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Anton Tomaž Linhart in spoznavni okviri 

razsvetljenstva na Kranjskem 

 

Schlözerjeva univerzalna zgodovina je bila v drugi polovici 18. stoletja v Nemčiji (enako 

velja za Srednjo in Vzhodno Evropo z manjšim ali nekoliko večjim zaostankom), enako kakor 

Voltairova v Franciji ali Gibbonova in Robertsonova v Angliji, temeljni model za mišljenje 

zgodovine. Tudi zaradi te utemeljitvene intelektualne in kulturne vloge Schlözerjevega opusa 

je eno najbolj presenetljivih dejstev, ob katere trči raziskovalec slovenskega razsvetljenstva in 

intelektualnih transferjev, ki so ga pomagali oblikovati, to, da se doslej nihče izmed 

slovenskih zgodovinarjev ni lotil podrobnejše raziskave makro- ali/in mikroreferenčnega 

konteksta Schlözerjeve univerzalne zgodovine ali se posvetil pojmovni analizi in naravi ter 

logiki recepcijskega polja univerzalne zgodovine med maloštevilnimi kranjskimi razsvetljenci 

in sploh razsvetljenci, ki so ţiveli in delovali na ozemlju današnje slovenske drţave. Nemara 

tiči vzrok za to nezanimanje za Schlözerjeve kranjske povezave vsaj deloma tudi v tem, da v 

slovenskem zgodovinopisju le malokdo sploh ločuje med obema zvrstema, precizneje 

paradigmama, se pravi načinoma delanja zgodovine in zgodovinopisja; med razsvetljenskim 

»topografskim« pojmovanjem širše druţbene memorije, ki zajema in popisuje različne 

druţbene segmente pod zbirno rubriko univerzalne zgodovine, in romantičnim, nacionalno 

genealoškim in na drţavno-politično zgodovino zoţenim historizmom. Razvojna vektorska os 

druge, nacionalne zgodovine, v katero je ujeto pojmovanje zgodovine v Sloveniji, v 

operativnem smislu vzpostavlja zgolj eno samo in neprekinjeno zgodovinsko kontinuiteto, kar 

smo izhodiščno ţe nakazali v grafičnem prikazu 1.
1
 

 

Med razsvetljenske savants, ki so sredi in v drugi polovici 18. stoletja vidno delovali na 

Kranjskem, je treba v prvi vrsti prišteti Balthasarja Hacqueta de La Motteja (1739/40(?)–

1815), ki je zelo dosleden nosilec francoskega modela razsvetljenske episteme.
2
 Ne zaradi 

lastne krivde, marveč zaradi omejenih zmoţnosti kranjskega recepcijskega polja v poznem 18. 

stoletju Hacquet nemalokrat – celo v današnji percepciji – ostaja dojet kot neprijetna ali 

nelagodna »izpostava« »radikalnega« francoskega razsvetljenskega esprit v pohlevnem 

katoliško-klerikalnem mentalnem registru. Takole je – čisto v duhu racionalizma in zaupanja 

v presojo človeškega uma – zapisal v 4. zvezku svojih Oryctographia carniolica: 

                                              
1
 Dolge in vroče, danes pa – pravzaprav ţe dolgo, vsaj od Simianda na začetku 20. stoletja dalje – v bolj 

pertinentnih znanstvenih okoljih nelagodje zbujajoče razprave zgodovinarjev o etničnih »izvirih« in nacionalni 

»kontinuiteti« v zgodovini (cf. Grafenauer, 1969), sloneče na – kakor bi zelo nazorno historistično zapisal Bogo 

Grafenauer – »premišljeni zgodovinski kritiki in kritičnosti« (Grafenauer in Gantar, 1988, 342), so se preteţno 

omejevale na brezkončne polemike okoli »avtohtonosti«, »precizne kronologije« in »zgodovinskih dejstev«, pa 

tudi na to, »do katere mere ti podatki drţijo in od kod naprej pomenijo pretiravanje« (ibidem), ne da bi sploh 

načenjale vprašanja globlje imaginarne konstitucije in mentalitete, ideoloških intervencij in pomenskih robov 

lastnih in preteklih spoznanj, »ki prekinjajo neskončno kopičenje spoznanj« in ki vključujejo druge in »drugačne 

tipe časovnosti, mišljenjskih modalitet in motivacij«, se pravi, take nize mišljenj, ki ne izhajajo iz enakih 

soudeleţenosti in v »zgodovinski analizi ne predpišejo raziskovanja tihih začetkov« ali »brezmejnega dvigovanja 

proti prvim prehodnikom«. Bachelard, 1998 [1972], in Foucault, 2001 [1969]. 
2
 Četudi je o Hacquetu pri nas izšlo kar nekaj besedil (največ o njegovih naravoslovnih, hribolaznih in kraških 

doseţkih), med njimi za zdaj še ni analitično pertinentne in širše zastavljene monografske razprave, ki bi 

Hacqueta epistemično in komparativno premerila in postavila na ustrezno mesto v evropskem razsvetljenskem 

kontekstu s posebnim ozirom na njegovo delovanje in predvsem na pogoje moţnosti razsvetljenskega delovanja 

na Kranjskem. Gl. npr. Šumrada, 2000, in Šumrada (ed.), 2003, tudi Fikfak, 2003; zelo pomemben korak k bolj 

sistematiziranemu preučevanju Hacquetove zapuščine je objava seznama Hacquetovih del – gl. Juţnič, 2004. 



Taja Kramberger, 

HISTORIOGRAFSKA DIVERGENCA, ZALOŽBA ANNALES (2007). 

 

 3 

 
»Najbolj vzvišeni veleum je podvrţen človeški slabosti, da se lahko moti. Narava ni 

vedno naklonjena, da bi se ravnala po namišljenem merilu nekaterih učenjakov. [...] Ne 

samo ena deţela, še več jih ne zadostuje za dokaz, da je na vsem svetu isto fizikalno 

stanje zemlje. [...] Tu moram javno priznati in povedati, da ljubim resnico, zakaj vedno 

mi je bil pred očmi stari rek: Amicus Plato, toda resnica pred vsem ... Mnogo stvari na 

svetu se mi je kot filozofu in iskalcu resnice zdelo neverjetnih in sem o tem večkrat 

povedal svoje dvome ali jih tudi docela ovrgel. Vedno pa sem voljan vsakršen dvom 

opustiti, če bom videl, da je nasprotje resnično, ali če me bo kdo drug bolje poučil. Zakaj 

človek sem in kot tak se lahko stokrat zmotim, toda to pravico, ki jo ima vsakdo, si lastim 

tudi jaz: da sam razsojam in preskušam ter se ne dam kot slepec voditi učitelju, ki nima 

več čutov ko jaz. Zakaj slepo spoštovanje je lahkovernost in je zato prvi vir zmote.« 

(Hacquet, 1778–1789, 4. del; cit. po Pogačnik, 1969, 38.) 

 

Do sorodne spoznavne ravni, ki v razsvetljenskih – na razumskem dojemanju in rezoniranju 

utemeljenih – intelektualnih prizadevanjih zadene ob trde antiintelektualne mentalne meje 

provincialnega klerikalizma na Kranjskem in se sooči s togo (nekritično in nemišljenjsko) 

reprodukcijsko mnemoniko pri oblikovanju in transmisiji kolektivne memorije, se je konec 

18. stoletja prebil tudi Joţef Šober
3
: 

 

»Ţe v neţnejši mladosti je znanja ţeljnemu mladeniču zaprta pot do znanosti z 

neprikladnim poukom: njegovo lakoto po znanju dušita ukazovalnost in slepa pokorščina; 

njegovo mehko srce je nedovzetno za modre nauke čiste morale zaradi verskih 

predsodkov in njegov razum z borno spominsko navlako in zastarelim svetim nesmislom 

za zmerom oropan edine pravice, namreč svobode mišljenja in preskušanja vsega ob 

ostrem preskusnem kamnu izobraţene pameti. [...] Če pomislim, kaj vse sem se z vso 

svojo pridnostjo naučil v šolah, mi je iz srca ţal ur, ki sem jih zabil, kajti te so za zmerom 

izgubljene v primeri z znanjem, pridobljenem z osebnimi stiki, branjem in lastnim 

prizadevanjem; ko bi me ne prevzemala od najzgodnejše mladosti neubranljiva teţnja po 

znanju, ko bi ne bil z branjem odličnih knjig zatrpaval velikanskih lukenj v svoji vzgoji, 

iztrebljal globoko zakoreninjenih predsodkov iz svojega razuma in ko bi se ne bil bogatil 

z resničnimi umskimi spoznanji, o kako malo bi imel pravice do ţlahtnega vzdevka 

moralno dobrega, izobraţenega in znanstveno razgledanega moţa! Brez domišljavosti: 

kar sem, sem postal sam!« (Cit. po Gspan, 1967, 186–187.) 

 

Boleča, domala neznosna transgresija ozkih mentalnih mej na Kranjskem, je inteligentnejšim 

razsvetljenskim učenjakom kajpak oteţevala integracijo v mednarodna razsvetljenska 

omreţja, četudi je povsem preprečiti tudi ni mogla. Strah pred ozkim in opresivnim 

druţbenim prostorom in njegovimi nezajemljivimi učinki, ki ga je Ţiga Zois občutil ob vsej 

svoji ţivahni dejavnosti, znanstvih in druţbenih angaţmajih, ga je pripeljal celo tako daleč, da 

je svojo korespondenco – v bojazni pred morebitno zlorabo ali kompromitacijo – raje sproti 

seţigal (Kidrič, 1939, 7).  

                                              
3
 Joţef Šober (tudi Joseph Schober), pravnik, ki je študiral na Dunaju, vse premalo raziskana oseba kranjske 

zgodovine. Nekaj časa je bil Zoisov protegé in tajnik (France Kidrič mu pravi »Zoisov amanuensis«; gl. Kidrič, 

1939, 23), leta 1797 pa je odšel, njegov naslednik je bil od leta 1800 Jernej Kopitar. Zanimivo je, da o njem ne 

zasledimo veliko podatkov (za osnovne informacije gl. Kidrič, 1939; Gspan, 1967, 186–187; Zupančič, 1972, 

10–11) in da ni vključen v Enciklopedijo Slovenije. Joţe Faganel (1999, 107–108) v popisu Zoisovih rokopisov 

navaja 10 neobljavljenih Šoberjevih pisem Zoisu (med letoma 1797 in 1799). 
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Sicer pa je okoli leta 1780, kakor po Dolfeju Vogelniku
4
 sporoča Vasilij Melik (1989, 15), na 

ozemlju današnje Slovenije ţivelo manj kakor 900.000 prebivalcev, od tega »v sklenjenih 

nevaških naseljih z nad tisoč prebivalci največ 6 % ljudi« (ibidem). Povprečna mesta so imela 

med 600 in 1.700 ljudi, veliko pa je bilo še manjših.
5
 Plemstva je bilo manj kakor 1 %, prav 

tako zanemarljiv je bil odstotek posvetne inteligence (ibidem). Pred uvedbo šolske obveznosti 

(1774) je bilo vaško prebivalstvo tako rekoč nepismeno, med mestnim pa je bilo komaj kaj 

več ljudi veščih zapisovanja (Schmidt, 1963, I. del, 169). To je le nekaj parametrov in 

druţbenih dejstev (faits sociaux), znotraj katerih moramo uzreti delovanje razsvetljenskih 

kroţkov in posameznikov – med njimi Antona Tomaţa Linharta (1756–1795) – na 

Kranjskem.
6
  

Anton Tomaţ Linhart se v predgovoru k prvemu delu Poskusa zgodovine Kranjske in ostalih 

dežel južnih Slovanov Avstrije iz leta 1788 (predgovor je sicer datiran z dnem 1. maja 1786)
7
 

na dveh mestih sklicuje na Augusta Ludwiga (von) Schlözerja (gl. Linhart, 1981 [1788/1791], 

9 in 10), v predgovoru k drugemu delu iz leta 1791 pa še na enem mestu, ki je sicer navedek 

iz nemške recenzije Linhartove objave prvega dela (Linhart, 1981 [1788/1791], 173). Če se 

slovenskim zgodovinarjem doslej ni zdelo vredno na kompleksen način osvetliti teoretičnih in 

epistemičnih implikacij, ki jih ima Linhartovo sklicevanje na Schlözerja za zgodovino 

slovenskega zgodovinopisja,
8
 pa se je nekaj slovenskih literarnih zgodovinarjev s Schlözerjem 

vendarle ukvarjalo (Koblar, 1932; Gspan, 1950, 1967; Pogačnik, 1977; Kalan, 1979, idr.). Pri 

nekaterih od njih (posebno Gspan, 1950, 1967, in Schmidt, 1954) je Linhart vseeno vpet v 

širši sociokulturni kontekst časa, vendar pa tem študijam manjka zmoţnosti za prepoznavanje 

strukturnih elementov in mentalnih povezav s sočasnimi evropskimi besedili in idejnimi 

tokovi, iz katerih je Linhart večinoma prečrpaval misli in na podlagi katerih je odločilno 

                                              
4
 Dolfe Vogelnik, »Razvoj prebivalstva Slovenije v zadnjih dvesto letih z jugoslovanske in evropske 

perspektive«. V: Ekonomski zbornik. Ljubljana, 1965, 70. 
5
 Ljubljana in Gorica sta tedaj imeli slabih 10.000 prebivalcev, Trst pa, ki je bil leta 1719 proglašen za svobodno 

pristanišče, se je demografsko hitro povzpel prek meje 20.000 ljudi. Večja mesta so bila še Koper, Izola, Piran v 

obalnem pasu ter Idrija in Maribor v kontinentalnem (na območju današnje Avstrije tudi Beljak in Celovec). Cit. 

po Melik, 1989, 15. 
6
 Za socialno zgodovino (s posebnim ozirom na percepcijo ţensk, detomora in nosečnosti), okoljsko in pravno 

zgodovino 18. stoletja na Kranjskem gl. Čeč, 2002, 2004, 2006, 2007. Splošno o razsvetljenstvu na Kranjskem 

gl. Melik, 1984; Paternu et al., 1980; Grdina, 2005/2007, in druga v literaturi navedena dela.  
7
 Linhart je Poskus zgodovine Kranjske ... (ki je obenem za časa njegovega ţivljenja edino delo, ki nosi njegovo 

polno ime) izdal v dveh delih (v dveh knjigah); prvi z naslovom Versuch einer Geschichte von Krain und den 

übrigen südlichen Slaven Oesterreichs/Poskus zgodovine Kranjske in drugih južnih Slovanov Avstrije je izšel 

leta 1788 (po mnenju Gspana /1950, 551 v op. 11/ naj bi Linhart vsaj v zasnovi prvi del dokončal ţe leta 1784), 

drugi pa je z nekoliko popravljenim naslovom Versuch einer Geschichte von Krain und den übrigen Ländern der 

südlichen Slaven Oesterreich/Poskus zgodovine Kranjske in ostalih dežel južnih Slovanov Avstrije izšel leta 1791 

pri ljubljanskem knjigarnarju Viljemu Henriku Kornu. Naj opozorim, na kar je bilo ţe večkrat opozorjeno 

(Gspan, 1967, 250; Grafenauer, 1981a, 302; Grdina, 2005, 559), da sta bili izdaji prvega dela dve, in sicer je 

Linhart leta 1788 delo najprej izdal v samozaloţbi zgolj z navedbo tiskarne in s prvotnim naslovom, v katerem 

manjka beseda »deţel«, še istega leta pa je sledil tisk z zamenjano prvo stranjo in s popravljenim naslovom, pri 

katerem je poleg tiskarne naveden tudi zaloţnik Korn. Med besedilom zaradi večje preglednosti navajam zgolj 

končni naslov, razen v kazalu v zvezi s prilogo 3 in v prilogi 3, kjer je videti, da so periodiki Allgemeine 

deutsche Bibliothek dejansko v oceno poslali in tam leta 1790 tudi recenzirali (avtor recenzije je podpisan z 

inicialkama »Hr.«) prvo natisnjeno izdajo prve knjige. 
8
 Zato pa so vplivi, natančneje »rabe in mediacije« Schlözerjevih del tem bolj pretanjeno raziskani v študijah 

razsvetljenskega intelektualnega in znanstvenega ţivljenja, opravljenih zunaj slovenskih zgodovinarskih krogov; 

dobro je razdelana recepcija Schlözerja v Romuniji, Bolgariji, na Poljskem idr. V zvezi s tem so pomembni 

zborniki prispevkov z naslovom Philologiques (I–III), ki sta jih uredila Michel Espagne in Michael Werner 

(1995), predvsem pa je odličen vodnik za to temo zbornik z naslovom Histoire et nation en Europe centrale et 

orientale XIX
e
–XX

e
 siècles, ki ga je uredila Marie-Elisabeth Ducreux (2000). 
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oblikoval svoje nazore. Brez tega paradigmatskega orodja Linhartova podatkovna mreţa, s 

katero dandanes razpolagamo, zlahka zdrsne v značilno izoliran kontekst kloazoniranja 

(cloisonnement – celičenje), bodisi zgodovinopisne bodisi slovstvene zgodovine, ali se celo 

instrumentalizira za nacionalno vektoriziranje oz. za kontrastiranje v navezavi z jezikoslovjem 

Jerneja Kopitarja (1780–1844), ki v nasprotju z Linhartom velja za »uspešnejšega Slovenca«.
9
 

Značilno pravim, saj to zgodovinopisje s tem, najbrţ nevede in nehote, razkriva svojo 

dejansko pozicijo v širšem razponu evropskega intelektualnega polja, za katero spontano 

meni, da se ga – razen v dobesednem smislu razmejevanj s sosednimi deţelami (v čemer 

prepoznamo značilno verovanjsko bralno tehniko neposrednega pomenjenja ali 

literalizacije/dobesednosti) – ne dotika. Takšna pozicija nas ne more zadovoljiti, saj 

prepletenost kontekstov, v katere so bili vpeti ljudje, ki so ţiveli na ozemlju današnje drţave 

Slovenije, skozi številne transferje in prilastitve sega bistveno dlje od avstrijskih deţel, ki so 

svoje trende v različnih obdobjih vendarle preteţno povzemale po tokovih v središčih 

dogajanj širšega sveta ali pa so na bolj ali manj prikrit način nanje odgovarjale. Seveda pa je 

treba prilastitve, zasege trendov ali spoznanj in odzive na novosti natančneje pribliţati (vzeti 

pod drobnogled) in premeriti, saj se ti prelamljajo in modificirajo skozi regionalne optike in se 

prilagajajo lokalnim okoliščinam ali trenutnim sociokulturnim in političnim situacijam.  

