česar je močno neverjetno, da bi olajševal realistično videnje družbenega sveta, ki
ima zelo resne implikacije za družbeno življenje, posredno pa tudi za politično življenje,
16

Objava Fariasove (1987, angl. prev. 1989) študije, ki dokumentira Heideggerjevo podporo pri nacistični politiki in
vpletenost vanjo, je sprožila vročo politično nabito intelektualno kontroverzo, v katero so bili potegnjeni vsi »težkokategorniki« francoskega intelektualnega polja. To je bila priložnost za odločno izmenjavo med Derridajem in Bourdieujem
na straneh levo usmerjenega dnevnika Libération in za številne tako javne kakor zasebne zajedljive debate. »Afera« je
nato postala mednarodna (in deloma prepletena z »afero Paula de Mana«) in je še naprej razsajala vse do tega pisanja.
Knjige, ki poskušajo dokazati ali ovreči obtožbe zoper Heideggerja in pritekajo iz tiskarn skoraj vsak teden, konec koncev
govorijo v prid njegovi ﬁlozoﬁji. Za zgled te debate v Franciji in Nemčiji gl. članke Gadamerja, Habermasa, Derridaja,
Blanchota, Lacoue-Labartha in Levinasa v Davidson (1989), Margolisa in Bunella (ur.) (1990) in zimsko izdajo revije
New German Critique (1989). Kakor poudarja Rudolf Augstein, urednik tednika Der Spiegel, ki je dobil sloviti »posthumni« intervju od Heideggerja (citiral Robert Maggiori v svojem pregledu knjige v Libération, 10. marca 1988, vi), je
Bourdieujeva študija povezav med Heideggerjem in nacizmom za celo desetletje starejša od te »afere«.
17 V zvezi z družbenimi determinantami in rabami umetnosti gl. Bourdieu et al., (1965) in Bourdieu (1968, 1971c, 1974,
1985c, 1987c).
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in ne da bi pri tem nujno določal tako monstruozne politične »napake«, kakršna je Heideggerjeva grosse Dummheit. Francoski ﬁlozoﬁ iz šestdesetih let, katerih ﬁlozofski projekt je
bil izoblikovan v temeljno ambivalentnem razmerju s »humanističnimi vedami« in ki niso
nikoli povsem zavrnili kastnih privilegijev, zvezanih s kasto ﬁlozofa, niso po naključju po
vsem svetu, še zlasti pa v Združenih državah, dali novega življenja stari ﬁlozofski kritiki
družbenih znanosti in pod krinko »dekonstrukcije« in »tekstne« kritike z gorivom oskrbeli
komajda zastrto obliko iracionalizma, ki jo včasih označujejo, ne da bi pravzaprav vedeli
zakaj, kot »postmoderno« ali »postmodernistično«.
Vaša analiza Heideggerja ter splošneje družbene produkcije in funkcioniranja ﬁlozofskega diskurza18 potemtakem predpostavlja in zahteva analizo objektivne pozicije sociologije v razmerju do ﬁlozoﬁje.
Od druge polovice devetnajstega stoletja naprej se je evropska ﬁlozoﬁja opredeljevala
v nasprotju do družbenih znanosti, še posebej do psihologije in sociologije in prek njiju do
katerekoli oblike mišljenja, ki je eksplicitno in neposredno usmerjena v »vulgarne« realnosti družbenega sveta. Zavračanje, da bi se ponižali s proučevanjem predmetov, ki veljajo
za nižje, ali z uporabo »nečistih« metod, ne glede na to, ali gre za statistični pregled ali za
preprosto zgodovinopisno analizo dokumentov, kar so v vseh časih ﬁlozoﬁ grajali kot »redukcionistično«, »pozitivistično« itn., gre z roko v roki z zavračanjem, da bi se potopili v
minljivo naključnost zgodovinskih stvari, kar te ﬁlozofe, ki jih najbolj skrbi njihovo statusno
dostojanstvo, svari, naj se vrnejo (včasih po najmanj pričakovanih poteh, kakor danes potrjuje Habermas) k najbolj »univerzalnemu« in »večnemu« mišljenju.19
Precej speciﬁčnih značilnosti francoske ﬁlozoﬁje od 60. let naprej je mogoče pojasniti z dejstvom, da sta, kakor sem pokazal v Homo Academicus, univerza in intelektualno
polje prvič prišla pod gospostvo strokovnjakov iz humanističnih znanosti (z Lévi–Straussom, Dumézilom, Braudelom itn. na čelu). Središčno žarišče vseh diskusij tistega časa se je
18

Bourdieu je poleg Heideggerjeve ontologije analiziral diskurz in institucijo ﬁlozoﬁje kot idealnotipski primer intelektualne prakse, ki se ima za »prosto plavajočo« in slepi sebe in druge, tako da se noče soočiti s svojo zgodovinsko določenostjo (Bourdieu, 1983a in 1985d). Francoski sociolog je ob drugih temah kritično analiziral retoriko althusserovskega
marksizma, Sartrovo iznajdbo lika »totalnega intelektualca«, Montesquieujeve »učenjaške mite« in pomen ﬁlozofskega
poklica na francoski univerzi v 50. letih (gl. zapovrstjo Bourdieu, 1975b, 1980d, 1980e in 1991a). Stvarne analize polja
ﬁlozoﬁje, ki so jih izvršili njegovi študentje in sodelavci vključujejo Boschettijino (1988) o Sartru, Fabianijevo (1989) o
ﬁlozoﬁh Tretje republike in Pintovo (1987) o sodobni ﬁlozoﬁji.
Pokazalo bi se, da bi se ﬁlozoﬁja za Bourdieuja (1983c) malo potem, ko bi se razpustila v družbenih znanostih, lahko
polno realizirala edino tako, da bi izvajala tisto vrsto reﬂeksivnosti, ki jo Bourdieu zagovarja, se pravi, da bi družbeno
lokalizirala svojo problematiko, kategorije in prakse, ter priznavala družbene zakone, ki urejajo njeno lastno notranje
delovanje, pa četudi bi ji to zgolj pomagalo prestopiti omejitve, ki so vpisane v njeno zgodovinsko podlago.
19 Po Bourdieuju (1983c) ﬁlozoﬁja boleha za nezmožnostjo, da bi razvozlala antinomijo zgodovinskosti in resnice drugače
kakor s pomočjo eksegetskih branj, ki aktualizirajo pretekla dela na tak način, da bolj ali manj popolnoma negirajo zgodovinskost. Rešitve te antinomije, ki so jih predlagali Hegel (dialektika, ki ohranja in transcendira), Kant (retrospektivna
rekonstrukcija preteklih ﬁlozoﬁj) in Heidegger (razodetje izvornega razodetja) konvergirajo v zavračanju zgodovine.
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premaknilo k lingvistiki, ki je bila razglašena za paradigmo vseh humanističnih znanosti in
celo takih ﬁlozofskih podjetij, kakršno je Foucaultovo. To je izvir tega, kar sem imenoval
»učinek – logija«, da bi označil prizadevanja ﬁlozofov, da si sposodijo metode od družbenih
znanosti in posnemajo znanstvenost, ne da bi se odrekli statusu »svobodnega misleca«:
tako Barthesova literarna semiologija, Foucaultova arheologija, Derridajeva gramatologija
ali poskus althusserovcev, da bi uveljavili »znanstveno« branje Marxa kot samozadostno
in samostojno znanost in merilo za vse znanosti (Bourdieu, 1975b; gl. Kauppi (1991) in
prihodnje strani za popolnejšo analizo »učinka -logija« v francoskem intelektualnem polju
v letih 1960 in 1970).
To zveni kakor klic h končanju ﬁlozoﬁje. Ali obstaja speciﬁčno poslanstvo, pomemben
epistemološki prostor, puščen za ﬁlozoﬁjo, ki ga z vseh strani oblegajo različne družbene znanosti? Je sociologija omejena na to, da detronizira kraljevsko disciplino in jo
naredi zastarelo? Ali je čas zrel za idejo »sociološke ﬁlozoﬁje« (Collins, 1988-89; gl.
Addelson, 1990 za podobno dokazovanje s ﬁlozofske strani) ali pa je to zadnje oksimoron?
Da bi odpravili razmere, v katerih se ﬁlozofsko mišljenje izvršuje, bodisi učenjaško situacijo scholē, zaprtosti akademskega sveta vase z njegovim zavarovanim trgom in njegovimi
varnimi klientelami ali, splošneje, z njegovo oddaljenostjo od vsakršnih potreb in nujnosti,
nikakor ni dovolj polemična denunciacija, usmerjena v relativiziranje vse vednosti in vsega
mišljenja. Prava sociološka analiza ﬁlozoﬁje, ki jo vrača v polje kulturne produkcije in v
zgodovinski družbeni prostor in še zdaleč ne vodi v njeno destrukcijo, je edino sredstvo za
razumevanje ﬁlozoﬁj in njihovega zaporedja in s tem za osvoboditev ﬁlozofov od nemišljenega,
vpisanega v njihovo dediščino.20 To bi jih usposobilo za to, da bi odkrili vse, kar njihovo najbolj običajno orodje misli, konceptov, problemov, taksonomij dolguje družbenim razmeram
njihove (re)produkcije in determinacijam, vpisanim v družbeno ﬁlozoﬁjo, ki je inherentna v
funkciji in funkcioniranju ﬁlozofske institucije. In s tem [bi jih usposobili] za to, da bi spet
pridobili družbeno nemišljeno svojega mišljenja.
Če zgodovinske družbene znanosti pomenijo grožnjo za ﬁlozoﬁjo, ima to manj opraviti
z njihovimi prilastitvami domen, ki jih je dotlej monopolizirala ﬁlozoﬁja, kakor z dejstvom,
da skušajo uveljaviti opredelitev intelektualne dejavnosti, katere eksplicitna ali implicitna
(historicistična in še zmerom racionalistična) ﬁlozoﬁja je v sporu s tisto, ki je objektivno
vpisana v položaj in držo poklicnega ﬁlozofa (Bourdieu, 1983a in 1983c). Tako lahko razumem, zakaj so domnevni ali dejanski ﬁlozoﬁ zlasti v Franciji tako močno nagnjeni k temu,
da se kakor padli aristokrati držijo zunanjih znakov svoje ogrožene veličine.
20

»Filozoﬁ lahko le s pogojem, da tvegajo in postavijo pod vprašaj in v negotovost samo ﬁlozofsko igro, s katero je zvezan
njihov obstoj kot ﬁlozofov, sami sebi podelijo svobodo od vsega, kar jih pooblašča in jim daje podlago za to, da mislijo in
se predstavljajo kot ﬁlozoﬁ« (Bourdieu, 1983c, 52; gl. tudi Bourdieu, 1990b).
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Pa bi dejali, da vaše delo sodi v ﬁlozoﬁjo?
To je vprašanje, ki me preveč ne vznemirja, in še predobro vem, kakšen bi bil odgovor
tistih ﬁlozofov, ki se najbolj ukvarjajo z obrambo svoje trate. Če bi hotel podati nekoliko
idealizirano videnje svoje intelektualne poti, bi lahko rekel, da je podjetje, ki mi je dovolilo,
da sem zase udejanjil idejo, ki sem jo imel o ﬁlozoﬁji – kar je drug način, da rečem, da tisti,
ki jim ponavadi rečemo ﬁlozoﬁ, ne vsi in ne zmeraj, ne ustrezajo tej ideji. To bi bilo nekako izmišljeno videnje, ker v sleherni biograﬁji obstaja velikanska komponenta naključja;
v resnici nisem izbral večine stvari, ki sem jih naredil. Istočasno mora biti v tem odgovoru
zrno resnice, ker ob vsem razvoju družbenih znanosti verjamem, da postaja čedalje bolj
nevzdržno prikrajšati samega sebe za dosežke in tehnike teh znanosti – četudi se ne zdi, da
bi to vznemirjalo večino ﬁlozofov. Mislim, da sem imel veliko sreče, da sem ušel iluziji »bele
strani in peresnika«. Dovolj mi je, da preberem kako novo razpravo iz politične ﬁlozoﬁje, da
si zamišljam, kaj bi rekel, če bi bila moja edina oprema ﬁlozofska izobrazba. Kar prav tako
mislim, je absolutno ključno. Komaj kak dan mine, ne da bi bral ali znova bral ﬁlozofska
dela in moram pripomniti, da zlasti britanske in nemške avtorje. Neprenehoma delam s
ﬁlozoﬁ in jim dajem delo. Toda zame je razlika ta, da so ﬁlozofske veščine – to utegne biti
nekoliko desakralizirajoče – natanko na isti ravni kakor matematične tehnike: ne vidim
ontološke razlike med Kantovim in Platonovim konceptom in faktorsko analizo.
Ko že govorimo o teoriji, naj vam povem uganko. Pogosto ste razglašeni za »družbenega teoretika« in vas kot takega gotovo pogosto berejo (in kakor dobro veste, je
to zelo opredeljen tip v galeriji možnih socioloških likov v Združenih državah). Še
zmeraj sem osupel spričo tega, kako redko v svojem delu izrekate čisto »teoretske«
trditve ali argumente. Namesto tega se kar naprej sklicujete na posamične raziskovalne probleme in dileme, s katerimi ste se srečali med nabiranjem, kodiranjem ali analiziranjem podatkov ali med premišljevanjem o resnični temi. V vašem raziskovalnem
seminarju na École des Hautes Études en Sciences Sociales v Parizu (gl. Bourdieu in
Wacquant, 1992, 3. del) spet in spet svarite slušatelje, da na teh predavanjih ne bodo
dobili »jasne predstavitve habitusa in polja«. Ste tudi skrajno nenaklonjeni temu, da
bi razpravljali o konceptih, ki ste jih skovali in jih uporabljate v svojem delu izolirane od njihovih empiričnih nosilcev. Ali lahko razložite mesto, ki ga teorija zaseda v
vašem delu?
Ni mi vas treba spomniti, da je dojemanje dela odvisno od intelektualne tradicije in
celo od političnega konteksta, v katerega so postavljeni njegovi bralci (Bourdieu, 1990d).
Struktura recepcijskega polja stoji med avtorjem (ali besedilom) in njegovimi bralci, prek
mentalnih struktur slepi vse, ki ji pripadajo, še zlasti pa skozi strukturirajoče opozicije, ki
jih organizira tekoča debata (npr. danes reprodukcija nasproti odporu v Veliki Britaniji in
mikro-makro v Združenih državah). Končni učinek tega je cela vrsta sprevračanj, pogosto
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precej presenetljivih, včasih pa malce nadležnih. V mojem primeru je najbolj osupljiv rezultat tega ﬁltrirnega procesa neskladje med recepcijo mojega dela v Franciji in v tujih deželah.
Zaradi številnih razlogov – predvsem zato, ker jih tisti, denimo ﬁlozoﬁ, ki bi se bili lahko
uglasil z njimi, niso hoteli videti, in še bolj zato, ker so bili zbegani od tega, kar so zaznavali
kot politično, kritično in celo polemično razsežnost v mojem delu – so antropološke podlage in teoretske implikacije mojega dela (teorija prakse in ﬁlozoﬁja akcije, na kateri temelji)
v glavnem v Francije šle neopažene mimo. Namesto tega so tipično učenjaške diskusije,
zvezane z zastarelim stanjem intelektualne debate o svobodi in determinizmu, o relativizmu in o drugih tristes tropiques iz medvojnega obdobja, ki se nadaljuje deloma zaradi
podreditve mnogih intelektualcev marksizmu in zaradi inercije akademskih problematik, ki
so predavane v ﬁlozofskih razredih. Mislim, da je pomembno, da je bilo to, kar je bilo zame
poskus, da bi zgradili občo antropologijo, postavljeno na zgodovinsko analizo speciﬁčnih
lastnosti sodobnih družb, interpretirano kot niz političnih tez – o šolskem sistemu ali o
kulturi posebej.
Nedvomno ta zameglitev mojih namenov nekaj dolguje dejstvu, da se sam nisem nikoli
odpovedal produciranju občega diskurza o družbenem svetu in celo še manj univerzalnega
metadiskurza o poznavanju tega sveta. Res menim, da je diskurz o znanstveni praksi precej
škodljiv, kadar zasede mesto znanstvene prakse. Prava teorija je namreč tista, ki se sama
izvršuje in se opušča v znanstvenem delu, ki ga je pomagala producirati. Nisem posebno
naklonjen teoriji, ki prikazuje samo sebe, ki kaže proč, sem zoper teorijo, ki je narejena, da
bi bila pokazana in videna ali, kakor pravimo v francoščini, tape à l’œil, zoper našemljeno,
kričečo teorijo. Zavedam se, da ta okus danes ni ravno običajen.
Prepogosto imamo idejo o epistemološki reﬂeksiji, ki nas vodi v konstruiranje teorije
ali epistemologije kot nekakšnega praznega in nedoločnega diskurza o odsotni znanstveni
praksi. Zame se teoretska reﬂeksija manifestira edino tako, da se prikrije pod znanstveno
prakso, ki jo oblikuje, ali v njej. In tukaj se lahko sklicujem na značaj soﬁsta Hipiasa. V Platonovem Hipiji Manjšem [Hippias Minor] Hipija nastopa kot nekak tepec, ki se ne more
dvigniti nad posamičen primer. Ko je vprašan o esenci lepega, trdovratno odgovarja z naštevanjem speciﬁčnih instanc: lep lonec za kuho, lepo dekle itn. V resnici pa, kakor je pokazal Dupréel (1978), se ravna po eksplicitnem namenu zavrniti posploševanje in reiﬁkacijo
abstrakcije, ki jo to spodbuja. Ne soglašam s Hipijevo ﬁlozoﬁjo (čeprav se bojim reiﬁkacije
abstrakcij, ki je v družbenih znanostih bolj pogosta kakor kjerkoli drugje), mislim pa, da bi
bilo mogoče dobro misliti zunaj teoretsko skonstruiranih empiričnih primerov in skoznje.
Kljub temu ne morete zanikati, da v vašem delu teorija obstaja, bolj natančno, obstaja
niz »miselnih orodij«, če uporabimo Wittgensteinov pojem, s široko – če že ne univerzalno – uporabnostjo.
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Ne morem, toda ta orodja so vidna zgolj skozi rezultate, ki jih prinašajo, in niso
izdelana kot taka. Podlaga za ta orodja – pojem kulturni kapital21 na primer, ki sem ga
predlagal v zgodnjih šestdesetih, da bi pojasnil dejstvo, da študentje iz bolj kultiviranih
družin – potem smo preverili ekonomske pozicije in družbeni izvor – nimajo le višjih
proporcev akademskega uspeha, pač pa razkazujejo različne načine in vzorce kulturne
porabe in izražanja v razsežni lestvici domen – je v raziskovanju, v praktičnih problemih
in ugankah, ki jih srečujemo in generiramo v prizadevanju, da bi zgradili fenomensko
raznovrsten niz predmetov na tak način, da bi jih lahko primerjalno obravnavali in premišljevali o njih.
Nit, ki vodi od enega mojega dela do naslednjega, je logika raziskovanja, ki je zame
neločljivo empirična in teoretska. V svoji praksi, medtem ko sem izvajal kak intervju ali
kodiral pregledni vprašalnik, sem našel teoretske ideje, ki jih imam za najpomembnejše.
Na primer kritika družbenih taksonomij, ki me je privedla do tega, da sem znova premislil problem družbenih razredov od vrha do tal (Bourdieu in Boltanski, 1981, Bourdieu
1984, 1985a, 1987b) je nastala iz reﬂeksij o konkretnih težavah, s katerimi sem se srečal
pri klasiﬁciranju zaposlitev respondentov. To me je usposobilo za to, da sem ušel nejasni
in zgovorni posplošitvi o razredih, ki znova uveljavlja večni in namišljeni spopad med
Marxom in Webrom.
Kakšna je razlika med »teoricistično teorijo« in teorijo, kakor jo pojmujete vi?
Zame teorija ni nekakšen preroški ali programski diskurz, ki bi s pomočjo seciranja ali
amagalmiranja izšel iz drugih teorij z edinim namenom spopasti se z drugimi enako čistimi
»teoricističnimi teorijami« (od katerih je desetletje po avtorjevi smrti slej ko prej najboljši
zgled Parsonsova shema AGIL, ki jo danes skušajo nekateri obuditi).22 Prej znanstvena
teorija, kakor jo jaz sestavljam, prihaja na dan kot program zaznavanja in delovanja – kot
znanstveni habitus, če hočete – ki se razodene edino v empiričnem delu, ki jo aktualizira.
Je začasen konstrukt, ki daje obliko empiričnemu delu in prek njega.23 Zategadelj lahko več
pridobi s soočanjem z novimi predmeti, kakor z angažiranjem v teoretskih polemikah, ki
počnejo komaj kaj več kakor prilivajo gorivo stalnemu, samooskrbujočemu se in vse prevečkrat praznemu metadiskurzu okrog konceptov, obravnavanih kot intelektualni totemi.

