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tako ustalil v Göttingenu, je sprva skupaj s profesorjem Achenwallom 
predaval predmet z imenom »Politika«, ki ga je po Achenwallovi smrti 
(1772) preimenoval v »Statistiko137 in politiko«.138 

Nekako v tem času, pozimi 1773/1774, je Schlözer prvič v življenju 
obiskal Pariz, ki je nanj naredil silovit vtis. Schlözerjev sin Christian V. 
Schlözer (1774–1831) in obenem eden od očetovih biografov pravi, da 
se je z očetovo vrnitvijo iz Pariza (tam je bil med 17. decembrom 1773 
in 31. januarjem 1774) začenja »najpomembnejše obdobje v njegovem 
življenju« (Schlözer, 1828, 227–233). V Parizu se je Schlözer sprva sicer 
počutil osamljenega in tožil, da ga ima francoska policija za vohuna 
– o tem je v pismih obveščal ženo –, kasneje pa, ko se je bolj socializi-
ral in spoznal nekaj pariških Gelehrten (še zlasti inteligenten in izobra-
žen se mu je zdel francoski orientalist in sinolog Joseph De Guignes, 
1721–1800),139 se je njegovo navdušenje nad Parizom prelevilo v pravo 
evforijo, ki jo je izlil na papir v pismu ženi, tik preden je Pariz zapustil 
(gl. ibidem). 

Zapisali smo, da se je Schlözer na začetku 70. letih 18. stoletja ustalil 
v Göttingenu, kjer se je aktivno vključil v akademsko in družabno ži-
vljenje (za Schlözerjeve premike in njegovo osebno sociotopografsko mrežo 
gl. grafi čni prikaz 5). Leta 1770 se je zakoncema Schlözer kot prvorojeni 
otrok rodila hčerka Dorothea. Ker je Dorothea na več ključnih točkah 

137 Statistika v Schlözerjem času ni imela povsem enakega pomena kakor danes. Po Bondu (1976, 68) 
naj bi pomenila »svobodno oskrbo z informacijami« in naj bi bila nekakšen korektiv zoper zlora-
be oblasti. Dobra ilustracija takšnega proto-statističnega informacijskega pretoka so Schlözerjeve 
Briefwechsel (gl. sliko 9). S Schlözerjevimi besedami: »Statistika in despotizem sta nezdružljiva« 
(cf. ibidem). Statistika se je sčasoma razvila v temeljno oporo »državoznanstvu« (že denominacija 
etimološko kaže na povezavo z državo). Kakor Kremenšek (1986, 19–20) po Kaiu Detlevu Sieversu 
(Historische Volkskunde und Sozialgeschichte, 1973) korektno ugotavlja, moramo v tako imenovani 
ustavni in pravni zgodovini ter v državoznanstvu iskati zametke tiste smeri v zgodovinopisju, ki jo 
danes imenujemo socialna zgodovina.

138 Po Bondovem mnenju (1976, 64–65) naj bi šlo za regionalne študije Vzhodne in Zahodne Evrope s 
posebnim poudarkom na sodobni zgodovini in politiki. Na politiki bolj v tem smislu, da je Schlözer 
študente učil, kako naj živijo svoja življenja angažirano, politično ozaveščeno, kako naj skrbijo, 
da bodo družbeno in politično čim bolje informirani, če je le mogoče na čim več področjih. Zato 
se je domislil, da bi napisal učbenike in vadnice za širše bralstvo. Narava Schlözerjevih političnih 
prepričanj, ki smo jih skušali označiti z razsvetljenim monarhizmom, je najbolje podana v njegovem 
časopisu Stats-Anzeigen. Med Schlözerjem, ki je s svojo didaktično metodo buril duhove in trkal na 
politično držo študentov, in njegovim starejšim kolegom Gattererjem, ki je dosledno pristajal zgolj 
na podajanje snovi, se je kmalu vnel spor, ki se je kazal na več področjih. Medtem ko je Gatterer 
skrbno poučeval pet različnih kronoloških sistemov, se je npr. Schlözer odločil kar za enega in 
razdelil zgodovinska dogajanja na dogodke pred našim štetjem in po njem (Schmidt, 1979, 38). 
Nekateri imajo prav to Schlözerjevo kronološko odločitev za revolucionarno v dojemanju prostora 
in časa.

139 Schlözer ob srečanju z De Guignesom v Parizu zapiše: »… to je res učenjak, jasno, da bom kot 
učenjak pogosto zahajal k njemu. Toda njegova žena ali hči – izpred kamina tega nisem mogel jasno 
razločiti – se je zdela še bolj učena od njega« (Schlözer, 1828, 229).
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pomembna za razumevanje razsvetljenskih preokupacij, se bomo neko-
liko pomudili ob njej in Schlözerjevi vlogi v tedaj aktualnih disputih v 
zvezi s pedagogiko in vzgojo otrok. V 70. letih so posebno v germanofo-
nem svetu potekale ostre polemike med privrženci fi lantropske metode 
in (neo)humanistične didaktike pri vzgoji otrok. Göttingensko univer-
zitetno okolje je imelo posluh za pedagogiko otrok. Številni profesorji 
Georgie-Auguste – med njimi tudi Schlözer – so pisali dela za otroke 
in mladino (gl. grafi čni prikaz 2: Sociogeneza Univerze v Göttingenu). 
Ta dela, ki so večinoma izhajala pri obeh privilegiranih univerzitetnih 
založbah: pri založbi Vandenhoeck in Ruprecht in pri založbi Dieterich, 
so dandanes relativno dobro obdelana.140 Zaradi Schlözerjevega poseb-
nega, lahko bi rekli akribičnega odnosa do pedagogike, v katerem je 
zajet tudi njegov (in razsvetljenski) odnos do drugega spola, ki nikakor 
ni ne ignorantski in ne izključevalen, velja na tem mestu narediti krajši 
ekskurz.

