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tične razmere po globoki zarezi razsvetljenstva in francoske revolucije 
v nanjo nepripravljen kolektivni imaginarij (odtod refl eksna repulzi-
ja). 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 me-
sto, ki ni bilo in še naprej ni ustrezno refl ektirano – mogoč, vsekakor 
kaže, da historistično mišljenje kot spontana obča ideologija, izhodišč-
no 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. 

Historizem (nemško: Historismus, italijansko: storicismo, angleško: 
sprva historism, kasneje historicism, termin ima različne implikacije 
znotraj različnih disciplinskih rab): Historizem naj bi, tako meni Ernst 
Troeltsch (1865–1923), v ožjem pomenu, oblikovanem v okrilju ideo-
loškega konteksta prve polovice 19. stoletja v Nemčiji, pomenil »temelj-
no 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 orga-
nizacijsko 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. po-
glavje). Vendar moramo biti pri tem retrospektivnem in afi rmativnem 
defi niranju fenomena historizma previdni; Troeltsch in Mannheim ga 
namreč skušata obuditi za lastne potrebe: defi nirata 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 seda-
njosti – je zagotovo ena od temeljnih značilnosti historističnega delo-
vanja, vendar pa zagotovo ne pomeni »historizacije vednosti«, prej bil 
lahko rekli, da gre za nehistorično »apropriacijo vednosti«, ki se krije za 
nedefi niranim pojmom »historizacije«. Potemtakem se je nujno potreb-
no zavedati okvirov, družbenih pogojev in motivov, znotraj katerih so 
se izoblikovale defi nicije historizma in tudi historizem sam. 
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Koncept historizma, kakršen se je izoblikoval v prvi polovici 19. 
stoletja v pruski zgodovinski šoli s Humboldtom (1767–1835) in Ran-
kejem, 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 ka-
ke 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 determi-
nizem; pri drugih dveh izrazit verovanjski narodobudni/nacionalni de-
terminizem), nezmožnost kritične refl eksije 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-za-
hodna, ožje pro-germanska in še ožje pruska usmerjenost z imperialni-
mi 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 značilno-
stih (povedano skozi ilustrativen primer: v prvem mentalnem registru 
so nacisti lahko le Nemci, v drugem pa je 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 refl eksije 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, de-
klarativna raven, modus loquendi), ampak to, da je požrla šest kozličev 
(to pa je konotativna raven, raven delovanja strukture, modus agendi). 
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Sestavine drugega, implicitnega oz. strukturnega historizma bomo v 
nadaljevanju še zasledovali. 

Sam termin Historismus, pravi Iggers (1973), je starejši kakor so mi-
slili Friedrich Meinecke (1862–1954), Karl Heussi (1877–1961) in Car-
lo Antoni (1896–1959) 47, ki so ga v svojih študijah postavljali v drugo 
polovico 19. stoletja ali celo v pozno 19. stoletje. Dejansko ga Friedri-
ch Schlegel uporabi že leta 1797, ko govori o tisti vrsti fi lozofi je, 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 ob-
javi 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 kritič-
nem pomenu in v navezavi z empirizmom ter pozitivizmom omenja 
tudi Ludwig Feuerbach (1804–1872). Z njim označuje nekritično spre-
jemanje 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), tu-
di sam fi lozof, 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 člo-
veka v vsakdanjem življenju (očita ji torej odtujenost od življenja, kar je 
kasneje tudi ključen Nietzschejev očitek historizmu). Celo Karl Eugen 
Dühring (1833–1921), fi lozof, ekonomist in vztrajen nasprotnik mar-
ksizma (tudi antisemit; Th eodor Herzl (1860–1904) je leta 1890 iden-
tifi ciral genealoške začetke modernega antisemitizma prav v njegovem 
delu), prav tisti, ki ga je v Anti-Dühring (polni naslov: Herrn Eugen Dü-
hrings 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 prire-
di zgodovinsko logiko, za katero se zdi, da naposled nima nobene logike 

47 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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in s tem »izdaja prepričanja in načela« ljudi. Ta obsodba pravzaprav že 
anticipira defi nicijo 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 ek-
skluzivnosti in s tem neprimerljivosti z drugimi zgodovinami), pove-
zanih 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 reak-
cionarnih sil zoper razsvetljenski instrumentarij in spoznavne katego-
rije, 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 indivi-
duov (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 odmev-
nem besedilu o nalogi zgodovinarja iz leta 1821 (Über die Aufgabe des 
Geschichtsschreibers, z zelo podobno sintagmo kakor leta 1824 Ranke 
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 ugiba-
njem« (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 logi-
ka. V takšnem »teoretskem« okviru naj bi se zakoni sami razkrili, kar 
eksplicite pomeni, da teorija zgodovini oz. zgodovinopisju ni potrebna. 
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Ker je država v tej koncepciji izraz duhovnosti, odcepljen od zgodo-
vinskega 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 
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 pripo-
vedništvo 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 refl ektiran epistemični 
prelom s historizmom, tako sem prepričana, vzpostavljajo šele franco-
sko zgodovinopisje (v najboljših delih nove zgodovine in zgodovinske 
antropologije), italijanska mikrozgodovina in ključna dela nove kultur-
ne zgodovine. 