21

Gl. Bourdieu (1979) o »treh oblikah« (utelešeni, popredmeteni in institucionalizirani) kulturnega kapitala, in Bourdieu
(1986b) o razmerjih med kulturnim, družbenim, ekonomskim in simbolnim kapitalom.
22 Za Bourdieuja (Bourdieu, Cahmboredon in Passeron, 1973, 44–47) je tradicionalna reprezentacija teorije kot kumulativne kompilacije, klasiﬁkacije, elaboracije konceptov (primerja dela Talcotta Parsonsa in Georgesa Gurvitcha z deli
srednjeveških kanonistov) sestavina »učenjaške obče pameti«, s katero mora sociologija dokončno prelomiti, sicer se
bosta v njeno prakso spet vtihotapili kontinuistična in pozitivistična ﬁlozoﬁja znanosti, ki je v protislovju s tem, kar je
Bachelard označil kot »novi znanstveni duh«.
23 Cf. Bourdieu in Hahn (1970); Bourdieu, Chamboredon in Passeron (1973, 1. del).
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Obravnavati teorijo kot modus operandi, ki praktično vodi in strukturira znanstveno
prakso, očitno pomeni opustiti nekoliko fetišistično udobje, ki ga »teoretiki« navadno vzpstavijo z njo. Prav zaradi tega nisem nikoli čutil potrebe, da bi znova risal genealogijo konceptov, ki sem jih skoval ali reaktiviral, denimo konceptov habitus, polje ali simbolni kapital.
Ker se ti koncepti niso rodili s teoretsko partenogenzo, ne pridobijo veliko, če jih postavimo
nasproti prejšnjim rabam. Njihova konstrukcija in raba sta izšli iz praktikalij raziskovalnega
podjetja in v tem kontekstu jih je treba vrednotiti. Funkcija konceptov, ki jih uporabljam, je,
prvič in predvsem znotraj raziskovalnega postopka, z nekakšno stenograﬁjo označiti teoretsko držo, načelo metodološke izbire, tako negativne kakor pozitivne. Sistematizacija nujno
pride ex post, kakor plodne analogije polagoma prihajajo na dan, kakor so koristne lastnosti
koncepta uspešno poskušene in preskušene.24
Lahko bi parafraziral Kanta in rekel, da je raziskovanje brez teorije slepo, teorija brez
raziskovanja pa prazna. Žal danes dominanten model sociologije še zmerom temelji na
ostrem razločku in praktični ločitvi med raziskovanjem (tukaj še posebej mislim na to
»znanost brez znanstvenika«, ki jo povzema raziskovanje javnega mnenja, in na tisti
znanstveni absurd, imenovan »metodologija«) in »teorijo brez predmeta« čistih teoretikov, ki trenutno ponazorjeno s trendy diskusijo, ki razsaja okrog tako imenovane »povezave mikro-makro« (npr. Alexander et al., 1987). Ta opozicija med čisto teorijo in lectorem, vdanem hermenevtičnemu čaščenju pisanja očetov ustanoviteljev (če že ne svojih
lastnih spisov), na eni strani in preglednim raziskovanjem in metodologijo na drugi, je
docela družbena opozicija. Vpisana je v institucionalne in mentalne strukture poklica,
zakoreninjena je v akademski distribuciji virov, pozicij in kompetenc, kakor tedaj, kadar
cele šole (npr. konverzacijska analiza ali raziskovanje statusnih pridobitev) skoraj v celoti
temeljijo na neki posamični metodi.
Nemara bi bil tedaj boljši način, da vas pripravim do razlage vaše koncepcije »teoretskega dela«, ta, da vas vprašam, kako konkretno v svoji znanstveni praksi vstavljate teoretske konstrukcije v raziskovalni proces prek premišljevanja o posamičnih predmetih,
ki ste jih obdelovali skozi kako obdobje. Tukaj mislim na članek o samskem življenju
med kmeti v Béarnu, vaši domači regiji, ki ste ga pred kratkim z naslovom »Prepovedana reprodukcija: simbolni temelji ekonomskega gospostva« objavili v precej zakotnem časopisu Études rurales [»Reproduction interdite. La dimension symbolique
de la domination économique«] (Bourdieu, 1989b). V tem članku se mi zdi najbolj
zanimivo to, da se v njem vračate k popolnoma enaki temi, kakor ste jo proučevali pred
24

Denimo, Bourdieu je šele potem, ko je bil pred precej leti uporabil pojem »družbeni kapital«, in to na zelo raznovrstnih
empiričnih ozadjih od zakonskih razmerij pri kmetih do simbolnih strategij raziskovalnih fundacij ali od oblikovalcev
visoke mode do združenj študentov elitnih šol (gl. zapovrstjo Bourdieu, 1977a, 1980a, 1980b, 1981b; Bourdieu in Delsaut, 1975), napisal članek, ki orisuje nekatere izmed njegovih generičnih značilnosti (Bourdieu, 1980c). Za empirično
ilustracijo, ki se ukvarja s francoskim plemstvom, gl. Saint-Martin (1980 in 1985).
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tremi desetletji v kakor knjiga dolgem članku z naslovom »Celibat in položaj kmetov«
[»Célibat et la condition paysanne«] (Bourdieu, 1962), objavljenem v istem časopisu,
da na podlagi posamičnega primera orišete občo teorijo prispevka simbolnega nasilja k
ekonomskemu gospostvu.
Izhodišče te raziskave je zelo osebna izkušnja, ki sem jo vnesel v članek, vendar v zastrti
obliki, ker sem se v tistem času počutil prisiljenega »izginiti«. Domislil sem se uporabljati
neosebne stavke, tako da nisem nikoli napisal »jaz«, začetni prizor pa sem opisal kolikor
mogoče nevtralno: ples v vasici v soboto zvečer, na božični večer v podeželski krčmi, kamor
me je odpeljal prijatelj pred kakimi tridesetimi leti. Tam sem bil priča zelo osupljivemu dogodku: mladenič in ženska iz bližnjega mesta sta plesala sredi sobe, medtem ko je skupina
starejših mladostnikov, približno moje starosti v tistem času, vsi še samski, brezdelno postavala ob straneh. Namesto da bi plesali, so pozorno opazovali ples in se nezavedno premikali
naprej, tako da so postopoma skrčili prostor, ki sta ga uporabljala plesalca. Ta začetni prizor
sem videl kot nekakšen izziv: tedaj sem nekje v ozadju premišljeval o tem, da bi za predmet
analize vzel vesolje, ki sem ga od blizu poznal. Potem ko sem delal v Kabiliji, v tujem vesolju,
sem mislil, da bi bilo zanimivo narediti nekakšne Tristes tropiques (Lévi–Strauss, 1970),
vendar njihovo narobno plat (ta knjiga je bila eden velikih intelektualnih zgledov, ki smo jih
imeli v glavah v tistem času): opazoval bi učinke, ki bi jih na meni producirala objektivacija
mojega rodnega sveta. Potemtakem sem imel droben teoretski namen in prizor s plesišča je
zastavljal vprašanja. Lotil sem se poskusa, da bi prišel naprej od običajnih pojasnjevanj, ki so
še bila v navadi med domačini in med časnikarji. Sleherno leto v času »samskih sejmov«, ki
se tedaj dogajajo v številnih mestih, so pravili, da »dekleta nič več nočejo ostati na deželi« in
da je pač tako. Tako sem poslušal ljudi, ki so kot nekaj globoko spotakljivega doživljali dejstvo, da se starejši fantje, se pravi tisti, ki so sicer upravičeni do tega, da se reproducirajo, ne
morejo več poročiti. Nato sem zbral statistike in skonstruiral samske deleže glede na število
spremenljivk. Podrobnosti so bile leta 1960 (Bourdieu, 1962) napisane v dolgem članku.
Nato je sredi 70. let angleški založnik hotel, naj revidiram ta članek v knjigi. Mislil
sem, da analiza ne velja več, tako da sem ga povsem predelal. Iz tega natančnega pregleda
je prišel še en članek z naslovom »Poročne strategije v sistemu reprodukcijskih strategij«,25
v katerem sem poskušal razkriti to, za kar se mi je zdelo, da je implicitna ﬁlozoﬁja tega,
kar sem naredil. Skušal sem nadomestiti model sorodstvenih teorij, ki je bil tedaj dominanten, se pravi strukturalistično teorijo, način gledanja na poročne menjave, ki je postal
precej trivialen zlasti med zgodovinarji družine, bil pa je v tem, da so poroke pojmovali kot
25

