
1. Poglavje

»ZgoDoVina, Ki služi,  

je služaBnišKa ZgoDoVina«

o epistemičnem imperativu  ločevanja 

med spominom in memorijo & 

memorijo in zgodovino

Zgodovina, ki služi, je služabniška zgodovina. Čeprav 
smo profesorji na francoski univerzi v Strasbourgu, 
nikakor nismo nepripravljeni misijonarji uradnega 
nacionalnega evangelija, najsi je še tako lep, tako velik, 
tako dobronameren, kakor se nemara zdi. Resnice ne 
nosimo v prtljagi. Iščemo jo, iskali jo bomo do svojega 
zadnjega dne. 
luCien Febvre, »lhistoire dans un monde en 
ruine«, Revue de Synthèse, junij 1920.

članek je nekoliko dopolnjena, korigirana in v koherentno celoto povezana 
verzija najinih tekstov, objavljenih v lanski decembrski tematski številki revije 
Emzin XiX, št. 3/4, 2009.
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Kaj je KoleKtivna MeMorija?

memorija je vozlišče različnih spominov in spremlja vsak 
trenutek našega življenja. ničesar znanega ni, kar ne bi pripa-
dalo preteklosti in kar ne bi sodilo k družbeni ali individualni 
memorizaciji. Za nastanek kolektivne memorije je potrebno, 
da je več posameznikov ali posameznic ohranilo spomine 
na iste doživete izkušnje. Vendar pa prehod od individualne 
memorije, ki je skupek ohranjenih individualnih spominov na 
pretežno kolektivna dogajanja (čistih individualnih spominov 
tako rekoč ni oziroma so izredno maloštevilni), h kolektivni 
vseeno ni povsem enoznačen; potrebna je selekcijska obdelava, 
ki nekatere spomine obdrži, drugih pa ne. gérard noiriel ljudi, 
ki to funkcijo opravljajo znotraj različnih družbenih skupin, 
imenuje »podjetnike memorije«.1 Dejstvo je, da je bilo tudi 
uradno razmerje do preteklosti dolgo časa »memorijsko« in 
da so – zlasti v obdobju nacionalnih držav v 19. in 20. stoletju 
(ponekod pa še danes), ko je bila nacionalna homogenizacija 
ideološki imperativ – številni zgodovinarji bolj podjetniki me-
morije kakor znanstveniki, zgodovinska dela pa, zaradi manka 
kritičnih orodij in Nationbildung, pretežno poveličevanje etničnih 
kolektivnih memorij kakor raziskovalno-analitični projekti. K 
temu pomembnemu razlikovanju med zgodovino in memorijo, 

1 gérard noiriel, »Zgodovina, memorija, državljanski angažma«, v Monitor ZSA, 
letn. X, št. 1–2 (2008): 377.
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of Memory2 dolgujemo večji del tega, kar danes vemo o starih 
praksah artis memoriae3 od antike (simonides, Hippias, cicero, 
Kvintilijan), prek srednjega veka (albert Veliki, tomaž akvinski, 
raymond lulle, Petrarka) in renesanse (giulio camillio Delminio, 
Petrus ramus, giordano Bruno) do 17. stoletja (robert Fludd, 
Francis Bacon, Descartes, leibniz), ko je počasi zamrla še zadnja 
subverzivna (hermetična) veja tradicije umetnosti memorije. 
temeljno zarezo med starimi mnemoničnimi procedurami, 
ki so bile pretežno vezane na oralno-auditivno raven, in novo 
distribucijo mnezičnih podob na pisnih nosilcih, ki je poslej 
predvsem potekala na ravni pisno-vizualno, je seveda sprožilo 
odkritje modernega tiska (svinčenih premičnih stavskih črk) v 
15. stoletju, ki je revolucioniral strukturo vednosti in modificiral 
načine njihove transmisije v zahodnem svetu.

Drugi pomemben aspekt memorije poleg oralnih mnemo-
ničnih praks je njena družbena razsežnost. V tem pomenu je 
kolektivna memorija družbena konstrukcija realnosti, pri čemer 
meri na to, kar je v življenju skupnosti ostalo od preteklosti ali 
kar so skupnosti najrazličnejših velikosti – od družin, strank, 
društev, vse do razredov, slojev, etnij, držav ali nacij – naredile s 
svojo preteklostjo. ne gre za kak seštevek individualnih memorij, 
ampak za obsežen rezervoar oziroma arhiv spominov, ohra-
njenih v kolektivni memoriji v različnih oblikah vednosti, ki si 
jih pripadniki in pripadnice partikularne skupnosti ali družbe 
delijo. Vsak od spominov te memorije je povezan z družbenimi 
okviri memorije in ne obstaja per se, ampak s podporo drugih 
spominov. memorija je, kakor je že v obdobju med svetovnima 
vojnama ugotavljal maurice Halbwachs, pionirski raziskovalec 

2 Frances a. Yates, The Art of Memory (chicago: university of chicago Press, 
1966). odlomek iz tega dela (»umetnost memorije«) je bil v prevodu taje 
Kramberger objavljen v Emzinu, letn. XiX, št. 3/4, (december, 2009): 107–109.

3 latinska beseda ars, artis se tu nanaša bolj na veščino, izurjenost kakor na 
umetnost v današnjem pomenu, pri katerem je v ospredju zgolj estetski 
moment, dediščina 19. stoletja. 

ki je eno temeljnih vprašanj današnjih zgodovinopisij v (srednji) 
evropi, se bomo še vrnili. V večji meri je strukturirano okoli 
skupka vprašanj, ki jih naslavljamo na preteklost in subtilnosti 
orodij, ki jih za njeno razumevanje uporabljamo. toda za zdaj 
se še nekoliko pomudimo pri memoriji.

Vsakdanje življenje s svojimi imperativi upravljanja s časom 
– tako individualnim in udomačenim kakor družbenim ali pro-
fesionaliziranim – določa prve okvire kolektivne memorije, ki 
jih je mogoče v vsaki družbi relativno hitro prepoznati. ti okviri 
na ljudi, ki živijo v skupnosti, delujejo normativno; družbeno 
vsiljen ritem prihoda v šolo ali službo, roki za oddajanje besedil, 
nalog, izdelkov, projektov – vse to določa okvire kolektivne 
memorije in kdor jih ne spoštuje, se lahko hitro znajde zunaj 
prostora družbene sprejemljivosti in konvencij. seveda pa vse 
družbe nimajo enakih kronoloških in prostorskih determinant 
in tudi ne enakih sankcij za kršitelje. tako večurno čakanje 
na avtobus, denimo v indiji, ne sproža nobenega družbenega 
nelagodja, medtem ko v evropskem kontekstu lahko človeka 
že minutna zamuda spravi ob delo. časovni modus, ki spenja 
ritem kolektivnih memorij v indiji, se torej odločilno razlikuje 
od rigidne temporalnosti birokratskega Zahodnega duha, ki 
zateguje okvire kolektivnih memorij. 

od sisteMov MneMotehniKe do 
soCiološKih študij MeMorije

memorijo lahko v tehničnem, operacionalizacijskem smislu 
opredelimo kot skupek tehnik memoriranja in rememorira-
nja. Kot taka je bila v antičnem svetu, ki ni poznal množične 
distribucije knjig in pisnih diskurzov, sestavni del retorike 
(inventio, dispositio, elocutio, actio, memoria) in oralne diseminacije. 
angleški raziskovalki Frances a. Yates in njenemu delu The Art 
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mizo in s tem tudi njihovo identiteto na nekem banketu, potem 
ko se je vdrla streha in jih zmečkala. njegova memorijska veščina 
je temeljila na topofiliji, na zmožnosti memorije, da se umešča 
prostorsko, da se vpisuje v materialni prostor, v kraj (topos, locus, 
lieu, luogo, place, Ort). Vsak spominski kraj memorije vsebuje 
podobo (imago, image, imagine, Bild) na način, ki ga dandanes v 
precej opreproščeni obliki poznamo iz igre »memory«, kjer si 
je za uspešno lociranje parov kartic potrebno zapomniti kraj, tj. 
koordinate kartice, in pa njeno podobo. Kraj in podoba sta postala 
temeljna elementa artis memorativae; vsi mnemonični sistemi do 
17. stoletja in tudi kasnejše memorijske strategije – med njimi 
denimo oglaševalske akcije – temeljijo na tem učinkovitem 
tandemu. seveda pa so memorijski sistemi kakega giulia camilla 
(1480–1544), ki je izdelal načrt za univerzalni memorijski teater, 
neskončno zapletenejši od omenjene kratkočasne igre. antične 
govornike so v posebnih retoričnih šolah učili memorijskih 
veščin tako, da so si ti morali s pomočjo realnih ali fiktivnih 
arhitekturnih krajev ali struktur najprej izbrati itinerarij in se 
ga naučiti na pamet, nato pa na posamične kraje tega itinerarija 
v ustreznem zaporedju posaditi podobe ali besedila, ki so si jih 
želeli zapomniti. Ko so realno ali v duhu prepotovali ta itinerarij, 
so morali na izust znati povedati to, kar so vanj projicirali. 
Zahvaljujoč tej metodi, so nekateri stari grki izkazovali osu-
pljivo zmožnost zapominjanja in priklica – tako naj bi Hippias 
iz elide po samo enem poslušanju zmogel obnoviti 50 imen, 
grški filozof šarmadas naj bi znal na pamet vse knjige v neki 
knjižnici, mitridad pa, ki je vladal 22 ljudstvom, naj bi se naučil 
vseh 22 jezikov in z vsemi ljudmi komuniciral brez tolmačev.