Sklicevanje na Schlözerja, čigar opus in dejanja brez zadrţkov sodijo v razsvetljensko 

liberalno paradigmo, pri Kopitarju, čigar ţivljenjsko delovanje in mentalni dispozitiv – kljub 

začetnemu odrivu v Zoisovem razsvetljenskem kroţku – sodita preteţno ţe v nacionalistično 

(bi lahko rekli celo »neonacionalistično« glede na racionalno juridični, skratka 

konvencionalni nacionalizem prve francoske republike?) oz. historistično – in kajpada s strani 

predmarčne reakcije podprto – paradigmo, bi moralo biti tako za političnega kakor za 

kulturnega zgodovinarja vsaj protislovno in ambivalentno, če ţe ne tudi etično 

                                              
9
 Domala vsa sklicevanja na Schlözerja so interpretirana v (za historizem) značilni kontinuirani liniji 

pridobivanja nacionalne suverenosti »slovanstva« in »slovenstva«, ki naj bi legitimizirala stališča danes trenutno 

vladajočih oseb in grupacij. Nobeni interpretaciji se ne posreči izstopiti iz historističnega anahronizma in 

umestiti Schlözerja v izvirno razsvetljensko episteme. J. Pogačnik npr. v knjigi o Jerneju Kopitarju nameni 

Schlözerju nekaj več prostora, saj ga ima, poleg Dobrovskega, Popoviča in Muratorija, za enega od ključnih 

virov za nastanek Kopitarjeve znanstvene fiziognomije (gl. Pogačnik, 1977, 21, 22, 32, 51–55, 68, 69, 73, 79–80, 

128, 131). Kopitar Schlözerja, »za vse Slovane tako izredno zasluţnega moţa«, omenja na več mestih v uvodu k 

slovnici (Grammatik der Slavischen Sprache in Krain, Kärnten und Steyermark, 1809). Dokaz o tem, da je 

Schlözer predstavljal izredno pomembno referenco med »narodobudnimi« slavisti zgodnjega 19. stoletja, kaţe 

izjava Dobrovskega: »Spoštujem moţa, zakaj od njega sem se naučil načina kritične obravnave zgodovine,« ob 

Schlözerjevi smrti leta 1809 pa dodaja: »Schlözerja ni več, kdo se bo odslej tako prizadevno ukvarjal z našo 

knjiţevnostjo? … Moje spoštovanje Schlözerja je tako veliko, da se ne morem spotikati celo ob njegovih 

slabostih in slavicis.« (Pogačnik, 1977, 56; za primerjavo gl. tudi prispevke v zborniku Ducreux (ed.), 2000 in 

Ducreux, 2007.) Te navedbe poleg izrazov Schlözerjeve priljubljenosti v deţelah Srednje in Vzhodne Evrope ter 

poklonov njegovi znanstveni avtoriteti pričajo še o dveh, za nas pomembnih detajlih. In sicer, prvič, da se 

slovanski avtorji, kljub temu da je bil Schlözerjev intelektualni projekt dejansko zastavljen zelo široko in po 

svojem duhu razsvetljensko, nanj večinoma sklicujejo v oţjem segmentu, ki zadeva njegove slovanske študije. 

Drugič pa, da je Schlözer mnoge od njih naučil kritične metode, ki se dandanes večinoma pripisuje zgolj 

Rankeju, v resnici pa so jo v glavnem razvili ţe göttingenska šola in njeni humanistični predhodniki (saj ni 

mogoče zanikati njihovih prispevkov, vsaj kar zadeva tekstno kritiko virov, k razvoju kritičnega, i. e. 

znanstvenega zgodovinopisja). F. Kalan (1979, 17–18), usmerjen predvsem v leposlovno in gledališko 

predstavitev Linharta in njegovih del, Schlözerja mimogrede omenja trikrat, in sicer s pejorativnimi in netočnimi 

namigovanji: »… čeprav se Linhart sklicuje v argumentaciji na sodobnega zgodovinarja Augusta Schlözerja, ki 

je pojmoval primerjalno metodo pogosto le retorično«. Ta zadnja in beţna »interpretacija« Schlözerja 

nedvoumno kaţe na to, da je sklicevanje na Schlözerja očitno postalo v dolgem diahronem prenosu druţbenih 

reprezentacij v nekem momentu negativno konotirano. Šele raziskati bi bilo treba natančno, kdaj in predvsem 

zakaj. Pa tudi to, da se slovenski pisci 20. stoletja večinoma izogibajo teoretskih in filozofskih delov opusov 

tujih in še bolj domačih avtorjev, ki delajo tudi na področjih znanosti in filozofije.  
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problematično.
10

 Intrigantne so predvsem politično ideološke in kulturno etične implikacije 

tega referiranja in njihovo razmerje do oblikovanja habitusa intelektualcev v druţbi 19. 

stoletja na slovenskem ozemlju in posebej v slovenskem okolju. Vnašanje slepe kontinuitete 

med oba sklica na Schlözerja, Linhartovega in Kopitarjevega in pripisovanje istega 

epistemičnega zaledja obema kranjskima učenjakoma je znanstveno nepertinentno.
11

 

Seveda nam šele razumevanje mentalnih okvirov širšega evropskega dogajanja na prehodu iz 

18. v 19. stoletje, ki so določali epistemične meje posamične intelektualne ali kulturne 

paradigme (slovenske intelektualne elite so te meje nato običajno brez pomislekov in 

refleksije – vselej pa kot danosti oz. spontane aktualne trende – ponotranjile in jim dodale še 

svoje, partikularne provincialne epistemične ovire),
12

 in poznavanje premis ter metod obeh 

paradigem omogočata, da lahko ločujemo med razsvetljensko in historistično episteme. Prek 

tega ločevanja lahko šele razumemo Linhartova zgodovinopisna stremljenja na način, ki 

upošteva njihovo izvirno idejno konjunkturo in mentalna orodja njegovega časa.
13

  

                                              
10

 To epistemično nekoherenco je povsem dobro zaznal ţe France Prešeren (1800–1849), ki je nedvomno 

razsvetljensko paradigmo razumel in doumeval bolj kvalificirano (skozi spoznavno raven, prim. npr. njegove 

številne omembe in izpeljave spoznavnosti, »das Erkennen«, npr. v pesmi Wohl ihm, dem fremd geblieben das 

Erkennen). Kopitarjev sklic na Schlözerja takole ironizira: Das Buch das als gelahrt den Mann verschrieen,/ 

Hat, weil just nicht geruh’te zu belieben,/ Der Herr, sein Secretarius unterschrieben;/ Wie viel hat der bis nun 

daraus entliehen! // Der Slawen Schlötzerische* Millionen,/ Was sonst darin besagt von uns’rem Stamme,/ 

Vermisst man nie in seinen Recensionen. // Doch da klein Tropfen für des Hasses Flamme/ Im Quell, den et auch 

jetzt nicht würde schonen,/ So schöpft’er einmal auch aus eig’nem Schlamme. [* Ni jasno, ali je zapis 

»Schlötzerische« s »t« izvirna avtorjeva napaka ali napaka transkriptorja, vsekakor pa je povsem jasno, da gre za 

Augusta Ludwiga (von) Schlözerja – op. avt.] (V slovenskem prevodu Kajetana Koviča: To knjigo, ki se báha z 

njeno hvalo,/ ker se gospodu ravno ni ljubilo,/ podpisal tajnik je po naročilu;/ od tam še zdaj sposoja si nemalo! 

// Kar je iz nje o našem rodu znano/ in Schlö(t)zerjeve množice Slovanov,/ nenehno trpa v svoje recenzije. // Ker 

v viru, ki sicèr se z njim napaja,/ ne najde niti kaplje hudobije,/ zdaj svoje lastno blato nam prodaja.) Cit. po 

France Prešeren, Poezije in pisma, Janko Kos (ed.). Ljubljana, Mladinska knjiga (Klasiki Kondorja), izvirnik str. 

266, Kovičev prevod str. 359. Gre za »Literärische Scherze im August Wilhelm v. Schlegel’s Manier«, 2. Relata 

refero. 
11

 Eden od maloštevilnih pozornih bralcev Kopitarja in edini s slavističnega simpozija »Historizem v 

raziskovanju slovenskega jezika, literature in kulture« (1999), ki je to Kopitarjevo nepertinentnost (epistemično 

nezdruţljivega dvojnega pozicioniranja) oz. »nedoslednost« zaslutil in jo skušal argumentirano uokviriti, je 

Jochen Raecke iz Tübingena. Gl. njegov prispevek v Derganc (ed.), 2002, 261 sq. 
12

 Gl. Rotar, 2004, 2006 in 2007b. 
13

 Nezanimanje ali odsotnost zanimanja slovenskih zgodovinarjev za poglobljene analize razsvetljenske 

intelektualne referenčne mreţe, ki ji Linhart pripada, kakor tudi za širši evropski razsvetljenski milje, znotraj 

katerega se je avtor Poskusa zgodovine Kranjske ... intelektualno oblikoval in znotraj katerega se je prepoznaval, 

lahko brţkone vidimo tudi kot vsaj posreden dokaz za to, da je bil doslej poglavitni namen slovenskega 

zgodovinopisja v prvi vrsti historistična prilastitev Linharta kot reference za konstrukcijo nacije (rekli smo ţe, 

da v razsvetljenskem epistemičnem horizontu nacija nima enakega pomena kakor v kasnejšem historističnem oz. 

romantičnem; potrebna bi bila obseţna in kompleksna študija posamičnih sestavin obeh paradigem, da bi mogli 

vedeti, na kakšen način – kontinuiran ali diskontinuiran – in s kakšnimi motivi so se v preteklosti v slovenskem 

kontekstu dogajala pomenska prilaščanja). V le nekoliko širšem kulturnem kontekstu so Linharta vrednotili ţe 

omenjeni literarni zgodovinarji, ki pa naposled tudi ostajajo (verjetno še najmanj pozitivistično temeljit in 

občasno izredno luciden »linhartolog« A. Gspan) ujeti v zgolj dva aspekta njegovega delovanja, bodisi v njegove 

jezikoslovne izpeljave bodisi v njegovo literarno-estetsko oz. dramsko zapuščino. Naknadna impozicija, 

pravzaprav imputacija, domnevnih Linhartovih namenov v zvezi s konstruiranjem nacije, ki je obči topos domala 

vseh znanstvenih besedil, je anahronistični ideološki vsadek, ki razsvetljenski paradigmi ne bi mogel biti bolj tuj. 

Kulture namreč niso biološki fenomeni, temveč so produkt različnih posamičnih izbir in izbir v »paketih«: 

ponujanih, vsiljenih, spontanih, zavestnih itn. na različnih ali hkrati na vseh področjih druţbenega ţivljenja. Prav 

tako pozicije v intelektualnem polju neke civilizacije niso stvar genetske determinacije, ampak zgodovinski 

produkti, ki izhajajo iz zelo kompleksnih transmisij in interferenc mentalnih vzorcev, slepega prolongiranja 

redukcij v mentalnem instrumentariju (ali nasprotno), intelektualnih, ideoloških in institucionalnih spopadov in 

njihovih rezultatov. Tako tudi provincialnost ni ne naravna in ne samoumevna nikjer na svetu, je pa njena 

univerzalna značilnost ta, da provincialna okolja obvladuje med drugim panični strah pred reflektiranjem njihove 
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Kakorkoli ţe, obe navedbi Schlözerja v predgovoru Poskusa zgodovine Kranjske..., ki sta bili 

v slovenskem zgodovinopisju prenagljeno in površno odpravljeni,
14

 pomenita Linhartovo 

                                                                                                                                             
provincialnosti, se pravi, refleksijo svoje narave in procesov, s katerimi so nastala, njenih realnih dosegov oz. 

vloge v širšem okolju in navsezadnje tudi usode populacije, ki ji prek provincialnih vzorcev sociabilnosti diktira 

način ţivljenja: obstajajo tudi provincialno, ne le zgodovinsko omejena mentalna orodja.  

Ţal v slovenskem zgodovinopisju še vedno prevladuje prav ta več kakor dvomljiva reprezentacija Linhartove 

vloge v graditvi naroda: gl. npr. Zwitter, 1990 [1967] in 1981; Grafenauer, 1981a; Vodopivec, 2006; tudi Štih, 

2005, idr. Ni nepomembno, da Vinko Fereri Klun (1823–1875) v svojem predavanju Über die 

Geschichtsforschung und Geschichtsschreibung in Krain (objavljenem v Mitteilungen des historischen Vereins 

für Krain, št. 12, 1957) te ideološke nacional(istič)ne linije ne »prepozna« kot svoje, ko pozitivno ovrednoti 

pomen Linhartovega dela, saj očitno ni povsem brez ostanka ujet v njen dispozitiv. Naj ponovimo, da je okvir 

razsvetljenskih prizadevanj, čeprav ta intervenirajo v kodifikacijo kolektivnih vezi skupnosti in med temi tudi 

nacije, v temelju nadnacionalen; Schlözerja postopno krčenje interesa zgodovinopisja na zgolj narodno-

patriotske afirmacije ni moglo pritegniti, saj so bile nove »romantične« mobilizacijske sile v nasprotju z 

njegovimi ţivljenjskimi prizadevanji.  

Dejansko se v zgodnjem 19. stoletju odvija zamenjava paradigem. Razsvetljenska univerzalna zgodovina in 

komparativna metoda, ki sta bili vodili razsvetljenskih intelektualcev, postajata čedalje manj zdruţljivi z 

reduktivno zastavljeno nacionalno zgodovino, ki deluje v njim nasprotni smeri čedalje večje avtarkije v 

pojmovanju zgodovinskih procesov in s tem zvezanega opuščanja primerjalnega aspekta. Linhart ob sklicevanju 

na Schlözerja še lahko poudarja, da »osamljene zgodovine v najoţjem pomenu besede niti ni mogoče pisati« 

(Linhart, 1981 [1788/1791], 10), medtem ko se Kopitar ţe sklicuje na »nekega nemškega pisca« – v katerem ni 

teţko prepoznati Herderja, iz katerega se Schlözer norčuje in se od njega ogradi –, po strukturnih komponentah 

doktrine usmerjenega protirazsvetljensko, čigar knjiga Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit 

(1784) je bila vsaj od leta 1808, tako ugotavlja France Kidrič (1939, 116 v op. 31), na voljo v ljubljanski licejski 

knjiţnici. Tudi zato je dejstvo, da je Schlözer ključna referenca tako za Linharta kakor za Kopitarja, 

epistemološki izziv, vreden poglobljene analize, saj je bil Linhart, kakor smo ţe rekli, v svojih prizadevanjih 

docela v razsvetljenskem dispozitivu, z nekaj indikacijami (obe danes izgubljeni besedili: predavanje o 

Likurgovi zakonodaji in tekst o ameriški revoluciji) pa se zdi, da je celo transgrediral meje razsvetljenega 

absolutizma in se »nevarno« pribliţal republikanskim vizijam (pravzaprav je to storil tudi ţe s priredbo 

Beaumarchaisovega dela, ki je tako rekoč performativno republikansko /gre seveda za Matička/ itn.; gl. grafični 

prikaz 6), medtem ko za Kopitarja tega ne bi mogli trditi oz. bi lahko trdili, da ima razsvetljenskega bolj malo, 

nemara pribliţno toliko, kolikor Herder, se pravi, da so ključne kategorije njegovega diskurza in delovanja 

odločilno obdane s historističnim etrom. Kopitar si je prizadeval, da bi se pribliţal ideološki konjunkturi 

historizma in se vključil vanjo, kar mu je v veliki meri tudi uspelo, o čemer priča njegova sluţba pod 

Metternichom, tudi prijateljevanje z Rankejem idr. na Dunaju, ki smo ga ţe omenili (o stikih z Niebuhrom, 

Rankejem, Pertzom idr. gl. Lukan, 2000, 28). Najbrţ bi ga morali celo uvrstiti med vodilne osebnosti historizma. 

