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DEMENTIA MILITANS  
 

 

Ker teče že četrto leto, odkar so projekti, ki sem jih pripravil in prijavil ali zgolj 

pripravil za kandidiranje na razpis ministrstva, pristojnega za znanstveno 

raziskovanje, postali nenadoma nesprejemljivi, se mi zdi smiselno nazorno prikazati 

kriterije in postopke zavračanja na delu. Ne prvi in ne drugi nimajo z znanostjo več 

skupnega kakor to, da jih uporablja ministrstvo, ki je pristojno za znanost. Ker gre 

očitno za linčanje moje osebe in za to, da "stroke" (natančneje: srenje) ne dopuščajo 

ničesar, kar bi bilo drugačno od tistega, kar deklamirajo v zboru in prodajajo kot 

realnost samo, v ekonomični obliki objavljam "arumentacijo" zavrnitve, ki se 

pretvarja, da ni to, kar je: sprenevedavo izključevanje. Objavljam jo tudi zato, ker 

gre za zgodovinski vir, na podlagi katerega bo zmeraj mogoče rekonstrirati spontano 

ideologijo "strokovnjakov" našega časa in kraja.  

 

1. SUMIRANI 4 VPRAŠALNIKI RECENZIJ Z ODGOVORI 

 

Znanstvena pomembnost 

1. Ali so zastavljeni cilji izvirni in inovativni? 

□  (3)
*
 Projekt ne sodi v zgodovinopisje, če bi bil drugače zastavljen (sic!), bi bil 

lahko zanimiv.
**

 

□  (5) Cilji so moderni in inovativni. 

□  (3) ni komentarja 

□  (3) ni komentarja 

 

2. Kakšna je znanstvena pomembnost zastavljenega problema? 

□ (3) Znanstvena pomembnost glede na cilj je ustrezna. (Kaj pomeni stavek?) 

□ (5) Znanstvena pomembnost glede na cilj je ustrezna. (?) 

□ (3) ni komentarja 

□ (3) ni komentarja 

 

3. Kakšen bo učinek projekta na obstoječe znanstvene koncepte in metode, če 

bodo cilji projekta doseženi? 

□ (3) Učinek bi lahko bil pozitiven, če bi dejansko izhajal iz stvarnih spoznanj 

zgodovinske stroke (druge »stroke« so kajpada ničvredno blebetanje, op. D.R.) in 

razpoložljivega gradiva. 

□ (4) Učinek bi lahko bil pozitiven, če bi izhajal iz stvarnih spoznanj zgodovinske 

stroke in razpoložljivega gradiva. Projekt in zasnova tudi ne upoštevata soc. zgod. 

razmer, temveč enosmerno izhajata iz kritike nac. ideoloških konceptov (dejanskih in 

namišljenih). 

□ (3) ni komentarja 

□ (3) ni komentarja 

 

 

 

                                                           
*
  Številke v oklepajih so numerične ocene v lestvici od 1 do 5; sledijo jim - kadar pač jim - komentarji 

recenzentov. 
**

 Ekscesivne nesmisle podčrtal D.R.; posebne grotesknosti so podčrtane z dvema črtama. 
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Znanstveni pristop 

4. Ali predlagani teoretični koncept(i) zagotavljajo primerno realizacijo ciljev 

raziskovalnega projekta? (preskoki iz ednine v množino seveda ne motijo ne 

razpošiljalcev vprašalnika ne recenzentov, op. D. R.)  

□ (3) Koncept temelji v ideološkem obrazcu z vnaprejšnjimi sodbami. 

□ (1) Koncept temelji v teoretsko ideološkem obrazcu, ki vnaprej podaja tudi že sodbe 

in ocene brez preverjanja stvarnega gradiva in spoznanj zgodovinopisja. 

□ (3) ni komentarja 

□ (4) ni komentarja 

 

5. Ali predlagane metode zagotavljajo primerno realizacijo ciljev raziskovalnega 

projekta? 

□ (3) Metode niso jasno razložene, jasno je le, da izhaja utemeljitev iz vnaprejšnjega 

ideološkega stališča. 

□ (1) Metode niso jasno razložene, jasno je le, da izhaja utemeljitev projekta iz 

vnaprejšnjega izrazito ideološko obarvanega stališča. 

□ (3) ni komentarja 

□ (4) ni komentarja 

 

Znanstvena zmožnost projektne skupine 

6. Kakšna je raziskovalna zmožnost in usposobljenost odgovornega nosilca 

projekta? 

□ (3) Nosilec je vsekakor ustrezno usposobljen, vprašanje pa je, koliko se je dejansko 

pripravljen posvetiti kritični analizi gradiva. 

□ (3) Nosilec je vsekakor ustrezno usposobljen, vpr. pa je, koliko se je pripravljen 

dejansko posvetiti stvarni analizi gradiva. 

□ (3) ni komentarja 

□ (5) ni komentarja 

 

7. Kakšna je raziskovalna zmožnost in usposobljenost raziskovalcev? 

□ (3) Skupina nima nobenega zgodovinarja, zato le deloma ustreza. 