V svet teh modifikacij memorije in elaboriranja obsežne mito-
logije zapominjanja v arhaični grčiji, ki je visoko častila boginjo 
memorije/spomina mnemozine, nas na zelo zanimiv način 
vpelje jean-Pierre Vernant, ki meni, da je v različnih obdobjih 
in različnih kulturah obstajala povezava med prakticiranimi 
tehnikami rememoracije, notranjo organizacijo memorijske 

socioloških kategorij kolektivne memorije, bistveni element 
individualne in kolektivne identitete.4 Kakor pravi andré 
léroi-gourhan, je preživetje skupine odločilno zvezano z 
rutino, pri čemer prav rutina simbolizira kapital, ki je potreben 
za preživetje skupine; subtilni, lucidni in diferencirani preboji, 
ki jih merimo z napredkom in inovacijo, pa so intervencije v 
rutino, ki – kolikor jih skupnost zna ustrezno integrirati v svojo 
memorijo – pomenijo izboljšano preživetje.5 

Prevlada oralnega (ustnega) in 
artis MeMoriae do izuMa tisKa

Pri starih grkih se zapisana memorija naslanja na oralno na 
podoben način kakor se sodobna zgodovina (od 18. stoletja 
dalje) opira na kolektivno memorijo, natančneje, na kolektivne 
memorije, pri čemer jo/jih modificira a vendarle ne uniči. Pri 
grkih lahko dejansko opazujemo presenetljivo evolucijo v 
zgodovini memorije. množica virov med 8. in 4. stoletjem pr. 
n. št., se pravi, med Hesiodom in aristotelom, nudi odličen 
material za študij kolektivne memorije, ki gre najprej skozi fazo 
divinizacije, nato laicizacije in naposled pristane v invenciji 
mnemotehnike. 

Klasična antična memorija se običajno povezuje s tremi 
ohranjenimi latinskimi viri: Kvintilijanovo Institutio oratoria, z 
anonimnim delom Ad Herennium libri IV in s ciceronovim bese-
dilom De oratore, v katerem avtor poroča o simonidu (556–468 pr. 
n. št.), grškem poetu z otoka Keosa, ki je na podlagi svoje odlične 
spominske metode zmogel rekonstruirati razvrstitev gostov za 

4 maurice Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire (Pariz: Presses universitaires 
de France, 1925); La Topographie Légendaire des Évangiles en Terre Sainte. Étude de 
mémoire collective (Pariz: Presses universitaires de France, 1941); Kolektivni 
spomin (ljubljana: studia humanitatis, 2001 [1950]).

5 andré léroi-gourhan, Gib in beseda II (ljubljana: studia humanitatis, šKuC, 
FF, 1990 [1965]).
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le močno prepojena s krščanstvom, ampak je celo verovanje kot 
osnovni element religije vpela v spominske procedure. memorija 
postane stvar vere in religije in ni več primarno stvar prepričeval-
nega postopka in laične retorike. cerkev se je zavedala izjemnega 
vpliva memorije na oblikovanje identitete in skupnosti. Poslej je 
krščansko poučevanje utemeljeno na memoriji in mnemoniki, 
temeljni kult krščanstva pa je postala komemoracija (jezusa, 
marije, svetnikov, mučenikov itn.). Kristijanizacija memorije in 
mnemotehnike je povzročila razcep v kolektivni memoriji na 
liturgično memorijo, ki jo je vodil ciklični časovni modus, in 
na laično memorijo, katere osnova je bila linearna kronologija. 
na podoben način sta se pouk v eklezijastičnih šolah in od 12. 
stoletja tudi univerzitetno poučevanje hkrati opirala na oralno 
memorijo in na zapisana besedila, zaradi česar so se začeli 
množiti traktati o memoriji.9 Več krščanskih mislecev, med njimi 
avguštin (354–430), je zapustilo pomembna besedila, v katerih 
so v krščanskem registru modificirali staro klasično memorijo.10 
albert Veliki (med 1193 in 1200–1280), ki je izhajal iz velikega 
aristotelovega razlikovanja med memorijo in reminiscenco, 
je v duhu napovedujoče se renesančne senzibilnosti memorijo 
opredelil v razmerju do emocij, afektov in temperamentov, 
pri čemer je menil, da je najboljši temperament za memorijo 
»intelektualna melanholija«.11 tomaž akvinski (1225–1274), poleg 
alberta Velikega, kar zadeva memorijo, eden najvplivnejših 
srednjeveških mož, je v Summa Theologica izpostavil urjenje 
umetne memorije v kombinaciji s previdnostjo (prudentia). na 
osnovi krajev in podob antične umetnosti memorije je sestavil 

9 jacques le goff, Histoire et mémoire (Pariz: gallimard, 1988).
10 tako je avguštin staro antično triado moči duše: memoria, intelligentia, provi-

dentia v svojem spisu De trinitate spremenil v niz memoria, intellectus, voluntas, 
na podlagi katere so izdelali podobe svete trojice. še nekoliko kasneje pa je 
za novo transformacijo v krščanskem duhu poskrbel cistercijan anselm, ki 
je v Monologoinu zapovedal triado memoria, intelligentia, amor. 

11 le goff, Histoire et mémoire.

funkcije, njenim mestom v sistemu jaza in v podobi, ki si jo 
ljudje ustvarijo o memoriji.6 tako Vernant skozi postopno 
transformacijo v dojemanju družbene funkcije mnemosine 
prikaže, da se je percepcija memorije kot družbene vezi par 
excellence postopoma, a odločilno transformirala. temeljno točko 
obrata, ki je ni tako lahko rekonstruirati, pomeni prvi prehod 
od oralne k pisni memoriji (z izumom abecede), s čimer se je 
precej ukvarjal andré leroi-gourhan, ki pravi, da je memorija, 
kolikor se oddalji od rutine in navade, zapleten in težaven 
izum, je človekovo postopno osvajanje njegove individualne 
preteklosti na podoben način kakor je zgodovina za družbeno 
skupino osvajanje njene kolektivne preteklosti.7

Platon v Fajdrosu (ok. 274 pr. n. št.) v sokratova usta položi 
legendo o domnevnem totovem8 izumu abecede in poudarja, 
da je izum pisave ošibil memorijo, saj naj bi s tem Bog ljudi 
prikrajšal za urjenje memorije in ustvaril pozabo v duši tistih, 
ki jo bodo usvojili. ideja, da je pisana beseda negativna »proti-
vrednost« memorije, je znana tudi iz cezarjevih opisov galije, 
kjer so druidi prepovedali pisavo, češ da zaradi nje trpi memorija 
njihovih učencev, obenem pa naj bi se prek tega nenadzorovano 
širile druidske učenosti. Podobno stališče, ki je izražalo strah 
pred novostjo in involucijo memorije, pa lahko spremljamo tudi 
v nekaterih eklezijastičnih šolah zgodnjega srednjega veka.

Difuzija krščanstva kot religije in dominantne ideologije v 
zgodnjem srednjem veku je monopolizirala tudi intelektualno 
polje in sprožila globoko transformacijo v klasični veščini 
memorije. srednjeveške procedure memorije poudarjajo nujnost 
spominjanja kot temeljnega religioznega postopka. tako je 
stara klasična umetnost memorije postala v srednjem veku ne 

6 jean-Pierre Vernant, Mythe et pensée chez les Grecs (Pariz: maspero, 1965).
7 leroi-gourhan, Gib in beseda II.
8 egipčanski bog lune tot, legendarni stvarnik hieroglifov, zavetnik pisarjev 

in računarjev.
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štiri aksiome, ki so imeli velikanski vpliv na memorijske prakse 
med 14. in 17. stoletjem: 

1 potrebno je najti ustrezne simbole in podobe za stvari, ki jih 
želimo poimenovati, ter pri tem uporabiti čutne povezave 
(povezava memorija–telo);

2 nato je potrebno najti red, v katerega jih uredimo, da jih 
lahko znova prikličemo (povezava memorija–razum);

3 na stvari se je treba navezati z interesom, ne s skrbjo (pove-
zava memorija–pozornost–interes);

4  o tem, kar si hočemo ali želimo zapomniti, moramo meditirati, 
postati mora del rutine (povezava memorija–naturalizacija). 

te zapovedi so bile v uporabi v teologiji, na univerzah in v 
umetniškem delovanju.12

Z iznajdbo tiska se začenja velika agonija v umetnosti memorije 
in mnemoničnih praks. Veliki klasični memorijski sistemi, 
več kakor tisoč let osrednje gibalo družbenih identitet in 
uveljavljanj, so bili s pojavom tiskarskega stroja postopoma 
izrinjeni na obrobje, četudi so se občasno še tiskali priročniki 
o tem, kako izuriti memorijske strategije. Do 16. in 17. stoletja 
se je evropski mnemonični sistem nekako saturiral, nove 
spoznavne zahteve zgodnjega razsvetljenstva v 18. stoletju, 
denimo Kantove, so v artis mnemonicae – podobno kakor že 
nekateri humanisti v 15. in 16. stoletju (tako erazem roterdamski 
ali mélanchton) – videle prej oviro za mišljenje kakor mentalno 
ali spoznavno stimulacijo. Z razsvetljenstvom, ki se obrne k 
življenju in vitalnosti na vseh področjih človekovega delovanja, 
pa se zgodi še ena mutacija v memoriji, poslej memorija ni več 
odločilno povezana s komemoracijo mrtvih, kar je značilnost 

12 Yates, The Art of Memory; mary carruthers, The Book of Memory (cambridge: 
cambridge university Press , 1990) in The Craft of Thought (cambridge: cambridge 
university Press, 1998).

srednjeveške memorije v krščanskem svetu (cikli mrtvaških 
plesov, memento mori, obsedenost z nekrologi, čaščenjem mrtvih 
svetnikov, razširjenost molitev za mrtve ipd.); nova epoha 
pogrebnih spektaklov se rodi šele z romantiko in je prisotna 
zlasti od druge polovice 19. stoletja, ko nagrobniki in pogrebi 
nacionalnih junakov postanejo pravi posvečeni kraji memorije.