S historizmom je bil že v 19. stoletju izrazito nezadovoljen tudi Fri-
edrich Nietzsche (1844–1900), ki je leta 1874, se pravi v času, ko je na 
Univerzi v Baslu predaval klasično fi lologijo, 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 teloologijo, leto pred Nietzschejem 
načel njegov kolega Franz Overbeck (1837–1905), ki je menil, da je 
»nerazumljiva norost« v tem, da skušajo teologi gotovost krščanstva po-
iskati v zgodovinskih utemeljitvah, saj to ne vodi nikamor, razen v »reli-
gijo učenjakov«, ki »pravi veri« ne prispeva ničesar, dodajmo, da tudi za 
znanost takšno delovanje nima prav nobene vrendosti). Za Nietzsche-
ja je (historistična) zgodovina »akumulacija materiala in dejstev brez 
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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 do-
ločil 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 spregle-
dan. »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 specifi čne oblike zgo-
dovinopisja (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 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 nepre-
kinjeno 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 sa-
mozadostna »resnica«, iz katere nič ne izhaja, zato so zanj historistični 
zgodovinarji »hladni demoni vednosti«, ki so povsem pasivni in ki (ilu-
zorno menijo, da) jih to, kar poznajo, ne zadeva in da v tem niso impli-
cirani (zdi se, kakor pravi Oexle, da je tu polemika uperjena zoper Ran-
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keja); 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 speci-
fi čnih 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 men-
talnega 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 zgodo-
vinsko 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 refl eksijo.

V Italiji leta 1902 Benedetto Croce (1866–1952) uporabi pojem sto-
ricismo (assoluto) v pomenu, ki suponira, 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), protestant-
skega profesorja teologije iz Heidelberga, ki leta 1913 v historizmu afi r-
mativno prepozna »dominantno držo 19. in 20. stoletja«, ki da je pripe-
ljala 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 svo-
jimi deli, ki zadevajo obravnavano temo, v debato stopijo Max Weber 
(1864–1920), že omenjeni Ernst Troeltsch, Friedrich Meinecke, 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 ekspo-
nenti v diahronem nizu so še Giambattista Vico (1668–1744), Johann 
Gottfried Herder (1744–1803) idr., h katerim se bomo še vrnili. Tro-
eltschejevo 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 najviš-
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ja stopnja religije (Das Christentum ... ist die höchste Religionsstufe). Na 
Troeltschejevo delo vsak na svoj način in s svoje perspektive odgovori-
ta 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 Hi-
storismus (Meinecke, 1936), v kateri ima historizem za kulminacijo člo-
vekovega razumevanja in celo za najpomembnejšo evropsko pridobitev 
po protestantizmu. V tem času diskusija o historizmu doživlja vrhunec. 
Percepcija Meineckejeve knjige se prelamlja skozi perspektivne afi rma-
cije 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 refl eksijo lastne 
produkcije, ki bi v širšem primerjalnem in spoznavnem kontekstu ovre-
dnotila 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 »individualizirajoče-
ga gledanja človeških stvari« (Zwitter, 1938, 7) Rickerta in Meinecke-
ja – 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 Grafena-
uer (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 nespremen-
ljiva (spreminja se le njena intenzifi kacija). »Bolezen romantičnih začet-
kov 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« zgodovino-
pisje preživelo že konec 19. stoletja, je prav historizem, za katerim »slo-
vensko« zgodovinopisje še kar boleha (ni videti, da bi simptomi bolezni 
popuščali, prej narobe). Historizem je še vedno slepa pega slovenskega 
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delanja zgodovine, in da bi ga mogli ugledati in dojeti, bomo njegove 
sestavine prikazali v prihodnjih poglavjih. 