Več o predmarčnem obdobju in kompleksni vlogi Kopitarja v njem gl. Rotar 2004, 2006 in 2007b. Kakorkoli ţe, 

v človeških druţbah spremembe ne prihajajo same od sebe, z mutacijami biološke vrste, pač pa jih njihovi 

nosilci izvedejo, bodisi zavestno ali ne. Ustaviti se pri zadnjem spraševanju je odveč, saj so učinki prvega in 

drugega enaki, preučiti je potrebno njihove razseţnosti, saj so te pomembnejše od zavesti ali nezavedanja 

agensa. Za historistično optiko pa so nosilci induciranih sprememb v skladu s političnimi interesi trenutnega 

reţima naknadno preoblikovani, bodisi v anonimne ali pa v kulturne heroje, vsekakor pa v »zgodovinske 

osebnosti«, ki nemalokrat zamegljujejo preučevanje pomembnejših (kolektivnih) razseţnosti dogodkov. 
14

 To bi lahko videli tudi kot učinek delovanja znanstvenih disciplinskih polj (na Slovenskem), ki si mentalne 

svetove vidnejših osebnosti prilaščajo zgolj v zoţeno funkcionalnem izseku in s tem precej enostransko oz. 

selektivno (izbrano in poudarjeno je zgolj tisto, kar avtorji »hočejo videti«, ne da bi bili to hotenje pripravljeni 

jasno zagovarjati in argumentirati; seveda ta pristranskost opozarja na ideološko naravo njihovih intelektualnih 

pozicij), ne pa v vsej idejni in spoznavni kompleksnosti, ki jo implicirajo. Schlözer je na primer v Pogačnikovem 

besedilu (1977), četudi avtor relativno korektno navaja podatke iz Schlözerjevega ţivljenjepisa in omenja še 

nekatera izmed njegovih interesnih polj, predstavljen predvsem kot jezikoslovec – slavist in zavetnik 

slovanskega sveta (ţe sama karakterizacija je anahronizem, saj je kasnejšega izvora in imputira Pogačnikov 

vzorec dojemanja intelektualnih opusov v pretekla zgodovinska obdobja, kar pomeni de facto eliminiranje 

preteklosti in s tem zgodovine kot njene refleksije). Takšne parcialne, redukcionistične falsificirajoče 

predstavitve – še posebej v slepih ponavljanjih kasnejših prepisovalcev, sedanjih in nekdanjih, ki se ne menijo za 

realnost, s katerimi so te »sodbe« postale stereotipi, predsodki in loci communes v preţvekovalnih diskurzih (po 

R. Barthesu discours ruminateurs) – zabrisujejo kompleksnost mentalnih in druţbenih svetov preteklosti in 

bralca vodijo zgolj v eno (vektorsko nacionalno) smer. 
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ključno povezavo s širšeevropsko razsvetljensko koncepcijo zgodovine, partikularno pa z 

epistemološko pomembnim in tedaj zelo odmevnim razsvetljenim profesorjem na 

göttingenski univerzi. Če Linhart opozarja, da sodobnih zgodovinarjev ne navaja vedno, 

ampak jih omenja le tedaj, kadar njihovo mnenje potrjuje verjetnost in gotovost trditev, do 

katerih je sicer prišel sam (Linhart, 1981 [1788/1791], 9), potem navajanje Schlözerja na dveh 

ključnih uvodnih mestih (od vsega treh)
15

 v prvem predgovoru iz leta 1786 (knjiga je izšla 

1788; gl. Linhart, 1981 [1788/1791], 9 in 10) in na enem mestu v svojem drugem predgovoru 

iz leta 1791 (gl. Linhart, 1981 [1788/1791], 173)
16

 razločno kaţe, da je bil Schlözer za 

Linharta – kakor še za številne evropske razsvetljence – resnično velika avtoriteta, ki je 

presegala njegova in druga partikularna spoznanja.
17

 Linhart v zastavkih svojega predgovora 

k Poskusu zgodovine Kranjske ..., če naj jih primerjamo s Schlözerjevimi in bolj splošno 

razsvetljenskimi (zlasti Voltairovimi) pogledi na zgodovinske metode, ne zaostaja za svojimi 

razsvetljenimi sodobniki: njegova zgodovina naj bi bila »več kot samo kronološki izvleček«, 

spremljala naj bi »razvoj človeštva [in ne nacije, ljudstva ali etnične skupnosti, četudi izraz 

»nacija« v razsvetljenskih delih seveda obstaja, a ga določata drugačen kontekst in drugačna 

opredelitev – op. avt.] … v majhnem delu Evrope«, izognila naj bi se »suhoparnim 

raziskavam, na katerih slone stvarne trditve«, »z vzroki in posledicami« naj bi med seboj 

povezala »usode številnih ljudstev, ki so deloma tukaj ţivela [in ne zgolj Slovanov – op. 

avt.]«. Linhart je svojo knjigo razčlenil na rubrike, posnete po »sami deţeli in po ljudstvih, ki 

so jo naseljevala«, razčlenil jo je topografsko (in tematsko), njegova partitio materiala ni ne v 

»zgodovini vladarjev, niti ne v verstvu« (gl. Linhart, 1981 [1788/1791], 9), a tudi ne 

prioritetno v kronologiji. Linhart je zavrnil nedvoumno praznoverje
18

 in ni iskal zgodovinskih 

izvirov v svetopisemskih tolmačenjih. Enako kakor Schlözer v Göttingenu (gl. Pogačnik, 

1977, 54; Bond, 1976, 67, kjer gre za idejo o oblikovanju arhiva) se je zavzemal za 

ustanovitev javne knjiţnice v Ljubljani,
19

 v kateri bi bilo mogoče preučevati na enem mestu 

zbrano gradivo. Linhartovi druţbeni angaţmaji so v razsvetljenskem dispozitivu zlahka 

prepoznavni: na eni strani zadevajo intelektualno razdelavo intelektualnih vsebin na 

zahtevnejšem nivoju (angaţma v revitalizirani Akademiji operozov, raziskave in popis deţel 

in njihovih šeg kot katalogov širše druţbene kolektivne memorije) in lansiranje 

razsvetljenskih idej s strani oblastnih, uradniških pozicij (implementacija šolskega sistema, 

tehnologija dobrega uradniškega poslovanja, izgradnja knjiţnic, arhiviranje in popis 

materialov ter gradiv), na drugi strani pa si Linhart izredno dejavno prizadeva skrbeti tudi za 

                                              
15

 Tretja referenca je Anton iz Gorlic (Karl Gottlob Anton) in njegovo delo Erste Linien eines Versuches über 

der alten Slaven Ursprung, Sitten, Gebräuche, Meinungen und Kenntnisse. Leipzig, 1783. S tem gornjeluţiškim 

učenjakom je Linhart vodil korespondenco (Gosar, 1950, 554 v op. 9). Mimogrede, beseda »Poskus/Versuch ...« 

kot sestavni topos naslova je v razsvetljenskem času in tudi še kasneje obče razširjena. 
16

 Ta navedek iz drugega predgovora je očitno povezan s kritiko Poskusa zgodovine Kranjske ..., ki je bila po 

prvi knjigi objavljena v Allgemeine deutsche Bibliothek (2. del, 92. zvezek, Berlin, 1790) in s katero se Linhart 

na nekaterih mestih – tako tudi tam, kjer mu kritik (očitno nasprotnik »Schözerja in njegovih pristašev« – 

navedek je kritikov) očita povzemanje teze po Schlözerju – ne strinja, češ da ga je kritik povsem narobe razumel. 

Kritiko objavljamo v kopiji izvirnika (brez prevoda) v prilogi 3 na koncu knjige. 
17

 Tu je treba opozoriti na Zoisovo korespondenco iz let 1808 in 1809, ki jo je zbral F. Kidrič, v kateri je na 

devetih mestih omenjen Schlözer (četudi v imenskem kazalu ni naveden), ki je za Zoisov krog predstavljal 

eminentnega intelektualca in zgodovinarja, »ki je priţgal plamenico moderne kritike« (»Die Moderne Kritik, 

deren Fackel der Hoffrath und Professor Schlözer in Göttingen angezünden hat« – v pismu Vukassovichu ok. 14. 

marca 1809; gl. Kidrič, 1939, 110, 132, 146 v op. 13, 174, 183, 185 na dveh mestih). 
18

 Prim. npr. Voltairov zapis o praznoverju: »Precej laţe in precej bolj dobičkonosno je bilo izmisliti si in 

posnemati vse te pripovedke, kakor študirati matematiko. Kajti s pravljicami se vlada ljudem; in modre so 

mogočneţi malone zmeraj prezirali in strli. Plačevali so astrologu, prezrli pa so geometra. Kljub temu je bilo 

povsod nekaj modrih, ki so delali koristne stvari …« (Voltaire, 1836 [1748], 226, 1. člen.) 
19

 Linhart je imel odločilno vlogo pri ustanovitvi licejske knjiţnice leta 1791. O tem gl. Kodrič-Dačić, 2005. 
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ljudske komponente razsvetljevanja prebivalstva na Kranjskem (skrb za izobraţevanje 

kmetov, agilno odpiranje šol idr., glej grafični prikaz 6: Linhartovi druţbeni angaţmaji). In 

kakor Schlözer in enciklopedisti je tudi Linhart topografsko oz. kartografsko razgrnil svojo 

intelektualno karto vednosti skozi kraje (topoi, loci), o katerih je pisal (k svojemu delu – v 

obeh knjigah skupaj – je dodal tudi štiri zemljevide)
20

, svoj topografski pristop pa je 

metodično pojasnil skozi napotke za branje posamičnih znakov in celo znakov za branje 

zgodovinskih transformacij (v prvi vrsti mu je šlo za opazovanje zgodovinskih sprememb, pri 

čemer mu je vizualizacija sluţila kot pomemben konceptni dejavnik).
21

 

 
 
 
 
 

                                              
20

 Ti so: 1. Severni pas nad Jadranskim morjem po Ptolemajevi predstavi, 2. Načrt komendskega sveta v 

Ljubljani, kjer je stala stara Emona, 3. Zemljevid ozemlja med reko Dravo in Jadranskim morjem v antiki in 4. 

Zemljevid Karantanije ali južnih Slovanov pred cesarstvom Karla Velikega. 
21

 Druga polovica 18. stoletja (s še zgodnejšimi začetki v Franciji), ki se mentalno močno opira na kartografsko 

percepcijo organizacije vednosti (o prostoru in času), pri čemer opušča dekorativne elemente, značilne za 

srednjeveško kartografijo, bistveno prispeva k razvoju produkcije zemljevidov (pojavi se tudi t. i. zasebna 

kartografija, ki ohranja toponime v vernakularnih deţelnih jezikih; zemljevidi so običajno bakrorezni tiski). 

Tedaj se v Evropi tudi začnejo sistematične topografske in katastrske izmere. Tudi Balthasar Hacquet k svoji 

Oryctographia Carniolica (v 4 delih, Leipzig, 1778–1789) priloţi zemljevid (Alpkarte ali Krainska deschela), na 

katerem so upodobljene risbe deţelnih noš. Zemljevida Linharta in Hacqueta ne zarisujeta političnih – tako tudi 

ne nacionalnih – mej (implikacije takšne reprezentacije bi bilo treba premeriti posebej in bolj kompleksno, 

vendar pa ţe samo dejstvo, da je temu tako, kaţe na določeno odprtost mentalne paradigme v tem posebnem 

oziru), temveč je njuna upodobitev prejkone prostorska oz. likovna ponazoritev in s tem afirmacija avtorskih tez 

iz njunih diskurzivnih del (pri Linhartu denimo teze o lingvistični kontinuiteti). Cf. Rojc, 2002. O tem, da se je 

Linhart kot gimnazijec odlikoval pri zemljepisu, gl. Juţnič, 2005, 314. 
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Linhartu in Schlözerju je torej skupno tudi dvotirno delovanje razsvetljevanja prebivalstva, 

prepričanje, da mora razsvetljenstvo učinkovati v dveh smereh, od spodaj (von unten) in od 

zgoraj (von oben).
22

 V tem dvojnem pritisku – v primeri z drugimi evropskimi okolji 

značilnem predvsem za nemški, natančneje germanofoni nemško-avstrijski monarhični model 

razsvetljenstva –, v postopnem uvajanju javnega in razsvetljenega političnega ţivljenja med 

ljudstvo in v sočasnem delovanju ţe razsvetljenih vladarjev je Schlözer videl odgovor na 

vprašanje, kako uskladiti moralne zahteve demokracije s praktičnimi zahtevami (nemške) 

hierarhično konstituirane druţbe.  

Schlözerjevi volumni Briefwechsel (1776–1782) kaţejo avtorjevo intenzivno zanimanje za 

implementacijo šolskega sistema v deţelah razsvetljenskih vladavin (gl. prilogo 2, II.) in 

močno antiklerikalno (ne pa tudi anti-krščansko) konotacijo, ki jo je pri Schlözerju opazil ţe 

Vlado Schmidt (1963–1966, zlasti I. del 1963). Na ozemlju današnje Slovenije je imel največ 

zaslug za vzpostavo razsvetljenskega šolstva nedvomno Janez Nepomuk Jakob grof Edling 

(1751–1793), sicer nemškega rodu (tudi Edling je seveda lep dokaz, da v razsvetljenskem 

projektu ne gre za nacionalne vzgibe v pomenu ekskluzivizma ipd., kakor jih dojemajo 

kasneje). Celoviteje njegovo zavzetost, pedagoška prizadevanja in seminarje, ki jih je vodil 

pri sebi doma, opisuje Vlado Schmidt (1963, I. del, 215 sq.). Za nas je pomembna povezava 

grofa Edlinga z Antonom Tomaţem Linhartom, ki je bil – vsaj nekaj časa – Edlingov protegé: 

grof ga je, ko se je Linhart 1780 vrnil z Dunaja, zaposlil kot tajnika. V tem času se je Linhart 

zagotovo seznanil z mnogoterimi razseţnostmi vpeljave novega izobraţevalnega sistema na 

Kranjskem. Kasneje, leta 1785, potem ko je v Grazu (Gradcu) opravil pedagoški izpit, je bil 

Linhart imenovan za okrajnega šolskega komisarja za Gorenjsko in na tej funkciji razvil 

izjemno angaţirano, po svojem duhu pa značilno razsvetljensko dejavnost. Poleg prizadevanj 

za ustanovitev javne knjiţnice, kar smo ţe na preteklih straneh prikazali kot eno od ključnih 

razsvetljenskih dejavnosti, je Linhart pospešeno deloval v prid hitremu razvoju šolskega 

sistema na Kranjskem (v tem času je ustanovil 26 šol, si prizadeval za obnovo filozofskega 

študija, ki je bil leta 1785 ukinjen, ipd.). Ponovimo še enkrat: v okviru razsvetljenske 

episteme je angaţirano druţbeno delovanje sestavni del učenjaške formacije; drţavljanski 

habitus je tesno, na spoznavni način povezan z učenjakovim intelektualnim delom. Med 

ţivljenjsko prakso in intelektualno prakso ni disrupcije, značilne za kasnejši nacionalni 

historizem. Lahko bi z Bourdieujem rekli, da razsvetljenska paradigma kaţe izrazit smisel za 

praktični čut (le sens pratique) in za diferencirano pojmovanje druţbe. 

 

                                              
22

 »… Počasi se bo Revolucija sama od sebe zgodila, pa saj se dogaja! Razsvetljenstvo raste od spodaj navzgor, 

pa tudi od zgoraj spodbujajo razsvetljenstvo …« (cf. Schlözer po Bond, 1976, 72 v op. 30; citirani odlomek je iz 

leta 1791). O tem značilno nemškem »razcepu« razsvetljenstva na a parte regis in a parte philosophi piše, kakor 

smo ţe navedli, tudi Venturi (1971).  
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Grafični prikaz 7: Genealoški podatki Antona Tomaţa Linharta. 

 Po: Kidrič (1930), Koblar (1932), Slodnjak (1934), Gspan (1950 in 1967),   

Kalan (1967/1968 in 1979), Pogačnik (1969), Zupančič (1972), Štekar-Vidic in Gartner Lenac (2005). 

  

Ob razsvetljenski druţbeni potrebi po mnoţičnem šolanju pa velja opozoriti še na en odtenek, 

ki je zelo pomemben v navezavi na razmere za produkcijo znanj in vednosti. Če smo, opiraje 

se na Mauricea Halbwachsa (1925 in 2001*[1950]) in na Christine Kupffer (2000), 

razsvetljenski projekt postavili v širše polje učinkovanja in razseţnosti kolektivne memorije in 

ne v redukcijsko polje unifikacije in selekcije »nacionalno« pomembnega in »vektorsko 

napredujočega« gradiva, potem lahko zdaj zapišemo, da se z razsvetljensko metodo šolskega 

preučevanja in transmisije vednosti zgodi odločilen prelom v samem načinu transmisije znanj 

in vednosti. Ta prelom, ki preobrne mišljenje samo, saj nenadoma ne podpira več lagodnega 

in mehaničnega prenosa znanj s pomočjo deklamatorične mnemonike, ampak spodbuja 

kritično misel samo, je kakor duh, ki je ušel iz steklenice in ki ga skušajo reakcionarne oblasti, 

ki v zgodnjem 19. stoletju zasnujejo novo historistično-nacionalno videnje sveta, za vsako 

ceno stlačiti nazaj v steklenico.  

Ko Vlado Schmidt (1963, I. del, 216–222) opisuje novosti v pedagoškem procesu, jih 

izpostavi predvsem pet: kolektivni pouk, skupno branje, črkovno metodo učenja besed prek 

zapisane prve črke, uporabo tabel kot preglednih grafično-vizualnih izvlečkov snovi in t. i. 

katehiziranje. Zlasti zadnja metoda, ki se je opirala na »sokratsko metodo izvabljanja 

odgovorov« iz učencev, je v izobraţevalni proces naenkrat implantirala misel, ki je pred tem v 

učnem procesu domala ni bilo. Felbinger
23

, ki je bil avtor nove didaktične metode, je 

predlagal, da: 

                                              
23

 Johann Ignaz von Felbinger (1724–1788), šolski reformator iz Sagana v Šleziji, ki ga je avstrijska cesarica 

dejavno vključila v izobraţevalne reforme v monarhiji. Kakor navaja Schmidt (1963, I. del, 178), je Felbinger 

kot opat avguštinskega samostana v Saganu teţko prenašal dejstvo, da so katoliški starši svoje otroke raje 

pošiljali v protestantske kakor v katoliške šole, ker so bile preprosto boljše. Zaradi tega si je prizadeval 

reformirati tamkajšnje katoliško elementarno šolstvo. Pri tem je kot pisec pedagoških del in kot dober 

organizator šolstva pridobil tolikšen ugled, da ga je Marija Terezija povabila na Dunaj in tam je od leta 1774 

(drugorojeni otrok) 
Anton Tomaž Linhart 

(11. 12. 1765–14./15. 7. 1795) 

Jožefina Detela 
(1767–? po 1798) 

Marija Amalija 
(roj. 1792) 

 

Zofija Antonija 
(roj. 1788) 

 

Oče, nogavičar, doma z Moravske  
(Ivančice pri Brnu): 
Venceslav Linhart  
(Wenzell Lenhard) 

(1720–1792) 

Mati  
(iz Radovljice): 
Terezija Kunstl 

(Kunstelj) 
(1723–1766) 

(1. poročena Mertl) 

Oče: Mihael 
Detela 

(?) 
Meščan, posestnik, 

gostilničar 

Mati: Marija ? 
(1735–1796) 

Poroka 1787 Leta 1798 
Joţefina 
Kunstl 
odide s 

hčerkama 
na Dunaj. 2 hčerki 

 

Poroka 1751 
6 (+1) otrok 

2. poročen z  
Neţo Kapus 
(še 4 otroke) 

Ludvik Linhart 
(?) 

 

Marija Ana Wogathei  
(Bogataj) 

(?) 
Sodnikova kči 

 

Jožef Kunstelj 
(1691–1771) 

Barvar  

Marija Nidl (Niedl) 
(?) 

 

4 sinovi 
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»... učitelj najprej učno snov na kratko učencem razloţi, da jo bodo razumeli, nato pa jih v 

obsegu te snovi skladno z njihovimi sposobnostmi sprašuje, navaja k razmišljanju ter ob 

odgovorih preverja njihovo razumevanje. Da bi učenci več mislili, je bolje, če ne 

odgovarjajo dobesedno, temveč s svojimi besedami.« (Schmidt, 1963, I. del, 219.) 