Klasična mnemonika se potemtakem opira na metodično 
zamenjavo podobe za idejo. Prav to metodo pa je več stoletij 
kasneje evociral tudi Freud v svojem spisu o prekrivajočih 
spominih (Über Deckerinnerungen, 1899),13 kjer ti nastopajo kot 
mnezične podobe, ki zbujajo manj emocij kakor manj posredo-
vane podobe in nadomeščajo globlje in skrite memorije. Vendar 
v sodobnem razumevanju prekrivajoči spomini nastopajo v 
drugačni funkciji kakor srednjeveške mnemonične podobe. 
medtem ko je srednjeveški mnemonik s pomočjo živih podob 
spodbujal priklic idej in memorije, je Freud prekrivajočim 
spominom pripisal ravno nasprotno operacijo: pomagajo 
nam pozabiti. lažje je namreč živeti v domišljijskem ovoju 
kakor z realnostjo. nezavedno je nadzornik selekcije, kaj naj 
si zapomnimo in kaj naj pozabimo. tako psihoanaliza upora-
blja metodo dekodiranja nezavednih intenc, ki so vgrajene v 
prekrivajoče spomine.

KoleKtivna MeMorija  
in  identitetne strategije sKuPnosti

že marcel mauss in emile Durkheim sta prikazala, da vsaka 
družbena skupina zasnuje obširen simbolni sistem, prek katerega 
zaznava, deli in elaborira svoje namembnosti.14 tako oblikuje 

13 sigmund Freud, »Über Deckerinnerungen«, v Gesammelte Werke (Frankfurt am 
main: s. Fischer Verlag, 1977 [1899]), 531–54.

14 emile Durkheim, »représentations individuelles et représentations collectives«, 
(1898), Revue de métaphysique et morale, št. 6: 273–302; Les formes élémentaires de la 
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tudi svoje kraje memorije, dodaja Durkheimov in maussov kolega 
Halbwachs, in prek njih kolektivno identiteto.15 ta obenem 
pomeni zaznamovanje mej in teritorija, definiranje razmerij z 
drugimi, zasnutje podobe prijateljev in sovražnikov, rivalov in 
zaveznikov, pa tudi načine ohranjanja stare memorije za nove 
generacije in projiciranje svojih upanj in strahov na prihodnost. 

identiteta, tako individualna kakor kolektivna, je simbolna 
konstrukcija, ki se v veliki meri opira na memorijo. memorija je 
v tem pomenu eden od izrazov družbene misli, je oblika selekci-
oniranih spominov v partikularni skupnosti, na podlagi katere 
se oblikujejo različne oblike družbenih pripadnosti. memorija 
ni naravna danost, ampak niz med seboj povezanih družbenih 
reprezentacij, ki jih skupnost oblikuje skozi diskurze in druge 
govorice in so temelj njene identitete.16 elaboriranje diskurza 
je družbeno občutljiva in identitetno izredno pomembna 
dejavnost, najsi gre za besedišča manjših skupnosti, stilizacijo 
medijskega slovarja, literarno govorico in diferenciacijo ali pa 
za razdelavo znanstvene terminologije, saj z delom na metafori 
in svojih pojmovanjih skupnost uveljavlja svojo specifičnost 
kulturne ter intelektualne posebnosti, svoj specifični habitus 
in moč svojega kulturnega ter simbolnega kapitala, kakor bi 
rekel Pierre Bourdieu.17

vie religieuse. Le système totémique en Australie (Pariz: alcan, 1912); marcel mauss, 
»mythologie et symbolisme indiens«, (1903), Année sociologique, št. 6: 247–53.

15 Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire; La Topographie Légendaire des Évangiles 
en Terre Sainte in Kolektivni spomin.

16 ugo Fabietti in Vinzenzo matera, Memorie e identità. Simboli e strategie del ricordo 
(rim: meltemi editore, 1999); prim. samuel Friškič, »Zakaj kolektivna memorija 
ni kolektivni spomin? uvod v raziskave kolektivne memorije, slovenske 
prevodne zagate in razlike med deskriptivno in konceptno elaboracijo 
znanstvenega polja«, Monitor ZSA, letn. X, št. 1–2 (2008): 83–106.

17 Pierre Bourdieu in loïc Wacquant, Načela za refleksivno družbeno znanost in 
kritično preučevanje simbolnih dominacij (Koper: Založba annales, 2006).

Kraji MeMorije, PolitiKa MeMorije in Pozaba

V 80. letih 20. stoletja je francoski zgodovinar Pierre nora obudil 
staro vednost o locis memoriae in v javnost lansiral obsežen korpus 
študij s skupnim naslovom Les Lieux de mémoire.18 njegov projekt 
drugačnega vrednotenja nacionalne zgodovine je zaradi sveže 
perspektive zrahljal vezi samozadostnega nacionalističnega 
pojmovanja francoske zgodovine in prefiguriral nacionalno 
zgodovino na podlagi nove klasifikacije inventarja materialnih 
in nematerialnih krajev memorije v objektivacijo različnih 
političnih režimov, ki so v različnih obdobjih vladali Franciji 
in ki so si francosko kolektivno memorijo prilaščali na različne 
načine. s tem je na zanimiv način, ki ga sam opredeljuje kot »zgo-
dovino Francije druge stopnje«, predstavil simbolno topografijo 
Francije. ta odgovarja radikalni modifikaciji tradicionalističnih 
oblik nacionalnega sentimenta in razgalja razmerja, ki jih je 
Francija – seveda vselej skozi potrebe sedanjosti – v različnih 
obdobjih vzpostavljala s svojo preteklostjo. 

rekonstrukcija zgodovine na podlagi krajev memorije kraje 
razvršča v več kategorij, da bi vzpostavila omrežje razmerij 
med njimi. med kategorijami sta zaradi odnosov memorije 
do prostora in časa zlasti pomembni dve: prva, ki opredeljuje 
prostorske kraje memorije, mednje sodijo spomeniki, muzeji, arhivi, 
kraji pomembnih vojaških bitk, pokopališča, romarski kraji, 

18 Pierre nora, ur., Les Lieux de mémoire (Pariz: gallimard, 1984–1992). Dejansko je 
prva prenicljiva in konkretna raziskava krajev memorije seveda Halbwachsova 
študija z naslovom La Topographie Légendaire des Évangiles en Terre Sainte. Étude de 
mémoire collective (1941), ki na podlagi analize umeščanja krajev v turističnih 
vodnikih in v drugih virih lepo pokaže, kako zelo variira lokalizacija kolektivne 
memorije glede na različne družbene skupine. Vsaka od njih si izbere lastne 
kraje memorije za iste dogodke in te izbire so lahko med seboj zelo oddaljene. 
tako Halbwachs ilustrira, kako se pod navidez homogenim in prav toliko 
tudi naivnim pojmom »tradicije« ohranjajo različne interpretativne plasti, ki 
se dejansko med seboj ne ujemajo, zato pa toliko bolje ponazarjajo aspiracije 
različnih družbenih skupin.
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simbolno občutljivi kraji, imenovani posvečeni kraji memorije itn.; 
druga, ki niza časovne kraje memorije, kakor so prazniki, jubileji, 
obletnice in druge komemoracije na kronološki osi. Kraji 
memorije, ki s svojim načinom organizacije in razporeditvijo 
elementov v mrežo sestavljajo partikularno omrežje, so odličen 
pripomoček za študij imaginarne strukturacije in družbenega 
imaginarija posamičnih političnih ter kulturniških režimov, 
obenem pa nas napotujejo na različne simbolizacijske strategije, 
ki jih na teh krajih lahko razbiramo iz diskurzov (v muzejih, na 
spomenikih, v knjigah, arhivih, učbenikih itn.), likovne govorice 
(v galerijah, v opusih, v referenčnih korpusih itn.), govorice gest 
(gestikulacija na spomenikih, monumentih, slikah, fotografijah 
itn.) ipd. naposled je kraje memorije kot elemente strukture 
mogoče izluščiti tudi iz povsem proste asociacijske verige, 
na podlagi česar je sigmund Freud (1856–1939), ki v številnih 
antropoloških in zgodovinskih delih o kolektivni memoriji 
nastopa preprosto kot raziskovalec velike tradicije umetnosti 
memorije v 20. stoletju, postavil svoj projekt psihoanalize.19

Vendar pa za znanstveno zgodovino ni dovolj le nanizati 
krajev memorije v novo pripoved o produkciji in poteh določene 
memorije, narediti mora korak dlje. evidentirati, klasificirati, 
analizirati in reflektirati mora vloge »podjetnikov memorije« in 
družbenih skupin, natančno razdelati zastavke, angažmaje in 
socialne vezi producentov in manipulatorjev memorije, razkriti 
mora temeljna križišča in spopade ne le ene, ampak različnih 
kolektivnih memorij, pojasniti, zakaj je bila ena privilegirana 
ter promovirana, druge pa ne.