Pravilen naslov tega članka, ko je dokončan, je »Poročne strategije kot strategije družbene reprodukcije« [»Marriage
Strategies as Strategies of Social Reproduction«] (Bourdieu, 1977a), iz katerega je zgubljena izvirna ideja, da strategije
oblikujejo sistem sui generis, ker uredniki zgodovinske revije Annales, Économies, Sociétés, Civilisations niso marali njegovega stilističnega zvena (Bourdieu, 1987a, 85). Različne reprodukcijske strategije in njihova medsebojna razmerja so
raziskani v globino v La noblesse d'État (Bourdieu, 1989a, 386–427).
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kompleksne reprodukcijske strategije26 (Medick in Warren, 1984, Crow, 1989, Morgan,
1989, Hareven, 1990, Woolf, 1991), v katere je bilo vključeno katerokoli število parametrov
od velikosti posestva in razvrstitve po rojstvu do bivališčnih, starostnih ali zdravstvenih razlik med potencialnimi zakonci itn. Prav iz prve revizije lahko potegnemo tale nauk, zlasti
za tiste, ki radi govorijo o »prelomu«: znanstveni prelom ni izvršen naenkrat in ni nekakšno
izvorno dejanje v začetnih ﬁlozoﬁjah (in althusserovskem marksizmu). Lahko traja trideset
let. Od tod dejstvo, da se moramo včasih desetkrat vrniti k istemu objektu, četudi tvegamo,
da bomo dobili kritične pritožbe, da kar naprej ponavljamo isto reč.
Tako sem naredil prvo revizijo, ki po mojem mnenju dviga precej trditev, ki jih je začetna analiza vsebovala, na višjo stopnjo eksplicitnosti in sugerira prestavitev v bolj dinamično, »strateško« obliko analize. Zaradi tega smo premišljevali o pojmu »intuicija«. Kadar
za sociologa ali sociologinjo rečemo, da ima veliko »intuicije«, je to redkokdaj mišljeno kot
kompliment. Zdaj pa lahko rečem, da sem porabil skoraj dvajset let, da sem poskušal razumeti, zakaj sem si izbral ta vaški ples... Verjamem celo – tega si ne bi drznil reči niti
pred desetimi leti – da sta zagotovo občutek simpatije (v najmočnejšem pomenu izraza)
in zaznavanje patosa, ki je izpuhteval iz prizora, ki sem mu bil priča, pri koreninah mojega
zanimanja za ta predmet.
Toda članek iz leta 1989 hkrati razširja vaše zgodnejše analize in prelamlja z njimi ...
V tem članku sem, kakor je nakazano v podnaslovu, poskušal na novo premisliti ta
primer kot posamičen primer obče teorije – vselej sem se obotavljal uporabiti take besede
– simbolnega nasilja. Da bi ugotovil, kaj se je zgodilo samcem – starejšim sinovom posestniških družin (ti posestniki so mali kmetje, od katerih ima večina kvečjemu ducat aker27*),
ki so bili privilegirani v prejšnjem stanju sistema, zdaj pa so žrtve svojega lastnega privilegija in obsojeni na samski stan, ki mu je »prepovedano reproducirati se«, ker se ne morejo
znebiti kaste, se ji odpovedati in se prilagoditi novim poročnim pravilom – da bi razumel
ta pojav, moram konstruirati stvari, ki so bile implicitne, skrite v prizoru plesa. Natančneje,
stvari, ki jih je ta prizor istočasno odstiral in zastiral, razodeval in zakrival: ples je konkretna
inkarnacija poročnega trga, prav kot je konkreten trg (denimo cvetlični trg v Amsterdamu)
konkretna inkarnacija trga iz neoklasične ekonomije, čeprav ima z njim malo skupnega.
Kar sem videl, je bil poročni trg v praktičnem stanju, locus nove, nastajajoče oblike
menjave, konkretno udejanjenje »odprtega trga«, ki je pred komaj nekaj leti nadomestil
zavarovani trg preteklosti, ki ga je nadzirala družina – tu bi lahko navedel Polanyja. Samci,
26 Bourdieu (1986) razpravlja o tej paradigmatski predstavitvi »Pravil za strategijo« in o njihovih implikacijah za družbeno
teorijo in praktične raziskovalne operacije (kateri tip podatkov naj bi zbirali, kako naj bi jih kodirali itn.).
27 * Acer, akra (iz lat. ager) je ploščinska mera, ki je danes v rabi v anglosaških deželah, meri pa 40,47 arov, natančneje
4046,86 cm2; pred uvedbo metrskega sistema je bila v rabi po vsej Evropi in je merila približno 52 arov.
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ki so kakor množica nepovabljenih na ples stali okrog plesišča, so bili žrtve nadomestitve
zaprtega trga z odprtim trgom, kjer lahko vsakdo gospodari po svoje in lahko računa edino
na svoje lastno premoženje, na svoj lastni simbolni kapital: na svojo zmožnost za oblačenje,
za plesanje, za predstavljanje samega sebe, za pogovarjanje z dekleti in tako naprej. Ta prehod iz zavarovanega poročnega režima v poročni režim »proste menjave« je povzročil žrtve
in te žrtve niso bile naključno distribuirane. Na tej stopnji sem se vrnil k svoji statistiki, da
bi pokazal, kako zadeva ljudi, ki so različno odvisni od svojega bivališča, stopnje »pomeščanjenosti«, izobrazbe itn. In zdaj lahko navedem odlomek iz članka, ki povzema pomen tega,
čemur sem bil priča (Bourdieu, 1989, 29–30):
Statistika ugotavlja, da se sinovi kmetov takrat, kadar se dogovorijo za poroko, oženijo s hčerkami kmetov, medtem ko se hčere kmetov pogosteje omožijo z nekmeti. Te razklane poročne strategije že zato, ker so antagonistične,
izražajo dejstvo, da skupina (njeni člani) za hčerke noče tistega, kar hoče za
sinove, ali, še slabše, da povrhu noče svojih sinov za svoje hčere, čeprav hoče
nekatere izmed hčera za sinove. Kmečke družine se s tem, da se zatekajo k diametralno nasprotnima strategijama, ki sta odvisni od tega, ali morajo sprejeti
ali dati žensko, izneverijo dejstvu, da so zaradi učinkovanja simbolnega nasilja, nasilja, pri katerem je posameznik tako subjekt kakor objekt, vsi razdeljeni
proti svoji volji. Ker pa endogamija izpričuje enotnost kriterijev vrednotenja
in s tem sporazum skupine s samo seboj, dvojnost poročnih strategij postavlja
na svetlo dvojnost kriterijev, ki jih skupina uporablja, da oceni vrednost posameznika in s tem svojo lastno vrednost kot razreda individuov.
To je bolj ali manj koherentna formulacija tega, kar sem skušal pokazati.28 Vidimo,
kako daleč smo odpotovali od izvorno intuitivnega dojemanja prizora s plesišča.
Ta študija samskega stanu je zanimiva, ker je v zvezi s skrajno pomembnim ekonomskim pojavom: Francija je odpravila velik del svojega kmetstva v treh desetletjih brez slehernega državnega nasilja (razen pri zatiranju demonstracij), Sovjetska zveza pa je uporabila
28

Bourdieu (1989b, 30–33, prev. v angleščino L. Wacquant) nadaljuje: »Vse se zgodi, kakor da bi se družbeno gospodovana skupina zarotila zoper samo sebe. S tem da ravna, kakor da njena desnica ne ve, kaj dela levica, pomaga udejanjiti
razmere za celibat dedičev in za kmečki eksodus, ki ga občasno objokuje kot družbeno dogajanje. S tem da daje proč
dekleta, ki jih uporablja za poroke navzgor, z mestnimi prebivalci, zavestno ali nezavedno kot svojo prevzema urbano reprezentacijo sedanje in pričakovane vrednosti kmetov. Urbana podoba kmetov, ki je zmeraj navzoča, vendar je bila doslej
zatrta, se uveljavlja celo v zavesti kmetov. Razpadajoča certitudo sui, ki so jo kmetje prikrojili, da bi počez in v nasprotju
z vsemi oblikami simbolnega naskoka, z naskokom integrativne privlačnosti šolanja vred, slabila učinke spraševanja, ki
je sprožilo to razpadanje ... Notranji poraz, občuten na ravni slehernega posameznika, ki je pri korenini teh osamljenih
izdajstev, izpeljanih pod krinko anonimne samote trga, vodi k temu nepričakovanemu kolektivnemu rezultatu, k begu
žensk in celibatu moških. Prav ta isti mehanizem podpira sprevračanje kmetove drže do šolskega sistema ... Učinek teh
mehanizmov ni zgolj ta, da odrežejo kmeta od njegovih sredstev za biološko in družbeno reprodukcijo; težijo tudi k
temu, da v zavesti kmetov spodbujajo nastanek katastroﬁčne podobe njihove kolektivne prihodnosti. In tehnokratska
prerokba, ki razglaša izginotje kmetov, lahko le okrepi to reprezentacijo.«
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najbolj surova sredstva, da se je znebila svojih kmetov. (To je grob oris, če pa preberete
članek, boste videli, da sem rekel vse to v bolj niansirani in spoštljivi obliki.) Z drugimi
besedami, v določenih razmerah in za določeno ceno lahko simbolno nasilje počne to, kar
lahko počne politično in policijsko nasilje, vendar bolj učinkovito. (Ena velikih slabosti marksistične tradicije je, da ni naredila prostora za te »mehke« oblike nasilja, ki deluje celo na
ekonomskem območju.)
Za konec naj preberem opombo, ki sem jo napisal k zadnji vrstici zadnje strani za tiste,
ki ne marajo videti tako imenovanih teoretskih zastavkov tega besedila (ki pa bi iskali »Veliko Teorijo« v besedilu o samskem stanu, objavljenem v Ruralnih študijah):
Čeprav tipičnega šolskega urjenja, ki sestoji iz pregledovanja vseh rivalskih
teorij z namenom, da bi odlikovali našo lastno, ne maram posebno – če lahko
zgolj zato koga prepričam, da ta analiza ne more imeti drugega načela kakor
iskanje različnosti – bi rad poudaril vse, kar ločuje Foucaultovo teorijo gospostva kot discipline ali »urjenja« ali v nekem drugem redu, metaforo odprte in
kapilarne mreže od koncepta, kakršen je koncept polja.
Skratka, čeprav se trudim, da tega ne bi rekel – razen v opombi, ki sem jo trikrat izbrisal, preden sem jo naposled postavil nazaj v besedilo – tudi v najskromnejšem empiričnem
delu gre lahko za pomembne teoretske teme.
V tem članku uporabljate pojem simbolno nasilje. Ta pojem igra središčno teoretsko
vlogo v vaši analizi gospostva nasploh. Trdite, da je nujno potrebno razlagati pojave,
ki so na videz tako različni kakor razredno gospostvo, ki se izvaja v razvitih družbah,
gospostveno razmerje med nacijami (kakor v imperializmu ali kolonializmu), in celo še
bolj spolno gospostvo. Ali lahko natančneje poveste, kaj označujete s tem pojmom in
kako to deluje?29
Simbolno nasilje, naj povem kar se da zgoščeno in preprosto, je nasilje, ki se izvršuje
nad družbenim agensom z njegovo ali njeno soudeležbo. Je pa ta idiom nevaren, ker lahko odpre vrata učenjaškim diskusijam o tem, ali moči prihajajo »od spodaj«, oziroma, zakaj agens
»želi« položaj, ki mu je vsiljen, itn. Naj rečem bolj rigorozno: družbeni agensi so vedoči agensi, ki celo tedaj, ko so podvrženi determinizmom, prispevajo k produciranju učinkovitosti
tistega, kar jih določa vse dotlej, dokler strukturirajo tisto, kar jih določa. In učinek gospostva malone vselej izhaja iz »prileganja« med determinantami in kategorijami zaznavanja,
29

Bourdieujevi spisi o religiji, pravu, politiki in intelektualcih ponujajo različne poglede na isti pojav. Pravo, na primer,
obravnava kot »obliko par excellence simbolne moči imenovanja in razvrščanja, kar producira imenovane stvari in posamične skupine; realnostim, ki izhajajo iz njegove operacije klasiﬁciranja podeljuje vso stalnost, stalnost stvari, ki jo je zgodovinska institucija zmožna zagotoviti zgodovinskim institucijam« (Bourdieu, 1987f, 233–34, angl. prev. spremenjen).
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ki determinante vzpostavljajo kot take. (To mimogrede kaže, da ne pridete nikamor, če mislite gospostvo v terminih akademske alternative med svobodo in determinizmom, izbiro
in prisilo.30) Nespoznanje imenujem dejstvo, da priznavamo nasilje, ki je izvajano natanko
toliko, kolikor ga ne zaznavamo kot tako.
To, kar označujem s terminom »priznavanje«, je potemtakem niz temeljnih, predreﬂeksivnih domnev, ki jih družbeni agensi angažirajo zgolj z dejstvom, da imajo svet za zagotovljen, ker sprejemajo svet, kakršen je, in ker se jim to zdi naravno, ker je njihov um zgrajen
v skladu s kognitivnimi strukturami, ki so izšle iz samih struktur sveta. Kar razumem z nespoznanjem, zagotovo ne sodi v kategorijo vpliva; nikoli ne govorim o vplivu. Tukaj ne deluje logika »komunikativne interakcije«, kjer nekdo dela v druge namerjeno propagando. Je
veliko močnejše in bolj zahrbtno od tega: ker smo rojeni v družbeni svet, sprejemamo celo
vrsto postulatov, aksiomov, ki delujejo brez besed in ne zahtevajo vtepanja v glavo.31 Zato
je analiza doksičnega sprejemanja sveta, ki nastaja z neposredno skladnostjo objektivnih
struktur in kognitivnih struktur, resnična podlaga realistične teorije gospostva in politike.
Od vseh vrst »skritega prepričevanja« je najbolj neomajna tista, ki jo čisto preprosto izvaja
red stvari.
V zvezi s tem bi se lahko čudili, če nekatera izmed napačnih razumevanj, katerih predmet je bilo vaše delo v Britaniji in v Združenih državah (veliko bolj kakor denimo v
Nemčiji ali v drugih celinskih državah), ne bi izvirala iz težnje akademskega uma, da bi
nezavedno univerzaliziral svoje partikularne strukture, to je, svojo nacionalno univerzitetno tradicijo tako v terminih standardov teorije (kakor pri tistih, ki vas primerjajo s
Parsonsom) kakor v terminih metod, vendar tudi v terminih stila.
Nekateri članki v revijah so čudovit nazorni pouk iz te vrste etnocentrizma, ki je hkrati
zmagoslaven in ujet v železno kletko svojega samoljubja. Še posebej mislim na nedavni esej
o knjigi Homo Academicus ( Jenkins, 1989), katerega avtor me vabi, naj se vrnem v kolegij
– seveda v angleški kolegij – da bi se naučil, kako se piše (»Bi lahko kdo dal profesorju
Bourdieuju izvod Gowerjevih Plain Words?).« Bi g. Richard Jenkins to napisal o Giddensu
ali Parsonsu, da ne omenjam Garﬁnkla? G. Jenkins se s tem, da mi očita domnevno navezanost na to, kar zmotno ima za francosko tradicijo (»igra igro z dolgo in uspešno tradicijo
30

»Sleherno simbolno gospostvo predpostavlja delež tistih, ki so mu podvrženi v obliki soudeležbe, ki ni ne pasivna podreditev večni prisili ne svobodna privrženost vrednotam ... Speciﬁčnost simbolnega nasilja je prav v dejstvu, da od osebe,
ki ga prestaja, zahteva držo, ki se upira običajni alternativi med svobodo in prisilo« (Bourdieu, 1982, 36).
31 To je ena izmed glavnih razlik med Bourdieujevo teorijo simbolnega nasilja in Gramscijevo (1971) teorijo hegemonije:
prva ne zahteva nobenega dejavnega »manufakturiranja« dela »prepričanja«, ki ga Gramsci pušča vnemar. Bourdieu
(1989c, 21) to pojasnjuje v naslednjem odlomku: »Legitimiranje družbenega reda ni ... produkt hotene in odločne propagandne akcije ali simbolnega vsiljevanja; prej izhaja iz dejstva, da agensi uporabljajo na objektivnih struktura družbenega
sveta zaznavne in ocenjevalne strukture, ki so izšle prav iz teh struktur in ki težijo k slikanju sveta, kakor da je samoumeven.«
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francoskega akademskega življenja«), kaže svojo nesporno privrženost tradiciji pisanja, ki se
sama ne more ločiti od doxæ – tak je pač svet – ki bolje kakor katerakoli prisega združuje
kako akademsko telo. Tako, denimo, ko gre tako daleč, da me daje iz kože zaradi izraza,
kakršen je »doksična modalnost izrekanj«, ne razkrije le svoje nevednosti (»doksična modalnost« je Husserlov izraz, ki ga etnometodologi niso naturalizirali), ampak tudi, in bolj
pomenljivo, nevednost o svoji lastni nevednosti in o zgodovinskih in družbenih razmerah,
ki jo omogočajo.
Če bi g. Jenkins sprejel način mišljenja, ki je sugeriran v Homo Academicus, in se reﬂeksivno zazrl v svojo kritiko, bi odkril globoko antiintelektualne dispozicije, ki se skrivajo za
njegovo hvalnico preproščini, in ne bi tako na ogled postavil naivno etnocentričnih predsodkov, ki so podlaga za njegovo denunciranje mojih stilističnih posebnosti (ki so vsekakor
bolj nemške kakor francoske). Preden se je pognal v eno izmed tistih nepravih polemičnih
objektivacij, pred katerimi svarim in se jih poskušam na vse kriplje obvarovati v Homo Academicus (»Kar je zares bilo sporočeno, je odlika velikega moža«), bi bil lahko vprašal, ali
čaščenje »preprostih besed«, preprostega stila, preproste angleščine ali poenostavljanja (kar
lahko privede virtuoze te antiretorične retorike, denimo Austina, do tega, da v naslovih svojih knjig ali člankov posnemajo naivno preproščino otroških popevčic), ni zvezano z drugo
akademsko tradicijo, njegovo lastno, v taki meri, da je vzpostavljeno kot absolutno merilo
slehernega možnega stilističnega prijema. In če bi bil razumel resnični namen Homo Academicus, bi v njegovi neusklajenosti našel ne le svoj gnus ob mojem pisanju, ampak tudi priložnost za preverjanje arbitrarnosti stilističnih tradicij, ki so jih vsilili in v glave vtepli različni
šolski sistemi; to se pravi, priložnost, da bi samega sebe vprašal, ali zahteve, ki jih britanske
univerze uveljavljajo v zadevah govorice, ne vzpostavljajo cenzure, ki je tem bolj strašna, ker
lahko ostane skoraj molče sprejeta, skoznjo pa se izvajajo nekatera neznana omejevanja in
pohabljenja, s katerimi šolski sistemi prizadenejo vse nas.32
Tukaj vidimo funkcijo koncepta kulturna arbitrarnost (ta koncept so velikokrat preverjali moji kritiki), in sicer to, da nam rabi za orodje preloma z intelektualocentrično dokso.33 Intelektualci so velikokrat med tistimi, ki so v najmanj ugodnem položaju za to, da bi
odkrili simbolno nasilje ali se ga ovedli, zlasti tisto, s katerim upravlja šolski sistem, ker so
mu bili pač bolj intenzivno podvrženi kakor povprečna oseba in ker še naprej prispevajo k
njegovemu izvajanju.
32