Otroška literatura je »otrok« poznega razsvetljenstva. Čeprav so tudi 
pred tem v germanofonem svetu že obstajale otroške knjige, so bile te 
praviloma namenjene trdi vzgoji in vtepanju pastoralnega verskega po-
uka v glave otrok in mladine. Šele v 60. in 70. letih 18. stoletja se ta žanr 
odpre za mehkejše prijeme in niz drugačnih perspektiv. Ob tem se spo-
mnimo na opazko Davida Huma (1711–1776), češ da je razsvetljenstvo 
predvsem doba moral sciences,141 se pravi obdobje, ko se razmahnejo in 
razvijejo tista disciplinska polja, ki državljane poučujejo z zgledi, med 
njimi pomembno mesto zaseda tudi polje pedagogike (druge discipline 
so psihologija, zgodovina, upravne in politične znanosti in raziskovanje 
družbe – ne še sociologija v kasnejšem pomenu besede). Delo, ki je 
spremenilo, če ne celo temeljito zasukalo poglede na področju pedago-
gike, je Rousseaujev Emile ou de l’ éducation, ki je v izvirniku izšlo leta 
1762, še istega leta pa je bilo prevedeno tudi v nemščino (Bochem et al. 
(eds.), 2004, 10).142 Pravica do otroštva kot samostojnega življenjskega 

140 Gl. Bochem et al. (eds.), 2004, in tam priloženo bibliografi jo.
141 Seveda so moralne znanosti v 18. stoletju v prvi vrsti znanosti o mores (lat.) – navadah, šegah. Skozi 

preučevanje navad in šeg je torej država z dobrimi navadami veljala za moralno uspešno državo. 
Konotacija morale torej ni povsem enaka današnji.

142 Rousseaujev Emile, meni Gotschalk et al. (1974 [1969], 450), je vsaj deloma učinek izobraževalne 
krize, ki je nastopila ob razpustu jezuitskega reda. Delo je bilo manj neposreden odgovor na po-
trebo, kako bi nadomestili jezuite (takšna odgovora sta bili deli Louisa Renéja de La Chalotaisa in 
Barthèlemija Gabriela Rollanda), bolj pa didaktična razgrnitev Rousseaujevega fi lozofskega sistema, 
naslonjenega na človekovo »naravno tendenco« po dobrem. V delu se avtor – skozi izmišljen življe-
njepis otroka Emila – sprašuje, kako naj bi izobraževali mlade tako, da bi »obdržali prednosti civi-
lizacije« in da ne bi zabredli v izprijenost. Predlaga »alienacijsko« metodo zasebnega vzgojiteljstva, 
pri katerem naj bi otroku do dvanajstega leta onemogočili skoraj vse stike s civilizacijo (zgolj učenje 
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obdobja je bila nova, njeni učinki pa daljnosežni. Z diferenciacijo med 
otroštvom in dobo odraslosti se je preobrazilo vse vzgojno polje in z 
njim tudi otroška ter mladinska literatura (Wild, 1990). 

Schlözerjeve aktivnosti na pedagoškem polju niso majhne; kot oče 
je skušal svojim in seveda tudi drugim otrokom priskrbeti poučna in 
zabavna berila, ki so bila prilagojena njegovi didaktični metodi. Le-
ta 1774, ko je bila njegova hči Dorothea stara štiri leta, je objavil de-
lo Dortgens Reise von Göttingen nach Franken und wieder zurück. Le-
ta 1779 so sledile poučne prigode zgodaj umrlega čudežnega otroka 
z naslovom Leben, Th aten, Reisen und Tod eines sehr klugen und sehr 
artigen vier-jährigen Kindes Christian Heinrich Heinecken aus Lübeck. 
Knjiga naj bi desetletnemu bralcu služila za zgled, kako naj si organizira 
zaporedje dosežkov, da ga ti ne bi ugonobili, ampak bi mu pomaga-
li oblikovati zgodovinski čut. Istega leta (1779) je izšla še ena knjiga, 
ki je stremela za podobnim ciljem, vendar po drugi poti: Vorbereitung 
zur Weltgeschichte für Kinder. Vsebina knjige je zapisana kot pripoved 
desetletnega dečka Adelheida, ki pa ne govori o posamičnem življenju 
ljudi, ampak o bistveno bolj zapletenih zadevah: o stvarjenju sveta, o 
življenju rastlin, živali, ljudi in ne nazadnje tudi o tem, kako je človek 
odkril družbeno bistvo. Knjiga je bila namenjena zasebnim učiteljem, 
ki jim avtor daje metodične nasvete in navodila. Leta 1780, se pravi 
leto po Heinekenu in Vorbereitung, je Schlözer izdal knjigo z naslovom 
NeuJahrs-Geschenk aus Jamaika, v kateri spet desetletnik na fi ngiranem 
potovanju po Jamajki – tedaj britanski koloniji – skicira zemljepisne, 
ekonomske ter družbene aspekte. V tej knjigi, ki je en passant eden pr-
vih mladinskih potopisov v nemški in tudi evropski literaturi – žanr, ki 
je malo kasneje postal izredno popularen, je trgovina s sužnji opisana 
kot zločin (Sklavenhandel als Verbrechen). Zanimivo pri tem delu je, nas 
opozarja Hassenstein (2004, 158), da je avtor skozi naracijo nekatere 
dogodke iz münstrskega 16. stoletja uporabil kot primere za aktualna 
politična razmerja. Gre namreč za čas francoske revolucije in Schlözer, 
ki je dogajanje sicer budno spremljal, ni pa imel pravega posluha za 
republikansko dimenzijo razsvetljenstva, skozi mladinsko pedagogiko 
svari pred dogodki v Franciji, na Nizozemskem in v Severni Ameriki. 
V svojem 70. letu, leta 1806, je Schlözer izdal še drugi del svoje Vorbe-