Če se je v obdobju med vojnama s teorijo zgodovinopisja na Slo-
venskem ukvarjal predvsem Fran Zwitter (gl. Zwitter, 1938 in 1939), 
nekoliko pa tudi Milko Kos (gl. Kos, 1935, v času tik po drugi sve-
tovni 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 (Grafena-
uer, 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 defi niral njen utemeljitelj Leopold von 
Ranke«; teorija in kritična refl eksija 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 monografi j kom-
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pilacij (predvsem izpod peresa Ota Lutharja, gl. Luthar, 1991 in 1993; 
Luthar et al. (eds.), 2006), za katere se navidez zdi, da odpirajo polje 
diskusije, dejansko pa so epistemološko nekoherentne in pod krinko teo-
rije 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 refl eksija, 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 afi rmira. Ker so torej takšna 
dela brez potrebnega intelektualnega angažmaja in brez potrebnih spo-
znanj, njihovim avtorjem, ki imajo zgolj navidezna spoznavna 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 zgodovino-
pisju, ki ne pustijo nobene globlje sledi v spoznavnem in s tem znanstve-
nem 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 ne-
kaj člankov, ki se vsi – brez večjih razlik – odrivajo od nerefl ektiranih 
kategorij historizma ali jih celo zmagoslavno poudarjajo, kolikor se ne 
ukvarjajo zgolj z neskrupuloznim povzdigovanjem etabliranih nacional-
nih 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 t. i. poobla-
ščenih 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 refl eksijo dognanj 
in ni enkratno dejanje. Izredno pomembno, nemara neprecenljivo delo 
teoretsko konsekventne in kritično refl ektirane produkcije predstavlja 
tudi monografi ja 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. Vergi-
nella, 1999, kjer avtorica skozi kratek pregled zgodovinopisja na Sloven-
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skem 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 groze-
čo nevarnost kontaminacije zgodovine z mitom, ki se je po avtoričinem 
mnenju še posebej stopnjevala po letu 1991; Verginella, 2001, kjer avto-
rica prikaže rabe zgodovine na način slovenske Sonderweg; in Verginella, 
2004, kjer si lahko preberemo zanimivo kratko notacijo o instrumentali-
zacijah 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 mitografi j, potopljenih v medij nacionalne hegemonije 
– prihaja tudi Rastko Močnik, gl. Močnik, 2006.)

Kolikor smo sposobni širšega in za znanost »normalnejšega« po-
gleda, 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 zo-
pet aktualno, je povsem lucidno in pertinentno pisal že precej prej (gl. 
Rotar, 1972, 1979, s. d., 1986, 1995, 2004, 2006, 2007b in še na mno-
gih drugih mestih, ki jih tu ne navajam), naposled pa je tudi prevedel 
vrsto temeljnih del zgodovinske antropologije, ki so sama zase obračun 
z lagodno historistično 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 antro-
pologije; med njimi Andre Burguière, Christiane Klapisch-Zuber, Lu-
cette Valensi, Bernard Vincent, Alain Boureau, Pierre-Antoine Fabre, 
Jean-Claude Schmitt, Sylvie-Anne Goldberg, Marie-Elisabeth Duc-
reux, Daniel Nordman, Jean-Pierre Albert, Jean Andreau, Françoise 
Frontisi-Ducroux, Jean-Pierre Vernant, François Lissarrague, Catherine 
Darbo-Peschanki, Christian Jacob, François Sigaut in Georges Vigarel-
lo; na gostujoča predavanja »pomembnih« slovenskih zgodovinarjev ni 
bilo). Dejansko pa se sistematične, kontinuirane, predvsem pa sprotne 
analize spontanih ideoloških prežitkov v zgodovinopisni produkciji ni 
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mogoče lotiti prek noči. Tega tudi ne moreta početi le eden ali dva »po-
oblaščena« 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).48 Tematika, ki smo jo načeli, je brez nadaljnjega intri-
gantna, obširna in vredna obširne raziskave, za katero tukaj ni prostora 
(glej tudi 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 (ed.), 1986, posebno Françoisovo ge-
slo »Historicisme«) ali italijanskega storicismo (pomen slednjega je moč-
no konotiral Benedetto Croce), ki so vsi po vrsti kasnejše izpeljanke iz 
nemškega termina. O prenosih termina in koncepta v nenemške konte-
kste, ki se kajpada niso zgodili brez sledov in pomenskih prekinitev, in 
o njegovih diahronih transformacijah ter vsebinskih modifi kacijah na-
tančneje 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 njiho-

48 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 
refl ektirano 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 struktu-
riranje gradiva in refl ektirano 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 paradi-
gme 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 takih vseznalcev bilo manj 
na ključnih pozicijah v slovenskem zgodovinopisju.
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va 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 razisko-
vanju slovenskega jezika, literature in kulture (gl. Derganc (ed.), 2002) 
uvaja historizem afi rmativno kot »klasično in tradicionalno fi lološko 
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, slov-
stev, 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 ena-
čenju historizma z občo historičnostjo zgodovinskega dogajanja (zazna-
ti je nekakšno literalizacijo v pomenskih aplikacijah termina), 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 nacio-
nalizmov tako pomembnega koncepta ali podaja – resda večinoma ožje 
jezikoslovno – defi nicijo historizma (gl. prispevke, ki so jih napisali P. 
Herrity, I. Orel, J. Raecke, 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 anahroniz-
mi; zlasti pa je v ospredju to, čemur je Kopitar dejal »vestno zapisovanje 
jezikovnih kategorij« brez kritične refl eksije, kompleksnih kontekstu-
alizacij 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 sklice-
vanje na različne stopnje in pomene poznejših elaboracij, tudi regresiv-
nih, 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.

Razsvetljenstvo in historizem potemtakem zaradi različnih fi lozof-
skih podlag in epistemičnih propozicij svet in preteklost zasegata na 
različna načina (gl. grafi čni prikaz 1), ki pa nista prepoznavna za vsa-
kogar. Med njima ni preproste kontinuitete, ki bi jo rada videla na-
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