Za Pierra Bourdieuja je ena izmed ovir za »prosto trgovino« z idejami prek dežel dejstvo, da so tuja dela interpretirana
skozi domače sheme razumevanja, o katerih je lahko uvoznik povsem nepoučen. To je tako imperativno, da se akademiki
osvobajajo konceptnih in presojevalskih predsodkov, vdelanih v nacionalne akademske tradicije, zato je »internacionalizacija (ali ’denacionalizacija’) mišljenjskih kategorij pogoj za intelektualni univerzalizem« (Bourdieu, 1990, 10).
33 O tem konceptu je razsežna diskusija v Reprodukciji v vzgoji, kulturi in družb [Reproduction in Education, Culture and
Society] (Bourdieu in Passeron, 1977e.) Drugo orodje preloma z učenjaško dokso je družbena zgodovina intelektualnih
orodij, zlasti pa sociologija geneze in družbenih rab »Kategorije profesorske sodbe [Categories of Professoral Judgement« ] (Bourdieu, 1988a, 194–225, in Bourdieu, 1989a, 1. del).
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Pred kratkim ste naprej obdelali koncept simbolno nasilje v eseju o spolu (Bourdieu,
1990i), v katerem ste si nabrali nenavadno kombinacijo virov – svoj etnografski material o tradicionalni alžirski družbi, literarno vizijo Virginie Woolf in tako imenovana
velika besedila ﬁlozoﬁje (od Kanta do Sartra), obravnavana kot »antropološki dokumenti« – da ste izbezali teoretsko in zgodovinsko speciﬁčnost moškega gospostva.
Da bi poskusil razplesti logiko spolnega gospostva, za katero se mi zdi, da je paradigmatska oblika simbolnega nasilja, sem se odločil, da bom utemeljil svojo analizo na svoji
etnografski raziskavi med Kabili v Alžiriji, in to zaradi dveh razlogov. Prvič, hotel sem se
izogniti prazni spekulaciji teoretskega diskurza, njegovim klišejem in sloganom o spolu in
moči, ki so precej več naredili za to, da so temo skalili, kakor za to, da bi jo razjasnili. Drugič,
to sredstvo uporabljam, da bi onemogočil kritično težavo, ki jo zastavlja spolna analiza: v
tem primeru imamo opraviti z institucijo, ki je bila tisočletja vpisana v objektivnost družbenih struktur in v subjektivnost mentalnih struktur, tako da ima analitik ali analitičarka vse
možnosti, da bo kot instrumente spoznavanja uporabljal/a zaznavne in miselne kategorije,
ki bi jih naj obravnaval ali obravnavala kot spoznavne predmete. Ta severnoafriška hribovska
družba je še posebej zanimiva, ker je resnična kulturna shramba, ki je skozi obredne prakse,
pesništvo in oralno tradicijo pri življenju ohranjala sistem reprezentacij ali, bolje, sistem
načel vizije in di-vizije, ki je skupen vsej mediteranski civilizaciji in ki je v naših mentalnih strukturah in deloma v naših družbenih strukturah preživel do danes. Kabilski primer
obravnavam kot nekakšno »povečavo«, na kateri lahko laže dešifriramo temeljne strukture
moške vizije sveta: »falonarcisistična« kozmologija, katere kolektivno in javno (re)prezentacijo daje, straši po našem lastnem nezavednem.
To branje kaže predvsem to, da je moški red tako globoko zasidran, da ne potrebuje
nobenega upravičila: sam se uveljavlja kot samoumeven, univerzalen (moški, vir je tisto
posebno bitje, ki sebe doživlja kot univerzalno, ki ima monopol nad človeškim, homo). Teži
k temu, da bi bil zagotovljen zaradi skoraj popolne in neposredne skladnosti med družbenimi strukturami, kakršne se izražajo v družbeni organizaciji prostora in časa, na eni strani
in kognitivnimi strukturami, vpisanimi v telesa in ume, na drugi. Dejansko dominirani, se
pravi ženske, na sleherni predmet (naravnega in družbenega) sveta, zlasti pa na gospostveno
razmerje, v katero so ujete, a tudi na osebe, skozi katere se to razmerje udejanja, nanašajo nemišljene sheme mišljenja, ki so produkt utelešenja tega razmerja moči v obliki parnih dvojic
(visoko/nizko, veliko/majhno, notri/zunaj, ravno/ukrivljeno itn.) in ki jih zato vodijo v
konstruiranje tega razmerja iz zorne točke gospodujočega, se pravi, kot naravnega.
Primer spolnega gospostva bolje kakor katerikoli drug kaže, da se simbolno nasilje izvršuje skozi dejanje spoznanja in nepriznavanja, ki je onkraj – ali tostran – nadziranj zavesti in
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volje, v nejasnostih shem habitusa, ki so hkrati spolno določene in spol določajoče.34 In kaže,
da ne moremo razumeti simbolnega nasilja in prakse, ne da bi v celoti opustili učenjaško
opozicijo med prisilo in privolitvijo, vsiljevanjem od zunaj in notranjim nagibom. (Po dvesto letih prodornega platonizma nam je težko misliti, da lahko telo »misli samo« z logiko,
ki je drugačna od teoretske reﬂeksije.) V tem pomenu lahko rečemo, da spolno gospostvo
sestoji iz tistega, kar v francoščini imenujemo contrainte par corps, prisila prek telesa. Delo
socializacije teži k izvrševanju postopne somatizacije razmerij spolnega gospostva s pomočjo dvojne operacije: prvič s sredstvi družbene konstrukcije videnja biološkega spola, ki sam
rabi za podlago vsem mitskim videnjem sveta; in drugič, prek vtepanja v glavo telesne hexis,
ki tvori resnično utelešeno politiko. Z drugimi besedami, moška sociodiceja dolguje svojo
speciﬁčno učinkovitost dejstvu, da legitimira gospostveno razmerje s tem, da ga vpisuje v
biološko, ki je samo biologizirana družbena konstrukcija.
To dvojno delo vtepanja v glavo, ki je hkrati spolno diferencirano in spolno diferencirajoče, vsiljuje moškim in ženskam različne nize dispozicij glede na družbene igre, za katere velja,
da so ključno pomembne za družbo, denimo igre časti in vojne (prikrojene za razkazovanje
moškosti, možatosti) ali v razvitih družbah vse najbolj cenjene igre, denimo politika, posli,
znanost itn. Maskulinizacija moških teles in feminizacija ženskih teles izvaja somatizacijo
kulturne arbitrarnosti, ki je trajna konstrukcija nezavednega.35 Potem ko sem to pokazal, sem
se prestavil z enega konca kulturnega prostora na drugega in raziskal to izvorno izključitveno
razmerje iz zornega kota dominiranih, kakor je izraženo v romanu Virginie Woolf (1987)
K svetilniku**** [To the Lighthouse]. V tem romanu najdemo nenavadno perspektivno analizo paradoksne razsežnosti simbolnega gospostva, in to gospostva, ki ga feministična kritika
skoraj zmerom prezre, namreč gospostva, ki ga izvaja gospostvo nad gospodujočim: žensko
gledanje na obupano in nekako pomilovanja vredno prizadevanje, ki ga mora moški v svojem
zmagoslavnem nezavednem vložiti, da bi poskusil izkazati se za vrednega gospodujoče ideje
moškega. Poleg tega nam Virginia Woolf omogoča razumeti, kako ženske z nepoznavanjem
illusionem, ki nas privede do tega, da se angažiramo v središčni igri družbe, uidejo libidini dominandi, ki pride s to vpletenostjo, in so zato družbeno nagnjene k temu, da pridobijo relativno
luciden pogled na moške igre, ki se jih po navadi udeležujejo zgolj prek zastopnika.
34

Neposredna usklajenost spolno določenega habitusa z družbenim svetom, oblitim s seksualnimi asimetrijami, pojasnjuje,
kako so ženske lahko prišle do tega, da so naskrivaj soglašale z oblikami agresije, ki jih viktimizirajo, denimo s posilstvom,
ali jih celo dejavno branijo ali opravičujejo. Lynn Chancer (1987) podaja živahno demonstracijo tega procesa v svoji študiji
o negativnih reakcijah Portugalk na močno publicirano skupinsko posilstvo neke Portugalke v Bedfordu, Massachusetts,
marca 1983. Tile komentarji o sodnem postopku dveh žensk, ki sta bili na pohodu v obrambo šestih posiljevalcev, razkrivajo
globoko samoumevno naravo podmen v zvezi z moškostjo in ženskostjo, kakor sta družbeno opredeljeni znotraj te skupnosti: »Portugalka sem in sem ponosna na to. Sem tudi ženska, vendar ne vidite, da me kdo posiljuje. Če vržete psu kost, jo gre
iskat – če hodite okrog goli, bodo moški planili na vas.« »Nič ji niso naredili. Njene pravice so biti doma z dvema otrokoma
in biti dobra mati. Portugalka bi morala biti s svojimi otroki in konec« (Chancer, 1987, 251).
35 Henley (1977) kaže, kako se za ženske misli, da zasedajo prostor, hodijo, se postavljajo v drže, ki so primerne za njihovo
vlogo v delitvi dela med spoloma, to je, kako družbena organizacija globoko oblikuje naše telo na spolno speciﬁčen način.
**** V slovenskem prevodu Rape Šuklje je delo izšlo leta 1988 pri Cankarjevi založbi v Ljubljani.
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Ostane nama še, da pojasniva uganko nižjega statusa, ki je skoraj univerzalno dodeljen
ženskam. Glede tega predlagate rešitev, ki je v soglasju z nekaterimi feminističnimi odgovori (npr. O’Brien, 1981), čeprav je drugačna od njih.
Da bi razložilli dejstvo, da so ženskam v najbolj znanih družbah namenjene nižje
družbene pozicije, je potrebno upoštevati asimetrijo statusov, pripisanih obema spoloma v
ekonomiji simbolnih menjav. Medtem ko so moški subjekti poročnih strategij, skozi katere
si prizadevajo obdržati ali povečati svoj simbolni kapital, so ženske vselej obravnavane kot
objekti teh menjav, v katerih krožijo kot simboli, ki ustrezajo očitnim svaštvom. Ko so ženske tako odete v simbolno funkcijo, so prisiljenje neprenehoma delati na tem, da ohranijo
svojo simbolno vrednost tako, da se podrejajo moškemu idealu ženske vrline, opredeljene
kot čistost in lahkovernost, in tako, da so se oskrbele z vsemi telesnimi in kozmetičnimi
atributi, ki naj bi povečali njihovo telesno vrednost in privlačnost. Ta predmetni status, ki
je podeljen ženskam, je najbolje viden na mestu, ki ga kabilski mitsko-obredni sistem daje
njihovemu prispevku k reprodukciji. Ta sistem paradoksno zanika povsem žensko delo nosečnost (kakor zanika tudi ustrezna obdelovanja zemlje v agrarnem ciklu) v prid moškemu
posegu v spolnem dejanju. Enako kakor v naših družbah je privilegirana vloga, ki jo ženske
primerno igrajo v simbolni produkciji enako znotraj gospodinjstva kakor zunaj njega, vselej
devalvirana, če že ni odpravljena (npr. de Saint Martin, 1990b o pisateljicah).
Moško gospostvo tako temelji na logiki ekonomije simbolnih menjav, se pravi, na temeljni
asimetriji med moškimi in ženskami, vpeljani v družbeno konstrukcijo sorodstva in poroke: na asimetriji med subjektom in objektom, agensom in orodjem. In prav relativna avtonomija simbolnega kapitala pojasnjuje, kako se lahko moško gospostvo podaljšuje navzlic
spremembam načina produkcije. Iz tega sledi, da lahko osvoboditev žensk izide zgolj iz
usmerjene kolektivne akcije in simbolnega boja, ki je zmožen praktično kljubovati neposredni usklajenosti utelešenih in objektivnih struktur, se pravi, iz simbolne revolucije, ki postavlja pod vprašaj same temelje produkcije in reprodukcije simbolnega kapitala, še posebej
pa dialektiko pretenzije in odličnosti, ki je korenina produkcije in porabe kulturnih dobrin
kot znamenj odličnosti.36

36

»Res, vse nas sili, naj mislimo, da je prvi pogoj za osvoboditev žensk pristno kolektivno obvladovanje družbenih mehanizmov gospostva, ki nam onemogoča, da bi kulturo, se pravi, askezo in sublimacijo, v katerih in skozi katere človeštvo
vzpostavlja samo sebe, pojmovali drugače kakor naturalizirano usodo gospodovanih skupin – žensk, revežev, kolonizirancev, stigmatiziranih manjšin itn. Ker je jasno, da ženske vstopajo v dialektiko pretenzije in distinkcije bolj kot predmeti
kakor kot subjekti, čeprav te skupine niso popolnoma in vselej identiﬁcirane z naravo, ki rabi za kontrastno ozadje vsem
kulturnim igram« (Bourdieu, 1990c, 20).

º 3-4 (37/38), 2010

VOL. XII, N

310

EPISTEMIČNE DILEME:
REFLEKSIJA V ZNANOSTI, POMEN KRITIČNE MISLI IN INTERVENCIJE V REALNO,
KONCEPTNO MIŠLJENJE, DEKONSTRUKCIJA NEZNANSTVENIH (DOKSIČNIH) PRIMESI
V DISKURZIVNIH REPREZENTACIJAH

LITERATURA
Addelson, K. P. (1990): »Why Philosophers Should Become Sociologists (and Vice Versa)«, v:
Becker, H. S., McCall, M. M. (ur.), Symbolic Interaction and Cultural Studies, Chicago, The University of Chicago Press, 119–147.
Alexander, J. C. et al. (1987): The Micro-Macro Link, Berkeley & Los Angeles, University of
California Press.
Austin, J. L. (1962): How to Do Things with Words, New York, Oxford University Press.
Benveniste, E. (1969): La vocabulaire des institutions indo-européennes, Pariz, Éditions de Minuit.
Boschetti, A. (1988 [1985]): The Intellectual Entre prise: Sartre and ’Les temps modernes’, Evanston, Northwestern University Press.
Bourdieu, P. (1962): »Célibat et condition paysanne«, v: Études rurales, št. 5–6 (april), 32–136
(ponatisnjeno v Pierre Bourdieu, The Ball of Bachellors, Chicago, University of Chicago Press,
2004).
Bourdieu, P. (1968): »Outline of a Sociological Theory of Art Perception«, v: International Social
Sceince Journal, št. 10 (zima), 589–612.
Bourdieu, P. (1971a [1966]): »Intellectual Field and Creative Project«, v: Young, M. F. D., Knowledge and Control: New Directions for the Sociology of Education, London, Collier-Macmillian.
Bourdieu, P. (1971b): »Genèse et structure du champ religieux«, v: Revue française de sociologie,
letn. 12, št. 3 (julij-september), 294–334.
Bourdieu, P. (1971c): »Disposition esthétique et compétence artistique«, v: Les temps modernes,
št. 295 (februar), 1345–1378.
Bourdieu, P. (1971d): »Champ du pouvoir, champ intellectuel et habitus de classe«, v: Scolies, št.
1, 7–26.
Bourdieu, P. (1974): »Les fractions de la classe dominante et les moides d’appropriation de
l’oeuvre d’art«, v: Social Science Information, letn. 13, št. 3, 7–32.
Bourdieu, P. (1975a): »La critique du discours lettré«, v: Actes de la recherche en scineces sociales,
št. 5/6, 4–8.
Bourdieu, P. (1975b): »La lecture de Marx: quelques remarques critiques à propos de ’Quelques
remarques critiques à propos de ’Lire le Capital’«, v: Actes de la recherche en sciences sociales, št. 5/6,
65–79.
Bourdieu, P. (1975c): »L’ontologie politique de Martin Heidegger«, v: Actes de la recherche en
sciences sociales, št. 5/6, 109–156.
Bourdieu, P. (1977a [1972]): »Marriage Strategies as Strategies of Social Reproduction«, v: Foster, R., Ranum, O., Family and Society: Selection from the Annales, Baltimore, The Johns Hopkins
University Press.
Bourdieu, P. (1977b): »The Economy of Lingustic Exchanges«, v: Social Science Information letn.
16, št. 6, 645–668.
Bourdieu, P. (1979): »Les trois états du capital culturel«, v: Actes de la recherche en sciences sociales, letn. 30, 3–6.
Bourdieu, P. (1980a [1977]): »The Production of Belief: Contribution to an Economy of Symbolic Goods«, v: Media, Culture and Society, št. 2 (julij), 261–293.
Bourdieu, P. (1980b): Questions de sociologie, Pariz, Éditions de Minuit.