s čuti), zatem pa naj bi stiki z zunanjim svetom ostajali omejeni še do dvajsetega leta. Emile je bila v 
18. stoletju bržčas Rousseaujeva najvplivnejša knjiga. Med drugimi je Rousseaujevo pedagoško me-
todo povzel tudi Johann Bernhard Basedow, s katerim se je Schlözer spustil v polemiko (gl. grafi čni 
prikaz 4: Schlözerjeve polemike). 

Historiografska divergenca.indd   118Historiografska divergenca.indd   118 28.11.2008   10:32:4128.11.2008   10:32:41



Prvo teleskopiranje: ...

119

reitung zur Weltgeschichte für Kinder. Fiktivni bralec, pripovednik Adel-
heid, je zdaj star štirinajst let in bralca vodi skozi na novo aktualizirane 
pokrajine preteklosti. Avtor je to novo izdajo dodatno opremil s primeri 
kritike Svetega pisma, z novimi spoznanji iz naravoslovja, dodal pa je 
tudi dispute o pojmovanjih »kulture«, »razvoja«, občasno pa je – in ti 
odlomki so nadvse zanimivi –pripisal tudi kako opazko o izobraže-
vanju deklic. »Deklice so,« pravi Schlözer, »pri študiju zgodovine bolj 
vedoželjne kakor dečki, in sicer zaradi svoje prirojene radovednosti« in 
tudi zaradi »sposobnosti, da si zapomnijo več imen« (cit. po Hassenste-
in, 2004, 158). Schlözer to veščino zapominjanja povezuje z »neskončno 
nomenklaturo ženske garderobe«. Ker je drugi del Vorbereitung izšel že 
v času Napoleonovega prodora in zasedbe Prusije, je (bil) v tem delu 
Schlözer, ki mu je Sveto rimsko cesarstvo nemške narodnosti pomenilo 
edini možni administrativni okvir, sem ter tja sarkastičen, zaradi česar 
se je njegov založnik zbal, da knjiga ne bo prestala cenzure. Avtor je na 
založnikovo željo nekaj strani predelal.

Seveda Schlözer nikdar ni postal zagovornik nacionalne eno(tno)sti 
– iz česar se je denimo odrinil romantični zgodovinar Leopold (von) 
Ranke in kar je tako dobro razvidno iz njegovega besedila v prilogi 4 
–, vendar pa obenem tudi ni bil republikansko razsvetljeni svobodo-
mislec. Tudi Schlözer se je – tako kakor številni drugi, ki smo jih v 
skladu z Venturijevo diagnozo nemške različice razsvetljenstva omenili 
v tretjem poglavju – ustavil pred natančno določljivimi religioznimi in 
političnimi mejami. Njegov habitus ključno določajo kategorije nemške 
Aufklärung s koordinatami razsvetljenske monarhije na čelu: vpetost v 
protestantizem, vendar obenem verska strpnost, javna kritična interven-
cija in svoboda tiska. Schlözer ni nikdar izstopil iz religioznega okvira, 
vse življenje je ostal luteranec, nemški patriot in lojalen sub-iectum bri-
tansko-hannovrske krone, vendar pa si ni pustil vzeti prostora za javno 
razgrnitev svojih kritičnih pogledov. Njegov odpor do kolonializma in 
do izkoriščanja ljudi – vse življenje je po bibličnem zgledu oznanjal ena-
kost vseh ljudi, sužnje z Jamajke pa je npr. imenoval za svoje »črne bra-
te« – tako zanj ni bil razlog za podporo severnoameriški neodvisnosti, 
saj mu je demokracija republike vse življenje ostala tuja. 143

143 Na podlagi branj številnih izvirnih francoskih (Voltaire, Diderot, D’Alembert, Mably idr.) in ne-
katerih nemških (Schlözer, Gatterer, Aschenwall idr.) in italijanskih (Verri, Beccaria, Carli) razsve-
tljenskih besedil imam kar nekaj pomislekov glede uvrstitve razsvetljenskih diskurzov, ki poudar-
jajo – resda včasih eksotizirano – raznolikost človeštva, kar brez zadržkov med rasizme, kakršne 
poznamo v 19. in 20. stoletju, pa tudi glede vzpostavljanja organske vezi razsvetljenstvo – rasizem. 
Moja pripomba ne meri na kako reševanje razsvetljenstva pred takšnim označevanjem, kjer je to 
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Drugi aspekt Schlözerjevega pedagoškega projekta zadeva njegov 
odnos do žensk. Ob tem moramo orisati ozadje eksperimenta, ki na 
slikovit način ponazarja to razmerje. V zvezi z vzgojo otrok se Schlözer 
v zgodnjih 70. letih 18. stoletja zaplete v odmevno polemiko (v zvezi s 
Schlözerevimi družbenimi angažmaji in polemikami gl. grafi čni prikaz 
4) s fi lantropičnim pedagogom starega kova Johannom Bernhardom 
Basedowom (1724–1790).144 Polemika, ki dobro povzema argumenta-