Kolektivna memorija je vselej bila in ostaja pomemben zasta-
vek v boju posamičnih družbenih skupin za oblast; polastiti se 
memorije kolektiva, pomeni vzpostaviti nadzor nad selekcijskimi 

19 gl. Patrick H. Hutton, History as an Art of Memory (Vermont: university of 
Vermont Press & university Press of new england, 1993).

mehanizmi memorije in regulirati pozabo. Pozaba ne pomeni 
vselej praznine ali izogibanja zgodovini, ampak je najtesneje 
zvezana z dinamiko kolektivne memorije. tako je razumljivo, 
da je bila ena od temeljnih preokupacij različnih družbenih 
skupin (razredov, slojev, strank, etnij, nacij) in posameznikov, ki 
so imeli aspiracije po oblasti in ki so skušali dominirati v družbi, 
dokopati se do vzvodov memorijske politike. če si te strategije 
ogledamo v perspektivi dekonstrukcije in kritične refleksije, 
potem so zamolki, izbrisi, pozabe, amnezije, cenzure ipd. v 
zgodovini tisti pomenljivi indici, ki razkrivajo manipulacijske 
mehanizme v kolektivni memoriji različnih političnih režimov 
in njihovih nosilcev. študij kolektivne memorije in njene druge 
plati, strategij pozabe, je tako eden od temeljnih pristopov, če 
se želimo približati zapleteni problematiki reprezentacijskih 
razmerij med memorijo, zgodovino, prostorom in časom. 
obvladovanje kolektivne memorije (oziroma kolektivnih 
memorij) in elaboriranje simbolnega dispozitiva, s pomočjo 
katerega populacija z difuznimi konturami oblikuje svojo kohe-
renco in identiteto, pomeni oblikovanje družbenih pričakovanj, 
želja, zavrnitev, izključitev ipd., skratka, odločilnih družbenih 
zastavkov, ki določajo temeljne družbene konture.20

20 skupnosti, ki jim grozi razkroj družbenih vezi, tj. družbena anomija, se v 
specifičnih zgodovinskih trenutkih pustijo zapeljati ali pa so volens nolens 
soočene s potrebo po novem poskusu oblikovanja družbene identitete. s tem 
sodelujejo pri retrospektivnem spektaklu rekonfiguracije svoje preteklosti, pri 
čemer izumijo nove kraje memorije, na novo elaborirajo podatke o preteklosti 
in jih vpišejo v trajanje; tako na novo konfigurirajo memorialni prostor, ki 
se ga polastijo nove družbene elite, novi nosilci kolektivne memorije. Primer 
nam je dobro znan ob nastanku novih držav na tleh nekdanje jugoslavije in 
ob razpadu sovjetske zveze.
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MeMorija in zgodovina

Kakšna pa so razmerja med Mnemozine in Klio? že maurice 
Halbwachs opozarja na ključno razlikovanje med memorijo in 
zgodovino.21 medtem ko je memorija živo izročilo, dinamičen in 
kontinuiran tok skupnosti, ki temelji na podobnostih in ne sega 
prek meja skupine, ki ga je ustvarila, je zgodovina odmik od te 
nenehne kontinuitete in kritična vzpostava cezur, diskontinuitet, 
je zaznamovanje razlik, nasprotij, odkrivanje interesov in prikaz 
sprememb v preteklosti z določene perspektive. tako je tudi 
zgodovinska memorija (v obči rabi zgodovinski spomin) le protislovna 
fraza, ki za mišljenje nima nobenega pomena, saj združuje dve 
izključujoči se entiteti. tudi Pierre nora postavlja oba koncepta 
v nasprotje.22 memorijo, vpeto v konkretnost, v geste, podobe 
in predmete, čeprav se hrani z zelo lebdečimi spomini, ima 
za nosilko družbenega življenja skupin, ki je v permanentni 
evoluciji. Poleg tega se memorija multiplicira in je odprta za 
dialektiko spominov in amnezije, v njej se na nezaveden način 
dogajajo zaporedne deformacije, ki so občutljive za uporabe in 
manipulacije, dojemljive za dolge latence in za nenadne revitali-
zacije. Zgodovina pa je zanj analitično in prozaično spoznavno 
orodje, ki se ne opira na časovno kontinuiteto, literarizacijo 
ali na evolucije in se ne vzpostavlja prek predmetnih razmerij. 
je intelektualna in laična operacija, ki skozi kritično refleksijo 
vzpostavlja distance do različnih kolektivnih memorij in jih 
postavlja v interakcijo. nagovarjala naj bi vse ljudi, kar pomeni, 
da ima – vsaj načelno – univerzalno evokacijo. 

Kjer kolektivna memorija sakralizira svoje spominsko gradivo, 
ga mora zgodovina, ki da kaj nase, desakralizirati in laicizirati, 
ga postaviti v red drugih gradiv in razgaliti razmerja med njimi. 
seveda pa to ne pomeni, da je zgodovina popolnoma objektivna; 

21 Halbwachs, Kolektivni spomin.
22 nora, ur., Les Lieux de mémoire.

tudi ta je lahko, zlasti, kadar je nepremišljena in spontanistična, 
polna poenostavitev, pozab in pristranskosti. Veliko težav 
nastopa v okoljih, kjer ni jasnega razlikovanja med kolektivno 
memorijo in zgodovino; zdi se, da se je pojmovanje kolektivne 
memorije kot zgodovine zlasti uveljavilo v etničnih zgodovinopisjih 
srednjeevropskega prostora, kjer je vsaj od posttridentinskega 
koncila močna tendenca k homogenizaciji, kar mentaliteto teh 
krajev spontano približuje kolektivni memoriji, odvrača pa od 
močne kritične misli, ki jo zahteva znanstveno zgodovinopisje. 
Za epistemično posodobitev zgodovinopisja je tako prva po-
membna in odgovorna naloga sistematična, kritično-refleksivna 
analiza poti, po katerih se je skozi 19. in 20. stoletje odvijala 
nacionalizacija kolektivne memorije, se pravi to, kar so pred 
več desetletji za nemški prostor med drugimi opravili reinhart 
Koselleck ali jan in aleida assmann,23 v Franciji pa Durkheimov 
krog že pred dobrim stoletjem, temeljiteje pa zgodovinopisje 
okoli revije Annales po letu 1929.

Znanstveno zgodovinopisje ali druge discipline, ki obrav-
navajo družbeno življenje in so močne v svojih metodah ter 
premišljene v svojih konceptih kolektivne memorije pod 
drobnogled in preučiti njihove interakcije, konfrontacije, spo-
pade in razhajanja, razčleniti morajo notranjo logiko njihovega 
delovanja, njihove temporalnosti, distribucije, nikakor pa ne 
smejo sodelovati pri vzpostavi hegemonije interpretativnega 
modela ene interpretacije nad drugo, saj bi to pomenilo vzpostavo 
diktature enega samega zgodovinopisnega režima. na ta način 
zgodovina izgubi svoj specifični status, kritično refleksijo ter 

23 gl. reinhardt Koselleck, Pretekla prihodnost. Prispevki k semantiki zgodovinskih časov 
(ljubljana: studia humanitatis, 1999 [1979]); aleida assman in jan assmann, 
Schrift und Gedächtnis. Archäologie der literarischen Kommunikation I. (münchen: 
Fink, 1983); aleida assmann, Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des 
kulturellen Gedächtnisses (münchen: Beck, 1999).
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utone v ideoloških parametrih in postulatih dominantne kolek-
tivne memorije. neposredno prevajanje kolektivne memorije 
družbene skupine, ki je trenutno na oblasti, v zgodovino je 
torej nevarno ideološko početje. 

slovensko zgodovinopisno polje, v katerem delujem tudi 
sama, ima s tem razlikovanjem dejansko velikanske težave, 
saj si v vsem času svojega obstoja ni znalo izbojevati potrebne 
distance v razmerju do aktualnega političnega polja. nima 
orodij za razumevanje tega, da gre pri zgodovini in memoriji, 
za dva različna režima razmerij do preteklosti, ki sta oba 
pomembna in potrebna, vendar pa nimata enakih dosegov in 
ne enakih učinkov. Preštevanje kosti in trupel druge svetovne 
vojne – ne le na strani domobrancev, ampak tudi na strani 
partizanov, povsem enako pa tudi na strani judov, romov in 
drugih družbenih skupin, kakor so homoseksualci ter lezbijke, 
ki so bile v času druge svetovne vojne potisnjene na obrobje – je 
sicer potrebno (kar je v redu reševanja iz pozabe, razsojanja – 
memorije), vendar pa v funkciji zgodovinskega raziskovanja 
(kar je v redu kritične refleksije in intelegibilnosti – zgodovine), 
ki ekvivalentno upošteva vse vpletene družbene skupine, in ne 
v okviru ideološkega revanšizma, ki povzdiguje eno kolektivno 
memorijo nad druge. obenem je ohranjanje specifičnih ko-
lektivnih memorij nedominirajočih skupin oblika boja zoper 
pozabo heterogenih identitet, zoper homogenizacijo mišljenja 
in uniformnosti v zgodovini.24

Večkrat pospešeni ritem življenja v 20. stoletju dodatno za-
megljuje razmerja med zgodovino in memorijo. Zaradi pritiskov 
novih tehnologij in hitro odvijajoče se neposredne zgodovine, 
s katero nas nenehno obstreljujejo mediji, veliko znanstvenikov 
podlega fabrikaciji zgodovine zgolj na osnovi aktualnih novic 
in političnih konstelacij, kar pomeni, da bodisi nimajo, nočejo 

24 gl. marija jurič Pahor, »memorija in spomin v času globalizacije«, v Razprave 
in gradivo, št. 50–51 (2006): 160–183.

ali ne znajo uporabljati orodij za mišljenje družbe, ki bi jim 
omogočala distanciranje od kolektivne memorije skupin na 
oblasti. Proizvajati zgodovino po meri teh skupin namreč kaže 
na nerazumevanje temeljnega razlikovanja med znanstvenim 
zgodovinopisjem in impozicijo kolektivne memorije na mesto 
zgodovine.

rezultat osvoboditve izpod terorja linearne zgodovine, ki je 
dejansko vsiljena kolektivna memorija vladajoče ideološke opcije, 
vsa posrkana v prazno mnemoniko datumov in imen, ne da bi 
znala razvijati mišljenje samo, pomeni vstop v živo in neskončno 
kompleksno zgodovinsko snov.25 Pomeni študij sinhronih, a 
divergentnih družbenih idej, imaginarijev in življenjskih ritmov 
in možnost razprtja problematik, predmetov, pristopov in 
perspektiv, s čimer lahko pride do rojstva novih raziskovalnih 
predmetov. je sprostitev intelektualnih potencialov za kritično 
preučevanje zgodovinopisnih režimov, se pravi razmerij, ki jih 
posamični režimi vzpostavljajo do realnosti, do preteklosti in 
do sedanjosti, njihovih motivacij, interesov, regresij, mimikrije, 
pa tudi preučevanje različnih ravni individualne vpetosti v 
družbeno in kolektivno, zaradi česar se zgodovinska dimenzija 
ključno povezuje z demografsko, lingvistično, ekonomsko idr. 