º 3-4 (37/38), 2010

VOL. XII, N

311

Bourdieu, P. (1980c): »Le capital social«, v: Actes de la recherche en sciences sociales, št. 31, 2–3.
Bourdieu, P. (1980d): »Sartre«, v: London Review of Books 2, št. 20 (20. oktober), 11–12.
Bourdieu, P. (1980e): »Le Nord et le Midi: contribution à une analyse de l’eﬀet Montesquieu«, v:
Actes de la recherche en sciences sociales 35, 21–25.
Bourdieu, P. (1981a): »La représentation politique. Éléments pour une théorie du champ politique«, v: Actes de la recherche en sciences sociales, št. 37 (februar-marec), 3–24.
Bourdieu, P. (1981b): »Épreuve scolaire et consécration sociale. Les classes préparatoires aux
Grandes écoles«, v: Actes de la recherche en sciences sociales, št. 39, 3–70.
Bourdieu, P. (1982): Ce que parler veut dire. L’économie des échanges linguistiques, Pariz, Librairie
Arthème Fayard.
Bourdieu, P. (1983a): »The Philosophical Establishment«, v: Monteﬁore, A. (ur.), Philosophy in
France Today, Cambridge, Cambridge University Press, 1–8.
Bourdieu, P. (1983b): »Vous avez dit ’populaire’«, v: Actes de la recherche en sciences sociales, št. 46,
98–105.
Bourdieu, P. (1983c): »Les sciences sociales et la philosophie«, v: Actes de la recherche en sciences
sociales, št. 47/48, 45–52.
Bourdieu, P. (1983d): »The Field of Cultural Production, or the Economic World Reversed«, v:
Poetics, št. 12 (november), 311–356.
Bourdieu, P. (1984 [1979]): Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste, Cambridge,
Mass, Harvard University Press; London, Routledge & Kegan Paul.
Bourdieu, P. (1985a [1984]): »Social Space and the Genesis of Groups«, v: Theory and Society,
letn. 14, št. 6 (november), 723–744.
Bourdieu, P. (1985b): »Delegation and Political Fetishism«, v: Thesis Eleven, št. 10/11 (november), 56–70.
Bourdieu, P. (1985c [1971]): »The Market of Symbolic Goods«, v: Poetics, št. 14 (april), 13–44.
Bourdieu, P. (1985d): »Les intellectuels et les pouvoirs«. Michel Foucault, une histoire de la vérité,
Pariz, Syros: 93–94.
Bourdieu, P. (1986): »From Rules to Strategies«, v: Cultural Anthropology letn. 1, št. 1 (februar),
110–120.
Bourdieu, P. (1987a): Choses Dites, Pariz, Éditions de Minuit.
Bourdieu, P. (1987b): »What Makes a Social Class? On Theoretical and Practical Existence of
Groups«, v: Berkeley Journal of Sociology, št. 32, 1–18.
Bourdieu, P. (1987c): »The Historical Genesis of a Pure Aesthetics«, v: The Journal of Aesthetics
and Art Criticism (posebna številka o »Analitični estetiki«, ki jo je uredil Richard Schusterman).
Bourdieu, P. (1987d): »Legitimation and Structured Interests in Weber’s Sociology of Religion«,
v: Whimster, S., Lash, S. (ur.), Max Weber, Rationality, and Modernity, London, Allen & Unwin.
Bourdieu, P. (1987e): »L’institutionalisation de l’anomie«, v: Cahiers du Musée national d’art
moderne, št. 19/20 (junij), 6–19.
Bourdieu, P. (1987f [1986]): »The Force of Law: Toward a Sociology of the Juridical Field«, v:
Hastings Journal of Law, št. 38, 209–248.
Bourdieu, P. (1988a): Homo Academicus, Cambridge, Polity Press; Stanford, Stanford University Press.
Bourdieu, P. (1988b): L’ontologie politique de Martin Heidegger, Pariz, Éditions de Minuit (v
angleščini The Political Ontology of Martin Heidegger, Cambridge, Polity Press; Stanford, Stanford
University Press, 1991).
º 3-4 (37/38), 2010

VOL. XII, N

312

EPISTEMIČNE DILEME:
REFLEKSIJA V ZNANOSTI, POMEN KRITIČNE MISLI IN INTERVENCIJE V REALNO,
KONCEPTNO MIŠLJENJE, DEKONSTRUKCIJA NEZNANSTVENIH (DOKSIČNIH) PRIMESI
V DISKURZIVNIH REPREZENTACIJAH

Bourdieu, P. (1988c): »Flaubert’s Point of View«, v: Critical Inquiry, št. 14 (pomlad), 539–562.
Bourdieu, P. (1989a): La Noblesse d’État. Grandes écoles et esprit de corps, Pariz, Les Éditions de Minuit.
Bourdieu, P. (1989b): »Reproduction interdite. La dimension symbolique de la domination
économique«, v: Études rurales, št. 113/114 (januar-junij), 15–36.
Bourdieu, P. (1989c [1988]): »Social Space and Symbolic Power«, v: Sociological Theory, letn. 7,
št. 1 (junij), 18–26.
Bourdieu, P. (1990a [1980]): The Logic of Practice, Cambridge, Polity Press; Stanford, Stanford
University Press.
Bourdieu, P. (1990b): »The Scholastic Point of View«, v: Cultural Anthropology, letn. 5, št. 4
(november), 380–391.
Bourdieu, P. (1990c) : »La domination masculine«, v: Actes de la recherche en sciences sociales, št.
84, 2–31.
Bourdieu, P. (1990d): »Les conditions sociales de la circulation des idées«, v: Romanistische Zeitschrift für Literaturgeschichte, letn. 14, št. 1/2, 1–10.
Bourdieu, P. (1991a): »Aspirant philosophe. Un point de vue sur le champ universitaire dans les
années 50«. Les enjeux philosophiques des années 50, Pariz, Centre Georges Pompidou, 15–24.
Bourdieu, P. (1991b): Language and Symbolic Power (uredil in spremno besedo napisal John B.
Thompson), Cambridge, Polity Press; Mass., Harvard University Press.
Bourdieu, P. et al. (1965): Un art moyen. Essai sur les usages sociaux de la photographie. Pariz, Éditions de Minuit (v angleškem prevodu Photography: A Middle-Brow Art, Cambridge, Polity Press;
Stanford University Press, 1990).
Bourdieu, P., Boltanski, L. (1975): »Le fétichisme de la langue«, v: Actes de la recherche en sciences sociales, št. 2, 95–107.
Bourdieu, P., Chamboredon, J.-C., Passeron, J.-C. (1973 [1968]): Le métier de sociologue. Préalables épistémologiques. 2. izdaja Pariz & Hag, Mouton (v angleškem prevodu z naslovom The Craft
of Sociology: Epistemological Preliminaries, Berlin & New York, Walter de Gruyter, 1991).
Bourdieu, P., Christin, R. (1990): »La construction du marché. Le champ administratif et la production de la ’politique du logement’«, v: Actes de la recherche en sciences sociales, št. 81/82, 65–85.
Bourdieu, P., Delasaut, Y. (1975): »Le couturier et sa griﬀe. Contribution à une théorie de la
magie«, v: Actes de la recherche en sciences sociales, št. 1, 7–36.
Bourdieu, P., Darbel, A., Schnapper, D. (1966): L’amour de l’art. Les musées d’art européens et
leur public, Pariz, Éditions de Minuit (v angleškem prevodu The Love of Art. Cambridge, Polity
Press; Stanford, Stanford University Press, 1990).
Bourdieu, P., Hahn, O. (1970): »La théorie«, v: VH 101I, št. 2 (poletje), 12–21.
Bourdieu, P., Passeron, J.-C. (1977 [1970]): Reproduction in Education, Society and Culture,
London, Sage.
Bürger, P. (1990): »The Problem of Aesthetic Value«, v: Collier, P., Geyer-Ryan, H. (ur.), Literary
Theory Today, Ithaca, New York, Cornell University Press, 23–34.
Chancer, L. S. (1987): »New Bedford, Massachusetts, 6. marec 1983 – 22. marec 1984: The
’Before’ and ’After’ of a Group Rape«, v: Gender and Society, letn. 1, št. 3 (september), 239–260.
Chomsky, N. (1967): »General Properties of Language«, v: Darles, I. L. (ur.), Brain Mechanisms
Underlying Speech and Language, New York & London, Grune & Straton.
Collins, R. (1988-1989): »For a Sociological Philosophy«, v: Theory and Society, letn. 17, št. 5,
669–702.
º 3-4 (37/38), 2010

VOL. XII, N

313

Crow, G. (1989): »The Use of the Concept of Strategy in recent Sociological Literature«, v: Sociology, letn. 23, št. 1 (februar), 1–24.
Davidson, A. I. (ur.) (1989): »Symposium on Heidegger and Nazism«, v: Critical Theory, letn.
15, št. 2 (zima), 407–488.
Dupréel, E. (1978): Les Sophistes: Protagoras, Gorgias, Prodicus, Hippias, Pariz, Éditions Griﬀon
(Bibliothèque Scientiﬁque).
Fabiani, J.-L. (1989): Les philosophes de la République, Pariz, Éditions de Minuit (zbirka »Le sens
commun«).
Farias, V. (1989 [1987]): Heidegger and Nazism (uredila in spremno besedo napisala Jospeh
Margolis in Paul Bunell), Philadelphia, Temple University Press.
Fornel, M. de (1983): »Légitimité et actes de langage«, v: Actes de la recherche en sciences sociales,
št. 46, 31–38.
Goﬀman, E. (1981): Forms of Talk, Philadelphia, University of Pennsylvania Press.
Goodwin, M. H. (1990): He-Said-She-Said: Talk as Social Organization Among Black Children,
Bloomington, Indiana University Press.
Gramsci, A. (1971): Selections from the Prison Notebooks, New York, International Publishers.
Guiraud, P. (1965): Le français populaire, Pariz, Presses Universitaires de France.
Hareven, T. K. (1990): »A Complex Relationship: Family Strategies and the Process of Economic Change«, v: Friedland, R., Robertson, A. F. (ur.), Beyond the Marketplace: Rethinking Economy
and Society, New York, Aldine de Gruyter, 215–244.
Henley, N. (1977): Body Politics, Englewood Cliﬀs, N. J., Prentice-Hall.
Jenkins, R. (1989): »Language, Symbolic Power and Communication: Bourdieu’s ’Homo Academicus’«, v: Sociology, letn. 23, št. 4 (november), 639–645.
Kauppi, N. (1991): Tel Quel: La constitution sociale d’une avant-garde, Helsinki, The Finnish
Society of Sciences and Lettres.
Labov, W. (1973): Language in the Inner City: Studies in the Black English Vernacular, Philadelphia, University of Pennsylvania Press.
Laks, B. (1983): »Langage et pratiques sociales. Étude sociolinguistique d’un groupe d’adolescents«, v: Actes de la recherche en sciences sociales, št. 46, 73–97.
Maresca, S. (1983): Les dirigeants paysans, Pariz, Éditions de Minuit (zbirka »Le sens commun«).
Margolis, J., Bunell, P. (ur.) (1990): Heidegger and Nazism, Philadelphia, Temple University
Press.
Mauss, M. (1950a [1902–1903]): »Esquisse d’une théorie générale de la magie«. Sociologie et anthropologie, Pariz, Presses Universitaires de France, 1–141 (v angleškem prevodu A General Theory
of Magic. New York, Norton, 1975).
Mauss, M. (1950b [1936]): »Les techniques du corps«, v: Sociologie et anthropologie, Pariz
Presses Universitaires de France, 365–386 (v angleškem prevodu »Techniques of the Body«, v:
Economy and Society, št. 2, 70–88).
Medick, H., Warren, D. (ur.) (1984): Interest and Emotion: Essays on the Study of Family and
Kinship, Cambridge, Cambridge University Press; Pariz, Éditions de la Maison des sciences de
l’homme.
Morgan, D. H. (1989): »Strategies and Sociologists: A Comment on Crow«, v: Sociology, letn.
23, št. 1 (februar), 25–29.
O’Brien, M. (1981): The Politics of Reproduction, London, Routledge&Kegan Paul.
º 3-4 (37/38), 2010

VOL. XII, N

314

EPISTEMIČNE DILEME:
REFLEKSIJA V ZNANOSTI, POMEN KRITIČNE MISLI IN INTERVENCIJE V REALNO,
KONCEPTNO MIŠLJENJE, DEKONSTRUKCIJA NEZNANSTVENIH (DOKSIČNIH) PRIMESI
V DISKURZIVNIH REPREZENTACIJAH

Pinto, L. (1975): Les philosophes entre le lycée et l’avant-garde. Les métamorphoses de la philosophie
dans la France d’aujourd’hui, Pariz, L’Harmattan.
Récanati, R. (1982): Les énoncés performatifs, Pariz, Éditions de Minuit.
Sacks, H., Schegloﬀ, E. A. (1979): »Two Preferences in the Organization of Reference to Persons in Conversation and their Interaction«, v: Psathas, G., Everyday Language: Studies in Ethnomethodology, New York, Irvington Press, 15–21.
Saussure, F. de (1974 [1960]): Course in general Linguistics, London, Fontana.
Sharrock, W., Anderson, B. (1986): The Ethnomethodologists, London, Tavistock.
Snook, I. (1990): »Language, Truth and Power: Bourdieu’s ’Ministerium’«, v: Harker, R., Mahar
C., Wilkes C. (ur.), An Introduction to the Work of Pierre Bourdieu, New York, Saint Martin’s Press,
160–180.
Thompson, J. B. (1984): »Symbolic Violence: Language and Power in the Sociology of Pierre
Bourdieu«, v: Studies in the Theory of Ideology, Cambridge, Polity Press, 42–72.
Thompson, J. B. (1991): »Editor’s introduction«, v: Bourdieu, P., Language and Symbolic Power,
Cambridge, Polity Press; Cambridge, Harvard University Press.
Wacquant, L. J. D. (1987): »Symbolic Violence and the Making of the French Agriculturalist An
Inquiry into Pierre Bourdieu’s Sociology«, v: Australian and New Zealand Journal of Sociology, letn.
23, št. 1 (marec), 65–88.
Woolf, S. (ur.) (1991): Domestic Strategies: Work and Family in France and Italy, 1600–1800,
Cambridge, Cambridge University Press; Pariz, Éditions de la Maison des sciences de l’homme.
Woolf, V. (1987 [1927]): To the Lighthouse, New York, Harvest / HBJ Books.

º 3-4 (37/38), 2010

VOL. XII, N

315

EPISTEMIČNE DILEME:
REFLEKSIJA V ZNANOSTI, POMEN KRITIČNE MISLI IN INTERVENCIJE V REALNO,
KONCEPTNO MIŠLJENJE, DEKONSTRUKCIJA NEZNANSTVENIH (DOKSIČNIH) PRIMESI
V DISKURZIVNIH REPREZENTACIJAH

Alenka Janko Spreizer

MEHANIZMI IZKLJUČEVANJA ROMOV IN PREMISLEK
O SEGREGACIJSKIH PRAKSAH ROMOV :
PRIMER OSNOVNE ŠOLE BRŠLJIN
UVOD
Nasmejani obris moškega obraza v rumeni barvi upodablja dr. Milana Zvera, ministra
za šolstvo in šport. Upodobljen je pred Triglavom, najvišjo goro v Julijskih Alpah, ki predstavlja v nacionalnem diskurzu simbol »slovenstva« (po nacionalistično obarvanem ljudskem
prepričanju namreč tisti, ki ne zleze na Triglav, skorajda ne more pripadati slovenskemu občestvu). Zverovo brado zakrivajo posode za smeti, kjer so shranjeni jedrski odpadki, papir,
kovinska embalaža, steklo in drugi odpadki
za recikliranje. V eni izmed kant naj bi bili
Romi: posoda je namreč označena z romsko
zastavo. Napis sporoča: »Pri nas jih zbiramo ločeno. Slovenija – čista dežela«. Oglas
jasno sporoča, da so Romi, simbolizirani z
romsko zastavo, ena od okolju škodljivih
substanc in potemtakem zahtevajo posebni
tretma, ki je enak ravnanju s smetmi.
Šlo naj bi za družbenoangažirani oglas.
Razpis za družbeno angažirano oglaševanje
je objavil tednik Mladina, za katerega je
značilno razmeroma kritično poročanje o
odnosih med Romi in Neromi. Čeprav bi
si zaslužil medijski diskurz o Romih v tem
časopisu posebno obravnavno, se s tem ne
bomo podrobneje ukvarjali. S primerom
tega oglasa pa želimo pokazati, da je bila
segregacija odmevni dogodek, ki je razburil
poleg lokalnih prebivalcev v okolici Novega
mesta tudi širšo javnost, sprožil pa je reakcije tudi med oglaševalci.1
1

Slika : Mladinin oglas. Avtor: Jure Perpar,
URL: http://www.mladina.si/projekti/proglas/razpisi/-romi/_proglas.html-l,
dostop . . .