argumentirano in utemeljeno, ampak je plaidoyer za diferenciran in bolj uravnovešen pogled na pro-
blematiko. Eksotičnih in objestnih tipologij v razsvetljenskem dispozitivu civilizacija – barbarstvo 
ni malo in ti nedvomno imajo proto-rasistične ali tudi rasistične konotacije v odnosu do drugega in 
drugačnega. Vendar pa je, preden posamičnega primera temeljito ne preiščemo v razmerjih z drugi-
mi primeri oz. skozi sinhrono in diahrono primerjavo, zlasti pa v kontekstu analize tedanjih diskur-
zov in uporabljene leksike, označba »rasizem« danes premočna stigma (in zamegljuje realni doseg 
diskurzov), da bi jo kar en gros nalepili na razsvetljenstvo. Mislim, da je gledanje, ki razsvetljenstvu 
a priori pripiše rasizem, o rasizmu v 19. stoletju pa molči, pravzaprav le spontana prolongacija druž-
benih predstav taistega 19. stoletja (in nato 20. stoletja), ki je skušalo prek projekcijskih metafor raz-
svetljenske dosežke degradirati s pomočjo negativnih reprezentacij. Reprezentacijske prakse eksklu-
zivističnega nacionalizma 19. stoletja so v primerjavi z reprezentacijami drugega in drugačnega iz 18. 
stoletja neprimerno bolj rasistične in imajo dejanske rasistične intence (nedvoumno inferioriziranje 
drugačnih, nezaželenih itn.), tako da lahko hitro opazimo neko nelagodje v zvezi z etiketiranjem 18. 
stoletja, če smo le malo pozorni na ideološke odtenke rasističnih diskurzov in njihove implikacije. 
Ekskluzivistična percepcija drugega, proizvedena skozi nacional(istič)ne prizme posamičnih držav v 
19. stoletju, je sama v kar največji meri in celo s ponosom prakticirala rasizem, razvila rafi nirane me-
tode fi zične antropologije (resda so te v zametkih in na deskriptivni ravni obstajale že prej, niso pa 
obstajale njihove izpeljave) in izključevanja (Dreyfusova afera ob koncu 19. stoletja je le ena izmed 
kulminacij teh tokov). Zdi se, da so nekatere rasistične skupine v družbah, da bi zabrisale svoje ak-
tivnosti in svoje obče prakse – predvsem v 20. stoletju (npr. nacizem) –, razvile strategije, s katerimi 
so – zato da bi pred javnostjo prikrile izvor rasizma v lastnih nacionalističnih matricah – z rasizmom 
retrogradno in anahronistično etiketirale predvsem razsvetljenstvo. Vselej je pri označbah rasizma 
treba tudi paziti na dvojno kontekstualizacijo, se pravi obenem na (geografsko) mesto in (epistemič-
ni) kraj izrekanja tistega, ki govori. Horkheimer in Adorno /2002/ npr. izhajata iz izrazito »nemške« 
percepcije in reprezentacije razsvetljenstva z vsemi aberacijami in specifi kami (ne pozabimo, da gre 
za branje razsvetljenstva skozi redukcije 19. stoletja, torej ne za razsvetljenstvo samo) ter se s njo bolj 
ali manj uspešno spopadata, četudi jo večkrat neopazno in po mojem prepričanju tudi nekonsisten-
tno razširita na francosko razsvetljenstvo ali kar na vse, kar se označuje z imenom razsvetljenstvo. 
Iz njunih tekstov prehajanje od enega k drugemu modelu razsvetljenstva ni razvidno (tu gre za 
relativno grobo kršenje pertinenc), zato ta nelagodnost povzroča veliko napačnih, tokrat hote uni-
verzaliziranih interpretacij, ki zopet puščajo prostor za frankofobijo, namesto da bi jo razgradile 
na elementarne sestavine, analizirale in predstavile njene dejanske razloge. Da se še danes govori o 
»razsvetljenskem rasizmu« kot o konstitutivnem kraju razsvetljenske miselne konstrukcije, nič pa 
se hkrati ne reče o eklatantnih nacionalnih in nacionalističnih ekskluzijah in rasističnih strategijah 
(ki še trajajo), torej ni brez zveze s še zmeraj trajajočim mračnjaškim (na transmisiji predsodkov 
utemeljenim) bojem zoper razsvetljensko dediščino in s perpetuiranjem negativne reprezentacije 
razsvetljenstva. Iz prebranega je tudi evidentno, da je t. i. razsvetljenski (proto)rasizem druge vrste 
kakor npr. romantične nacionalistične in rasistične ekskluzije. Prvi nastopa kot serija deskriptorjev, 
ki na bolj ali manj posrečen način udomačujejo manj znani (eksotični) svet in ki le redko pripeljejo 
do fi zično nasilnih ekscesov, saj te intence nimajo (razsvetljenski namen je naposled katalogiziranje 
znanega sveta). Ti so praviloma kasnejši in izvirajo iz specifi čnih prilastitev razsvetljenskih besedil 
in naknadnih pomenskih investicij vanje.