 

Gre za pravo mentalno revolucijo v prenosu znanj (vednosti): namesto prazne mnemonike in 

guljenja brez učenčeve umske angaţiranosti, ki sta dotlej predstavljala glavno šolsko prakso, 

imamo opraviti z zapominjanjem prek učenčeve kritične refleksije in razmišljanja. Nenadoma 

postane pomembno razumevanje, nenadoma obstaja volja do razumevanja in ne več zgolj 

neintelegibilno ponavljanje. Izrecna zahteva, naj učenec snov obnavlja s svojimi besedami, 

pomeni pomemben odmik od mimetičnega spontanizma in lagodnega učenja na pamet. Hkrati 

pomeni premik k razvijanju posameznikovih umskih sposobnosti, ki zahteva bistveno več 

kakor relativno preprosta mehanika guljenja. Schlözer leta 1781 v Briefwechsel (letn. LV, 

zvezek 31; cit. po Schmidt, 1963, I. del, 219–220) pravi: 

 
»V normalkah se učijo bodoči učitelji, kako doseči, da učenci ne bodo osvajali besed, 

temveč pojme, in da bodo učno snov tudi razumeli. Kandidati se še učijo, kako razvijati 

učencem tudi druge duševne sposobnosti – razum in sposobnost za sklepanje – in ne 

samo za pomnjenje.« 

 

Reforme v pedagogiki – ne pozabimo, da se je na ta teren skozi polemiko z Basedowom 

spustil tudi Schlözer, ki je vseskozi budno spremljal novice o pedagoških strategijah in 

institucionalnih spremembah v številnih evropskih deţelah – so odločilno vpete v 

razsvetljenskega duha, četudi je teţko reči, da se je Felbinger zavedal učinka svojih 

daljnoseţnih transformacijskih zastavkov. Schlözer sporoča: prvič, da utrjevanje memorije ni 

(samo)zadostno dejanje (naguljenost nima privilegiranega statusa), ob njem je potrebno 

razvijati tudi umsko pojmovanje zapomnjenega, poiskati vezi med besedami in stvarmi; 

drugič, da je umske sposobnosti treba razviti v smeri, ki pripelje do kritične refleksije in 

povezovanja besed in stvari, in tretjič, da morata razum in sposobnost sklepanja pripeljati do 

razumevanja situacij, dogajanja in vsebin. Četudi ostajajo druge pedagoške metode, ki so še 

ujete v preteţno avtokratsko pedagogiko, je kritična vrzel, ki se razpre s premestitvijo 

transmisije znanj od prazne sholastične mnemonike k zapominjanju vsebin prek kritične 

refleksije, izjemnega pomena. Inovacija je razsvetljenska stopnica na poti k suverenizaciji 

subjektov in produkciji emancipiranih drţavljanov in prav nič čudno ni, da je bila ta 

pridobitev v bolj reakcionarnem historizmu znova pod udarom. Romantični historizem, ki 

snov še zmeraj podreja avtokratsko zasnovani in napredujoči (vektorski) viziji nacije, se je 

skušal znova vrniti v stari mnemonični režim, saj je mišljenje zanj nevarna subverzija, ki bi 

utegnila spregledati ideološke prepozicije takšnega reduciranega in zgolj za manjšinsko elito 

znosnega oblikovanja skupnosti. Tudi v tem pomenu lahko opazimo divergentno usmeritev 

med razsvetljensko in historistično zgodovinopisno paradigmo, saj gre za dva povsem 

                                                                                                                                             
dalje kot vodilni uradnik sodeloval pri projektiranju šolske reforme. Je avtor Allgemeine Schulordnung für die 

deutschen Normal–, Haupt– und Trivialschulen in den sämtlichen k. k. Erbländern z dne 6. decembra 1774. 

Splošna šolska uredba je torej v Avstriji in Šleziji narekovala ustanovitev normalk, glavnih šol in trivialk, kakor 

si jih je zamislil katoliški prelat Felbinger. Za njihovo implementacijo na Kranjskem z ozirom na Linhartovo 

delo na šolskem področju gl. Okoliš, 2005. 
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različna in na drugačnih spominskih praksah utemeljena sistema memoriranja in transmisije 

znanj oz. vednosti (gl. tabelo 2).
24

 

                                              
24

 Ker je sistemska (mentalna in druţbena) struktura religij sorodna historizmu oz. ker se je historizem razvil iz 

postrazsvetljenske restavracije prav te sholastične strukture, mu verske in verovanjske institucije, kjer le morejo, 

nudijo močno oporo. Tako je v skrajnih oblikah (v Sloveniji to dobro poznamo) historistični nacionalizem 

močno povezan in prepleten s klerikalizmom. 
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 RAZSVETLJENSTVO HISTORIZEM 

Zajem in 
namen 
zajemanja 
podatkov  

Zanimanje za širše polje kolektivne memorije oz.  
kolektivnih memorij različnih ljudi in skupin, ekvivalenca 
zajema podatkov, namen: emancipacija ljudi skozi 
vednost 

Zanimanje za zoţeno in linearno zaporedje (kronologijo) 
političnih in oblastnih dogodkov, dejanj in ljudi (predvsem 
pomembnih moţ), namen: gradnja nacije 

Način 
zapominjanja 

Kritična refleksija 
– vzpostavitev distanc do sebe in drugih 

Učenje na pamet (guljenje) 
– prazna mnemonika 

Način  
Transmisije 

Obnova z lastnimi besedami in 
z namenom razumevanja vsebin 
(produkcija diferenciranega pogleda) 
Produkcija eruditskega »genija«, sposobnega kritičnega 
mišljenja 

Ponavljanje ţe izrečenega 
z namenom perpetuiranja istega 
(produkcija vselej istega, status quo) 
Produkcija nacionalnega »genija«, ki blebeče na pamet velike 
količine podatkov brez kritične intervencije 

Način 
razvijanja 
družbenih 
vezi  

Emancipacija 
Ţivo razvijanje  
umskih sposobnosti, ki vodi v avtonomno misel 
Enakopravnost (spolna, druţbena idr.) 
 Produkcija družbenih vezi, ki omogočajo demokracijo 

Podredljivost 
Mehanično razvijanje uma skozi zgolj mnemonično funkcijo, ki vodi 
v nesuverenost 
Patriarhalnost 
 Produkcija družbenih vezi, ki omogočajo zgolj avtoritarne režime 

 
Tabela 1: Divergenca med razsvetljensko in historistično paradigmo 

z ozirom na mnemonične prakse in načine transmisije znanj in vednosti 
 
 

Vrnimo se zdaj h Kosovi »argumentaciji«. Pri Janku Kosu (2005), ki mu Schlözer kot vodilna 

razsvetljenska osebnost v nemškem svetu povsem uide (in pri tem v obseţnem zborniku, ki je 

izšel ob 250-letnici Linhartovega rojstva, ni edini),
25

 kakor kaţe pa se tudi ne more ravno 

pohvaliti s poznavanjem in razumevanjem bolj podrobnih, pretanjenih in novih študij o 

razsvetljenstvu (od »sodobnejših« raziskovalcev razsvetljenstva med neslovenskimi avtorji 

navaja le skrajno reakcionarnega in moralističnega Hazarda iz leta 1946, ki nikakor ne fingira 

kot kakorkoli pomembna referenca v sodobnih diskusijah o razsvetljenstvu), pa naletimo na 

precej majavo hipotezo, a za J. Kosa popolno samoumevnost, s katero skuša iz neke 

Linhartove izjave izpeljati trditev, da je avtor Poskusa zgodovine Kranjske … zato, ker je 

verjel v razsvetljeno delovanje vladarjev, se pravi zaradi načelnega zaupanja v razsvetljeno 

oblast, manj svobodomiseln ali celo premalo dosleden in radikalen razsvetljenec, kakor se je 

zdelo do tega »razodetja« (sicer je ta komemoracijski zbornik, brţkone v skladu z duhom 

trenutka, v katerem je izšel, v veliki meri pa zaradi uvodne Kosove intonacije, ki pomeni 

razgrnitev avtorjevih konzervativnih activités de pouvoir, česar si nekateri korektni prispevki 

v zborniku nikakor ne zasluţijo, namenjen specifični slavljenčevi umestitvi, reprezentaciji, ki 

je pač uglašena s hotenji Kosa in njegovega mentalnega ter intelektualnega zaledja).
26

 Takega 

                                              
25

 Razen I. Grdine (2005, 560), ki Schlözerja navaja le poimensko in z letnicama rojstva in smrti, göttingenskega 

razsvetljenca v jubilejnem zborniku ob 250-letnici Linhartove smrti ne navaja nihče. 
26

 Kos tu »pozablja«, da namen razsvetljenstva ni bil dokončna eliminacija političnih nasprotnikov (Cerkve), 

kakor je pred tem to bilo zastavljeno v glavah inkvizitorjev, pozneje pa v glavah protagonistov postrevolucijske 

reevangelizacije in absolutistične restavracije v predmarčnem obdobju, ampak propulzivno sobivanje z idejnimi 

nasprotniki in ustvarjanje javnega kraja v druţbi za intelektualno debato z njimi (v 10. členu Deklaracije o 

pravicah človeka in državljana je religija postavljena na raven mnenja: »Nikogar se ne sme vznemirjati zaradi 

njegovih mnenj, četudi religioznih, če le njihovo izraţanje ne moti javnega reda, ki ga uveljavlja zakon.« /v 

prevodu Taje Kramberger in Draga B. Rotarja; obstoječi 
slovenski prevod Deklaracije, katerega avtor je Anton Perenič, objavljen 

pa je 
v 

knjigi Deklaracija o pravicah človeka in državljana, Mladinska knjiga, 1988 (ur. 
P. 

Jambrek et al.)
, na tem mestu ni precizen/. To pomeni, da je 

bil namen sestavljalcev Deklaracije rigorozno zamejiti cerkveno hegemonijo, ne pa odstraniti religioznih mnenj. 

Javna diskusija bi za Dunkelmänner (privrţence Starega režima) brţčas pomenila hudo nevarnost. Eden od 

ključnih ciljev razsvetljenskega projekta  ki je bil ob drugem še projekt politične pedagogike  je bil postopen 

dvig – iniciran in reguliran od spodaj in od zgoraj – politične zavesti drţavljanov, ki naj bi med seboj racionalno 

razpravljali oz. polemizirali o pomembnih temah, ki zadevajo njihovo sobivanje, izbranih glede na njihove 

potrebe in interese. Večino Linhartovih slavilcev iz omenjenega zbornika z J. Kosom vred očitno moti prav to, 
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paralogičnega deduciranja ni posebno teţko zavrniti ţe z vsaj malce študioznim in 

kompetentnim pogledom v razsvetljensko mentalno dramaturgijo onkraj tedanjih 

notranjeavstrijskih in pozneje tudi slovenskih mentalnih ograd, saj je dvojno delovanje 

razsvetljenstva, ki ga omenja tudi Schlözer, v nemškem prostoru in vplivnem območju prej 

obči vzorec kakor kaka izjema. Nikakor pa ne upravičuje sklepov, ki jih brez argumentirane 

podlage suvereno zarisuje Kos. Glavne dileme, ki mučijo Janka Kosa (2005, 19, 27), je 

mogoče strnjeno povzeti z evolucionistično-historističnim narodnjaškim okvirom; gre za 

vprašanja »vzorništva«, »razvojnih faz« (zlasti »narodno-preporodne«, ki s hibridno 

sopostavitvijo dveh paradigem obseda historistične izobraţence kot ključna, dejansko pa gre 

za precej irelevantno impozicijo, ki prikriva bolj temeljna vprašanja), in – za Kosa – odločilno 

inkvizicijsko vprašanje »o naravi Linhartovega razsvetljenskega miselnega sveta« (o njegovi 

»svetovnonazorski vsebini«),
27

 se pravi, ali je Linhart prešel iz »deizma« v »ateizem« in s tem 

postal nevernik ali ne. Kos seveda meni, da »za to ni zadostnih dokazov«, saj mu nasprotni 

odgovor, ne bi omogočal prilastitve Linharta za sedanje ideološke potrebe. 

Ker Kos Schlözerja prezre (ali ga ne prepozna) kot temeljno razsvetljensko referenco v 

nemškem in širšem evropskem prostoru, lahko v nadaljevanju trdi, da se »poleg Newtona v 

teh zgodnjih Linhartovih izjavah o pripadnosti razsvetljenstvu ne omenja nobeno drugo ime iz 

kroga mislecev in znanstvenikov, ki so utemeljili ″evropsko misel v 18. stoletju″«, ali da so 

od »razsvetljenskih ideologov v njegovih [Linhartovih – op. avt.] zapisih izrecno omenjeni 

samo Montesquieu, Newton, Sonnenfels in pogojno Van Swieten« (Kos, 2005, 18–19, 20). 

Toda nedoslednost na izvedbeni ravni in slabo poznavanje temeljnih evropskih 

razsvetljenskih referenc oz. odsotnost sledenja evropskim diskusijam o razsvetljenstvu 

zadnjega pol stoletja, sploh pa nezmoţnost mišljenja povezanih in prepletenih fenomenov (in 

ne izolatnih druţbenih tvorb), ki ju Kos skuša tu podtakniti Linhartu, sta povsem očitno zgolj 

avtorjevi. Ker pa je Kosov argument prikrite in sistematične degradacije Linharta (kot 

doslednega razsvetljenca, ki je za kranjsko okolje nevarno razširil meje svojega delovanja in 

se z nekaj prispevki celo pribliţal nevzdrţnemu republikanstvu) in poskus premestitve 

njegove pozitivne percepcije v register eklezijastičnega zelo specifičen, si ga velja kot 

exemplum ogledati nekoliko podrobneje.
28

  

                                                                                                                                             
da je Linhart sicer bil radikalen (saj je poskušal seči fenomenom do korenin, ad radicem  tudi »radikalnost« 

ima svojo izkrivljajočo srednjeevropsko zgodovino), ni pa bil ne ideološki in ne politični ekstremist, za kar so 

razglasili in za kar imeli predmarčni drţavni uradniki pod Metternichovim vodstvom in njim podrejeni, po njih 

pa še obseţno potomstvo, dejanske in namišljene akterje francoske revolucije. (Za ustrezno degradacijo ţe 

pokojnega Linharta je osebno poskrbel Jernej Kopitar s nizom diskurzivnih označb, ki so Linhartu v novem 

konzervativnem kontekstu zmanjševale pomen; npr. ein Freigeist in Framaçon. »Prostozidarstvo«, »mazonerija« 

ipd. termini skozi 19. stoletje in v 20. stoletju v cerkvenih očeh postanejo negativna obča mesta oz. zmerljivke za 

svobodomiselne in liberalne druţbene smeri ali posameznike; najdemo jih v domala vsaki klerikalni publikaciji.)  
27

 Ali na strani 22: Ali je Anton Tomaţ Linhart »tudi pozneje ostal pri brezpogojnem upoštevanju političnih in 

socialnih silnic razsvetljenega absolutizma [potemtakem Kos implicite priznava, da je Linhart »prej« bil 

brezpogojen razsvetljenec – op. avt.] ali pa se je od njih – zlasti v času francoske revolucije – bistveno oddaljil 

ali jih celo zanikal«. Kosa torej ne zanimata druţbena in intelektualna razseţnost Linhartovih aktivnosti, ampak 

zgolj morebitna točka Linhartovega zloma, predaje, se pravi trenutek regresije in pogreznjenja v obči 

klerikalizem. Kaj takega pa je pri Linhartu teţko najti; naposled so oblasti – gotovo tudi zaradi nezmoţnosti 

takojšnje prilastitve (Linhart za klerikalno prilastitev ni nudil opornih točk, saj ni deloval ambigvitetno in 

konformno) – po njegovi smrti prepovedali spomenik in ţalovanje.  
28

 Podoben prijem je na delu tudi v Kosovi knjigi z naslovom Slovenci in Evropa (Študentska zaloţba, Ljubljana, 

2007), kjer je treba za začetek razločiti nekaj temeljnih reprezentacijskih ravni. Kosovo branje razsvetljenstva, za 

katerega sam pretirano samozavestno meni, da je »razčlenjeno«, je seveda popolnoma skrepenelo in po svojem 

osnovnem dispozitivu reakcionarno. Sleherno reakcionarno branje Lumières, ujeto v mentalne okvire Starega 

režima in njegove restavracije ter okrepitve v 19. stoletju (afirmacija patriarhalnosti, verovanjskosti, 

avtoritarnosti, ekskluzivističnosti, narodobudnosti, šovinizma, nadzorovanja drţavljanov ipd.), pa ima z 
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Kos ţeli prek Sonnenfelsa pokazati, kako omejen da je bil Linhartov dejanski mentalni doseg. 

Da bi to dosegel, mora najprej odščipniti nekaj slave in pomembnosti samemu Sonnenfelsu. 