Zgodovinsko raziskovanje kateregakoli od predmetov, 
pa naj gre za kolektivno memorijo ali za kulinarične prakse 
skozi stoletja, kolikor je dejansko vpeto v spoznavne interese 
raziskovalcev in raziskovalk, je neizčrpno, saj ena raziskovalna 

25 od zgodnjega 19. stoletja dalje ta prisilni primež določa paradigma nacional(istič)
nega in narodobudniškega historizma (nem. Historismus), ki smo jo v slovenskem 
zgodovinopisju – pa tudi v drugih disciplinah, saj gre za močno paradigmo – 
spontano prevzeli po germanofonem modelu. Več o tem gl. v taja Kramberger, 
Historiografska divergenca: razsvetljenska in historistična paradigma: o odprti in zaprti 
epistemični strukturi in njunih elaboracijah (Koper: Založba annales, 2007); Drago 
B. rotar, Odbiranje iz preteklosti: okviri, mreže, orientirji, časi kulturnega življenja v 
dolgem 19. stoletju (Koper : Založba annales 2007).
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perspektiva in omejen čas, ki ga ima človek v življenju na voljo, 
ne more totalizirati mnoštva preteklih izkušenj in jih ustrezno 
pojasniti. soobstoj in spoštovanje zelo različnih interpretacij 
istih dogodkov in fenomenov je torej v normalizirani znanosti 
nujen in vitalen predpogoj dobre diskusije ter preizkus perti-
nentnosti določenega polja. treba se je, kakor pravi gérard 
noiriel, odpovedati ideji, po kateri naj bi obstajala ena sama 
Zgodovinska vednost, ki bi razsojala o memoriji, saj je realnost 
precej bolj zapleten univerzum.26

MeMorijsKe distorzije 

med zadnjimi teksti sigmunda Freuda, ki v številnih pomemb-
nih tekstih o kolektivni memoriji nastopa kot raziskovalec 
velike tradicije umetnosti memorije, najdemo pismo, ki ga je 
od njegovi sedemdesetletnici napisal francoskemu pisatelju 
romainu rollandu (1866–1944), katerega občudovalec je bil.27 
V tem pismu iz leta 1936 tedaj deset let starejši psihoanalitik 
meditira o memoriji na podlagi svojega lastnega spomina na 
obisk atenske akropole. leta 1904 je namreč Freud, star 48 let, 
se pravi na vrhuncu svojih moči, z bratom prek trsta nekoliko 
naključno odpotoval v atene (prvotni načrt naj bi ju vodil na 
Krf). Ko si je z akropole ogledoval mesto, se ga je nenadoma 
polastil občutek nerealnosti. Zavestno je bil prepričan o re-
alnosti dogajanja, sočasno pa je imel občutek, ki je prihajal 
iz neznanih plasti nezavednega (pozabe), da svetišče realno 
ne obstaja. Pismo, ki govori o ambigviteti memorije, je hkrati 
tudi samo ambigvitetno; v njem Freud kot stari mož prepotuje 
svojo individualno memorijo, da bi prikazal povezavo med 

26 noiriel, »Zgodovina, memorija, državljanski angažma«.
27 sigmund Freud, »Brief an romain rolland (eine erinnerungsstörung auf der 

akrpolis)«, Gesammelte Werke, zv. 16 (london: imago Publishing co., ltd, 1950), 
250-257.

pričakovanji otroka in memorijo starega moža, pri čemer 
domala na sredi te memorije (in svojega življenja) nekoliko 
presenetljivo označi razpotje s prigodo na akropoli. Psihološke 
motnje v memoriji opisuje tako, kakor bi šlo za kraje memorije 
(pozabe) na mnemoničnem zemljevidu nezavednega (memo-
rija je vselej v nekem razmerju do pozabe, zato je Freudovo 
odpiranje – vselej punktualnih - poti do nezavednega podobno 
rekonstitucije memorije pozabljenih, tj. cenzuriranih entitet). 
tudi zato lahko psihoanalizo, Freudovo veliko inovacijo, s tega 
zornega kota obravnavamo kot partikularno in kompleksno 
revitalizacijo oziroma redefinicijo artis memoriae v 20. stoletju, 
kot tehniko priklicevanja izgubljenih spominov in njihovo 
topografija. memorija za Freuda konstituira ključno povezavo 
med nezavedno strukturo, ki strukturira naš imaginarij oz. vodi 
našo imaginacijo, in derivativno močjo intelektualne invencije. 
Freud svojo meditacijo sklene s tem, da izkušnjo nerealnosti 
pripiše substitutu za spomin na otroško hrepenenje, pokopan 
globoko v njegovem nezavednem, da bi potoval v oddaljene 
dežele in obiskal kraje, o katerih je bral, vendar ni nikdar verjel, 
da se bo to dejansko zgodilo.28

seveda Freudov obisk akropole prav veliko dolguje tudi 
zgodovinsko oblikovanim specifikam srednjeevropskega 
imaginarija, iz katerega naposled izhaja tudi Freud in ki je 
podlaga za oblikovanje kolektivnih memorij, pozab, sanj in 
mitologizacije realnosti v tem evropskem prostoru, a tudi s 
specifičnim odnosom do realnosti v avstro-ogrski monarhiji, 
v okviru katere je tujina doživljana kot sumljiva terra incognita, 
kot nerealna mitološka dežela, dostop do nje pa je povezan s 
premagovanjem velikanskih težav. tabu verifikacije realnosti 
na podlagi lastnih izkušenj, s katerim se je soočil Freud na 
akropoli, se je v nekaterih predelih nekdanje monarhije – med 
njimi je tudi slovenija – ohranil vse do danes. 

28 ibid.
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simptom tega dolgega trajanja, ki deformira percepcijo 
realnosti v teh krajih, je hkratna idealizacija in devalorizacija 
tujine, kar lahko prepoznamo v recepciji intelektualnih ali 
umetniških dosežkov: na eni strani, kadar gre za realne dosežke, 
so za notranjo družbo nevidni, na drugi strani, kadar gre za 
navidezne uspehe, za prisvajanje tujine s pomočjo notranjih 
mehanizmov, so pretirano poveličevani. Povedano drugače: 
ljudje, ki se zunaj slovenije znajdejo z državno podporo (npr. 
zaradi bilateralnih pogodb ali subvencij), so navznoter prika-
zovani kot zelo uspešni, četudi v recepciji okolij zunaj slovenije, 
kjer naj bi bili uspešni, nihče ne ve zanje; medtem ko so tisti, 
ki so v tujini realizirali svoje potenicale, zaradi odtegnitve 
kolektivnemu nadzoru izgubljeni za kolektivno memorijo 
slovencev. tu je še tretja kategorija: tisti, ki premorejo zmo-
žnosti za aktivno udeležbo v mednarodnih intelektualnih in 
umetniških okoljih, a zaradi notranje distribucije ugleda in 
moči, namenjene predvsem napol izobraženim in pohlevnim, 
nimajo za to domala nobene možnosti. 

Kakor Freud tudi Halbwachs opominja, da so memorije, 
četudi se zdijo še tako točne, vselej že modificirane, revidirane 
in polne distorzij, ko najdejo svoj zavestni izraz. Brati jih je treba 
kot znake prikritih konfliktov, kot površinske manifestacije 
zavesti in ne kot neposredna, objektivna pričevanja.

naCija in MeMorija

lahko bi rekli, da je nacija vsaj na prvi pogled podobna tej, 
ki je danes naše samoumevno mentalno in socialno okolje, 
produkt francoske revolucije. natančnejši pogled pa pokaže, 
da stvari še zdaleč niso tako preproste in neposredne in da 
beseda nacija nikakor ne pomeni vselej iste realnosti, čeprav 
tovrstne povezave, linearne ali izkrivljene, tudi utajevalne in 
potlačevalne, ni mogoče zanikati. 

sodobna recepcija francoske revolucije in z njo Grande Nation 
zunaj Francije je bila predmet sistematičnega nerazumevanja, 
sprva spontanega in zbeganega, pozneje hotenega in gojenega, 
evforičnega, največkrat pa odklonilnega, ki se je uveljavljal in 
vzdrževal skozi medije (od prižnice do časnikov). še sredi 19. 
stoletja (ob branju izjav nedavno predramljenih cerkvenih in 
reakcionarnih duhov bi lahko dodali: še v 21. stoletju) je bila 
revolucija predstavljana kot strašilo za pohlevno človeštvo 
v mnenjskem (obrekovalnem) toku, ki ga zaznamuje ime 
angleškega akademika in politika edmunda Burka,29 ki je tedaj 
navdihoval prizadevanja, da bi revolucije v letu 1848 pojasnili 
z dogajanji iz leta 1793, kakor jih je predstavil on: odjemalci te 
predstave so bili pobožnjaški in mračnjaški krogi, polni nejasne 
negotovosti, bojazni in sovražnosti zaradi svoje polstoletne 
lažnive propagande in represije, ki je trajala neprimerno dlje 
od tiste v dveh letih terorja. 