144 Transformacija od stare trde vzgoje k mehkejšim prijemom je zajemala cel dispozitiv (v preciznem 
Foucaultovem pomenu besede: od spremenjene organizacije prostora do modifi ciranega diskurza, 
spremenjenih razmerij med starši in otroki itn.), znotraj nje pa učne sobe niso več veljale za »redil-
nice človeških rastlin, iz katerih je mogoče z nasiljem izsiliti sadeže«, ampak je bila vsa pozornost 
usmerjena v dialoško dimenzijo in v pomoč oblikovanju otrokovih lastnih pogledov (z dialogom 
se pojavi moment kritične refl eksije). Schlözerju v tej polemiki (poleg drugega) ni ugajal že sam 
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cijo obsežnega sklopa sprememb v vzgojnem razmerju do otrok, se je 
tako razvnela, da sta se oba polemičarja odločila, da na svojih prvo-
rojencih dokažeta pravilnost svojih vzgojnih ukrepov. Naneslo je, da 
sta prva otroka obeh bili deklici: Schlözerjeva hči Dorothea (gl. sliko 
10) in Basedowova hči Emilie. Četudi ne bi mogli na splošno trditi, 
da so razsvetljenci posebno pogosto podpirali ženske v znanosti, pa oba 
navedena primera vendarle kažeta, da pri odločitvah očetov, da svojima 
hčerkama namenita vso intelektualno pozornost, spol ni igral nobene 
(ključne) vloge. 

Dorothea Schlözer se je s štirimi leti naučila brati, poleg utečenih pe-
dagoških vsebin (matematike, zgodovine idr.) se je naučila še 9 jezikov 
(francosko, angleško, nizozemsko, švedsko, italijansko, latinsko, špan-
sko, hebrejsko in grško). Vrh vsega je morala obvladati tudi dejavnosti, 
ki so veljale za domeno »ženskega«: risati, peti, igrati klavir, šivati, plesti 
in kuhati.145 Ena od Schlözerjevih krucialnih vzgojnih prepozicij, na-
mreč da mora biti znanje poleg teoretične širine tudi praktične narave, 
je Dorotheo Schlözer vodilo tudi v rudniške jaške. Leta 1781/1782 je 
oče svojo enajstletno hčer vzel s seboj na didaktično umetnostnozgo-
dovinsko potovanje po Italiji, kar je v göttingenskih krogih sprožilo 
kontroverzne diskusije. Schlözerjev vzgojni eksperiment se je končal 17. 
septembra 1787, ko je bila sedemnajstletna Dorothea Schlözer ob 50. 
obletnici göttingenske univerze promovirana v prvo nemško doktori-
co fi lozofi je. Njeno doktorsko diplomo je zanjo prejel oče, saj se sama 
– tokrat pa zaradi spolnih omejitev, ki so žensko omejevale na zasebno 
sfero – javne prireditve ni smela udeležiti (podelitev naj bi opazovala 
skozi okno; cf. Schlözer, 1937 [1923]146; Küssner, 1976; Kern in Kern, 

ton, s katerim je Basedow poučeval otroke. Omenili smo že, da se je Basedow oprl na Rousseaujeve 
pedagoške prijeme, ki jih je skušal aplicirati na svoji šoli Philanthropinum, eine (»Pfl anzschule der 
Menschheit«) v Dessauu. Polemika se začne leta 1771 s Schlözerjevo objavo spisa o neuporabnosti in 
škodljivosti Basedowovih vzgojnih prijemov (Unbrauchbarkeit und Schädlichkeit der Basedow’schen 
Erziehungs-Projecte). 

145 Gl. Vetter, 2004, 161. Na göttingenski univerzi so poseben »sloj« predstavljale t. i. Göttinger Univer-
sitäts-Mamsellen (göttingenske univerzitetne gospodične – iz fr. mademoiselle, včasih tudi v pomenu 
»mamke«), ki so bile večinoma profesorske hčerke (včasih tudi žene). Bile so dejavne kot pisateljice, 
običajno otroške in mladinske literature, obenem pa so bile aktivne v literarnih salonih drugih 
pisateljev. V Göttingenu so mednje sodile Philippine Magdalene Engelhard (1756–1831), rojena 
Gatterer (hči zgodovinarja Gattererja), Th erese Huber (1764–1829), rojena Heyne (hči fi lologa 
Heyneja), Caroline Schlegel Schelling (1763–1809), rojena Michaelis (hči teologa in orientalista 
Michaelisa) idr. Po letu 1866, ko so ženske na göttingenski univerzi že lahko računale na akadem-
sko kariero (uradno po vsej Nemčiji pa šele od 1908; v Rusiji pa se ženske kot prve slušateljice na 
sanktpeterburški univerzi pojavijo leta 1859), postaja razlikovanje med mamsellen in promovierten 
und habilitierten Frauen vrednostno obarvano. O tem gl. Roussanova, 2003.

146 Delo Dorothea von Schlözer. Ein deutsches Frauenleben um die Jahrhundertwende 1770–1825 Leo-
polda von Schlözerja, ki je izšlo leta 1923 v Stuttgartu (in je bilo ponatisnjeno 1937 v Göttingenu), 
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1988; Seidler, 1988). Seveda je bila akademska kariera v drugi polovici 
18. stoletja za ženske še nepredstavljiva. 