Za Kosa je Joseph von Sonnenfels (1732–1814) manj pomemben moţ, ki menda »gotovo ni 

sodil med vodilne evropske razsvetljence« (gl. Kos, 2005, 19). Vendar pa se zdi, da za to 

nepomembnost
29

 ve zgolj J. Kos in morebiti še njegovi zvesti učenci, saj je Sonnenfels, od leta 

1763 profesor policijskih
30

 in kameralističnih znanosti (Policey- und Kameralwissenschaft) na 

dunajski univerzi in aktiven dopisnik ali sodelavec številnih dunajskih razsvetljenskih 

publikacij (nekatere od njih so bile namenjene ţenskam), vsekakor ključna figura avstrijske 

implantacije razsvetljenskega kameralizma kot pomembne doktrine specifičnega oblikovanja 

in transmisije vednosti in s tem organizacije akademskih institucij. Sonnenfelsa v tedanjem 

času dobro poznajo v vseh večjih nemških razsvetljenskih središčih (visoko ga ceni tudi 

Schlözer) ne le kot odličnega govornika, ampak kot kompetentnega gledališkega pisca, čigar 

zapisi so sproţali diskusije po vsej Srednji Evropi (njegova cenzorska funkcija, ki je bila tedaj 

pač običajni del imperialne birokracije, v ničemer ne zmanjšuje njegove politične moči in 

vloge v kulturnem ţivljenju, pa naj bo ta pozitivna ali negativna). Najdemo ga v indeksih in 

na straneh vseh resnih in relevantnih knjig o razsvetljenstvu v evropskem kontekstu. Bil je 

prvi, ki je kritično pisal o kaznovalni politiki in mučenju, zaradi česar je Marija Terezija leta 

1776 ukinila torturo in ustavila časovniške procese.
31

 Ponovno dokazovanje tega in še niza 

drugih Sonnenfelsovih dejanj in njihovih učinkov (nekaj si jih bomo ogledali na naslednjih 

straneh) – in to je očitno potrebno, saj je Linhartov zbornik izšel ob Linhartovi obletnici kot 

ključno delo in ga nihče niti ni kritično ocenil (akademska folklora tukajšnjega druţbenega 

prostora, po kateri se »intelektualci in kolegi« ne lotevajo kritično nepertinetnih izdelkov 

»lokalnih veljakov« ali pa se vsak kanec kritičnosti skuša prikriti z ljudsko dobrodušnostjo in 

                                                                                                                                             
razsvetljenstvom en sam namen: znebiti se ga. Če to ni mogoče, pa o njem en grand ustvariti skrajno negativno 

reprezentacijo. Celoten prikaz razsvetljenstva – in ta prikaz je pri Kosu homogeniziran, nerazčlenjen, grob, 

predvsem pa intelektualno švohoten, ne le iz zornega kota prodornosti in pretanjenosti, marveč boren tudi v širini 

obzorja – avtorju sluţi le za to, da bi prikazal razsvetljenstvo kot nekaj negativnega, nevarnega, iz česar so zrasle 

vse tegobe in totalitarizmi tega sveta. Seveda gre za značilno in indikativno inverzijo razsvetljenstva v rokah 

reakcionarja, prilagojeno »duhu časa«. 
29

 Nepomembnosti in pomembnosti seveda ne določata pozitiven ali negativen odnos t. i. zgodovinskih osebnosti 

do »Slovencev« (tudi ti niso homogeni!), še manj poznavanje osebe med Slovenci, ampak integriranost in 

(spoznavna) vloga posameznikov in posameznic na določenih mestih v zgodovinskih procesih. Eno je politična 

pomembnost v času, drugo je vsebinska ali strukturna pomembnost za razvoj posamičnih področij druţbenega 

ţivljenja itn. Kopitar, na primer, je v prvem registru pomembna zgodovinska osebnost, precizneje, ideološka 

konjunktura in politična igra so ga naredile za »pomembno« osebnost, v drugem pa nikakor ni niti pozitivna niti 

konsistentna figura. Skratka, nobene pertinentne podlage ni za uniformiranje zgodovine. 
30

 Nemške deţele zgodnjega novega veka (od 16. do srede 18. stoletja) si prizadevajo doseči dobro upravno 

poslovanje, katerega ključni člen je ravnanje z dokumenti. To ravnanje, ki je bilo domena nadzornih sluţb, 

predvsem policijske, in obenem instrument birokratske uprave, v času starega reţima imenujejo Policey-Staat, 

njegov prvotni namen pa je bil die gute Policey, kar pomeni nadzorovanje in reguliranje uprave in oseb prek 

dobrega poslovanja s »papirji«. Policey-Ordnung, policijski red (policijska uredba), se je kot upravni mehanizem 

v nemških deţelah razvil ţe v 16. stoletju. Cesar Svetega rimskega cesarstva nemške narodnosti je v zvezi s tem 

ţe 19. novembra 1530 izdal policijsko uredbo. Do konca 16. stoletja so se policijske uredbe, ki so jih po 

cesarjevi povzemali kralji, knezi idr. niţje instance, razmnoţile po nemških deţelah. S tem je postopoma prišlo 

do premika od uredb upravnega poslovanja, ki so veljale za hišo in dvor (Haus und Hof), do razširjenih uredb, ki 

so veljale za deţelo in ljudi (Land und Leute). Poskusi nadzorovanja druţbenih subjektov so sčasoma zajeli vso 

nemško druţbo, vse od plemstva, uradnikov, vojakov, obrtnikov, kmetov do akademikov. »Domena policijskega 

poslovanja je do konca 18. stoletja bila tako velika, da bi jo lahko imeli za notranjo politiko na ravni uprave v 

celoti« (Clark, 2006, 47–48). O tem tudi Rotar, 2004, 2006 in 2007b. 
31

 Izredno dragoceno zbirko Sonnenfelsovih zbranih del (Gesammelte Schriften v 10 delih, 1783–1787) hrani 

ameriška University of Stanford in jo postavlja za enega svojih osrednjih dokumentov za razumevanje Evrope v 

razsvetljenskem času.  
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znanstveno redundantno »pozitivnostjo«, je znanstveno več kakor vprašljiva) – se zdi, kakor 

da bi po resnih vsebinskih kriterijih priznane matematike znova poslali na tečaj iz seštevanja. 

Vendar pa ţe zgolj dejstvo, da je dandanes v znanstvenem članku mogoče Sonnenfelsa z 

grobo lažjo brez sleherne argumentacije izključiti iz igre (zahtevnejšega znanstvenega 

študija), kaţe na poljubno elastičnost »znanstvenosti« in delanja »znanosti« izpod peres 

domnevno kompetentnih »intelektualcev« v Sloveniji. Zdi se, da je slovenska znanstvena 

disciplina, ki to dopušča, le poligon za retorične domislice in poljubne domače (zlo)rabe 

preteklega dogajanja, pri katerih se sprotna ideološka dejanskost dobro ujema z 

zdravorazumarsko spontanostjo »znanstvenih« ideologov, prav nobene zveze pa nima niti s 

spodnjim pragom znanstvene standardizacije in še dopustnega v okvirih znan(stven)osti. Ko 

William Clark (2006, 11 sq.) govori o preobrazbah akademskega ţivljenja, ki so bile v Prusiji 

in Avstriji povezane z birokratizacijo in sistematizacijo upravnega sistema v kameralističnem 

duhu, omenja Johanna Justija (1717–1771)
32

, Georga Heinricha Zinckeja (1692–1768)
33

 in 

Josepha von Sonnenfelsa kot ključno triado, ki je bistveni del kameralizma pojmovala kot 

Policey–Wissenschaft. To novo polje policijskih znanosti (včasih pomensko nekoliko napačno 

prevajanih kot »politične znanosti«), ki je orisovalo meje drţavnega nadzora nad produkcijo 

in transmisijo vednosti, naj bi po Clarku (ibidem) imelo tri namene: poskrbeti, da noben resurs 

ne gre v nič, zagotoviti, da poteka nemotena transmisija uporabnih znanosti, znanj, obrti in 

veščin, in odpraviti druţbeno lagodno brezdelje. Avstrijski kameralist Sonnenfels, ki je 

deloval v mentalnih in druţbenih okvirih te policijsko-izobraţevalne ideologije (ki si je, 

ponavljam, ne moremo zamisliti v romanskih oz. francoskih okvirih, ampak le znotraj 

germanske/germanofone oz specifično avstrijske mentalne zgradbe), je ob tem dejal: 

                                              
32

 Johann Heinrich Gottlob Justi je bil eden od vodilnih nemških kameralistov (političnih ekonomistov) 18. 

stoletja. Administrativne reforme Friedricha Wilhelma von Haugwitza so imele velik vpliv na oblikovanje 

njegovih lastnih političnih idej, tako da je s von Haugwitzem ostal vse ţivljenje v prijateljskih vezeh. Leta 1755 

je bil imenovan za policijskega direktorja v Göttingenu, kjer je začel s sistematičnim branjem francoskih 

sodobnikov (poseben vtis je nanj naredilo Montesquieujevo delo Duh zakonov). Po letu 1760 je ţivel v Berlinu, 

kjer je 1765 postal pruski nadzornik rudnikov, steklarn in jeklarn. Leta 1768 je bil obtoţen prilastitve vladnih 

sredstev in zaprt v Küstrinu. Umrl je 1771. Justijeva hči Amalia Holst (1758–1829), ki smo jo ţe omenili, je leta 

1802 objavila delo Über die Bestimmung des Weibes zur höheren Geistesbuildung, v katerem se v 

razsvetljenskem duhu, četudi ţe v romantični atmosferi, zavzema za enake moţnosti za izobraţevanje ţensk (ne 

pa tudi, kakor npr. Kantov prijatelj Theodor Gottlieb von Hippel /1741–1796/ s svojim delom Über die 

bürgerliche Verbesserung der Weiber /1792/, za aktivno udeleţbo ţensk v javni sferi). Avtorica v samem tekstu 

skozi dialoško argumentacijo v krajših vinjetah orisuje »velike ţenske« (povzame torej analogijo historističnega 

načela »velikih moţ«), da bi skozi njihove usode spodbila tedaj prevladujočo pedagoško mizoginijo in prikazala 

pomembnost nesegregativnega šolskega sistema. Več o diskusijah, polemikah, diskurzivnih in političnih 

strategijah v zvezi z izobraţevanjem ţensk v razsvetljenstvu v Angliji, Franciji in Nemčiji gl. Strauss 

Sotiropoulous, 2001. 
33

 Georg Heinrich Zincke, profesor v Helmstedtu in kurator kolegija v Brunswicku. Je ena od ključnih figur pri 

prehodu zgodnjih kameralistov (kakršni so Becher, Hornigk in Schröder) k Justiju in Sonnenfelsu, ki veljata za 

osrednja reprezentanta razvite kameralistične vede kot akademske discipline. Med letoma 1751 in 1752 je 

objavil prvo sistematizirano bibliografijo kameralističnih besedil, ki so se nanašala na ekonomijo v najširšem 

pomenu besede. Pri tem je sistematično razvrstil literaturo ne le glede na predmete preučevanja, ampak tudi 

glede na »znanstvene zasluge« navedenega. S tem »impulzom znanstvenosti«, ki ga določa ţelja po preglednejši 

diferenciaciji in subtilizaciji specifične vednostne produkcije, je v 18. stoletju kot eden prvih skušal na sklenjeni 

korpus ekonomskih knjig aplicirati razlikovanje med populističnimi in bolj elaboriranimi vsebinskimi 

aspiracijami. Uporabil je črkovni in številčni ocenjevalni sistem, znotraj katerega so črke označevale 

razlikovanje med poljudnim in znanstvenim besedilom (a. »učene« knjige, b. »neučene« knjige), številke pa so 

določale nadaljnjo presojo odličnosti dela (1 za najboljše, 5 za zelo slabo delo). Takoj lahko ugotovimo, da je 

njegov projekt sistematizacije in kategoriziranja vednosti s pomočjo spoznavnih kriterijev v delih samih 

strukturno soroden klasifikaciji vednosti, kakršno so zasnovali francoski enciklopedisti – o čemer tako 

prenicljivo in slikovito piše Darnton (2005 [1984]). Iz Halleja so Zinkeja poklical na dvor v Weimarju, kjer je 

prejel naslov Hofrat. 
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»Znanost oblikuje pomemben del izobraţevanja in ker je tako, je postala prednost političnih 

predpisov« (ibidem). (S tem je znanost odločilno vpel v politični sistem in ji na samih 

začetkih odvzel – konstitucijsko – avtonomnost, zaradi česar je znanost, ustvarjena po tem 

modelu v samih temeljih ideološka in antiintelektualna in zaradi česar so v njenem polju še 

vedno mogoče psevdo-argumentacije, kakršna je Kosova.) Tako kameralisti niso le pomagali 

eksplicirati akademskih institucij (v racionalnem nadzorovalnem policijskem duhu), ampak so 

prek njih celo krepili in razpečevali svoje lastne racionalne prakse. Dobro policijsko-drţavno 

poslovanje je tako v nemških (germanofonih) deţelah razsvetljenega absolutizma 

predvidevalo marljivost, lojalnost in tudi varstvo drţavne religije. Bilo je tudi tesno povezano 

z novim izobraţevalnim sistemom in njegovimi praksami. Za Justija, Sonnenfelsa in druge 

kameraliste je bila temeljna naloga univerz iz študentov narediti uporabna orodja za 

prihodnost: dobre drţavne usluţbence in poslušne »drţavljane«. Univerzitetni profesorji so 

bili preverjeni kadri, nad njihovo rekrutacijo in habilitacijo je budno bdela politika, drţava pa 

je za svojo večjo slavo in priljubljenost uvedla častne ceremoniale, prek katerih je rokovala z 

akademiki prek njihove lastne nečimrnosti (gl. Clark, 2006, 21 sq.). Katoliške deţele (tako 

avstrijske in slovenske) so se nekaj časa upirale pragmatistični, protestantstvu prilagojeni 

akademski logiki, zato so Avstrijci – v duhu jezuitske tradicije (ki so jo tudi zato prekinili, da 

bi si jo lahko na drug, bolj sprejemljiv način prilastili) – razvili radikalizirano različico 

meritokratskih akademskih praks (ibidem). Sredi 18. stoletja, ko so se okrepljene avstrijske 

elite naveličale jezuitske dominacije v izobraţevanju
34

 in je Marija Terezija dovolila 

uradnikom in akademikom zunaj reda, da so prevzeli izobraţevalne funkcije, pa je kot 

pomembna institucija nadzorovalne politike obstajal avstrijski indeks prepovedanih knjig 

Catalogus Librorum rejectorum per Consenssum Censurae (ibidem).
35

  

Da je bil Sonnenfels zelo pomembna osebnost in da je bil razsvetljenstvu dovolj nedvoumno 

in odločno privrţen – četudi je bil predstavnik germanofone monarhistične (absolutistične) in 

katoliške linije razsvetljenstva, vendar zato ni bil nič manj neupogljivega duha v nekaterih 

tipično razsvetljenskih zadevah –, kaţe ob drugem njegova izjava, ki v razsvetljenskem duhu 

postavlja drţavo in njene cilje pred cerkveno institucijo: »Cerkev je oddelek policije, ki mora 

sluţiti ciljem drţave, dokler ne nastopi čas, ko bo razsvetljenost ljudstva omogočila njeno 

nadomestitev s posvetno policijo« (gl. Catholic Encyclopedia, 1910).
36

 Morebiti je del 

bagatelizacije Josepha von Sonnenfelsa pri Janku Kosu iskati tudi hic et nunc (v ideološki 

konjunkturi današnjega dne). Vse namreč kaţe na to, da je dejanski namen Kosovega besedila 

skozi niz degradacij (njegove referenčne mreţe) zmanjšati pomen Linharta kot razsvetljenca 

                                              
34

 Pred papeţevo (začasno) ukinitvijo jezuitskega reda 1773. (iz Francije so bili jezuiti izključeni leta 1762, iz 

Španije pa leta 1767), so bili jezuiti vodilna sila izobraţevanja v moderni (katoliški) Evropi. Praviloma so vodili 

teologijo, umetnost in filozofijo, ne pa tudi prava in medicine. Do leta 1700 so imeli v svojih rokah več kakor 

700 institucij visokega izobraţevanja, od tega okoli 200 v Srednji Evropi. V germanofonih deţelah praktično ni 

bilo institucij, ki ne bi bile jezuitske (le v Erfurtu in Salzburgu so bile katoliške univerze, ki jih niso nadzorovali 

jezuiti). Več v Clark, 2006. 
35

 Od leta 1754 dalje so znane različne edicije tega kataloga. Kakor prikaţe Clark (2006, 21 v op. 28 in 516), so 

različne izdaje tega indeksa med letoma 1760 in 1770 prepovedovale dela Gottscheda, Lessinga, Moserja, 

Mendelssohna, Wielanda, Vossa, Goetheja idr. Najbolj zanimivo pa je, da se je v uradnem katalogu leta 1777 kot 

vnos pojavil sam katalog prepovedanih knjig, kar pa ni pomenilo njegove uradne ukinitve, ampak zgolj to, da ni 

bil več uradno objavljan. Od leta 1777 ga je videlo le malo ljudi. Perfidnost te politične strategije vsekakor 

anticipira cenzurne posege predmarčnega obdobja in napoveduje duha, v katerem je denimo Kopitar lahko 

povsem brez argumentov zavračal izid Č’belice in nadzoroval ter odrejal še marsikaj drugega. 
36

 Za informacije o Sonnenfelsovem cenzorskem angaţmaju v gledališču gl. Zupančič, 1972, 117 sq., kjer je 

objavljena priloga z izvirnim nemškim besedilom njegove Allerunterthänigstes Pro Memoria über die 

Einrichtung der Theatercensur z dodanim slovenskim prevodom (Najvdanejša spomenica o ureditvi gledališke 

cenzure). 
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in s tem tudi razsvetljenstva v celoti, ker je to pač v tem specifičnem političnem trenutku in v 

lokalnem okolju konjunkturno in zaţeleno. 

Kar zadeva Sonnenfelsovo vse prej kakor minorno vlogo v avstrijski oz. nemški razsvetljenski 

konjunkturi, si je treba najprej vsaj na kratko ogledati njegovo kariero: od 1763 je bil 

univerzitetni profesor na Dunaju, specializiran za drţavoznanstvo kot povezavo ekonomskih 

in finančnih ved, bil je dvorni svetnik Marije Terezije, poučeval je literaturo v Theresianumu 

in bil med glavnimi predstavniki Aufklärung pod Joţefom II. Udeleţen je bil v velikih 

terezijanskih in joţefinskih reformah izobraţevanja, pravne ureditve in bil pasioniran 

spremljevalec in reformator gledališča (1776. je kot dvorni svetnik saniral nekaj dunajskih 

gledališč in reorganiziral Burgtheater, 1810. je postal gledališki cenzor, 1811. pa predsednik 

Akademije za upodabljajočo umetnost na Dunaju).
37

  

O njem je izšlo precej študij, največ nemških, a tudi v drugih jezikih, ki jih tukaj ne bomo 

naštevali. Zato, da postavimo pod vprašaj Kosovo omalovaţevanje, bo dovolj strnjeni 

povzetek ţe navedenega: Sonnenfels je bil eden izmed t. i. »velikih z Dunaja« (ob Gerardu 

Gottfriedu van Swietnu
38

 in drţavnem kanclerju Wenzlu Antonu von Kaunitz-Rietbergu
39

), 

sodil je med tiste katoliške razsvetljence, ki so bili nosilci gibanja, imenovanega kameralizem 

ali eudemonizem (iz starogr. eudaimonia – sreča), podzvrsti sočasnega utilitarizma, ki si je s 

hipotezo o univerzalnem altruizmu prizadeval doseči srečo ljudi (značilen razsvetljenski 

topos). Gibanje je bilo v Srednji Evropi razširjeno na Bavarskem in v habsburških dednih 

deţelah. Kameralizem je kot doktrina ali »filozofija« integriral finančne, administrativne in 

ekonomske vede v enoten sistem, sicer utilitaren, vendar z namenom, da bi se z racionalnim 

vladanjem in vedenjem povečala javna blaginja. Kakor smo omenili, je imel izjemno vlogo 

pri snovanju širšega izobraţevalnega in akademskega sistema v nemških in avstrijskih deţelah 

(gl. Clark, 2006). Sonnenfels je bil blizu obema razsvetljenima cesarjema, Marija Terezija ga 

je povzdignila v dvornega svetnika, tako da je lahko hkrati vplival na vladne reforme in na 

intelektualno ţivljenje. Bistven moment za to, da je bil v terezijanskem obdobju sprejemljiv 

za dvor, je bila njegova konfesionalnost, čeprav je tudi na religijo gledal iz zornega kota 

altruističnega utilitarizma: leta 1767 je, denimo, izjavil, da je »religija nujno orodje za 

zagotavljanje morale v druţbi in da bi bila sekularna zakonodaja nezadostna, če ne bi imela na 

                                              
37

 Njegova glavna dela (nekatera so zbrana in publicirana v zadnjem času) so: Briefe über wienerische 

Schaubühne (4 zvezki, 1768; ponatis: Dunaj, Akademische Druck- und Verlaganstalt, 1988); Grundsätze der 

Polizey  Handlungs- und Finanzwissenschaft (3 deli, 17691776; zadnja izdaja: C. H. Beck Verlag, 2003); 

Über die Abschaffung der Folter (1775); Gesammelte Schriften (10 zvezkov, 1883–87); Politische 

Abhandlungen (Scientia Verlag, 1964); Aufklärung als Sozialpolitik. Ausgewählte Schriften aus den Jahren 

17641798 (Dunaj, Böhlau, 1994).  
38

 Gerard Gottlieb van Swieten (1700–1772), osebni zdravnik Marije Terezije, je bil nizozemskega rodu (iz 

Leidna). Kot pomemben razsvetljenec je pisal »republikanske« in znanstvene tekste, precej polemiziral in na 

Dunaju ustanovil vrsto institucij: npr. botanične vrtove, kemijski laboratorij in prvo medicinsko šolo. Znan je 

njegov boj zoper praznoverje (še posebej zoper generiranje vampirskih mistifikacij v tedanji Vzhodni Evropi). 