Vse skupine, ki so delovale v dveh desetletjih revolucije, niso 
imele enake ideologije, imele pa so stične točke: naravno pravo in 
človekove pravice, državo kot napravo za varovanje državljanov, 
zavezanost oblasti ljudstvu, ne pa ljudstva monarhu ali cerkvi. 
Burku je ta zaveza zadostovala za obče zavračanje vsega, kar 
je bilo zvezano z revolucijo. utajitev dosežkov revolucije in 
pozitivne kolektivne memorije o njej je še danes (ob blatenju 
razsvetljenstva) del diskurza politične kaste v zda in eu in 
pravzaprav pomeni pozabo (potlačitev in selektivno prilaščanje) 
podlag obstoječe (in od te kaste napadene) demokracije oz. 
republike.

Da je Burkov duh po svoje še dejaven, kaže dejstvo, da se še 
danes ob egalitarne in libertarne aspiracije ljudi spotika vrsta 
obskurantističnih grupacij (označujejo se za neokonservativne 
ali neoliberalne), ki pri sebi kopičijo ekonomsko in politično, a 

29 edmund Burke, Razmišljanja o revoluciji v Franciji in o ravnanju nekaterih londonskih 
družb v zvezi s tem dogodkom (ljubljana: Krt, 1989 [1790]).
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tudi kulturno moč. tovrstne grupacije so prepričane, da lahko 
gospodujejo svetu kakor v kakšni utopistični znanstveni fan-
tastiki − le da se ta pohod na svetovno oblast tudi zares dogaja 

–, pri čemer so jim še vedno v pomoč patentirani podpornik 
vseh mračnjaških uzurpacij v konfesionalnih hierarhijah. Burke 
je enako kakor nedavno na primer F. a. von Hayek trdil, da je 
družba, ki temelji na enakosti, protinaravna in jo je potem-
takem nemogoče udejanjiti.30 Poleg tega naj bi zagovorniki 
egalitarnosti povzročili veliko slabega, saj naj bi s tem, da trdijo, 
da so realne razlike med individui zgolj iluzorne ali družbeno 
povzročene, ščuvali tiste, »ki morajo potovati po temačnih 
poteh pridnega dela«, in jim zbujali »zlagane upe in jalova pri-
čakovanja«. ta skrb za počutje najbolj eksploatiranih slojev je 
zelo razširjena med vsemi nasprotniki družbenih sprememb: 
na Kranjskem so jo v času terezijanskih in jožefinskih reform 
izražali visoki predstavniki katoliške duhovščine, med njimi 
stiški prior taufferer in ljubljanski škof Herberstein, in pred-
stavniki plemstva v deželnem zboru, medtem ko Hayeka ter 
novodobne neoliberalce skrbi moralna dekadenca v socialni 
varnosti živečih delavcev.

Kakorkoli že, sleherni diskurz poteka v memorijskem konte-
kstu in podobnosti med navidez enakimi diskurzi so funkcije teh 
kontekstov: izogibati se moramo dekontekstualizacijski zlorabi 
diskurzivnih formulacij in njihove razsežnosti rekonstruirati s 
pomočjo rekonstrukcije okolij, v katerih so bili izrečeni. tako 
danes denotativno branje Burkovih rab družbenih stereotipov 
njegovega časa ni znanstveno legitimno, kot je nelegitimno tudi 
nereflektirano sklicevanje na »tradicijo cerkve« 18. stoletja ali na 
literarno izročilo 19. stoletja: taki »spodrsljaji« nimajo drugega 
»poslanstva« kakor legitimiranje današnjih oblastniških mane-

30 cf. Drago B. rotar, »globalna solidarnost versus globalna impostura«, v Primož 
repar, ur., Apokalipsa, Simpozij Miklavža Ocepka: Globalizacija in solidarnost (2007), 
91–145.

vrov. Dekontekstualizacijska zloraba preteklosti se v sodobnem 
zahodnem svetu spreminja v določeno memorialno politiko in v 
obliko vladanja, nastaja nova uradna (neznanstvena) zgodovina, 
ki zamenjuje memorijo ene družbene skupine s preteklo real-
nostjo. Kljub temu pa kontinuitete obstajajo, toda ne spoznamo 
jih po zunanjih znamenjih, temveč po strukturnih lastnostih, 
ki obsegajo tudi njihovo vlogo v spremenjenih kontekstih.

Ker sta bili restavracijska politika in njena ideologija v 
predmarčnem času v srednjeevropskih deželah dominantna 
sestavina okolja, v katerem so se oblikovali novi, rodovni 
nacionalizmi, se še malo pomudimo pri komponentah te 
zgodovinske ideološke konjunkture. Za Burka in za sodobne 
britanske bralce Razmišljanj o revoluciji v Franciji,31 pa tudi za 
njegove srednjeevropske in vzhodnoevropske monarhistične 
bralce iz obdobja restavracije in predmarčnih časov, je bila 
pravi škandal misel, da se utegnejo do državniških funkcij 
povzpeti ljudje nizkega rodu. Burke podobno kakor vladarji 
reakcije ni bil sovražen do ljudi nizkega rodu, ki jih država ne 
sme zatirati, je pa po njegovem država zatirana, kadar jim je 
dovoljeno, da ji bodisi kolektivno bodisi individualno vladajo. 
svoboda je po njegovem abstrakcija, ki nima konkretnih relacij 
z ničemer realnim oziroma izkustvenim in kaže vso golost 
in osamo metafizične abstrakcije. revolucija je bila zanj in 
njegove odjemalce početje homogene kriminalne druščine, ki 
si je izmišljala opravičila za svoja nizkotna dejanja: najprej so 
po njegovem postavili metafizična načela, nato utirali logični 
konstrukciji pot z despotizmom.32 

31 Burke, Razmišljanja o revoluciji v Franciji. Besedilo tega Burkovega dela je prevajalec 
Pierre gaetan Dupont takoj prevedel v francoščino, izšlo pa je v Parizu, pri 
založbi laurent fils leta 1790.

32 Za britansko zgodovino tega obdobja cf. clive emsley, British Society and the 
French Wars 1793−1815 (london: macmillan, 1979); john Harold Plumb, England 
in the Eighteenth Century (Harmondsworth: Penguin,1950); in roy Porter, English 
Society in the Eighteenth Century (Harmondsworth: Penguin, 1982).
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recepcija Burkovih »ugotovitev« in »spoznanj« je bila v 
tedanji nemčiji svojevrstna, saj to ni bila le dežela aristokracije 
in birokracije, ki ju je vojaška, administrativna in politična 
uspešnost republike na drugi strani rena spravila v zadrego 

− kakšno olajšanje je bilo prebrati, da je republikanska oblast v 
nasprotju z naravo −, ampak tudi dežela radikalnega nerazu-
mevanja francoskega razsvetljenstva. to nerazumevanje je kdaj 
pa kdaj prešlo v agresivnost, med drugim tudi zato, ker se je 
veljava Aufklärer po njihovem lastnem občutku bolj primerno 
merila v Parizu kakor v njihovem lastnem okolju. Velikega dela 
nemške intelektualne zgodovine ni mogoče razumeti brez njene 
francoske reference.33 Poleg Herderja, bratov schlegel, Fichteja, 
novalisa in mnogih drugih je tudi schiller sprva, dokler je šlo 
za entuziazem in koncentracijo revoltniških emocij, podpiral 
revolucijo v idealni obliki (in effigie). ob realni revoluciji pa je 
postal negotov in zadržan (že v letih 1789–1790), zaostritev 
režima v letih 1792−1794, v letih terorja, je njegove dvome še 
stopnjevala.

Vsa tedanja reakcija, sestavljena iz ljudi, ki so, dokler so bili na 
oblasti, to oblast razumeli kot malone vojaško okupacijo družbe 
in temu primerno vladali na primer z javnimi usmrtitvami, 
zastraševanji, z lettres de cachet, je po Burku povzela lamenti o 
revoluciji s štirimi glavnimi topoi: 

• ženske (revolucionarne furije), ki se podijo po javnih prostorih 
in pobijajo vojake ter funkcionarje Ancien Régima, njihove 
glave pa nosijo okrog, nataknjene na sulice;

•	 regicid oziroma kruta in nepotrebna usmrtitev dobrodušnega 
vladarja in soproge, ponižanje njunih potomcev, kar je vse 
stopnjevalo narobe svet, ki se je začel z ženskami v javnosti; 

•	 teror ali obča ogroženost vseh pred uzurpatorji oblasti, 
anomija; 

33 norbert elias, Über den Prozess der Zivilisation (Frankfurt: suhrkamp, 1976).

•	 egalitarnost ali definitivni konec stanovske družbe oziroma 
znanega sveta.34 

V tej kombinaciji se ni mogoče odločiti, kaj je vzrok in kaj 
posledica, zato so skupni krivci postali razum, refleksivnost, 
kritičnost in nova vrsta avtoritete, ki ne izhaja iz rodovnika. na 
ta način so bili izdelani novi okviri kolektivne memorije obdobja 
»narodnih prebuj«, v katerih ni bilo prostora za razsvetljenstvo.

režiMi zgodovinsKosti

Dejanski aspekt razsvetljenske intelektualne konjunkture je 
režim zgodovinskosti, ki je sproduciral zgodovino kot obliko 
družbene avtorefleksivnosti,35 nasprotno pa je služnost zgo-
dovine implikacija sočasne konjunture protirazsvetljenstva in 
njenega režima zgodovinskosti, ki sta sproducirala zgodovino 
kot vektorsko in avtolegitimizacijsko mistifikacijo.36 glede 
tega je francoska revolucija prvi pomembni memorijski in 
zgodovinski dogodek, ki »se zaveda samega sebe, ki se misli 
in se izreka kot tak, kot akcija in potemtakem kot sedanjost, 
okrog katere se spenjata preteklost in prihodnost«.37

schiller ni bil preprosto reakcionar in je skušal iznajti »tretjo 
pot«, revolucijo brez nedostojnosti in nasilja (kakor da gre za 
gledališko uprizoritev po režiserjevi in cenzorjevi volji), se pravi 
tako, ki je ni bilo: zanj ni bila dogodek, ampak prireditev. V Briefe 
iz leta 1795 je poskušal ugotoviti pogoje za postopno družbeno, 
moralno in naposled intelektualno in politično spremembo, 

34 jacques godechot, Contre-révolution: doctrine et action 1789−1804 (Pariz: Presses 
universitaires de France, 1984).