William Clark (2005, 102–105), ki v svoji izčrpni študiji o pojavu 
raziskovalnih univerz v Evropi spremlja preobrazbe akademskih navad, 
inventarjev, seznamov predavanj, procedur in materialne kulture, prek 
česar na nadvse ilustrativen in prenicljiv način skicira prehod med sre-
dnjeveškim juridično-eklezijastičnim in modernim, birokratski »racio-
nalizaciji« podvrženim politično-ekonomskim režimom akademskega 
raziskovanja, zapis o doktorskem preizkusu Dorothee Schlözer povze-
ma takole: 

»Zaradi pomanjkanja javnih prostorov v zgodnjih modernih akade-
mijah, se je preizkus zgodil na domu dekana, profesorja Michaelisa, 
avtorja anonimne zgodovine protestantskih univerz. [...] Prisotni so 
bili še – v zaporedju akademske seniornosti glede na službo – profe-
sorji Kästner, Gatterer, Kulenkamp, Feder, Heyne in Meister. [...] Iz 
Dorotheinega lastnega protokola147 je razvidno, da so se kandidati 
v tem času, vsaj v Göttingenu, usedli za mizo na njenem oddalje-
nem koncu, morda ločenem od članov komisije. Da pa bi »nežno« 
kandidatko razbremenil, jo je dekan povabil, naj sede med njega in 
Kästnerja na samem čelu mize!
Dekan je per custom zastavil prvo vprašanje, okrog katerega se je 
razvila nerazrešena diskusija s profesorjem Gattererjem, Kästnerjem 
in Meistrom. Tu preizkus ni več preprost dialog, kakršen je bil 1639. 
leta. Profesorji se tu zapletejo v pogovor drug z drugim. Michaelis 
je zastavil tudi drugo vprašanje in po njem je sledil premor za čaj, 
da bi se kandidatka mogla zbrati. Po čaju je kot drugi spraševalec 
sledil Kästner. V dobri stari tradiciji je iz žepa potegnil kamen in jo 
vprašal, kako bi ga klasifi cirala. Po nekaj vprašanjih, ki so sledila, je 
rekel, da jo je hotel vprašati še nekaj o binomskem teoremu; ko pa 
je uvidel, da večina njegovih kolegov o tem ne ve nič, se je odločil, 
da to izpusti. 
Spet je sledil premor za čaj. Medtem je spregovoril Feder. Vendar se 
zdi, da razen tega, da je navidez priznal nevednost in izrazil pohva-
lo kandidatkinem nastopu, ni imel veliko povedati. Po premoru je 
Meister zastavil nekaj vprašanj o umetnostni zgodovini. Dorothea je 

vsebuje precej zanimivega materiala o družinskem življenju Schlözerjevih.
147 Kakor Dorothea Schlözer sama opisuje dogovore glede preizkusa in sam preizkus, ki je bil dne 25. 

avgusta 1787, gl. Schiebinger, 1993, 363 sq. Cf. tudi Roussanova, 2003.
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pripomnila, da te tematike sicer ni navedla v svojem curriculo vitae 
in tako ne bi smela biti preizkušena v zvezi z njo, vendar pa je vseeno 
odgovorila. Kästner je zatem zopet zastavil vprašanje in odgovorila 
naj bi – po njegovem mnenju – bolje kakor kdo, ki je na tem, da po-
stane predavatelj na fakulteti. Meister je tu hotel zastaviti vprašanje, 
vendar pa je tedaj Kulenkamp, ki – zdi se – dotlej ni rekel ne bev ne 
mev, ugovarjal, češ da je že 7.30 in da je treba končati. Kakor se zdi, 
je preizkus trajal okrog dve uri.
Tik pred zatonom Ancien Régime nam preizkus Dorothee Schlözer 
razgalja presenetljive novosti. Srednjeveški juridično-eklezijastični 
vzorec akademskega preizkusa je prelomljen. Da je ženska oprav-
ljala doktorski preizkus, kaže na upadanje ideje o tem, da določena 
pravna oseba – ki je še vedno moški – obvešča kandidata. Vsaj v 
razsvetljenskem Göttingenu so kandidati očitno sedeli za mizo, na 
njenem oddaljenem koncu. Dekan in fakultetni senior, Michaelis in 
Kästner, pa sta kandidatko Schlözer posadila medse, in to na čelu 
mize. Takšen preobrat v razporeditvi omizja je dal čuden učinek 
emblematiziranja in nenevtralnosti pri starejših članih preizkusa. Ali 
bi ji kot hčerki göttingenskega profesorja v razsvetljenskem eksperi-
mentu sploh lahko spodletelo?
Spremenila se je tudi forenzična narava preizkusa. Dekan in fakul-
tetni senior sta, če merimo po cezurah preizkusa, govorila največ. Z 
najmanj seniornim profesorjem, Meistrom, so postopali najbolj nev-
ljudno. Kulenkamp ga je utišal ob 7.30 in celo kandidatka je njegovo 
vprašanje razglasila za neprimerno, a je vseeno odgovorila. Profesorji 
pa, ki so bili po seniornosti nekje v sredini, so bolj malo govorili. Zdi 
se, da je bila Gattererjeva edina intervencija začetna diskusija s kolegi 
za omizjem. Njegova strategija se zdi jasna: ni se pustil tako ponižati, 
da bi govoril z njo. Podobno je storil Kulenkamp. In če vzamemo v 
ozir Fedra, je ta z njo govoril le v času premora, ob čaju. Sprva sem 
jemal takšen molk kot izraz nasprotovanja kandidatkinemu obstoju; 
pokaže se, da bi kandidatko v tem zasebnem preizkusu lahko urad-
no zaslišali največ trije profesorji.
Kakor kaže, je bil konec 18. stoletja preizkus za višjo stopnjo precej 
manj preprost kakor ritual, ki ga poznamo iz baročnega Wittenber-
ga. Ta napotuje na to, da je leta 1639 kandidat lahko opravil zasebni 
preizkus in bil s tem pripuščen h kandidaturi za končni, javni del 
preizkusa, k debati za diplomo, četudi pisnega izdelka ni predložil 
vnaprej in četudi je na večino vprašanj ustnega zagovora odgovoril z 
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govorno strategijo respondeo per silentium (odgovorim z molkom).
Videli smo, da [...] je v času od baroka do razsvetljenstva tretji in 
zadnji del od treh junaških preizkusov, debata za diplomo, postajal 
vse bolj farsa, da je bil odrecitiran in odigran za aplaudiranje. Če se 
je drugi del junaških preizkusov, to je zasebni preizkus s strani fa-
kultetnega osebja, nagibal k temu, da je dopustil ritualizirani molk 
kandidata (ki tudi ni naredil pisnega dela), potem je dejansko le prvi 
del od vseh treh preizkusov – predpostavljeno preverjanje študentov 
v vsem času njihovega študija – zagotavljal izobraževanje. [...]
Toda preizkus Dorothee Schlözer iz leta 1787 v Göttingenu nam 
sugerira še nekaj drugega. V tistem času in prostoru niti profesorjeva 
hči ni mogla uprizoriti farse pri zasebnem profesorskem preizkusu. 
Arhaični oz. tradicionalen juridično-eklezijastični aspekt rituala je 
postal šibek in bolj sproščen. Kandidatka je tako lahko bila ženska. 
Kandidat je sedel za mizo, ki je zdaj predstavljala bolj enakopraven 
prostor kakor v preteklosti. Pojavili so se sledovi pogovora. Nekateri 
profesorji so nastopili s tišino. Obstajali so premori za čaj itn. 
Ko so tradicionalni rituali nekoliko popustili, so postali opazni mo-
derni birokratski aspekti in se pomaknili v središče pozornosti. Tako 
je Dorothea Schlözer odgovorila na težka vprašanja in si ni mogla 
privoščiti komunicirati z molkom. V zvezi s sedmimi svobodnimi 
umetnostmi in tremi vejami fi lozofi je (racionalna, naravna in druž-
bena) naj je sploh ne bi ritualno preverjali. Implicitno se je osredoto-
čila na velike predmete v modernem pomenu. Samo s teh področij 
naj bi jo preizkusili. Toda tudi ko so jo spraševali o predmetih zunaj 
njenega zarisanega nabora tem, ni odgovorila z molkom. S tem so 
epistemični aspekti preizkusa stopili v veljavo, stari juridično-eklezi-
jastični elementi pa so se umaknili v senco.«