Poleg zdravniških aktivnosti je bil angaţiran pri številnih druţbeno-političnih reformah. Pod njegovim vodstvom 

se je močno preoblikovala dunajska cenzura, pri čemer so se močno zmanjšale pristojnosti jezuitov. Tudi v 

presojo literarnih del je skušal vnesti zahtevnejše racionalne in znanstvene kriterije. 
39

 Wenzel Anton grof Kaunitz (1711–1794), avstrijski drţavnik razsvetljenega absolutizma in od leta 1764 

drţavni knez Kaunitz-Rietberg. Grof Kaunitz je študiral na Dunaju, v Leipzigu in v Leydnu, od leta 1735 je bil 

avstrijski drţavni uradnik. Kmalu je napredoval v drţavnega dvornega svetnika in leta 1744 v ministra za 

upravljanje avstrijske Nizozemske. Med letoma 1750 in 1753 je bil avstrijski veleposlanik v Parizu. Od leta 1753 

je bil pod Marijo Terezijo kot hišni, dvorni in drţavni kancler zadolţen za avstrijsko zunanjo politiko. Kot 

svetovalec in sodelavec je pomagal oblikovati reforme Joţefa II. (deloval je pod petimi različnimi Habsburškimi 

vladarji – od Karla VI. do Franca II.). Njegovi potomci iz rodu Kaunitz-Rietberg so kmalu izumrli, njegova 

vnukinja Marie Eleonore (1775–1825) pa se je kasneje omoţila z enim od njegovih bolj razvpitih naslednikov na 

funkciji Klemensom Wenzlom Lotharjem von Metternichom (1773–1859).  
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voljo vezi z religijo in njenimi upanji« (cit. v Tapié, 1973, 246). V prejšnjem odstavku 

navedena izjava o cerkvi ni s to v nikakršnem nasprotju: tam gre za institucijo, tukaj za vero. 

Skupaj z Gerardom van Swietnom sta prepričala cesarico, da je treba ljudstvo iztrgati 

nevednosti, da je izobrazba potrebna za osebno zveličanje, ker omogoča boljše razumevanje 

religije, za tuzemsko srečo vsakogar zaradi povečane zmoţnosti za delo in naposled za 

drţavo, ki ji izobraţeni podloţniki zagotavljajo prosperiteto.
40

 Kot privrţenec Beccarijevih 

koncepcij je bil Sonnenfels angaţiran tudi v terezijanski reformi prava in je pripomogel, kar 

smo ţe omenili, k opustitvi čarovniških deliktov in procesov ter k opustitvi torture v 

preiskovalnih postopkih (1776; mimogrede, zadnji čarovniški proces na Kranjskem je bil leta 

1746, vodil ga je trški magistrat v Verţeju). Kot član Studien und 

Bücherzensurhofkommission si je kot poznavalec Nemčije in razsvetljenec skupaj s 

predsednikom Gerardom Gottfriedom van Swietnom, glasbenikom in zavetnikom Haydna, 

Mozarta in Beethovna, voltairovcem in občudovalcem enciklopedistov, prizadeval de facto 

uvesti svobodo tiska vsaj v habsburških dednih deţelah (Tapié, 1969, 255). Schlözerjevo 

mnenje o Sonnenfelsu je laskavo: »Dunajski profesorji (izmed katerih nihče razen 

Sonnenfelsa nima v učeni republiki ne sedeţa ne glasu) ...« (Zupančič, 1972, 1213, kjer je še 

en obseţnejši in eksplicitnejši Schlözerjev citat o Sonnenfelsu). 

  

Vrnimo se zopet h Kosovi »argumentaciji«, po kateri naj bi Linhartovo deplasirano in 

irelevantno sklicevanje na joţefinskega dunajskega dvornega svetnika Sonnenfelsa pomenilo 

»značilnost Linhartovega kulturnopolitičnega argumentiranja« (ibidem). Kakor smo lahko 

videli, so takšne navedbe – pač v skladu s Kosovim argumentiranjem in konstitucijo 

njegovega diskurza – prejkone same deplasirane, irelevantne in nepomembne. Kosova 

argumentacija je torej speljana tako, da Linhart zaradi domnevnega nesklicevanja na 

»uradno« pomembne »velike moţe« razsvetljenstva (ni jasno ali »velike« tedaj ali »velike« v 

današnji predstavi Janka Kosa, kakor tudi ni jasno, kdo naj vi ti »veliki« bili) sam ne sodi med 

velike moţe zgodovine. Kakor je razvidno iz njegove »argumentacije«, za Kosa ne obstaja 

zgodovinski moment – avtor očitno nima razvitega zgodovinskega čuta –, ko so reference 

postale del argumentacije v znanstvenih besedilih in nato postopoma del znanstvene 

deontologije, in potemtakem tudi ne vprašanje, v katerem zgodovinskem trenutku so bila 

napisana Linhartova besedila glede na ta strukturni razvoj znanstvenih polj. V mišljenjski 

strukturi, kakršno kot svojo manifestira Janko Kos, sta poleg docela odsotne zgodovine 

transformacij znanstvenih in intelektualnih polj v zahodnih druţbah (tudi pomisli ne nanje) še 

vsaj dva elementa anahronističnega atemporalnega historizma: prvič, neproblematizirano in 

afirmativno sklicevanje na politično »pomembne moţe« v besedilu, o katerem smo govorili 

na začetku študije, je historistični postopek par excellence, ki ne pomeni nič drugega kakor to, 

da pove nekaj o mentalnem oz. ideološkem samorazvrščanju avtorja, in drugič, Kos prezre 

dejstvo, da osebe, ki so nekoč veljale za pomembne »velike moţe«, velikokrat niso osebe, ki 

danes veljajo za zgodovinsko pomembne in »velike« (v vselej motivirani zgodovinski 

selekciji je namreč pozaba eno najmočnejših ideoloških gibal; epizodi s Schlözerjem in 

Sonnenfelsom sta dovolj lepi ilustraciji tega nezgodovinskega, vendar pa spontanega 

ideološkega čuta).
41

  

                                              
40

 V ta kontekst sodi tudi cesaričina podpora izobraţevalnim prizadevanjem Blaţa Kumerdeja (1738–1805). 
41

 Ta ideološki čut, ki pri Janku Kosu deluje ubrano spontano, se lepo kaţe tudi v njegovem komentarju glede 

izginotja Linhartove zapuščine. Kos v zvezi s tem pravi, da je »nejasna vloga njegove vdove, sorodnikov in celo 

barona Zoisa. Vendar špekulacije v tej smeri ne bi pripeljale do trdnih sklepov« (Kos, 2005, 23). Gre za zelo 

zanimivo kulpabilizacijo ljudi (to je ţe špekulacija in ne le njena predfaza), ki bi med vsemi tedaj ţivimi 

zagotovo imeli najmanj motivov za to, da bi katerokoli Linhartovo dejanje dokončno eliminirali, največ pa za to, 

da bi kaj njegovega pretihotapili za prihodnost (zelo zanimivo je, da se tudi pri Prešernu kulpabilizira druţinske 
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Po tem kratkem ekskurzu, ki je nakazal ideološke implikacije aktualnega tematiziranja 

Linharta, se vrnimo k dvema mestoma v prvem predgovoru k Poskusu zgodovine Kranjske ..., 

kjer Linhart navaja Schlözerja. Na prvem mestu Linhart zapiše:  

 
»Napakam se skušam izogniti, ne da bi jih izpodbijal. Gospod Schlözer [poudarek je 

avtorjev; v opombi Linhart navaja Schlözerjevo delo Probe russicher Annalen. Bremen in 

Göttingen, 1768 – op. avt.]
42

 pravi: Pokazati na deset pomot in dokazovati, da so pomote, 

vzame navadno več prostora, kot napisati sto novih vrstic.« (Ibidem, 9.)  
 

Na drugem mestu v besedilu beremo:  

 
»Če pa sem vendar šel predaleč, lahko v svoj zagovor navedem g. Schlözerja. [Poudarek 

je avtorjev; Linhart v opombi navaja Schlözerjevo delo Vorstellung einer Universal-

Historie. Göttingen, 1773 – op. avt.] Po njegovem mnenju je vsaka ozko omejena 

zgodovina neplodna, če se nenehno ne ozira po usodi sosednjih deţel in je ne upošteva 

vzporedno s svojo.« (Ibidem, 10.) 

 

Linhartova navedka jasno indicirata Linhartovo epistemično obzorje
43

 in metodo, ki ju je imel 

za najprimernejša za svoje raziskave in za njihovo prezentacijo. V prvem navedku je razvidno 

(pravzaprav »Bachelardovsko« avant la lettre) epistemično pomembno pojmovanje zmote kot 

konstitutivnega gibala v raziskovanju, v drugem pa je povsem jasno razgrnjena metoda 

preučevanja zgodovine v razmerjih, ki je zopet značilnost mišljenja, ki je sposobno konceptne 

in strukturne zastavitve in ne zgolj linearnega opisovanja. Linhart skozi navedeni mesti izraţa 

intelektualno pripadnost Schlözerjevi različici razsvetljenske misli, vpisuje se v partikularno 

smer v razsvetljenski interpretativni mreţi. Pred nami je  skozi izjave, ki sodijo v 

razsvetljenstvo göttingenske šole  razgrnjena njegova Weltanschauung, ki nikakor ni 

romantično-nacionalna, kar pomeni, da Linhart ne sodi v vrsto graditeljev nacije v duhu Blut 

und Boden,
44

 ţe zato ni in ne more biti neproblematična referenca za dokazovanje kontinuitete 

                                                                                                                                             
člane za izginotje dela zapuščine). Bolj verjetnih kandidatov za izbris Linhartove zapuščine, ki jih Kos kajpak ne 

omenja, mrgoli med osebami, ki so pridobile oblast v predmarčnem obdobju. Vsekakor se avtor s tem izogne 

ključnemu vprašanju, ki je v preučitvi vloge cerkve in njenih podanikov ter funkcionarjev restavracije (med 

njimi tudi Jerneja Kopitarja) pri zgodovinskem zabrisu nevzdržnega Linharta, njegovega delovanja in zapuščine. 

Te je dejansko »ogroţal« (s transgresijo mentalnih mej klerikalne province) in ne druţinskih članov ter 

prijateljev. Iz zapisanega – kako izdajalska je retorika, ki ţeli laskati z navidezno objektivnostjo – je tudi jasno, 

koga se je cerkev zelo bala (Zoisa – kako zanimivo, tudi del njegove zapuščine je izgubljen, Linhartove vdove in 

njegovih sorodnikov), ki so – zdi se – o zabrisu nekaj vedeli. V tej perspektivi je nekako logično, da je vdova, 

Joţefina Detela, nekaj let po Linhartovi smrti s hčerkama za zmerom pobegnila na Dunaj. Sledov za njimi doslej 

ni iskal nihče. Treba se bo bolj sistematično začeti ukvarjati z indikativnimi sledovi amnezijskih strategij in 

zgodovino pozabe. 
42

 To delo, pravi Henkel (2003, 226), zaznamuje prelomno in dokončno Schlözerjevo preusmeritev k 

zgodovinski kritiki virov, hkrati pa pomeni tudi mejnik v zgodovinopisju 18. stoletja v nemškem prostoru. »V 

tem delu je Schlözer vzpostavil kritično izdajo ruskih analov kot podlago za zanesljivo rusko cesarsko zgodovino 

[Reichsgeschichte]. V središču dela je Nestorjeva kronika, s katere različnimi rokopisi in prepisi se avtor 

ukvarja. V drugem delu naj bi sledila kritična izdaja virov in ta načrt je Schlözer zmogel uresničiti šele leta 

1802« (ko je objavil Nestorjevo kroniko v 5 delih). Ibidem. 
43

 Znani sta Linhartovi javni opredelitvi za Aufklärung, ki sodita tako rekoč v isto leto (1781): prva je iz govora 

na ustanovni seji obujene Akademije delavnih (Academia operosorum), druga pa je iz spremnega besedila k 

Linhartovi knjigi poezije Blumen aus Krain z naslovom »Über die Nutzbarkeit der naturlichen Philosophie«.  
44

 S tem mislim v duhu tistih, ki so od predmarčnega obdobja dalje na Kranjskem organsko povezovali in 

pogojevali pojmovanja nacije, jezika in krvi in z retrospekcijo ponarejenih »tisočletnih sanj« sproţili diskurzivni 

delirij »zakoreninjenosti« in »izkoreninjenosti«, »narodne čistosti«, »izdajstva naroda«, »odpadništva«, organske 
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historistične ali narodnjaške oz. narodno graditeljske perspektive v zgodovinopisju,
45

 ali, še 

huje, za utemeljevanje regresivne in politično reakcionarne teleološke usmeritve v sodobnem 

svetu.
46

  

                                                                                                                                             
vpetosti naroda »v slovensko grudo« in »katolicizem«, »nacionalnega napredka« in drugih podobnih nevarnih 

ideologemov, ki so se nato desetletja dolgo »cmarili« in prenašali kakor klice (brez delovanja v nasprotni, 

kritični smeri, tj. brez »antibiotikov«) in še posebno virulentno bruhnili na dan v ugodnih okoliščinah 

prebujajočega se totalitarizma v 30. letih 20. stoletja. Izjavo Janeza Janţekoviča, pomembnega ideologa 

katoliške politične ideologije na Slovenskem v obdobju med vojnama, o tem, da je »izdajstvo naroda v očeh 

kristjana smrten greh« (cit. po Pelikan, 2002, 109), ki je odraz konstruirane ideološke organičnosti, je treba 

razumeti znotraj teh kompleksno zgrajenih in kot longue durée učinkujočih ter skrbno vzdrţevanih imaginarnih 

razmerij. Po Alhusserju (1980) je ideologija imaginarno razmerje; je sistem mnoţičnih reprezentacij, ki subjekte 

druţi v skupine ali skupnosti. Čeprav so druţbene reprezentacije specifične ideološke konstrukcije in običajno 

nimajo korespondence z realnostjo, imajo povsem realne učinke. Prim. Rotar, 2007b. 
45

 Kakor to – med številnimi drugimi, a manj odmevnimi avtorji – počne Peter Vodopivec (2006), ki v svojem 

zadnjem delu Od Pohlinove slovnice do samostojne države (ţe naslov sam je indikativen in napoveduje 

historistično linearno oz. vektorsko zgodovino, zastavljeno homogenizacijsko evolutivno in etnocentrično, zlasti 

pa popolnoma neproblemsko, ki jo ta knjiga ţe n-tič znova uteleša) Linharta (a ne le njega) neproblematizirano 

vpenja v domnevno kontinuirani razvojni niz slovenskega »narodnega preporoda« (gl. Vodopivec, 2006, 15). 

Komajda kaj drugače na narodnjaško opredelitev Linharta pristaja tudi Štih (2005), četudi je treba dodati, da je – 

za razliko od Vodopivčevega povsem lagodnega in samovšečnega plutja po ţe izdelanih spontanističnih poteh 

nacionalističnega samorazvrščanja gradiv in ljudi brez trohice refleksije – v Štihovem diskurzu prisotno vsaj 

nekakšno prizadevanje, da bi bolje zgrabil in razumel materijo, ki zadeva »nacionalnost«, pa se to ţal izjalovi, 

saj avtor za takšno zastavitev nima ne ustreznih mentalnih orodij in ne ustreznega konceptnega aparata, obenem 

pa ga lastne diskurzivne izbire vodijo v smer, ki – zdi se – ne pokriva povsem njegovih intenc. Pri obeh avtorjih 

pa je ţal tisto, kar najbolj bode v oči, popolna odsotnost relevantnih primerjav v vseh ozirih: tako z evropskimi 

razsvetljenskimi tokovi, kakor z dogajanjem v soseščini (celo v bliţnjih primorskih krajih), obenem pa 

proizvajanje getoizirane in avtarkične reprezentacije slovenske zgodovine, saj avtorja ne uporabljata niti nobenih 

pomembnih zgodovinskih ali drugih obravnav razsvetljenstva oz. razsvetljenstev, ki bi jima pomagale razumeti 

dejanske razseţnosti razsvetljenskega fenomena (razsvetljenskih fenomenov). Tak način zgodovinskega 

prikazovanja Linhartovega  in ne le njegovega  mesta v zgodovini in v zgodovini slovenskega zgodovinopisja 

je zaradi več ţe navedenih razlogov grob anahronizem. Vrsta sintagem v Vodopivčevi novi knjigi, kakršne so: 

»razvoja … ni bilo več mogoče zaustaviti«, »zato druţba in vsakdanjik na slovenskih tleh ... še nista doţivela 

opaznejših pretresov« (anahronistična retrospekcija), zaznamujejo diskurzivni okvir enodimenzionalne vektorske 

razvojne črte. Tudi nujnega zaporedja dogodkov, nanizanega na eno in domnevno edino moţno razvojno linijo, 

ni mogoče znanstveno in argumentirano utemeljiti, saj v druţbeni znanosti ni obligatornih razmerij, so le 

konstelacije in motivi z izbiro, ki jih je treba raziskati. Sploh pa to ni mogoče brez upoštevanja materiala, ki ne 

sodi v tako prirejeno narodnjaško konstrukcijo in brez prelomov in paradigmatskih diskontinuitet, ki so za 

zgodovinsko mišljenje in s tem za razumevanje notranje dinamike in logike posameznega obdobja temeljnega 

pomena (ibidem, 10, 15, 16, passim). Pri tem pogoste besedne zveze, ki jih uporablja Peter Vodopivec, kaţejo na 

avtorjevo podtikanje obligatornih razmerij v zgodovino (npr. nečesa »ni bilo več mogoče zaustaviti«, nekaj se je 

»moralo« zgoditi) in na utopični retorični modus zasledovanja nedosegljivega cilja, tj. slovenske nacionalne 

drţave, katerega učinek je evforična epika (v Vodopivčevi knjigi izraţena skozi pogosto uporabljeno sintagmo, 

da se nekaj, kar se po avtorjevem mnenju mora zgoditi, v tej in tej točki preteklosti »še ni« zgodilo – v zgoraj 

navedenem citatu npr. »še nista doţivela …«; gre za anahronistično predilekcijo in predestinacijo nečesa, za kar 

govorec v sedanjosti ţe ve, da se je zgodilo, potem pa to konstruira tako, kakor da preteklost neogibno vodi samo 

v to sedanjost tukaj in zdaj). Ti spontanistični ideološki prijemi sestavljajo potrebni retorični instrumentarij za 

konstruiranje enosmerne razvojne nacional(istič)ne naracije. Chastel (1995 [1983], 25), ki je znanstvenik 

neprimerno širšega obzorja in ki nima epistemičnih in ne ideoloških teţav, pa tudi ne ţelje po risanju ravnih črt 

nacionalne zgodovine, s takšno »fatalistično« predestinacijo na hitro opravi ţe v uvodni predstavitvi svoje 

študije: »Če govorimo o nezadrţnem gibanju, odpravimo alternative in izgubimo občutek za trenutke zadrege, 

zapravljene moţnosti, nasprotna gibanja, ki so se zarisovala.« In prav v analizi teh kategorij, ki jih ima ideološka 

zgodovina za dane, subtilni znanstveniki in znanstvenice pa iz njih naredijo analitične objekte, je vrednost 

Chastelovega dela. 
46

 V zvezi s tem gl. ţe navedeni članek: Kos, 2005. Eno od osrednjih dilem, ki v tem prispevku intrigirajo Janka 

Kosa, je mogoče strniti v »vprašanje o filozofsko-verski usmerjenosti njegovega razsvetljenstva« (ibidem, 23). 