□ (3) Skupina delno ustreza zahtevam (čigavim? op. D. R.) Očitno je, da nima 

nobenega zgodovinarja. 

□ (3) ni komentarja 

□ (3) ni komentarja 

 

Relevantnost raziskovanja (za gospodarski in družbeni razvoj) 

(samo za usmerjene temeljne raziskovalne projekte) 

8. Kakšen je pomen projekta za gospodarski, tehnološki in kulturni razvoj 

Slovenije? (sprašujem sebe in sestavljalce, zakaj znanstvena spoznanja po njihovem 

niso pomembna za družbeni razvoj? Nemara zato, ker bi kdo opazil, da družba ni 

»gospodarstvo«?, op. D. R.) 

□ nič 

□ (3) ni komentarja 

□ nič 

□ nič 
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Raziskovalno okolje 

9. Ali raziskovalno okolje prispeva k večji verjetnosti (!) raziskovalnega uspeha? 
□ (3) V raziskovalnem okolju ni kompetentnih poznavalcev zgodovinopisja. 

□ (3) V raziskovalnem okolju skoraj ni poznavalcev dosedanje zgod. 

□ (3) ni komentarja 

□ (4) ni komentarja 

 

10. Kakšna je vključenost projektne skupine v mednarodne raziskovalne tokove? 
□ (4) Zelo ustrezna, čeprav enostransko usmerjena na francosko zgodovinsko 

antropologijo. 

□ (4) Zelo ustrezna, čeprav enostransko usmerjena na francosko zgodovinsko 

antropologijo.  

□ (3) ni komentarja 

□ (5) ni komentarja 

 

11. Ali je primerna velikost in sestava skupine, obseg predlaganih ur ter finančni 

zahtevek? 

□ (3) ni komentarja 

□ (3) ni komentarja 

□ (3) ni komentarja 

□ (4) ni komentarja 

 

Celotna ocena projekta 

□ (3) Projekt s stališča zgodovinopisja sprejemljiv le, v kolikor izhaja iz stvarne 

kritike in analize zgodovinopisnih stališč. 

□ (3) Vseeno je projekt s stališča zgodovinopisja sprejemljiv le, če izhaja s stališča 

kritike dejanske stvarnosti in dejanskega stanja v zgodovinopisju in ne namišljenih, že 

davno preseženih tez in hipotez (pravi oseba, ki v točki 10 pravi, da je vključenost 

projekta v mednarodne raziskovalne tokove sicer enostransko francoska, vendar zelo 

ustrezna, znano je, da imajo »medarodni raiskovalni tokovi« najraje »že davno 

presežene teze in hipoteze«, op. D.R.). 

□ (3) ni komentarja 

□ (4) ni komentarja 

 

 

Priloga 2 

Vprašalnik za oceno 

predlogov raziskovalnih projektov na 

področju 

humanistike 
 

1. Aktualnost predlagane teme 

 

Recenzent 1:  

b) v novi obdelavi znanstvenih problemov 

c) v novih večjih sintezah 

d) v teoriji in metodologiji stroke 

Recenzent 2:  

b) v novi obdelavi znanstvenih problemov 
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c) v novih večjih sintezah 

Recenzent 3: 

b) v novi obdelavi znanstvenih problemov 

Recenzent 4: 

c) v novih večjih sintezah 

d) v teoriji in metodologiji stroke 

 

2. Primernost predlaganih metod, ki bodo uporabljene pri raziskavi: 

 

Recenzent 1: 

a) Ali je teorijska in metodološka podlaga raziskave na ravni sodobnih raziskav te 

vrste v svetu? DA 

Recenzent 2:  

a) Ali je teorijska in metodološka podlaga raziskave na ravni sodobnih raziskav te 

vrste v svetu? DA 

Recenzent 3:  

a) obkroženo (!) 

Recenzent 4: 

a) obkroženo (!) 

 

3. Mednarodna povezanost ekipe: 
Recenzent 1:  

a) Ali je projekt mednaroden? DA 

Recenzent 2:  

a) Ali je projekt mednaroden? DA 

b) Ali so v projekt vključeni tuji sodelavci? DA 

Recenzent 3:  

a) Ali je projekt mednaroden? (obkroženo) 

Recenzent 4: 

a) Ali je projekt mednaroden? (obkroženo) 

 

4. Racionalnost programa: 
Recenzent 1:  

a) Ali je velikost skupine in obseg materialnih stroškov ustrezna glede na predloženi 

program in obljubljene rezultate? DA. 

Recenzent 2:  

a) Ali je velikost skupine in obseg materialnih stroškov ustrezna glede na predloženi 

program in obljubljene rezultate? DA. 

Recenzent 3: 

a) Ali je velikost skupine in obseg materialnih stroškov ustrezna glede na predloženi 

program in obljubljene rezultate? 

Recenzent 4: ni odgovora.  

(Kaj je s spoli in števili bi morali pojasniti sestavljalci vprašanika). 

 

5. Ali so v projekt vključeni mladi raziskovalci? 
Recenzent 1:  

ni odgovora 

Recenzent 2: 

ni odgovora  



Drago Braco Rotar, Dementia militans  
 

Monitor ISH, III/1–4, 2002, 378–395. 