35 François Hartog, Régimes d’historicité: Expériences du temps et histoire (Pariz: seuil, 
2003).

36 alain corbin idr., L’Invention du XIX e siècle. Le XIX e siècle par lui-même (littérature, 
histoire, société), (Pariz: Klincksieck/Presses de la sorbonne nouvelle, 1999).

37 Koselleck, Pretekla prihodnost. Prispevki k semantiki zgodovinskih časov.
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zaradi katere bi bila odveč surovost revolucijskega procesa, 
kakršen se je dogajal v Franciji. Vztrajal je na tem, da mora 
moderno človeštvo »z višjo umetnostjo«, ki lahko navsezadnje 
pomeni revolucijo, znova najti tisto, kar naj bi antični grki, 
predvsem atenci izvajali na naraven in spontan način, »naiven«, 
pravi schiller: harmonijo med svobodo vsakogar in svobodo 
vseh, srečno in lepo ravnovesje med državo in posameznikom 
ali državljanom. V Franciji pa je »velik trenutek našel majhne 
ljudi«.38 schlözer, ki so ga nekompetentna idealiziranja antike 
spravljala ob potrpljenje, bi lahko v schillerju našel precej 
hvaležnejši objekt kritike, kakor ga je v mablyju.39 Kakorkoli 
že, schillerjeva ljudomilost je postala hkrati del reakcionarnega 
diskurza in, s koncepcijo svobode, del določenega nadaljevanja 
revolucijskega diskurza.

nekaj pozneje je na videz podobna stališča zagovarjal 
constant, ki je bil v zadnjih letih revolucije tudi osebno ude-
ležen v političnem dogajanju, a ne na jakobinski in ne na 
Bonapartejevi strani. Vendar je zanj antika že zdavnaj minila, 
antični zgledi pa so dvomljive vrednosti. Kljub temu je vredna 
spoznavanja, vendar analitičnega in ne ljubiteljskega. Po njego-
vem pri »svobodi starih« in pri »svobodi modernih« ne gre za 
isto reč. V njegovi politični filozofiji nastopi novum: ne zgolj 
literarna znanja o antični zgodovini, ampak tudi ugotovitve 
iz socialne zgodovine, ki uvajajo distanco; ni več metaforične 
ali alegorične rabe antike, kakršno je schlözer zavračal pri 
mablyju.40 constant je razpravljal o demokraciji in vodil levo 
liberalno opozicijo v restavracijski Franciji v času, ko so po 
koncu »francoske nevarnosti« v avstrijskih deželah, tudi na 

38 Friedrich von schiller, Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe 
von Briefen (www.Wissen-im-Netz.info).

39 Kramberger, Historiografska divergenca: razsvetljenska in historistična paradigma.
40 cf. Henri-Benjamin constant, De lEsprit de la conquete et de l’usurpation (Pariz, 

1814) in De la Liberte des Anciens comparée à celle des Modernes (Pariz, 1819), kjer je 
v nasprotju s schillerjem definitivno pokopal antično politično referenco.

Kranjskem, kjer je čistka dosegla popolnost, obračunavali s 
frankofili, preveč radovednimi dijaki, intelektualci oziroma 
s Freigeiste in framasoni ter komponirali »ljudske kulture« po 
Kopitarjevem modelu. 

Po constantu so stari sicer živeli svobodno, se pravi politično, 
delovali javno in odločali o usodi svojih domovin, vendar v 
majhnih skupnostih (kadar so se povečale, svobode ni bilo več) 
in na plečih poddružbe sužnjev, ki so brez plačila opravljali 
produktivno delo: svoboda nekaterih je bila otok v morju 
nesvobode. Zato je po njegovem boljši zgled demokracije anglija, 
vendar ne brez zadržka, navsezadnje je bila anglija navzlic 
cromwellu (ali zaradi njega) še zmerom stanovsko organizirana 
in religiozna, poleg tega je to ureditev tam marsikdo razumel 
(na primer Burke, ki pa ga constant ne omenja) kot naravno. 
constantova angleška referenca je predvsem locke. 

Pri opredelitvi moderne svobode je constant nadaljevalec 
Lumières: svoboda temelji na državljanskih svoboščinah, pro-
stovoljnem in zavestnem izvajanju zakonov; država se vmešuje 
le, če je potrebno in brez ekscesov; vsi državljani delajo, da se 
preživljajo, ker pa jih je preveč, nekaterih političnih pravic ne 
izvajajo neposredno, temveč prek pooblaščencev, izbranih 
po vnaprej jasnih postopkih.41 obujanje antike je nemogoče 
in nevarno, ker je neposredna demokracija v množični družbi 
podlaga za teror. cilj politike je svoboda, ki pa ni možna brez 
lastnine. constantova opredelitev svobode je hedonistična in 
libertarna: zmožnost biti srečen, ne da bi v to srečo arbitrarno 
posegala kakršnakoli človeška sila. Posameznika je treba 
zavarovati tako pred državo kakor pred drugimi posamezniki, 
zato si je constant prizadeval najti varovala zoper arbitrarnost 
oziroma samovoljo (javno pravo), zaradi česar je bil »prvi 
teoretik klasičnega parlamentarnega režima«. Po njegovem 

41 Henri-Benjamin constant, Réflexions sur les constitutions, la distribution des 
pouvoirs et les garanties dans une monarchie constitutionnelle (Pariz, 1914).
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obstajata le dve vrsti oblasti: nezakonita, katere podlaga sta sila 
in prisila; zakonita, katere podlaga je obča volja. uravnoteženo 
razmerje med memorijo, zgodovino in socialno pravičnostjo, ki 
ga predlaga constant in o katerem piše tudi enzo traverso,42 je 
ključna poteza in obenem predpogoj za aksiomatično nevtralno 
zgodovino.

constant je rousseaujevo ljudsko suverenost – avtorja 
Družbene pogodbe ima za utemeljitelja (jakobinske) avtoritarne 
oblasti – nadomestil z nacionalno suverenostjo, ki pa nima nič 
skupnega s tem, kar izraz nacija v srednji evropi pomeni še 
danes in je v nemčiji pomenil že tedaj (suverenost nacionalne 
države brez suverenosti državljana). nacija za constanta pomeni 
to, kar je za veliko udeležencev francoske revolucije: ljudstvo 
kot zakonodajalec.43

Koncept »nacija« iz francoske revolucije se je v zahodnih 
demokracijah obdržal do danes. razbrati ga je mogoče iz 
besedil zlasti francoskih filozofov 19. stoletja (tudi e. renana, 
najbolj nacionalističnega med njimi), vendar v nobenem oziru 
ni združljiv s tem, kar je uveljavljala in kakšno mesto v intelek-
tualnem svetu svojega okolja si je dodelila nemška »romantična« 
filozofija v istem času, da o idejnih konjunkturah v deželah v 
nemški orbiti (srednja in Vzhodna evropa) sploh ne govorimo.44

Grande Nation potemtakem ni druščina sorodnikov, ampak 
oblika sožitja individuov, ki sestavljajo večino prebivalstva sveta, 

42 Enzo Traverso, Le Passé, modes d’emploi (Pariz: La Fabrique éditions, 2005).
43 jacques godechot, Institutions de la France sous la Révolution et l’Empire (Pariz: 

Presses unversitaires de France, 1989 [1951]).
44 cf. charles louis secondat montesquieu, »Damnation éternelle des Païens« 

(1711), »considération sur les causes de la grandeur des romains et de leur 
decadence« (1734), »De l’esprit des lois« (1748), »Défense de De l’esprit des lois« 
(1750), v Œuvres complètes (Pariz: garnier frères, 1897); constant, De l’Esprit de 
la conquete; Réflexions sur les constitutions; De la Liberté des Anciens; in alexis de 
tocqueville, De la Démocratie en Amerique, 2. zv. (Pariz: gallimard, 1992 [1835, 
1840]); »l’ancien régime et la révolution«, Œuvres complètes, Alexis de Tocqueville, 
ur.m. lévy, 4. zv. (Pariz, 1886 [1856]) ter rotar, Odbiranje iz preteklosti, pogl. iv.

univerzalni tretji stan, v okrilju zakonov, ki so si jih naložili 
sami, da bi bilo sožitje mogoče.45 nikakršne zveze nima z 
»narojenimi« Francozi, ampak s tedaj v evropi omniprezentno 
absolutistično konstitucijo države, ki so jo republikanci dojemali 
kot režim sužnosti.46 revolucijska koncepcija nacije pomeni 
transformacijo izhodišč pravnega sistema: pravni red, ki izhaja 
iz monarha kot božjega pooblaščenca, preide v sistem, ki temelji 
na hipotezi o družbeni pogodbi in ureja človeško ravnanje s 
kategorijami naravnega prava (najpomembnejše so človekove 
pravice, absolutno neodtujljive, ker so naravni atribut človeka 
kot generičnega bitja).47 

constant in sogovorniki so s svojo debato lansirali socialni 
diskurz, ki se je navezoval na dosežke revolucije (na obe ustavi 
in Deklaracijo o pravicah človeka in državljana). Zato je bilo v Franciji 
obdobje druge restavracije obdobje političnih konfliktov in 
debat ter glede tega docela drugačno od mrtvila (stasis) pod 
metternichovo oblastjo v habsburških deželah,48 in tudi od 
dogajanja v deželah obnovljene nemške zveze in v Prusiji. 