Pomembno je poudariti, da oglas ne more doseči svojega namena, če splošna javnost razume simbola romske modre in
zelene zastave s piktogramom rdečega kolesa, s katero so zastopani Romi.
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V članku želim analizirati incident, do katerega je prišlo v prvi tretjini leta 2005.
Januarja 2005 so mediji poročali o sporu in ﬁzičnem obračunu med romskim očetom
in učiteljem na Osnovni šoli Bršljin na Dolenjskem. Nestrpni pobudniki t.i. »civilne
iniciative« so ta dogodek izrabili za promocijo svojih rasističnih zahtev. V Novem mestu
je skupina staršev otrok iz Osnovne šole Bršljin s pomočjo peticije, v kateri so zahtevali
enakomerno prerazporeditev romskih otrok na vse osnovne šole v mestni občini, dosegla, da je tedanji minister za šolstvo Milan Zver sprejel segregirano obliko pouka, ki je
romske učence uvrstila v posebne oddelke, četudi je to v nasprotju s slovensko šolsko
zakonodajo in četudi so trendi izobraževanja romskih otrok v Evrope usmerjeni v integracijo.
Članek poskuša odgovoriti na vprašanje, kako je bilo mogoče izvesti diskriminatorno segregacijo romskih otrok ob tem, ko je del strokovnjakov za »romsko problematiko«, zlasti pravnikov, ter uslužbencev Urada za narodnosti dolgo časa vztrajal na
mnenju, da je romska problematika v Sloveniji vsaj v pravnem smislu zgledno urejena.
V tekstu odgovorimo na to vprašanje s tezo, da je omenjeni incident mogoč tudi zaradi
speciﬁčne organizacije raziskovalne perspektive v polju proučevanja procesov etničnega
razlikovanja v Sloveniji. V okviru speciﬁčno slovenskih etničnih študij, ki jih imenujemo
za tisti segment strokovnjaštva o Romih, ki je označen za »slovensko romologijo«, za
katero smo že večkrat pokazali, da se konsolidira s političnim diskurzom o Romih, je vse
od osamosvojitve Slovenije naprej značilno vztrajanje na stališču, da so Romi posebna
etnična manjšina oziroma etnična skupnost. Naša teza je, da je takšno stališče prispevalo
k etnicizaciji Romov, zlasti še k homogiziranju in rasializiranju romske kulture, kar se
odraža v omenjeni »rešitvi« škandala na OŠ Bršljin, pa tudi v strateških dokumentih za
vzgojo in izobraževanje Romov, ki so bili nedavno sprejeti. Za ilustracijo ozadja te teze
bo na kratko povzeta speciﬁčno zasnovana »romologija«, njen obseg problematizacij in
etične implikacije. Nadalje je naša teza, da je bil omenjeni incident mogoč zato, ker se
vprašanje šolanja romskih otrok, ki je v politiki ena od prioritetnih nalog »reševanja romske problematike« v Sloveniji, že več let rešuje razmeroma počasi in netransparentno ter
ob odsotnosti ustrezno zasnovanih študij procesov etničnega in kulturnega razmejevanja
oziroma procesov konstruiranja kulturne in etnične razlike (cf. Janko Spreizer, 2002). Za
kontekstualiziranje razprave o romski problematiki bo povzeta tudi posebna zaščitna zakonodaja za Rome, s posebnim ozirom na izobraževanje. Nenazadnje nas k temu sklepu
napeljuje evidenca, da med strokovnjaki s področja pedagoških in andragoških ved, ki so
oblikovali dokument »Strategija vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji«
(Barle Lakota et al., 2005), ni bilo raziskovalca, ki bi se ukvarjal s študiji o kulturi in
socialni organizaciji Romov. To dejstvo je prispevalo k poudarjanju naturaliziranih in
rasializiranih značilnosti, ki so jih avtorji strategije poimenovali za etnične, kar ima pomembne konsekvence.
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Incident na Osnovni šoli Bršljin
V besedilu, ki sledi, bo najprej na kratko opisana eskalacija vsakdanjega rasizma do Romov na primeru incidenta v Osnovni šoli Bršljin, kakor so o njem poročali v medijih. Osemnajstega januarja 2005 je več medijev objavilo novico o domnevnem prerivanju med tremi
Romi, od katerih je bil eden oče romskega učenca, in med učiteljem, ki naj bi grobo ravnal z
romskim učencem. Učitelj naj bi romskega dečka »maltretiral«, kot so zapisali časopisi, zaradi
česar je učenčev oče ob spremstvu še dveh mož prišel k ravnatelju na pogovor. Ena izmed
interpetacij dogodka je bila, da naj bi učitelj posegel v prepir med učenci, v katerega naj bi bil
vpleten tudi enajstletni romski učenec, čigar oče je potem prišel v šolo. Ravnatelj je povedal, da
naj bi dečkov oče, ki sta ga spremljala še dva brata, udaril učitelja, ki je naključno prišel mimo,
potem ko so možje izstopali iz ravnateljeve pisarne. Pojasnil je tudi pričakovanje, da se spor
uredi »na miren način znotraj šole«. Dogodek sta obe strani prijavili policiji.2
Prve dni so mediji poročali, da naj spor ne bi imel hujših posledic, vendar je nakazoval
ksenofobično reakcijo, ki je sprožila vprašanje o varnosti: varnostna služba naj bi v prihodnje nadzorovala prihode in odhode učencev in omejila gibanje obiskovalcev. Ravnatelj si
je tudi prizadeval, da se o dogodku ne bi javno diskutiralo, saj naj bi v po Radiu Slovenija
povzeti izjavi dejal: »Ne želim delati zgodbe iz tega. Dejstvo je, da so Romi tukaj, da imamo
spore in da smo jih vseh 20 let uspešno reševali. Zdaj ga pač nismo mogli«.3
V okolju, kjer lokalni časopisi poročajo o nesoglasjih med Romi in Neromi ter pogosto
o različnih kršitvah zakonov Romov, večinoma s tendenco obtoževanja Romov, novica sama
po sebi po svojem rasističnem naboju ne bi bila nič kaj nenavadna, če ne bi v širšem medijskem prostoru sprožila niza poročanja o dogodkih v lokalni skupnosti na Dolenjskem.
Nekaj dni za poročanjem o domnevnem pretepu so mediji objavili še izjavo izjavo podpredsednika KS Bučne vasi, Silva Mesojedca, o razmišljanju staršev, da bi prešolali svoje otroke
iz šole OŠ Bršljin, kamor hodi 626 neromskih učencev. Starši, ki jih je motila prisotnost
86 romskih dijakov, naj bi o prešolanju razmišljali zato, ker naj bi njihovi otroci prihajali
domov prestrašeni in ustrahovani. Objavljena je bila tudi vest, da naj bi nekateri starši organizirali civilno iniciativo, ki si je prizadevala za rešitev konﬂiktov na Osnovni šoli Bršljin:
kar 400 staršev naj bi se podpisalo pod diskriminatorno zasnovano besedilo peticije, v kateri so zahtevali enakomerno prerazporeditev 86 romskih učencev med osnovne šole novomeškega šolskega okoliša zaradi dolgoletnega neuspešnega reševanja romske problematike
na OŠ Bršljin in »poslabšanja počutja in varnosti naših otrok«. Dodali so še, da na šoli
2

3

Romi napadli učitelja v Novem mestu. Dnevnik, torek, 18. 01. 2005,
http://www.dnevnik.si/clanek.asp?id=109058, in Oče učenca hotel obračunati z učiteljem. Dnevnik, sreda, 19.01.2005,
http://www.dnevnik.si/clanek.asp?id=109100, dostop: 28. 09. 2005)
Novo mesto: varnostniki na šolskih hodnikih. Dnevnik, četrtek 20. 01. 2005,
http://www.dnevnik.si/clanek.asp?id=109277, dostop: 28. 09. 2005.
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prevladujejo slabe razmere za »kakovostno podajanje učnega procesa tistim učencem, ki so
za to zainteresirani.«4 Neromski starši so zagrozili tudi z bojkotom, če njihove zahteve ne
bi bile rešene.
Lokaliziranje konﬂikta in njegovo reševanje v okviru šole ni bilo več mogoče. Ravnatelj
Anton Dragan je kmalu začel opozarjati na pristojnost občine in države ter se pri tem skliceval na zakonitost, vendar v zelo omejenem interpretativnem obsegu. Po prvi možnosti za
konstruktivno rešitev konﬂikta, s katero se je strinjal ravnatelj, bi šlo za ugoditev rasistični
zahtevi neromskih staršev po enakomerni disperziji romskih otrok med novomeške šole:
namesto, da bi romski otroci tako kot večina obiskovali najbližjo osnovno šolo, se je ravnatelj nekako strinjal, da bi romske otroke enakomerno prerazporedili, seveda ob poprejšnjem
soglasju romskih staršev.
V OŠ Bršljin hodijo romski učenci iz dveh romskih naselij, Brezje in Žabjak, skupaj
z neromskimi otroki iz Krajevne skupnosti Bučna vas. Za prerazporejanje otrok bi morali
na novo organizirati šolske okoliše, učenci, ki bi jih prerazporejali, pa naj bi bili prvenstveno
romski otroci. Pojavila so se tudi opozorila, da je pravna podlaga za takšno rešitev vprašljiva.
Ravnatelj je poudaril, da morajo s tem soglašati tudi romski starši, saj naj bi bilo njihovo
soglasje tisto, ki bi omogočalo legitimno in zakonito reševanje problema. Romski starši so
temu predlogu nasprotovali, saj so želeli, da bi njihovi otroci hodili v najbližjo šolo. Seveda
pa je v omenjeni spor kmalu posegla tudi lokalna skupnost. Kot druga možnost rešitve problema je bilo organiziranje posebnih ločenih romskih razredov, ki so nekoč že obstajali, nato
pa so bili ukinjeni zaradi diskriminatornosti. Na občini Novo mesto, kjer obstaja za »reševanje romske problematike« posebna komisija, se je novomeški podžupan Miloš Dular, ki
je tudi sicer odgovoren za »romsko problematiko«, bolj zavzemal za drugo možno rešitev
problema, vendar je vztrajal, da bi do nje moralo priti na državni ravni: poudaril je, da je
problem mogoče urediti le na ravni ministrstva za šolstvo, in sicer s spremembo zakonov.
Njegovo mnenje je bilo, da pri tem vprašanju občina nima pristojnosti.
Starši neromskih učencev, ki so sprva grozili z bojkotom pouka, so bojkot odpovedali,
ko je minister za šolstvo obljubil sestanek med predstavniki občine, staršev in ministrstva.
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture R. Slovenije je ostro nasprotoval zamislim o oblikovanju ločenih romskih oddelkov, dejanje pa je označil kot rešitev, ki je »pod vsako
civilizacijsko ravnjo«. Sindikat je zavrnil tudi očitke, da bi bilo izobraževanje na bršljinski šoli
zaradi prisotnosti romskih otrok, ki naj bi obremenjevali pouk, nestrokovno opravljeno. Odločno je zavrnil podtikanja, da učitelji zaradi dela z romskimi otroki zanemarjajo ostale učence.5
4
5

Dnevnik, 04. 03. 2005, http://www.dnevnik.si/clanek.asp?id=115399, dostop 28. 09. 2005.
Novomeški “protiromski bojkot” začasno odpovedan, v sredo iskanje možnih rešitev. Dnevnik, 04. 03. 2005,
http://www.dnevnik.si/clanek.asp?id=115520, dostop 28. 09. 2005
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Ministrova »formula za rešitev nastale situacije«
Minister je na sestanku s starši klonil političnim pritiskom organizatorjev t.i. »civilne
iniciative«, ki so bili v isti stranki kot tedanja predsednik vlade Janez Janša in minister Milan Zver: Predlagal je rešitev, po kateri je v okvir obstoječih razredov vpeljal posebne učne
skupine, kjer bodo »romski in ostali otroci ločeni po principu ﬂekisibilne diferenciacije oz.
nivojskega pouka«. Zver je poudaril, da je njegova rešitev kratkoročna in da je v okvirih
»splošnih doktrin integracije ter je v sklopu slovenske in evropske zakonodaje za odpravljanje kulturnih razlik«. Povedal je še, da se bo model evalviral, ob tem pa bodo iskali nove
rešitve. Minister je naložil ravnatelju, da izdelajo operativni načrt izvedbe, s sistematizacijo
novih delovnih mest za romske pomočnike in nove dodatne učitelje.
Model, ki so ga poimenovali »Model ločenih učnih skupin«,6 so začeli izvajati sredi
šolskega leta: romske otroke od 1. do 7. razreda so poučevali v ločenih skupinah pri osnovnih predmetih – slovenščini, matematiki in tujem jeziku, po potrebi tudi pri drugih, razen
pri vzgojnih predmetih. Oblikovani model je podoben uveljavljenemu nivojskemu pouku,
ki deli učence v višjih razredih glede na stopnjo znanja: ker so praviloma v začetnih razredih
romski otroci v zaostanku glede predznanja, je ta diferenciacija glede na predznanje hkrati tudi »etnična« diferenciacija. Zato lahko ravnateljevo pojasnilo, da bodo učenci ločeni
glede na predznanje, jemljemo za cinizem brez primere. Rešitev so kritizirali strokovnjaki
edukacijskih ved, socialni psihologi in drugi. Ministru, na katerega je 33 univerzitetnih
profesorjev naslovilo protestno pismo, se ni zdelo potrebno dogovoriti na kritiko njegovega
modela. Romski starši so bili z modelom nezadovoljni, saj jim je bila odvzeta beseda, kot je
povedal Zoran Grm, predstavnik romskih staršev. Tudi Roman Tasič, predstavnik Romov
v občinskem svetu, je nasprotoval predlaganemu modelu.
Model, ki ga je predlagal Minister Zver, pri snovanju pa sta sodelovala tudi Zavod za
šolstvo in OŠ Bršljin, je bil med strokovnjaki edukacijskih ved, zlasti med snovalci »Strategije vzgoje in izobraževanja Romom v Sloveniji«, sprejet s kritiko, da je segregacijski in da je
v nasprotju z obstoječo zakonodajo.
Natančnejše branje predloga pokaže, da je predlagani model začasen, vendar ni
opredeljeno, do kdaj lahko ta »začasnost« traja; vpeljujejo ga kot preizkusni model za
izvajanje novosti pri vzgojno izobraževalnem delu, ki ga je treba evalvirati. Pri evalvaciji
naj bi pomagala projektna skupina pri Zavodu za šolstvo in šolska projektna skupina,
pri čemer ni jasno, kaj naj bi bil predmet evalviranja. Model naj bi temeljil na ohranjanju obstoječih oddelkov in oblikovanju učnih skupin: zaskrbljujoča ja ohlapna dikcija,
6

Model je bil oblikovan v dokumentu Predlog za izvedbo modela izobraževanja v osnovni šoli Bršljin (Predlog izvedbenega modela vzgojno-izobraževalnega dela v OŠ Bršljin (marec 2005)).
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da bodo učne skupine oblikovane tam, kjer je to nujno zaradi zagotavljanja kakovosti
pouka. Prav tako ne vemo, kolikšen delež bo namenjen ﬂeksibilni organizaciji pouka, ki
dejansko lahko pomeni ločevanje v učne skupine povsod tam, kjer je poznavanje slovenskega jezika nujno za uspešno napredovanje. S tem se implicira, da bodo romski učenci
ločeni pri glavnih predmetih.
Model se tudi sklicuje na mednarodne dokumente, vendar so snovalci pozabili precizirati, na katere člene se opirajo. Natančnejši so bili pri oblikovanju pravnih podlag za
izvedbeni model, pri čemer se sklicujejo na Zakon o osnovni šoli, Pravilnike o pravicah in
dolžnostih učencev, Odredbo o normativih in standardih v OŠ za devetletno osnovno šolo,
Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela in Stategijo za vključevanje učencev Romov v sistem vzgoje in izobraževanja.
Vpeljevanje modela je stranka Liberalnh demokratov Slovenije, kateri so pripadali tudi
nekateri snovalci Strategije, opredelila za nezakonito. Problem so videli v tem, da je minister sprejel in vpeljal model sredi šolskega leta, zato so morali spremenili delovni načrt šole.
Problematična je bila tudi naturalizirana predpostavka, da bodo v učne skupine razporejeni
učenci Romi, kar je pomenilo segregativno organizacijo pouka na »etnični« osnovi – organizacije učnih skupin in določanja standardov ter normativov je v popolni pristojnosti
ministra. Zakonodaja je glede vpeljevanja učnih skupin izredno neeksplicitna: problem je,
da minister ni določil natančnih standardov in normativov. V 37. členu, kjer se opredeljuje
nivojski pouk, ki pomeni različne načine izvajanja diferenciacije, ni opredeljeno v kakšnem
soodnosu so z različnimi načini diferenciacije (notranje in zunanje) učne skupine. Zakonodaja določa, denimo, da le ena četrtina šolskih ur pri predmetu lahko poteka v obliki
nivojskega pouka, sicer pa so učenci skupaj v oddelku; naslednji problem je, da je ﬂeksibilna
diferenciacija prepisana z zakonom šele v 4. razredu, v predlogu izvedbenega modela pa
ni jasnih kriterijev za oblikovanje učnih skupin, niti ni zagotovil, da se pred drugo triado
devetletke, ko zakonodaja predvideva ﬂeksibilno diferenciacijo, vanjo ne bo posegalo – torej
da se Romov ne bo ločevalo.
Med drugim je model zagotavljal še kadrovske okrepitve, ponovile pa so se tudi nekatere zahteve iz Strategije, kot je npr. vpeljevanje predmeta Romska kultura, zaposlitev
romskega pomočnika in zahteva po oblikovanju normiranega romskega slovarja.