Glavna Kosova preokupacija je tako, kako bi to »filozofsko-versko podmeno« (čimbolj versko in na videz) 

znanstveno utemeljil na podlagi maloštevilnih fragmentov iz Linhartove zapuščine. Vidimo pa, da Kos tudi v 
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Na drugem zasedanju obujene Akademije operozov (Academiae operosorum)
47

 z dne 15. 

maja 1781 je imel Agilis (Linhartovo akademsko ime) predavanje o Likurgu, špartanskem 

zakonodajalcu iz 9. stoletja pr. n. št.,
48

 ki ga omenja v pismu Kuraltu (Gspan, 1950, 277–279, 

417–418 in 536–539; izvirnik je v francoščini): 

 
»Predloţil sem tam [na 2. zborovanju Akademije] filozofsko in politično brošuro Über 

die Gesetzebung Lykurgs. Velika snov in vredna kakega Montesquieuja! – Prav mogoče 

je, da nisem dovolj pretehtal, quid valeant humeri, quid ferre recusent.«
49

 

 

Tega Linhartovega besedila, ki ţal ni bilo objavljeno in danes velja za izgubljeno in o katerem 

je tudi Kurlat v svojem zapisu, objavljenem v Notizie del mondo (16. junija 1781, št. 54), 

poročal, da je šlo za »izvrsten članek, vreden Joţefove dobe«, in da naj bi »kmalu izšel z 

drugimi spisi akademikov« (Gspan, 1950, 538), ne moremo razmeti, če ga ne umestimo v širši 

kontekst evropskih razsvetljenskih disputov, ki so zglede o optimalni pravni ureditvi in 

zakonodaji črpali iz antičnih tekstov in izkušenj antičnih vladarjev (omenili smo ţe, da te 

prijeme včasih označujejo za pragmatizem). Šparta (gr. Lakadaimon, lat. Lacedaemon) s 

svojimi regulacijami, zakonodajo in mreţo druţbenih institucij, ki jo je občudoval ţe Platon, 

povzdignil pa Plutarh z Likurgovim življenjem, je v času razsvetljenstva postala vir utopičnih 

inspiracij in debat v zvezi s pojmovanjem drţavljanstva, zakonodaje in druţbene ureditve oz. 

pogodbe. Likurg je v razsvetljenskih besedilih utopični kraj memorije (locus memoriae) 

moralne in drţavljanske konstitucije. Politična besedila ga konstruirajo kot arhetipski lik 

zakonodajalca, ki je bil sposoben ustvariti, vzdrţevati in kombinirati druţbeno ravnoteţje z 

moralno pokončnostjo. Ker naj bi Likurg v skupno dobro in srečo Špartancev izenačil 

lastnino, utemeljil izobraţevalne ustanove, spretno reguliral konflikte in s tem konsolidiral 

druţbeni red, je ta druţbena predstava razsvetljenega zakonodajalca, ki je sredi 18. stoletja 

kroţila po razsvetljenskih salonih kot politični zgled, razsvetljencem ponujala fascinantno 

                                                                                                                                             
količinsko skromni Linhartovi osebni dediščini ne zna razbirati detajlov, ki bi – ob nekoliko širšem avtorjevem 

obzorju – bili pomembni celo za njegovo lastno prokrščansko perspektivo. 
47

 Po kratkotrajnem ţivljenju prve Academiae operosorum Labacensium (ustanovljena je bila 1693., 1701. je 

imela prvi občni zbor, zamrla pa je leta 1725 po smrti najaktivnejšega člana, zgodovinarja Janeza Gregorja 

Dolničarja, 1655–1719), ki je štela 23 članov, med njimi 13 juristov, 6 teologov in 4 zdravnike, je leta 1779 

pobudo za njeno oţivitev dal Blaţ Kumerdej, tedaj svetovalec v šolski komisiji in ravnatelj normalke, zasluge za 

realizacijo pa je imel predvsem Janez Nepomuk grof Edling (1751–1793), ki je bil naklonjen delovanju kranjskih 

razsvetljencev in jim je pomagal pri ustanavljanju normalk v deţeli. Oţivljenja Akademija je imela le nekaj 

sestankov: 5. marca, 5. aprila (ustanovitvena seja), 5. maja (1. zborovanje) in 15. maja (2. zborovanje) 1781. Ob 

ustanovitvi je Martin Kuralt (1757–1845), Linhartov prijatelj in korespondent med letoma 1773 in 1793, napisal 

dve poročili za florentinski tednik Notizie del mondo (gl. Gspan, 1950, 534 sq.). Ignacij de Luca (1746–1799), 

innsbruški profesor, publicist in častni član akademije, pa je tudi objavil zapis o Akademiji, in sicer v 

Geographisches Handbuch von dem Österr. Staate, 1790, II, 131–133. 
48

 V slovenskem izboru Plutarhovega Življenja velikih Grkov v prevodu Antona Sovreta iz leta 1982 (Drţavna 

zaloţba, Ljubljana) Likurga ni med izbranimi Grki. 
49

 Mimogrede naj opozorim, da Linhart v istem pismu (iz pozne pomladi 1781) omenja potovanje na Primorsko: 

»Popotovanje na avstrijsko morsko obalo in preobilica dela, ki so mi z njim izkazali pusto čast v uradu, sta bila 

vzrok, da se je zakasnilo to moje pismo.« Obmorske kraje pa omenja še enkrat v nedatiranem pismu (tudi 

naslovljenem na Martina Kuralta): »Da sem šel na morsko obalo, tega Vam ni treba šele praviti; to ste ob svojem 

prihodu v Ljubljano najbrţ tako ţe izvedeli.« Po Gspanovem mnenju naj bi tedaj zbiral gradivo za Poskus 

zgodovine Kranjske ... po Istri, Trstu in Devinu in nemara tudi obiskal materino polsestro Salomo Kunstl, ki je 

ţivela v Kopru (20. avgusta 1784 pa se je poročila s Kranjčanom Antonom Dobretom; za Linhartovo genealogijo 

gl. grafični prikaz 7; za njegove geografske premike in osebno sociotopografsko mreţo pa grafični prikaz 8a in 

b). Gl. Gspan, 1950, 277, 412, 536–539 in 282, 420, 540; prvo pismo je – kot rečeno – v francoščini, drugo pa v 

nemščini. Na Primorskem, v sv. Justu pri Trstu, se je 23. novembra 1747 rodil tudi Linhartov zavetnik in prijatelj 

Ţiga Zois (1747–1819). 
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vizijo racionalnega druţbenega nadzora. Gabriel Bonnot de Mably (1709–1785), kakor sem 

ţe zapisala, pomemben francoski razsvetljenski filozof, mislec deontologije političnega, 

preučevalec javnega prava in zakonodaje, nasprotnik fiziokratov in zagovornik 

republikanizma, obenem pa kot zgodovinar tudi pisec dveh razprav o zgodovinopisju, v zvezi 

s čimer se z njim v polemiko zaplete August Ludwig (von) Schlözer (glej prilogo 1),
50

 je v De 

la manière d’écrire histoire (1783) o Likurgu zapisal naslednje:  
 

»Hvalim Likurga, Špartancem je pustil nekaj slabosti, ker se mu ne bi posrečilo narediti 

iz njih najmodrejše med ljudmi, če bi jih hotel prikazati kot popolne. Komu naj bi po vaše 

zgodovinar razkrival vašo politiko, ki bi se pokazala zgolj za pravi nesmisel; zakaj se ne 

bi po zgledu najmodrejših zakonodajalcev prepustil hudourniku, ki ga nosi? Zakaj? Zato, 

vam odgovarjam, ker zakon, na katerega niso pripravljeni, revoltira duhove in ker dober 

zakonodajalec upošteva našo šibkost, da nas popravi, in se nikoli ne sme vesti kot tiran. 

Narobe pa nam zgodovinar nikoli ne more preveč silovito očitati naših predsodkov, zmot 

in hudobij. Filozofija ne bo nikoli povzročila ne zmede ne nereda; bedaki tega ne bodo 

opazili, ljudje izprijenega duha pa bodo ţviţgali, polagoma bo [filozofija] zbliţala dobre 

duhove z resnico: seznanjala jih bo z našimi potrebami in nas, če je še mogoče, pripravila 

do tega, da ne bomo zavračali zdravil, ki jih potrebujemo.  

Takoj ko se bo zgodovinar poučil v tej politiki nravi, bo vodil svojo hojo in se ne bo 

izgubljal. Brez bojazni, da se bi zmotil, bo presojal premoţenje stanov, pri tem preštel in 

izmeril razdalje, s katerimi so se [stanovi – op. avt.] ali bolj pribliţali pogledom narave ali 

se od njih oddaljili. Nikakor se ne bo pustil premotiti od prosperitete ali od stiske kakor 

večina naših zgodovinarjev, ki zato, ker sploh ne vedo, kaj tvori veličino, moč ali šibkost 

nacij, občudujejo njihovo prosperiteto, ko so te tik na tem, da propadejo.«
51

 

 

Ne le Mably, tudi mnogi drugi,
52

 med njimi Jean-Jacques Rousseau (1712–1778), so Šparto in 

Likurgove reforme uporabljali kot retorični sredstvi za invencijo aktualnih druţbenopolitičnih 

konstrukcij. Rousseau je med letoma 1749 in 1753 skozi polemiko v zvezi z razkošnim 

ţivljenjem razvil pozitivno razmerje do Šparte in še posebej do Likurgove zakonodaje. V 

svojem nagrajenem besedilu z naslovom Discours sur les sciences et les arts/Diskurz o 

znanostih in umetnostih (imenovanem tudi Premier Discours/Prvi diskurz), ki ga je leta 1750 

predloţil na natečaj dijonske Akademije in prejel nagrado, omenja domnevni špartanski vrlini 

(Rousseau, 1750): »modrost zakonov« (sagesse des lois) in »srečno nevednost« (heureuse 

ignorance), ki ju kontrastira z atensko »jalovo učenostjo« (vaine doctrine) in z atenskimi 

»presenetljivimi deli, ki bodo sluţila za zglede v vseh izprijenih obdobjih« (ouvrages 

surprenants qui serviront de modèles dans tous les âges corrompus). Vsaj od leta 1755, se 

pravi od Rousseaujevega Drugega diskurza (Second Discours; Rousseau, 1755) z naslovom 

Discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes/Diskurz o izvirih in 

temeljih neenakosti med ljudmi, ki je prav tako kakor prvi prejel nagrado dijonske akademije 

in prav tako kakor prvi diskurz sproţil strastno polemiko, pa se Šparta pojavlja kot sinonim za 

častivredno zakonodajno politiko. Enake ali sorodne vzroke akcentuiranja Šparte in Likurga 

bi lahko videli pri njegovemu sodobniku Mablyju, verjetno pa je podobne aspiracije imel tudi 

Linhart, saj se je odločil tudi na Kranjskem aktualizirati evropsko razsvetljensko temo, ki je 

burila duhove v Franciji in drugod, se pravi, predavati o Likurgovi zakonodaji. Zasidranost 

                                              
50

 Zgodovinska teksta sta: De l'étude de l'histoire (1775) in De la manière d'écrire l'histoire (1783). 
51

 Mably, 1796, 335–336. Odlomek odlično ilustrira filozofskega in zoper predsodke uperjenega duha Lumières, 

obenem pa povzema Mablyjevo prepričanje, da je antična Šparta uspela zgraditi idealno politično in druţbeno 

ureditev, ki je po avtorjevem mnenju vseskozi ostala nepreseţena. Kratek odlomek zarisuje tudi etično oz. 

moralno linijo, oblikovano skozi serijo zgledov, tako značilno za Mablyjevo pisanje.  
52

 Na primer ţe Michel de Montaigne (1533–1592) v svojih Esejih (Essais, 1. izdaja 1595). 
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Rousseauja v špartanskih sociopolitičnih in sociokulturnih vizijah določajo predvsem štirje 

razlogi:
 53

 

 

1. Rousseau je bil obseden z druţbeno korupcijo in z nujnostjo moralne regeneracije, pri 

čemer se je upiral ekonomski modernizaciji, ki se je v 18. stoletju postopoma krepila, estetsko 

kultiviranje pa je povezoval z moralno dekadenco. Zato mu je lahko Šparta, sama ne posebno 

kultivirana in brez pravega posluha za pretanjenost, sluţila kot pozitivna referenca »srečne 

nevednosti«, ki z mogočno pokončnostjo in brez odvečne briljantnosti stopa v kontrast z 

atensko »eleganco« (élégance), »vljudnostjo in dobrim okusom« (la politesse et du bon goût). 

»Tam«, v Šparti, zapiše Rousseau (1750) in se pri tem sklicuje na prenesene govorice, »se 

ljudje rodijo z vrlinami in zdi se, da tudi sama atmosfera v deţeli podpira vrlino«. (Là ... les 

hommes naissent vertueux, et l’air même du pays semble inspirer la vertu.) V Drugem 

diskurzu Rousseau (1755) »preprostost« (simplicité), »strogost« (sévérité) in »uniformnost« 

(uniformité) vidi v tesni bliţini »naravnega stanja« (état de nature; gre za zelo pomembno 

kategorijo Rousseaujevega politično filozofskega sistema). 

 

2. Za Rousseauja je bila Šparta sinonim za vrlino in drţavljansko moralo, patriotizem in 

predanost kolektivu. V tem naj bi Šparta z umerjenimi habitusi, neupogljivim duhom, ki je 

zmoţen kolegialnega odnosa z drugim, s trmasto strogostjo in z vojaško discipliniranostjo 

realizirala kolektivne razsvetljenske (in tudi ţe starejše) sanje o integraciji individualnega in 

kolektivnega. 

 

3. Rousseaujev ideal – v pomenljivo vzpostavljeni bliţini druţbenih reprezentacij 

špartanskega – je bil omejiti zasebne pristojnosti v korist kolektivnih. Znotraj tega velja 

opozoriti na mesto ţenske v špartanskem druţbenem univerzumu in na lokalizacijo ţenske v 

Rousseaujevem filozofskem sistemu; četudi je imel Rousseau tendenco, da bi ţenske vladale 

nad moţmi (tudi v javnosti), za »nenaravno«, je vendarle vedel in ni tajil – kakor je tako 

značilno za kasnejše romantično-nacionalno obdobje, v katerem politična vrednost in 

druţbena cena moškega zrasteta zelo visoko na škodo ţensk, pri čemer je utaja ţe 

pridobljenih pravic ţensk obči topos –, da so Špartanke v čast in slavo svoje deţele in v 

skupno srečo kolektiva vladale moţem tudi v javnosti. Dejstvo pa je, da Rousseau ţensk prav 

v zvezi z omenjeno temo ne izpusti (povsem) iz svojega nagovora (v Drugem diskurzu), 

ampak jim pripiše tisto mesto, za katerega meni, da ga bi morale v njegovi viziji 

razsvetljenskega reda zasesti. Njegov motor torej nista zamolčanje ali popolna pozaba, ampak 

– za ţenske ne ravno prijetna – premestitev vrednotenja.
54

 

 

                                              
53

 Cf. Rawson, 1969; Viroli, 1987; Pagden (ed.), 1987, in Cartledge, 2005. 
54

 Odlomek gre takole: »Tako so ţenske poveljevale v Šparti in tako si vi zasluţite, da bi poveljevale v Ţenevi. 

Kateri barbarski človek (moški) bi se lahko upiral glasu časti in razuma iz ust neţne soproge; in kdo ne bi 

preziral jalovega razkošja, ko vidi vašo preprosto in skromno opravo, ki se zaradi sija, prejetega od vas, zdi 

najprimernejša za lepoto? Vi morate zmeraj s svojo ljubeznivo in nedolţno oblastjo s svojim sugestivnim duhom 

vzdrţevati ljubezen do zakonov v drţavi in slogo med drţavljani; s srečnimi porokami zdruţevati razdeljene 

druţine; predvsem pa s prepričljivo blagostjo svojih naukov in s skromnimi milinami svojega pogovora 

popravljati napake, ki jih bodo naši mladi ljudje dobili v drugih deţelah, odkoder namesto tolikih dobrih stvari, 

ki bi jim lahko koristile, s pobalinskim tonom in s smešnim videzom, dobljenim med izgubljenimi ţenskami, 

prinašajo zgolj občudovanje do ne vem kakšnih domnevnih veličin, frivolnih plačil za suţnost, ki ne bodo nikoli 

vredne plemenite svobode. Bodite potemtakem zmeraj to, kar ste, častite varuhinje šeg in blagih vezi miru in še 

naprej ob sleherni priloţnosti uveljavljajte pravice srca in narave v prid dolţnosti in vrline.« Cit. po Rousseau, 

1755. Cf. tudi Bahovec, 1993. 
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4. Rousseau je Šparto ikoniziral tudi zaradi Likurgovih zakonodajnih uredb. Tem je pripisoval 

odrešilno vlogo pri vzpostavljanju druţbene stabilnosti, reda in trajnosti. Likurgovi ţelezni 

zakoni naj bi – po Rousseauju – skupaj s šegami in z njihovo komemoracijsko cikličnostjo, 

imeli kohezivno funkcijo in naj bi ohranjali skrivni čar patriotizma. 