Dorothea Schlözer se je zatem poročila z Mattheusom Roddejem 
(1754–1825), trgovcem in županom Lübecka, in je v zakonu vzgojila 
šest otrok (trije so bili še iz moževega prvega zakona). V nadaljevanju 
se je zapletla v strastno razmerje s francoskim fi lozofom Charlesom de 
Villersom (1765–1815)148, ki ga je spoznala v Göttingenu in ki si je nato 

148 Charles François Dominique de Villers je leta 1803 v Metzu srečal Madame de Staël (gl. tudi Staël, 
2003 [1813]), ki ga je tedaj hotela pridobiti na svojo stran. De Villers je z Mme de Staël ostal v kore-
spondenčni zvezi. Ob francoski zasedbi Lübecka (1806) je Dorothei in Mattheusu ter njuni družini 
priskočil na pomoč, da jih ni doletelo najhujše. To se je ponovilo tudi v Göttingenu, kamor se je 
družina Rodde vrnila in kjer je leta 1811 de Villers postal profesor.
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pri lübeški družini v času burnih dogodkov v Franciji našel prijateljsko 
pribežališče. Dorothea je v naslednjih letih precej prevajala, potovala, 
leta 1825 pa je na poti domov (iz Avignona) nenadoma umrla za pljuč-
nico.

Schlözerjeva pedagogika, zdaj že lahko zapišemo, je tako udejanjala 
neko načelno enakopravnost spolov kot poudarjeno sestavino razsve-
tljenskega duha. To pa pomeni, da so imele ženske zanj povsem enak 
duhovni in intelektualni potencial kakor moški (podobno je v Franciji 
še pri Voltairu, vendarle ne tako dosledno kakor pri kakemu Helvetiusu 
ali Condorcetu)149, četudi ga vselej zaradi drugih (političnih, kulturnih, 

149 Claude Adrien Helvétius (1715–1771) in Nicolas de Condorcet (1743–1794) sta razsvetljenska uče-
njaka, ki sta enakopravnost spolov dejansko vzela zares in sta konsekventno zagovarjala svoji poziciji 
(gl. Badinter in Badinter, 1988). Prvi je insistiral na enakosti pri izobraževanju (za moške in za 
ženske), drugi pa na enakem dostopu do državljanstva za ženske. Helvétius je leta 1758 objavil delo 
De l’esprit, ki ga je cerkev nemudoma razglasila za heretično in ateistično, zaradi česar ga je zavrgla 
tudi Sorbona (ne pozabimo, da gre za institucijo, ki je od svoje ustanovitve dalje tesno zvezana s cer-
kvijo). Delo je sprožilo silovite reakcije. V njem avtor zagovarja za tedanji čas nesprejemljiva stališča 
o »omnipotenci izobraževanja« in o »naravni enakosti inteligence«. Anne-Catherine de Ligniville, 
Madame Helvétius (1722–1800), Helvétiusova žena, je vodila enega pomembnejših francoskih raz-