45 Prim. jacques godechot, La grande Nation. Expansion française dans le monde 
de 1789 à 1799 (Pariz: aubier, 1956; aubier−montaigne 1983; aubier (coll. 
historique)).

46 gérard noiriel v knjigi À quoi sert »l’identité nationale«? (Pariz: agone, 2007) 
postavlja drugo ob drugo dve razumevanji »nacionalnega vprašanja«. Prvo 
opredeljuje nacijo kot ljudstvo, ki leta 1789 pomeni tretji stan. Drugo izhaja 
iz nemških držav, kjer so se razvijale Herderjeve, Fichtejeve in jahnove ideje, 
ki so privedle do pojma Volkstum, ki ustreza nacionalni identiteti v danes 
razširjenem pomenu. gl. tudi gérard noiriel, État, nation et immigration (Pariz: 
gallimard, 2005).

47 o tej zavestni in neogibni navezavi na razsvetljenstvo posredno priča npr. 
tale tocquevillova izjava v pismu gustavu de Beaumontu 12. januarja 1858: 
»obkrožajo nas najboljše knjige, kar so jih objavili v glavnih jezikih evrope. V 
knjižnico sem sprejel le izvrstne; to je dovolj, da vam pove, da ni zelo obsežna, 
in predvsem, da 19. stoletje v njej ne zaseda veliko prostora.« gl. alexis de 
tocqueville, Lettres choisies et souvenirs (1814–1859), (Pariz: gallimard, 2003).

48 rotar, Odbiranje iz preteklosti.
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drugačna teMelja nationbildung v 
FranCiji (Pravno-Konsenzualni) in 
neMčiji (rodovno-organiCistični)

V Franciji prve polovice 19. stoletja ni bilo potrebe po novi 
opredelitvi nacije/ljudstva, pomembnejši sta bili pravna in 
politična ureditev dežele. nacija je bila slej ko prej politična in 
pravna podoba ljudstva (patriotov), ki je bilo socialna (tretji stan), 
ne pa sorodstvena kategorija kakor v Volk v nemčiji. nacijo oz. 
tretji stan so francoski republikanci videli v vseh evropskih 
monarhijah in mu navzlic napoleonovemu debaklu pripisovali 
svojim enake svobodnjaške aspiracije in tendence. V nemčiji 
sta se med tem stopnjevala protirazsvetljenstvo in frankofobija, 
ki sta postala konstitutivna lastnost nemške identitete in 
pojmovanja zgodovine in sveta, strnjenih v »nemški« ali rodovni 
opredelitvi nacije, se pravi, nacionalne/ljudske memorije. Po 
jahnu Völker povezujejo predvsem inherentna esenca življenja, 
regeneracijska moč, reprodukcijska zmožnost, česar naj ne bi 
imela vsa ljudstva v enaki meri.49 Vse člane pravega Volkes preveva 
volkstümlich Gefühl, zaradi katerega so vsi pripadniki nekega 
ljudstva/nacije intimno povezani z vsemi drugimi pripadniki 
tega ljudstva, tako da vsi skupaj tvorijo organsko skupnost. 
jahnov neologizem Volkstum ne ustreza pojmu nacionalnost, 
ki naj bi ga nadomestil, saj ne izhaja iz izbire posameznikov; 
za podlago naroda razglaša kolektivno čutenje in čustvovanje, 
izhajajoče iz generične narave kompaktnejših in o skupni 
poti ter ciljih »naravno« prepričanih etničnih kolektivov. ta 
opredelitev nacije je desetletja pronicala v kolektivno memorijo 
germanofonega sveta in sveta, ki je bil pod njegovim vplivom 
(slovenofone dežele), in v pozabo izrivala vse, kar je dišalo po 

49 Po Friedrich ludwig jahn, Deutsches Volksthum (lübeck: georg olms auflage, 
1913 [1810]).

kritični, državljanski in konsenzualni »francoski« opredelitvi 
nacije.

jahnove invencije so sicer konsekventno izpeljane iz postula-
tov ideologije, ki se je začela s Herderjevimi »kritikami« francoske 
razsvetljenske filozofije, in so bile tudi množično sprejete pri 
manj kultiviranih pripadnikih srednjih slojev po vsej nemčiji 
ter pri populističnih politikih globoko v 20. stoletju, hkrati pa je 
bil sam žrtev druge mentalitetne lastnosti konstruirajočega se 
»nemškega nacionalnega značaja« in »nemškega uma«: koncepcije 
družbenega sveta, pojmovanega kot hierarhija dostojanstev. 
tako se je izraz Volkstum sicer obdržal, vendar je pri nemških 
mislecih prevladala beseda Nationalität.

Predvsem Fichte je v svojih Reden an die deutsche Nation 
(1807/1808) govoril o potrebnosti vzgoje, ki nosi »prosvetiteljsko 
kulturo«, da dà »naše junake, naše modrece, naše zakono-
dajalce bodočim rešiteljem človeštva«.50 V nemčiji so tedaj 
ustvarjali nacionalno literaturo, ki naj bi izražala nacionalna 
čustva in ustvarila Kultur, ki življenja nacije ne bi prepojila le 
v duhu, ampak tudi v duši, in ne bi bila zgolj vezivo, ampak 
sama substanca nacionalnosti. in kot nacionalna substanca 
nastopi ksenofobija. ob množični kulturni impregnaciji (prek 
nadziranega in usmerjanega množičnega šolanja) nastane 
občutje nacionalne solidarnosti. Posamezniki, ki sestavljajo 
nacionalnost, si poslej prizadevajo varovati skupno dediščino 
in jo braniti, s čimer so kasneje računali tudi nacisti − sami 
produkt tega indoktriniranja −, ko so s pomočjo Kampfbund für 
deutsche Kultur v svoje projekte vpletli kulturnike, akademike in 
univerzitetnike. šele ko je nacionalna kultura prepojila velik 
del ljudstva in njegove memorije, se je lahko nacionalno čustvo 
pokazalo kot politična sila. rodovno nacionalnost sestavlja 
skupek ljudi, ki so dobili specifično »zavest« prek skupne ali 
podobne vzgoje, zaradi katere so menili, da imajo identično ali 

50 johann gottlieb Fichte, Reden an die deutsche Nation (1807/1808).
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vsaj podobno kulturnozgodovinsko imetje, nacionalno memorijo. 
Kultura je v tej perspektivi selekcioniran skupek družbenih 
simbolnih produkcij, ki ga favorizira ideologija na oblasti 
(nacionalistična, klerikalna, obe; stalinizem kot sekulariziran 
klerikalizem z neogibno hierarhijo in s podobno verovanjsko 
zahtevo: namesto izločanja heretikov in nevernikov izloča 
revizioniste in razredne sovražnike; o uzurpaciji oblasti gl. 
med drugim marx.51

uvoz nemških koncepcij v Zahodno evropo se je začel po 
letu 1830, kar jim je sčasoma zagotovilo difuzijo po vsej evropi 
z rusijo vred in kar je mnenjske voditelje novih nacij navezalo 
na nemški kulturni in politični model.52 V nemškem vplivnem 
območju so »latinskim opredelitvam« stale nasproti sočasne 
opredelitve nemških in lokalnih »teoretikov« nacije, velikokrat 
s pravkar skovanimi »avtentično domačimi« izrazi.

Paradigma človekovih in državljanovih pravic kot naravne 
podlage, kakor vemo in kakor so vedeli nekateri filozofi, zgo-
dovinarji in politiki na začetku 19. stoletja, ni enopomenska 
in sama na sebi »pozitivna«. na eni strani lahko vodi v homo-
genizacijo in uniformiranje družbe in s tem v suspendiranje 
pravic: v neposredno demokracijo, ki v množičnih družbah 
od 18. do 20. stoletja prinaša diktaturo oseb, ki »pravilno« 

51 Karl marx, Osemnajsti brumaire Ludvika Bonaparta (ljubljana: Komunist, 1974 
[1852]).

52 V Franciji je besedo nationalité uveljavljal Philippe joseph Benjamin Buchez 
(Histoire parlementaire de la Revolution francaise, ou Journal des assemblées natio-
nales depuis 1789 (Pariz, 1834−1838), 1. pogl. »idée générale de la nationalité«). 
razširjanje in hibridizacijo te rodovne koncepcije nacije najdemo v malone 
vseh zgodovinah nacionalnih držav in nacionalizma. V bolj površnih je ta 
nemška koncepcija edina. eden prvih avtorjev, ki so nacijo in njene derivate 
obravnavali na podlagi opredelitev in ugotavljali nasprotje med razsvetljensko 
(»francosko«) in rodovno (»nemško«) koncepcijo je bil francoski zgodovinar 
jean-rené suratteau (L’Idee Nationale de la Révolution à nos Jours (Pariz: PuF, 1972)). 
cf. rotar, Odbiranje iz preteklosti, pogl. iv., kjer so prezentirane tudi temeljne 
opredelitve nacije v 19. stoletju.

berejo voljo ljudstva in ki poznajo smer zgodovine, skratka, v 
diktaturo egalitarizma nad ljudmi, ločenimi od nedosežnih 
voditeljev. na drugi strani vodi v elaboriranje mehanizmov, ki 
so demokracijam omogočili več kakor dvestoletno življenje.53
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