 

Nobenega dvoma ni, da je predstavljala Šparta, kakršno so si pač v razsvetljenskem duhu za 

lastne potrebe konstruirali, za Rousseauja, za Mablyja, verjetno pa tudi za Linharta, pripraven 

zgodovinsko-političen mit, prek katerega je bilo mogoče na eni strani vzpostaviti kritičen 

model za presojo aktualnih političnih situacij, na drugi strani pa dokazati, da je morala ključna 

prepozicija politike in da so dobre šege (fr. moeurs, lat. mores) bistveni pogoj veličine in s 

tem tudi prosperitete drţav. Rousseau, kakor piše Cartledge (2005), seveda ni izumil 

špartanskega mita, vseeno pa ga je pomembno predelal in priredil za idealen vzvod svoje 

politične filozofije. Prav v tej novi rabi špartanskega mita, v njegovi nekoliko onirični in 

utopični razseţnosti (nemara pa tudi v spretni, navidez »korektni« izrinjenosti ţensk v pasivno 

in zasebno sfero), verjetno tiči razlog za njegovo veliko odmevnost v času razsvetljenstva. 

 

Po tem kratkem sumarnem orisu pomenskih referenčnih mreţ in druţbenih reprezentacij, v 

katere se vpisuje razsvetljenski sklic na Šparto in na Likurga, bi mogli reči vsaj to, da se 

Anton Tomaţ Linhart s svojim predavanjem o Likurgovi zakonodaji (morda pa tudi z drugim 

izgubljenim besedilom iz ameriške osvobodilne vojne)
55

 nedvoumno vpisuje v prepoznavno 

mreţo mednarodne razsvetljenske komunikacije, ki vsaj nakazuje republikanske mentalne 

zastavke, in nemara je bil prav to tudi eden od razlogov, da sta omenjeni Linhartovi besedili 

danes »izgubljeni«.
56

 Za kaj več pa bi morali poznati njuno vsebino in – še bolj pomembno – 

način zapisa. 

 
 
 
 
 
 

                                              
55

 Gl. Gspan, 1950, 275–277 in 416–417 – gre za omembe v Linhartovem pismu Kuraltu z dne 5. aprila 1781, in 

Gspanovo op. na str. 534–535. V pismu Kuraltu omenja svojo novo »tragedijo« o celebre Major André, ki se je 

boril na strani angleške kolonialne vojske v ameriški vojni za neodvisnost.  
56

 Četudi Linhart nemara po mentalitetni konstituciji – podobno kakor Schlözer in drugi Nemci, ki so se v svojih 

razsvetljenskih delovanjih zaustavili na zelo jasno zarisanih mejah – nikdar ni brez preostanka pripadal 

republikanskemu duhu (kolonialistični vojak John André je – po avtorjevih izvajanjih – kot glavna oseba 

Linhartove drame npr. vpet v strukturo, ki ne afirmira republikanskega habitusa), je za rigidne meje kranjske 

percepcije ţe sama prisotnost teme, ki se pribliţuje demokratični ureditvi in ki bi utegnila v ljudeh sproţiti misel 

ali razmišljanje, nepojmljiva (inheimlich). S tega zornega kota je delovanje navidez nenamerne amnezije zelo 

indikativno in kajpak strukturno.  
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Grafični prikaz 8a: Linhartovi premiki. 

Po: Kidrič (1930), Koblar (1932), Slodnjak (1934), Gspan (1950 in 1967),  

Kalan (1967/1968 in 1979), Pogačnik (1969), Zupančič (1972), Svetina et al. (2005). 

 
 

 

LEGENDA: 

       1767–1773: Ljubljana (jezuitska gimnazija) 
   1773–1776: Vrzel v podatkih           
         1776–26. 10. 1778: Stična (samostan, izstop iz ozke sholastike) EPISTEMIČNI PRELOM 
     

Študijsko-izobraţevalna pot: november 1778–avgust 1780:   Ljubljana – Dunaj – Ljubljana  
   Na Dunaju posluša Sonennfelsova predavanja iz finančnih, policijskih in trgovskih ved. 
          

1781:Ob vrnitvi v Ljubljano je poln idej in načrtov: – Razgrnitev razsvetljenskega dispozitiva (konfiguracije) 
– Kulminacija spoznavnih zmožnosti 
– Načrt za hkratno delovanje v dveh razsežnostih: 
translokalne (trans-etnične) intelektualne povezave in 
lokalne izboljšave (prvi del projekta obtiči, drugi zaţivi). 

       
1783–1795: V Ljubljani in na Kranjskem razvije vrsto dejavnosti, ki pomenijo aplikacijo in implementacijo vrste 
razsvetljenskih načrtov, ki so v zastavkih razvidni ţe iz besedil in govorov v letu 1781. 

 
       AFIRMACIJE – uradniške (deloma tudi premoženjske):   
      Po letu 1783 Linhart razvije izjemno   1783 – Sluţba protokolista na okroţnem uradu Ljubljani 
  druţbeno aktivnost v majhen merilu,   1785 – Sluţba okroţnega šolskega komisarja v Ljubljani  
      Izredno veliko premikov na mikro nivoju.  1769 – Sluţba tajnika deţelnega glavarstva v Ljubljani 
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Razsvetljenska tendenca k »celostnejšemu razumevanja sveta« se seveda v prvi polovici 19. 

stoletja v nasprotju z mnenjem kakega Petra Vodopivca (1986, 8) ni – zaradi »naravnega« 

poteka zgodovinskih procesov (avtorjeva naturalizacija fenomenov, ki kaţe na nereflektirano 

sprejemanje preteklega dogajanja) – kar »morala« umakniti v ozadje (kar bi pomenilo, da 

sredi »naravnega« spontanizma obstajajo nujne zgodovinske okoliščine, v katere zgodovinski 

akterji niso vpleteni in zanje niso odgovorni, skratka, da je moţna ena sama pojasnitev 

zgodovinskega dogajanja), pač pa je bila zaradi kompleksnih političnih in ideoloških 

razlogov, ki jih je v politični in druţbeni red naplavila prebujajoča se nacional(istič)na 

doktrina 19. stoletja, bolj ali manj surovo blokirana, potisnjena v ozadje in potlačena.
57

 Ta 

doktrina seveda ni bila brez nosilcev, beneficientov in simpatizerjev, pa tudi ne brez 

nasprotnikov itn. Raziskati okoliščine te potlačitve, intelektualne erozije in degradacije, ki sta 

potlačitev na več druţbenih področjih spremljali, je prva naloga slehernega resnega 

zgodovinopisja. Vsekakor za razumevanje zapletenega dogajanja v zgodovinopisju v 19. in 

20. stoletju ni dovolj ponavljanje in pogrevanje spoznanj o tem, kako se je »po vsej Evropi 

zgodilo« (in ne le v Franciji)
58

, da je razsvetljenstvo v prvi polovici 19. stoletja zaradi 

določenih interesov (politične reakcije) in iz njih izhajajočih posegov na mnoţični 

reprezentacijski ravni dobilo negativno podobo, s pomočjo katere je bil razsvetljenskemu 

mišljenju v marsikaterem oziru odvzet status znanstvenosti, medtem ko je nacionalnim 

interesom prilegajoči se historizem v tem procesu pridobil »status znanstvenosti«. Pomembno 

pa je to dogajanje v posameznih kontekstih preučiti in poskusiti najti odgovore na vprašanje, 

zakaj konkretno je do tega prišlo, kdo so iniciatorji in kdo nosilci novega reţima, kaj je njihov 

enjeu, na kakšen način je nova ideološka konjunktura razdrla ali zgolj prekrila staro, zelo 

natančno je treba analizirati interese posameznih skupin in posameznikov in ugotoviti, kje 

obstajajo (notranje) točke odpora zoper novi represivni reţim (ki koincidira z novim režimom 

zgodovinskosti, če naj uporabimo Hartogov koncept; gl. Hartog, 2003)
59

 ali kje se te točke v 

                                              
57

 Da ta potlačitev širše perspektive v percepciji zgodovinskega dogajanja ni bila docela uspešna, dokazujejo 

mnogi zgodovinarji 19. stoletja, ki novi zoţitvi v nemškem zgodovinopisju niso sledili brez zadrţka, prav tako 

ne na način spontane adaptacije na novo vodilno idejo (historistična postavka). Omenimo zgolj Julesa Micheleta 

(1798–1874), Jacoba Burckhardta (1818–1897) ali celo Fustela de Coulangesa (1830–1889). Eric Fauquet 

(1997) vidi pri Micheletu, ki je nekakšen »prosti strelec« med francoskimi zgodovinarji v 19. stoletju, določene 

komponente historizma (pravi, da je njegovo branje Herderja in Grimma izrazito filološko, sem ter tja celo 

folkloristično in s tem zunaj filozofsko-zgodovinske zastavitve), čeprav sta njegov široki nabor problematik in 

pristopanje k njim prej razsvetljenska kakor historistična. Gl. tudi Cadiou et al., 2005, 69–70. B. Čas (1996) 

Burckhardta skupaj z Linhartom in drugimi mimo epistemičnih opredelitev uvršča med začetnike t. i. »kulturne 

zgodovine«. Odlična pa je Hartogova (2001) monografska študija o v mnogih aspektih atipičnem francoskem 

zgodovinarju iz 19. stoletja Fustelu de Coulangesu. 
58

 Dejansko je prav narobe: v Franciji negativna podoba razsvetljenstva, kljub reakciji, ki se je konsolidirala 

okrog nekdanjega revolucionarja Napoleona, ni nikdar povsem prevladala, številni razsvetljenski doseţki pa so 

bili vseeno integrirani v druţbene zastavke in teme nenehnih disputov. O tem dovolj jasno pričajo dela 

Constanta, Tocquevilla, Micheleta idr., za katere danes še vedeli ne bi, če bi ţiveli v kaki drugi – npr. 

srednjeevropski – deţeli. (In še huje je, da se celo danes, ko bi imeli to nesrečo, da bi se rodili v Sloveniji, obdani 

z današnjimi spoznanji slovenskega intelektualnega polja, s svojimi doseţki, ki jim slovenska druţbena znanost 

še vedno ni kos in jih ne razume, ne bi mogli prebiti.) 
59

 Hartog z režimom zgodovinskosti meri na obdobju ustrezno formulacijo izkušnje časa, ki retrogradno modelira 

naše načine govorjenja, doţivljanja, čutenja idr. S prodiranjem v režim zgodovinskosti določene dobe sestopamo 

v partikularen red odnosov, interakcij, komuniciranja med agensi (ki ni enak našemu današnjemu redu), 

vstopamo v mišljenjski prostor, ki ni kar dan (sam od sebe, od narave ali od boga), temveč ga moramo šele 

»razbrati«. Historizem kot partikularen režim zgodovinskosti je v tej perspektivi ujet v iluzijo, da je v njegovih 

okvirih pomen v času omejen zgolj na zgodovinske »danosti« (ki jih enkrat za »vselej« predstavljajo 

»zgodovinska dejstva«) in na površno poznavanje okoliščin v vektorskem zaporedju produkcije pomena. Ne vidi 

pa, da je »teoretski« vpis spontana epistemologija, ki je vselej ţe imanenten izbranemu diskurzu, pa najsi bo ta 
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posameznih kontekstih pojavljajo.
60

 Količinskost, ki nastopa kot argument v »znanosti« in kot 

orodje v oblastnih manipulacijah, ne more odpraviti pomanjkanja vsebine, lahko pa vsebinski 

primanjkljaj za trenutek suspendira, ga za hip naredi nevidnega. Količinski argument prav 

tako ne nadomesti pertinentne strukturne argumentacije. Argumentacija, ki se opira na 

(količinsko ali numerično) premoč ene opcije nad drugo ter se sklicuje na mnoţično 

razširjenost določenih idej, ki so sestavine ideoloških konjunktur, je eno (ne sodi v znanost), 

razumevanje in eksplikacija kompleksnih zgodovinskih procesov skupaj z analizo omenjenih 

konjunktur, njihovih intrig in motivov, pa je nekaj čisto drugega (šele takšna zastavitev lahko 

meri na status znanstvenosti). 

Kar je pred dvajsetimi leti Jürgen Kocka (1987, 91) zapisal za nemški svet, še zmeraj in 

nemara še tem bolj pa to velja za »slovensko zgodovinopisje« (ker v slovenskem 

zgodovinopisju ni dejanskih in izostrenih diskusij, ki bi se lotevale temeljnih epistemičnih 

kategorij faire de l’histoire in dejansko intervenirale v svet preteklih »zmot«): »Razmerje 

zgodovine z razsvetljenstvom je [v Nemčiji – op. avt.] vsekakor napeto, tradicionalno in 

trenutno«, zaradi česar se vsaka – še tako metodična in konsistentna – diskusija razpusti v 

primerjalnem momentu z objavljeno produkcijo, ki ne vzdrţi resne kritike, vendar pa ima na 

svoji strani argument količine.  

Antropološki obrat v zgodovinopisju, ki opozarja na primanjkljaje »zgodovinskega diskurza« 

in se načrtno loteva tistega, kar je tradicionalistično zgodovinopisje puščalo ob strani, 

namenoma izpuščalo ali imelo za samoumevno, odpira perspektivo za analizo mnogoterih 

perspektiv, naključnega, nestabilnega, odrinjenega in razgalja, kje, kako in na kakšen način se 

druţbene reprezentacije s svojo močno simbolno funkcijo nenehno vrivajo v realnost samo, 

realnost pa se prav tako nenehoma projicira v imaginarno. Šele ko postane enodimenzionalen 

pogled na zgodovino problematičen, se lahko v vidnem polju sploh pojavijo (izplavajo iz 

prisilnih leg in vklenjenosti) dejanski sugestivni predmeti (prej enostransko) prisvojene in 

ponotranjene (narodotvorne) zgodovine: miti, legende, stilizacije, retorike, olepšave, intrige, 

zamolki, amnezije, potlačitve ipd., ki so potrebni korektiva, nove razčlenitve in analize. 

»Zgodovinska pojasnitev fenomenov lahko doseţe razgledno točko le na racionalnih temeljih: 

                                                                                                                                             
čisto pripovedništvo ali konceptni tekst, in da so iz tega zornega kota »zgodovinska dejstva« le stranski konstrukt 

ţelenega, ţelje in motivov, ki narekujejo diskurz. 
60

 Kot zgled za »odpornost« zoper vladajočo konjunkturo si na hitro oglejmo še nekoga zunaj zgodovinopisnega 

polja. Marie-Henri Beyle (1783–1842) alias Stendhal, kakor npr. Prešeren, tudi sam dedič in nadaljevalec 

razsvetljenskega mentalnega dispozitiva in mišljenjskega horizonta sredi tujega mu okolja nacionalnega 

sentimenta in romantike, ki je – nadvse študiozen – vse ţivljenje (v današnjem ţargonu bi dejali: prav 

antropološko; sicer pa je izraz antropologije uporabil ţe Kant) spremljal in preverjal učinke »drobnih dejstev«, je 

ob spoznanju, da ima zapisana beseda kot fiksirana evokacija, nekakšna zunanja memorija, časovno in socialno 

daljnoseţno moč in da sodi v konstitutivni del kolektivnega imaginarija, postal – čisto po razsvetljensko – 

skorajda obseden s klasifikacijami, študijami različnih fenomenov in poskusi, da bi jih opredelil. Njegova 

prizadevanja, tako zelo sorodna enciklopedističnim vizijam, da bi prek taksonomij prodrl v jedro problemov in 

fenomenov, jih ugledal »bolj jasno« in niansirano, so se opirala na (razsvetljensko empiristično) prepričanje, da 

»misliti o nečem, pomaga, da to tudi občutimo« (Stendhal, 1957 [1829], 7). Ker pa je Stendhal začel objavljati 

relativno pozno, pri štiridesetih letih je postal znan kot pisec, pri sedeminštiridesetih pa je objavil svojo prvo 

pomembno knjigo (Rdeče in črno, 1830), je s svojo razsvetljensko formo mentis kakor nekakšna arrière-garde 

nastopil v obdobju, ko je ţe prevladovala romantika, ki se je v veliki, četudi neprimerno manjši meri kakor v 

Nemčiji in Angliji, vzpostavila prav skozi zanikanje, utajevanje in motivirano pozabo razsvetljenskih pridobitev. 

Tako je Stendhal lahko veljal le za zunajserijskega »demodiranega privrţenca Helvétiusa« (kakor ga je označil 

urednik tedanjega časopisa Le Globe), se pravi nekdo, o komer je kritika molčala, bralci pa ga verjetno tudi zato 

niso pogosto jemali v roke (šele kasneje so se nad njim navdušili Mérimée, Balzac idr., tako da se je iz arrière-

gardista spremenil v avant-gardista, kar je v nasprotju s teleološko koncepcijo časa in tortura za historistično 

pamet). 
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le tako lahko doseţe povečanje senzibilnosti za zgodovinsko problematične konstelacije«, v 

Veynovem diskurzu intrige, in »v odkritju teh konstelacij ter v spoprijemu z njimi leţi zavest 

o drugačnih, drugih moţnostih, v luči katerih«, končajmo ta citat Jürgena Kocke (ibidem, 97), 

»dana stvarnost, izpostavljena legitimizacijskim pritiskom, izgubi svoje domnevno 

samorazumevanje«. 

Zaustavimo se za zdaj na tej nekoliko polemični točki, ki je obenem točka refleksije in bi v 

polju slovenskega zgodovinopisja morala predstavljati desiderat za vsakega resnega 

zgodovinarja in zgodovinarko. Navedli smo dovolj gradiva za razmišljanje, ki smo ga 

ustrezno epistemično uokvirili, in nanizali dovolj temeljnih vprašanj in problematik za 

nadaljnje kritične elaboracije, ki smo jim tudi ţe nakazali smer. Teh se bomo lotili v 

prihodnosti.  

 

 