Slika 10: Dorothea Schlözer (1770–1825), prva nemška doktorica 
fi lozofi je (1787) Universitäts- und Staatsbibliothek, Göttingen.
(Vir: http://www.stadtarchiv.goettingen.de/personen/schloezer_dorothea.htm)
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ekonomskih itn.) okoliščin niso mogle ustrezno razviti. Schlözer je v 
svoji družini to, kolikor je zmogel in znal, vendarle omogočil: ne le da 
se je poročil z izredno razgledano gospo in hčerko göttingenskega pro-
fesorja medicine (in obenem osebnega zdravnika angleškega kralja, ki 
je tedaj vladal v Hannovru; Schlözerjevo poroko je torej treba obenem 
videti tudi kot naložbo v družbeni kapital) Karolino Röderer, ampak, 
kakor smo videli, niti njegova hči Dorothea Schlözer ni ostala povsem 
v senci očetove slave. To nikakor ni bilo ne enostavno in ne lahko, saj 
je bil Schlözer angažiran na številnih področjih družbenega življenja: 
delal je kot domači učitelj, tajnik švedske pomorske agencije, adjutant 
na akademiji, knjižni kritik in prevajalec, otroški in mladinski pisatelj, 
urednik in publicist, pa kot znanstvenik, raziskovalec, arhivist in redni 
profesor – predavatelj.150

Vrnimo se zdaj k Schlözerjevi recepciji francoskih avtorjev, ki je 
– glede na posamezne avtorje – ponekod bolj pozitivna (Montesquieu), 
drugje pa bolj kritična (Voltaire). Schlözerjeva karakterizacija Voltaira 

svetljenskih salonov. O salonih kot invenciji 18. stoletja gl. Dulong, 1993 [1991], in druga besedila v 
Duby in Perrot, 1993 [1991]. Helvétius je vplival na dela Johna Stuarta Milla (1806–1873), Jeremyja 
Benthama (1748–1832) in Cesara Beccarie (1738–1794). Condorcet pa je napisal enega pomemb-
nejših razsvetljenskih traktatov o enakopravnosti spolov: Sur l’admission des femmes au droit de cité 
(objavljen je bil 3. julija 1790 v Journal de la Société de ’89, št. 5), v katerem izraža oster protest zoper 
sleherno diskriminiranje, vključno z rasističnim. Takoj zatem (1790/1791) izda še Cinq Mémoires 
sur l’ instruction publique o izobraževanju, kjer omenja, da nevednost vodi v tiranijo in pledira za 
izboljšanje stanja za vse ljudi, obenem pa vzpostavi načrt za sekularen javni šolski sistem, pri kate-
rem skrbno ločuje vzgojo in izobraževanje. V prvem mémoire omenja, da je treba deklice in dečke 
izobraževati na enak način: »Ker je vse izobraževanje omejeno na prikazovanje resnice, tako da 
zanjo razvijamo dokaze, ne vidimo, kako bi razlika med spoloma pri tem zahtevala, da izberemo 
eno izmed resnic ali en način, da jo dokažemo.« Dela so segala prek meja dopustnega in jakobinci 
so ga obtožili; leta 1794 naj bi v ječi naredil samomor (umrl je v sumljivih okoliščinah). Pred tem, 
leta 1786, se je poročil z dvajset let mlajšo gospo Sophie de Grouchy (1764–1822), ki je – podobno 
kakor madame Helvétius – vodila enega od pomembnih pariških salonov. Bila je odmevna pisatelji-
ca in je v francoščino prevedla dela Th omasa Paina in Adama Smitha. Gl. Crampe-Casnabet, 1993 
[1991]. Condorcet je imel velikanski vpliv na svoje naslednike, s spoštovanjem je nanj gledala cela 
vrsta intelektualcev 19. in 20. stoletja – od Micheleta prek Jaurèsa pa do Foucaulta. Omeniti velja 
še enega nenavadnega moža, pisatelja, fi lozofa in odkritega francoskega feminista iz 17. stoletja, ki v 
marsičem predhaja Helvétiusa in Condorceta, gre za Françoisa Poullaina de la Barra (1647–1725). V 
delih De l’ égalité des sexes, discours physique et moral où l’on voit l’ importance de se défaire des préjugez 
(1673) in De l’ éducation des dames (1674; to delo je posvetil Grande Mademoiselle) je na kartezijan-
ski osnovi zagovarjal ideje o enakosti med spoloma in prikazal, da neenakost ni kako naravno dej-
stvo, marveč konstruiran kulturni predsodek. Zavzemal se je za racionalno predočanje dokazov in 
zoper generiranje predsodkov. Nenavaden razplet zgodbe o de la Barru je, da je nato objavil še delo 
De l’excellence des hommes contre l’ égalité des sexes, v katerem razvija povsem nasprotne argumente, 
tako da dandanes interpretacija tega dela povzroča veliko zmede in kontroverz; zdi se celo verjetno, 
da je delo objavil, da bi prikazal absurdnost argumentov nasprotnih stališč. Gl. Crampe-Casnabet 
1993 [1991]. V 19. stoletju se to fi lozofsko in praktično zavzemanje za enakopravnost spolov pri 
francoskih fi lozofi h in zgodovinarjih – v nasprotju s številnimi drugimi evropskimi okolji – ni pre-
nehalo (nadaljevali so ga Benjamin Constant, Alexis de Tocqueville, na nekoliko specifi čen način in 
včasih z odporom celo Jules Michelet idr.).

150 Gl. Peters, 2003. Lahko bi rekli, da je z vsaj deloma podobnim angažiranim tempom zaznamovano 
tudi Linhartovo življenje, četudi v pomanjšanem in omejenem merilu.
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