Etnicizacija »romske problematike« v Sloveniji po letu 1991
Pozneje bomo v razpravi pozorni na metodološka navodila, da je nujno treba razmisliti
o sodobnih političnih formulacijah, preverili pa bomo tudi, v kolikšni meri »etnicizacija«
predstavlja nadomestilo za ukvarjanje s socialnimi vprašanji.
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Pred letom 1989 Romi v Sloveniji v pravnem diskurzu niso predstavljali »etnične
manjšine« oz. »etnične skupnosti«. Na lokalnih ravneh so bili v območjih, kjer so živeli,
obravnavani večinoma kot socialni problemi. Načrtne in sistematične skrbi na državni
ravni praktično ni bilo, prav tako nesocialnih politik; na nekaterih občinah so bile podane
pobude za obravnavo Romov kot socialnega problema (cf. Janko Spreizer, 2002; Šiftar,
1970).
Po letu 1989 so si v parlamentu prizadevali, da bi status Romov uredili v ustavi in da
bi bil sprejet posebni zakon o Romih, po katerem bi “etnične posebnosti” Romov postale
predmet pravne zaščite ( Janko Spreizer, 2004, 205).
Po letu 1991 je bil kot domača, »avtohtona etnična skupnost« v Sloveniji opredeljen
le del romskih skupnosti s svojimi člani, ki so bili deležni posebnega pravnega varovanje
manjšin. Politična opredelitev Romov kot »avtohtonih« je sledila teritorialnem načelu, čeprav so oblikovalci politik EU večkrat pozvali k pravni opredelitvi romskih manjšin, ki bi
temeljila na transnacionalnih podlagah in na podlagah pravic neteritorialnih manjšin (prim.
Guy, 2001, 21). Podobno je veljalo za romski jezik. Čeprav je jezik romskih opredeljen kot
neteritorialni jezik, so bili člani romske skupnosti v Sloveniji teritorializirani, saj se njihove
manjšinske pravice utemeljujejo le na določenih teritorijih.7
Pred Zakonom o Romih, ki ga je določal oz. napovedoval 65. člen Ustave RS, je Vlada
RS leta 1995 sprejela Program ukrepov za pomoč Romom v Republiki Sloveniji. Pravice
romske skupnosti, ki naj bi jih urejali z zakonom o Romih, so bile le delno opredeljene v posameznih predpisih. Za njihovo izvrševanje so bila pristojna posamezna ministrstva ( Janko
Spreizer, 2004, 205). Program iz leta 1995 je kot pomembnejša obravnaval tista področja družbenega življenja, ki so se zdela ekspertom tudi najbolj problematična in potrebna
takojšnje intervencije: glavna oz. prednostna področja so torej bila izboljšanje življenjskih
pogojev in stanovanj, izobraževanja, zaposlovanja, družinskih vprašanja, zdravstvenega varstva, preprečevanje kriminala, kulturnega razvoja, medijev in sodelovanje javnosti.8 Kljub
sprejetemu programu pa načelno zapisane namere niso privedle do ustreznih in učinkovitih
politik (Zaviršek, 2002, 601).

7

8

Tisti, ki štejejo za člane avtohtone romske skupnosti, so samo Romi, ki živijo na Dolenjskem, Beli krajini in Prekmurju,
včasih pa tudi Sinti iz Gorenjske (Prim. Janko Spreizer, 2004, 212-214). Razlikovanje med avtohtonimi in tujimi Romi
je imelo pomembne posledice: po črki zakona so imeli le tisti Romi, ki so priznani kot avtohtoni, pravico do pravnega
varstva, ukrepov za zaščito romske etnične skupnosti. Poleg tega so lahko le tiste skupnosti, ki so jih opredelili za avtohtone, lahko pravno uveljavljale pravice manjšine.
Za izvajanje programa je bilo odgovornih več ministrstev: Ministrstvo za okolje in prostor, Ministrstvo za šolstvo in
šport, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za kulturo in Vlade RS za narodnosti (Zaviršek, 2002, 601).
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Dolgo časa je moralo preteči, preden je 29. oktobra 2003 Državni zbor R. Slovenije
sprejel priporočilo, ki so ga oblikovali na podlagi 8. Poročila varuha človekovih pravic za
leto 2002. Državni zbor je priporočil Vladi, naj poskrbi za celovito zakonsko ureditev položaja romske skupnosti v Sloveniji. Urad za narodnosti pa naj bi oblikoval krovni Zakon
o Romih. Od leta 1995 je pravno praznino, ki je nastala zaradi odsotnosti omenjenega
zakona, zapolnjeval zgoraj omenjeni program, ki je vseboval ukrepe za pomoči romski
skupnosti v Sloveniji. Program, ki je razdeljeval realizacijo zadolžitev med ministrstvi,
je usklajevala vladna komisija za zaščito romske etnične skupnosti. Podrobni pogled na
izvajanje programa nas pripelje do zaključka, da so bile politike relativno neučinkovite
in da so odražale konﬂikte med državo in lokalnimi politikami. Lokalne oblasti niso
izpolnjevale svojih obveznosti, kot je bilo priporočeno v področnih predpisih – in nenazadnje v praznem 65. členu Ustave RS, ki je Zakon o Romih le napovedoval, hkrati pa so
v posameznih ministrstvih za odgovornost bremenili drug drugega. Državna politika je
poleg tega proizvedla razkol med Romi, ki so bili »tradicionalno« nastanjeni v Sloveniji,
in priseljenimi Romi. Izvajanje programa je bilo skoraj izključno odvisno od volje lokalnih oblasti in pristojnih služb. Na primer: občina Grosuplje dolga leta ni spoštovala in še
danes ne spoštuje pravne določbe v zvezi s politično zastopanostjo Romov. V nekaterih
drugih lokalnih skupnostih, na primer v Mariboru in Velenju, kjer populacije Romov ne
priznavajo kot »avtohtone« v skladu z določbami manjšinskih politik, pač pa jo štejejo
za skupnosti priseljencev, pa so lokalne oblasti učinkovito izvajale več vidikov programa.
Paradoks v tem primeru je bil, da so bili ti velikodušni ukrepi v nekakšnem nasprotju z
zakoni in odvisni od dobre volje politične oblasti.
Oblikovanje Zakona o Romih je bil predmet mnogih političnih razprav vse od sprejetja slovenske ustave. Ker Zakona ni bilo, je bil predmet kritike v poročilih varuha človekovih pravic in nekaterih nacionalnih komisij. Diferencirani pravni status Romov je bil prav
tako predmet kritike v poročilu Evropske komisije proti rasizmu in nestrpnosti (European
Commission against Racism and Intolerance - ECRI), ki se je razvil na pobudo, da naj bi
bil pravni vidik manjšinske politike vključevalen in ne izključevalen ( Janko Spreizer, 2004,
209). Poleg tega je kritiziral omenjeno pomanjkljivost tudi odbor Združenih narodov za
odpravo rasne diskriminacije (CERD).
Glavni problemi programa so bili, na primer, da niso preprečevali diskriminacije, četudi so nekatera merila priznavala potrebo po zagotavljanju enakih možnosti v izobraževanju
in zdravstvu. Paradoks je, da Program, ki naj bi prispeval k odpravljanju neenakosti, izhaja iz predpostavk sistemskega rasizma in Rome diskriminira s svojim diskurzom. Posebej
problematično pri Programu pa je, da zajema diskriminatorne domneve, kot je na primer
preprečevanje kriminalitete v romskih skupnostih (Zaviršek, 2002, 607).
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Druga velika pomanjkljivost je, da na vladni ravni pri izvajanju Programa za pomoč
romski skupnosti niso pozorno evalvirali uspeha posebnih projektov, niti niso vodili novih
iniciativ: četudi so bili v posameznih lokalnih skupnostih Romi zainteresirani za nadaljevanj projektov, so zaradi pomanjkanja sredstev dejavnosti zamrle (Zaviršek, 2002, 600).
Za implementacijo programa so bile zadolžene lokalne skupnosti, politike za zagotavljanje
sredstev za romske projekte in za ustrezno porabo na državni ravni pa so ostale netransparentne. Ministrstva ali uradi, odgovorni za implementacijo romskih politik, svojih poročil
niso objavili, in zdi se, da z njimi niso seznanili niti lokalnih oblasti. Na lokalni ravni občine
v večini primerov pripravljajo poročila in ta poročila so večinoma objavljena tudi v javnosti. Javnost tudi ni podrobno informirana o programih za pomoč Romom: Program je bil
objavljen sporadično v romskem časopisu, ki ga bere zelo omejen krog bralcev, prav tako ga
predstavljajo predstavniki Urada za narodnosti na različnih srečanjih in konferencah: posebna pomanjkljivost predstavitev dejavnosti v okviru Programa je osredinjenje na pravno
formalistično in načelno plat pravic romske skupnosti, ne pa denimo na njihovo udejanjanje
v praksi, ki bi bilo podprto z natančnimi informacijami glede porabe virov. Zakon o romski
skupnosti v Sloveniji je bil sprejet v letu 2007. Ker zakon ni relevanten za ta članek, podrobneje tukaj o njem ne bomo diskutirali.9

Manifestacije rasizma kot konsekvence etnicizacije v primeru romskih
politik na državni in lokalni ravni
Odsotnost Zakona o Romih izrabljajo različni akterji pri izražanju svojih rasističnih
zahtev: ena izmed takšnih manifestacij je bil tudi protest pred parlamentom, ki so ga organizirali neromski Dolenjci dne 27. maja 2004, nekaj tednov po streljanju med Romi in Neromi, po katerem je bil hospitaliziran Dolenjec. Protestniki so zahtevali takojšnje reševanje
romske problematike.
S tem dogodkom je eskalacija rasizma prvič presegla okvire lokalnih skupnosti.
Spomladi leta 2004 so vaščani hoteli na lastno pest rešiti domnevno nelegalno priselitev
Romov na nek travnik v bližini vasi Krka, ki je bil v zasebni lasti. Dogodek se je zgodil
zaradi domnevnega nelegalnega postavljanja romskega šotora na tej posesti. Ker policija
na pritožbe krajanov ni reagirala, se je zbrala skupina moških in odšla “uredit problem”
na lastno pest – njihov pohod je bil podoben kakšnemu klu - klux klanu, saj je bil njihov namen Rome ustrahovati, da bi odšli. Reakcija z romske strani je bilo streljanje,
potem ko so vaščani prevrnili na bok osebni avto, ki naj bi divjal proti njim. Trije Romi
naj bi ušli s kombijem, iz katerega je bila nato izstreljena krogla, ki je oplazila vaščana.
9

Treba je poudariti, da je bila večina tistih raziskovalcev, ki delajo v polju slovenskega narodnostnega vprašanja (cf. Janko
Spreizer, 2002; Šumi 2000), razočarana. Komac (2007, 20) denimo navaja, da je zakon o romski skupnosti v Sloveniji
prešibak kot okvir za nadomestilo nerazvitosti romske skupnosti. Niti ni razdelal vseh vprašanj, ki naj bi bila ključnega
pomena za izboljšanje položaja Romov, saj naj bi zakon ne prinašal precejšnje sprememb in rešitev.
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Le redki mediji so pri tem dogodku omenili rasistični način reševanja konﬂikta in sporno prevzemanje oblasti v svoje roke. Dogodek je izrabil tudi tedanji predsednik Slovenske demokratske stranke Janez Janša, ki je manifestacijo nestrpnosti uporabil za lastno
promocijo med pretežno desničarsko in protiromsko nastrojeno dolenjsko javnostjo, ko
je domačina obiskal v bolnišnici. Na majskem protestu pred slovenskim parlamentom
je nestrpneže celo sprejel, in sicer z naslednjimi besedami: »Ob nekaterih dogodkih v
zadnjem letu je marsikdo upravičeno dobil občutek, da je v Sloveniji nezaželeno biti
Slovenec.«10
Tudi Zmago Jelinčič, predsednik Slovenske nacionalne stranke, javnosti znan po svojem protiromskemu razpoloženju, je odsotnost zakona o Romih izkoristil za promocijo lastnega rasizma: vložil je predlog, ki ga je proti koncu januarja 2005 parlament zavrnil. Po Jelinčičevem predlogu Zakona o Romih, ki živijo v Sloveniji, Romi ne bi več imeli posebnega
položaja in pravic, ki jim jih zagotavlja ustava in devet področnih zakonov. Edini vsebinski
člen »Zakona o romski skupnosti« se je glasil: »Člani in članice romske skupnosti, ki živijo
v Republiki Sloveniji, nimajo posebnih pravic in posebnega položaja. Vsi so pred zakonom
enaki«. Poslanci so obravnavali predlog, ki so ga oblikovali in še v prejšnjem mandatu v
proceduro vložili poslanci opozicijske SNS. Večine poslanskih skupin pojasnila, da gre za
zakon, s katerim se (kot je zapisano v prvem členu) »določa položaj in posebne pravice
romske skupnosti, ki živi v Sloveniji«, niso prepričala. Poslanci so večinoma menili, da želijo
predlagatelji z zakonom negirati ustavno in zakonsko ureditev; pritrdili so opozorilom tedaj še levosredinske vlade, da je Jelinčičev predlog v neskladju z ustavo, slovenskim pravnim
redom in pravom Evropske unije. Prav tako so omenili, da je v navzkrižju s priporočili,
resolucijami in konvencijami Sveta Evrope o položaju Romov, katerih podpisnica je tudi
Slovenija. Četudi so nekateri poslanci iz vrst opozicijskih ZLSD in LDS ob tem menili, da
je zakon skrajno ciničen, šovinističen in da je v pravni zasnovi diletantski, z njihove smeri
ni bila podana ovadba, npr. za podpihovanje rasne nestrpnosti. Vendarle so se strinjali, da
je treba še pospešiti vladne ukrepe za integracijo Romov v slovensko družbo, in sicer z
reševanjem bivanjskih razmer za romske skupnosti ter njihovim izobraževanjem in zaposlovanjem. Deset poslancev LDS je sicer zahtevalo splošno razpravo oz. prvo obravnavo, da
bi se zakon, ki je v posmeh pravni državi, zavrnilo že na začetku njegove obravnave in da se
ne bi dopustilo nadaljnjega zakonodajnega postopka. Ombudsman je predlog Jelinčičevega
zakona komentiral takole:
»Vsi ljudje smo enaki in zato imajo nekateri, ki so na nekem področju šibkejši od
drugih, dodatne pravice. Otroci imajo dodatne pravice, ker so šibkejši. Romi imajo posebne pravice, ker so pač neka druga nacionalna skupina, Italijani imajo posebne pravice,
Slovenci v Avstriji, v Italiji imajo in bi morali imeti posebne pravice. In to ravno zato,
10

Hrastar, M., Slovenija 2004, Izbrisani in vsi drugi, URL:
http://www.mladina.si/tednik/200452/clanek/slo--slovenija_2004-/. Dostop: 15. 09.2005.
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da bi bili enakopravni. Jelinčičev zakon je nor in je tudi protiustaven. Njegova izjava, da
bo s tem zakonom uresničeno ustavno načelo o posebnem zakonu o romskih skupnostih,
pa je norčevanje iz ustave. In parlament se norčuje iz ustave, ker bo o takšnem zakonu
sploh razglabljal«.11

Sporna segregacija v preteklih letih
Leta 1996 so bile v novo šolsko zakonodajo prvič vnešene pravne podlage za posebne
pogoje glede izobraževanja romskih otrok, ki so jih nekatere šole razumele tako, da so nadaljevale s segregacijo romskih otrok v posebnih oddelkih. Na ravni Zavoda RS za šolstvo so
bila že leta 1993 oblikovana »Navodila za prilagajanje programa OŠ za romske učence«, ki
so spodbudila segregacijo, poleg tega pa so omenjala tudi nižje standarde znanja za romske
otroke. Navodila je sprejel Strokovni svet RS za vzgojo in izobraževanje dne 28. 01. 1993,
začela pa naj bi se uvajati v šolskem letu 1993/1994 – očitno še brez ustreznih zakonskih
podlag za izobraževanje romskih učencev.
V preteklih letih, od 1995 naprej, sem med terenskimi obiski nekaterih šol na Dolenjskem (npr. Leskovec pri Krškem) obiskala romske učence, ki so bili segregirani v posebnih
razredih. Praksa segregiranja Romov je bila značilna je bila značilna za nekatere osnovne
šole, vendar je Bršljin predstavljal izjemo: otrok niso segregrirali. V nekaterih drugih šolah,
ki so se pozneje pod pritiskom javnosti vključile v projekt Korak za korakom pri Pedagoškem inštitutu, so postopoma opuščali segregacijo, ki so jo zadnjih 5 let izvajali le še pri
nekaterih predmetih. Do nedavnega sta tako bila na šoli Leskovec pri Krškem le dva »čista
romska oddelka«. Z letošnjim šolskim letom (2005) so ločeni razredi ukinjeni: ko so na
šoli uvedli program devetletne osnovne šole, so razpustili ločene oddelke, saj je zakonska
podlaga šolskega programa dopuščala oblikovanje individualnih programov, za kar so šole
dobile dodatno delovno silo in dodatna sredstva. Ministrstvo za šolstvo je namreč ta sklepe
sprejelo v času, ko so standarde za romske otroke znižali, v devetletni šoli pa naj bi imeli
enake pogoje in enake zahteve za vse. Za otroke so obstajali minimalni standardi za napredovanje v višji razred, potem pa so bili nenadoma primanjkljaji previsoki, da bi jih lahko
vključili naprej v izobraževanje. Romski otroci vrstnikov niso mogli dohajati, saj niso imeli
enake podlage. V obdobju, ko je za romske otroke veljala uporaba nižjih standardov, so ti
otroci lahko so za svoje znanje dobili samo trojko.

11

Matjaž Hanžek o novem organu za diskriminacijo, novi vladi, novem vodstvu državnega zbora, novem tipu evropskega
rasizma, novih manjšinah in o absurdnosti Jelinčičevega zakona o Romih. URL:
http://www.drustvo-legebitra.si/index.php?option=com_content&task=view&id=1265&Itemid=48. Dostop:
3.10.2005)
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Leta 2000 in 2001 so bile v zakonodajo12 vnešene dodatne spremembe. Po letu 2002
je bila osnovana skupina, ki je oblikovala »Strategijo vzgoje in izobraževanja Romov v Republiki Sloveniji«, ki jo je sprejelo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport maja 2004. Na
tej podlagi naj bi bil leta 2005 oblikovan nacionalni akcijski program za implementacijo
strategije.

Rasizem slovenske »romologije«
Naša teza je, da je k stanju prispevala odsotnost oziroma ignoriranje študij, informiranimi s sodobnimi študijami o politiki, kulturi, zgodovini, jeziku in izobraževanju Romov. Že Patrick Williams je podrobno pojasnil, da je bila tsiganologie v svoji preteklosti
zasnovana tako, da se je vednost ujemala z represijo: znanstvene izsledke tsiganologie so
npr. izrabljale oblasti za nadzor nad »nomadi po etničnem karakterju«; v bistvu so se prek
tsiganologie vzpostavljala razmerja gospostva, ki so omogočala kontrolo Ciganov. Podobne
intence so v Sloveniji značilne tudi za posebno tradicijo strokovnjaštva, ki ji tisti avtorji, ki
se uvrščajo v to polje psevdoznanosti, rečejo sami »romologija«. O problemih slovenske
»romologije« sem obširno pisala drugje ( Janko Spreizer, 2002, 2004a, 2004b, glej tudi prispevka, objavljena v prvem delu te skripte), na tem mestu pa bom nekatere teze še aktualizirala z evidenco, zbrano ob nedavni publikaciji ponatisa knjige iz začetka osemdesetih let
Romi na Slovenskem.
Za slovensko »romologijo« velja enako, kakor tudi za speciﬁčno tradicijo etničnih
študij, ki ji v Slovenskem rečejo »slovensko narodnostno vprašanje« (SNV), da je bila vedno ideološko podprta s strani oblasti: če so bili v sredini šestdesetih let prejšnjega stoletja
Romi obravnavani v posameznih lokalnih skupnostih prvenstveno kot socialno vprašanje,
in so bile oblasti zato zainteresirane za takratne raziskave, so po osamosvojitvi Slovenije leta
1991 za raziskovalce v polju SNV postali tematika, uvrščena v polje etničnih študij. Preden
nadaljujemo s pojasnjevanjem, kako lahko pomanjkljivo zastavljena epistemološka izhodišča študijev procesov, ki tečejo v odnosih med Romskim in neromskim prebivalstvom, prispevajo k nerazumevanju problema, se bomo za trenutek ustavili še ob vednosti »Slovensko
narodnostno vprašanje«.
Šumi pojasnjuje, da gre pri SNV za korpus vednosti, ki predstavlja osemdesetletno
tradicijo, za katero sta značilna multidisciplinarni pristop in tematika, ki se je prvenstveno
osredinjala na slovensko govoreče populacije v sosednjih državah. Tradicija danes predstavlja
ideološko podprto raziskovanje slovenske diaspore po svetu oziroma slovensko govorečih/
opredeljenih ljudi v sosednjih državah, posebno pa se ukvarja s proučevanjem procesov oblikovanja meddržavnih meja. Po temeljni epistemološki zasidranosti je aﬁrmativna tradicija
12

Zakon o organizaciji in ﬁnanciranju vzgoje in izobraževanja, Zakon o vrtcih in Zakon o osnovni šoli
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proučevanja etničnosti, ki je podprto z nocijo o pravni in politični neenakosti Slovencev izven
meja nacionalne države. Pokazano je bilo, da je v omenjenem polju psevdoznanosti zaradi
organizacije perspektive onemogočeno analitično gledanje procesov konstrukcije etničnosti
(Šumi, 2000, 117– 134; 2004, 15–47). »Slovensko narodnostno vprašanje« namreč raziskuje
»etnične skupine v Sloveniji« s pomočjo pozitivističnega pogleda, ki je usmerjen predvsem v
vsakdanjo, zdravorazumsko zaznavo realnosti in kot tako zastavljen ne omogoča njene analitske razstavitve: Analitski potencial bi namreč imela raziskovalna perspektiva, ki bi preoblikovala svoj fokus v proučevanje procesov etničnega razlikovanja in ki bi zmogla razložiti, kateri
procesi razlikovanja delajo skupine »etnične« v določenem času, kdo so njihovi člani, kako
skupine nastajajo in se ohranjajo ter v kakšnih razmerah so dostopne za opazovanje. V perspektivi, ki zreducira svoje proučevanje na študij »etničnih skupin«, so predstave zreducirane
na aksiom, da so te skupine naravno dejstvo, ter na verjetje, da je etničnost trajna lastnost oseb
ali skupin in je v bistvu ni mogoče spremeniti. Na ta način se opazovalni proces reiﬁcira:
»[t]isto, kar je v resnici nesnoven, nenehen in zelo kompleksen družbeni
proces med ljudmi v interakciji, tak strokovnjak zagleda kot (nasprotujoče
si, različne) lastnosti oseb in skupin ljudi, nastanek teh različnih lastnosti
pa gleda kot stvar premočrtnega zgodovinskega dogajanja: dejansko, živo
interakcijo, ki nenehno poteka med ljudmi ter proizvaja in sporoča zaznave
različnosti, tak pogled investira v preteklost, jo desinhronizira: prav desinhronizacija je bistvena lastnost vsakega ljudskega, tj. zunajstrokovnega razlagalnega modela« (Šumi, 2004,16, poudarki so v izvirniku).
Tovrsten strokovnjak, ki opazuje procese med različnimi ljudmi, jih zagleda kot
»objektivno« enake: na eni strani meni, da imajo ljudje določene naravne lastnosti, ki jih
delajo za »etnično« razločne, na drugi strani pa je prepričan, da se na ravni teh človeških
lastnosti odvija »enotno, univerzalno, enoznačno dogajanje« (ibid.).
Po letu 1991 se je del raziskovalcev Inštituta za narodnostna vprašanja usmeril na
proučevanje »romske problematike«, potem ko so Romi postali predmet pravne zaščite v
»manjšinjski zakonodaji« in ko je bilo ob raziskovanju manjšin v statut INV-ja vpeljano
tudi raziskovanje »drugih etničnih skupin«, kamor uvrščajo »romsko etnično skupnost«, če
uporabimo pravniško denominacijo. Ti raziskovalci reproducirajo diskurz, ki so ga razvili
»romologi«: namesto kritične reﬂeksije o poimenovanju Romov so v publikacijah reproducirali rasistični romološki diskurz.
Protagonisti slovenske romološke tradicije so se navdihovali pri evgeničnem diskurzu,
ki ga zlahka opredelimo za evidenco rasizma: v sredini šestdesetih letih so svoje raziskovanje eksplicitno usmerjali v oblikovanje različnih romskih »ras«, svojo dejavnost pa so zamaskirali s pojmom oblikovanja »etničnih tipov« ( Janko Spreizer, 2002). Tudi v sedanjosti
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svoje rasne insinuacije še naprej zavijajo v psevdo-znanstveni diskurz o mešanju genov, s
čemer želijo pravzaprav dokazati endogamnost romske skupine in sklepanje sorodstvenih
vezi z neromskim prebivalstvom. Takšnim insinuacijam se niso odpovedali niti v nedavno
objavljeni knjigi Tisočletne podobe nemirnih nomadov, ki je bila med romskim aktivisti in
novinarji prepoznana za kvalitetni in uporabni pripomoček pri učenju o romski kulturi.
»V romskih družinah na Dolenjskem je moč opaziti tudi svetlolase otroke,
čeprav sta oba zakonca istega [romskega] rodu. Te genetske značilnosti dajejo slutiti, da je bilo možno razmerje s tujim partnerjem. [...] Romi v Prekmurju so prav tako endogamna populacija. To ugotovitev je potrdilo tudi
proučevanje že enega samega naselja, ki so ga opravili naši antropologi. Ugotovili so namreč, da so tuji etnični prilivi malenkostni in da niso spremenili
romske krvne skupine« (Štrukelj, 2004, 286).
Za nekatere strokovnjake za romsko problematiko lahko rečemo, da prav tako
vztrajajo na raziskovalni perspektivi, ki ne zmore pojasniti procesov kontruiranja etnične
razlike, pač pa s pomočjo ljudske, nestrokovno zasnovane perspektive opisujejo Rome
kot nespemenljivo »etnično« oziroma »rasno« entiteto. Zanje naj bi bile karakteristične
»antropološke značilnosti, kot so: temnejša polt, temni naravno skodrani lasje, temne oči
in nižja postava« (Tancer, 1994, 96). Skratka, »slovenski avtohtoni Romi« so edinstveni
po bioloških atributih, kar se večini piscev ne zdi vsaj groteskno, če ne že rasistično. Navedbe o speciﬁčni “rasi” se vztrajno ponavljajo (npr. Zadravec, 1989; Klopčič in NovakLukanovič, 1991). Zadravec (1989, 88) je le dve leti pred prvim slovenskim posvetom o
»romski problematiki« zapisal: »Tej pozitivni genetski osnovi, ki se je prenašala iz roda
v rod, se lahko Romi zahvalijo, da so se ohranili kot avtohtona etnična skupina!«. Na
tako blatantno rasistično »teorijo« sem že večkrat opozorila, vendar jo “romologi” večinoma razumejo kot utemeljitev, da so Slovenski Romi posebna, na biologističnih atributih
utemeljena in razpoznavna skupina. “Romološke” konstatacije so tako v funkciji determiniranja skupine ljudi, ki jo s pravno denominacijo utemeljujejo za »avtohtono«.13 Še
posebej problematična je pogosta vnaprej pripisana referenca na Indijo, ki se jo prikazuje
kot »pradomovino Romov« oziroma »prvotno domovino«, ali kot »matično domovino«
(Štrukelj in Winkler, 1996, 285; Štrukelj, 1999, 127; Tancer, 1994; Javornik, 1997–1998,
3664).14 Tako npr. implicirajo, da so Romi v Sloveniji skorajda neposredni potomci indijskih nomadov. Nespremenljivo rasno podobo implicira tudi naslov ponatisnjene knjige
Tisočletne podobe nemirnih nomadov.
13

Avčin, M. et al. (1962). Na konceptualizacijo staroselskih Romov se ob tem pripenjajo tudi različne druge rasne ideologije, kar lahko ilustriramo npr. z navedbo, da Romov iz mešanih zakonov ne moremo šteti za Rome (primerjaj Šiftar,
1978, 426).
14 Posamezni romski aktivisti so poimenovali Balkan za drugo domovino Romov, četudi govorijo o množični migraciji
Romov na Zahod po letu 1960.
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Pri rabi različnih poimenovanj med različnimi strokovnjaki gre za konceptualni trik:
na eni strani se konsolidirajo s stališčem oblasti, ki insistira na avtohtoniji, na drugi strani
pa Rome skozi romantizirajoče poimenovanje izključujejo iz nacionalne skupnosti in jih
predstavljajo kot večne, izvornostne tujce.

SKLEP
V epistemološki zasnovanosti »slovenskega narodnostnega vprašanja« in »romologije«
v Sloveniji lahko najdemo tudi delni odgovor na vprašanje, kako je mogoče, da je minister za
šolstvo sprejel rasistični segregativni ukrep: Ti tradiciji sami s svojo ideološko naravnanostjo
ne omogočata uvida, na kakšen način potekajo procesi konstrukcije etnične in kulturne razlike, ne omogočita pogleda, kako se v stikih med posamezniki konstruirajo procesi etnične
in kulturne razlike, niti ne uvidita, kdaj gre za diskriminatorne prakse. Problem je namreč
njuno ideološko izhodišče: ker imata, denimo, Rome za izvorno drugačne, to oblikovanje drugačnosti ni predmet študijev, pač pa a priori predpostavka. Tako konceptualizirana
usmeritev je bolj ali manj eksplicitno vtisnjena v diskurzu dokumenta »Strategija za izobraževanje Romov v Republiki Sloveniji«, kjer je kakršno koli razlika a priori opredeljena kot
»etnična«, če ne celo rasna lastnost.
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*
Delitev na transformacijske in transﬁmacijske diskurze povzemam po svojih raziskavah, objavljenih v Kramberger, 2002b. Tam
sta ta dva, za mojo konceptualizacijo preteklih reprezentacij pomembna diskurzivna modusa tudi bolj podrobno opredeljena.
Prim. Kramberger, 2009.
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