 

 

 
5 

 

Recenzent 3:  

ni odgovora 

Recenzent 4: 

ni odgovora 

 

6. Kako ocenjujete predlog projekta? 

Recenzent 1:  

pomanjkljivo 

Recenzent 2:  

pomanjkljivo 

Recenzent 3: 

pomanjkljivo 

Recenzent 4: 

dobro 

 

2. DEMENTIA MILITANS ALI UNIKATNA SLOVENIJA 

(Protest zoper to, da se infantilne fantazme upoštevajo kot recenzije znanstvenih 

projektov) 

 

Expositio: nekdo je očitno uvrstil moj projekt v disciplinsko polje  »zgodovinopisje«, 

čeprav je bil adresiran na polje »kulturologija«. Ne trdim, da bi bil sprejem v tem 

drugem polju kaj boljši, izkušnje zadnjih nekaj let kažejo, da ne. Naslov projekta je 

RAZMEJEVANJA, IDENTITETE, DRUGI. TRANSFORMACIJA PROVINCE V 

DRŽAVO V SREDNJI EVROPI. PRIMER SLOVENIJA. Ne naslov ne besedilo 

prijave projekta ne vsebujeta samohvalisanja in ne predstav o zgodovini, kakršne se 

cenijo v srednjeevropskih »strokah« s slovenskimi vred. Našli so se štirje recenzenti 

(dva se izdajata za zgodovinarja, za druga dva ne vem, ker nista napisala niti besede), 

ki so izpolnili ne ravno bleščeči vprašalnik urada za znanost, dvema izmed njih se je 

zdelo potrebno dopisati, natančneje, drug od drugega prepisati komentarje. Zadeva je 

videti kot reakcija »zgodovinopisnega« panja ali mravljišča (kar se v žargonu imenuje 

»stroka«, »Fach«) zoper tujek, ki je zablodil vanj. Kakorkoli že, projekt sicer sodi na 

področje zgodovinske znanosti (kakor praktično vse družbene znanosti), nikakor pa 

ne v »slovensko zgodovinopisje« (ki v komentarjih nastopa kratko malo kot 

zgodovinopisje), katerega  »stvarno« poznavanje seveda ne zahteva kakršnega 

posebnega intelektualnega truda, le čas in potrpljenje.  

 

Intriga: Dva izmed recenzentov sta torej tvegala »komentarje« (lani v polju 

»Kulturologija« so jih napisali štirje od petih recenzentov, bila je celo ena tuja 

recenzija, kajpada odlična: koordinator zgodovinarskega ceha letos svojega tima 

ocenjevalcev in Urada za znanost ni izpostavil taki zadregi). Vsekakor med 

ocenjevalci ni oseb, ki sem jih predlagal v dosjeju za kandidaturo, ne slovenskih ne 

neslovenskih (le zakaj je bilo treba dati en izvod v tujem jeziku). Eden izmed 

recenzentov si je olajšal delo in pri vsakem vprasanju podčrtal številko 3; kolikor 

vem, ni bilo med recenzenti nikogar, ki bi pošteno rekel: »ne razumem, za kaj gre, naj 

ocenjuje kdo drugi«, čeprav bi glede na napisano to morala narediti vsaj pisca oz. 

prepisca komentarjev.  

 

Posebna mojstrovina obeh recenzentov – komentatorjev je Priloga 2, v kateri sta 

morala na vprašanja odgovoriti afirmativno, sklenila pa sta z oceno »pomanjkljivo«. 
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Če sta recenzenta sploh kaj izdelala, sta zgodovinski dokument, vir, ki ga bo dobil v 

roke tisti, ki bo proučeval družbene reprezentacije zgodovinske znanosti v teh krajih.  

 

Numerične ocene, ki naj bi jih prepisani komentarji utemeljili, so različne: denimo 

enigmatični stavek stavek »Znanstvena pomembnost glede na cilje je ustrezna« pri 

enem izmed renzentov utemeljuje oceno 3, pri drugem pa oceno 5 (lahko bi enako 

utemeljeno tudi oceno 1). Kaj je to »znanstvena pomebnost glede na cilje« ? Celo 

izdelovalci vprašalnika niso znanosti vzeli vse avtonomije: zanimalo jih je, ali je 

projekt znanstveno pomemben in nič glede na cilje. Morda pa gre pri tej cilj(a)nosti za 

»stvarna spoznanja zgodovinske stroke« in za »razpoložljivo gradivo«. Tudi pomen 

teh sintagmov, nekam skrivnostnih in triumfalnih hkrati, je praktično nemogoče 

razumeti drugače, kakor da gre za kamen modrih oz. za passe-partout, za vitrih, da ne 

bo francosko enostransko, s katerim se slovenski zgodovinopisci znebijo 

epistemologije in drugih znanosti o znanostih. Kaj so torej »stvarna spoznanja«? 

Spoznanja o stvareh? Postvarela spoznanja? Spoznanja, ki jih imajo stvari? Za kakšno 

stvarnost gre? Spet v izogib francoski enostranskosti: gre za Wirklichkeit, Warheit, 

Tatsächlihkeit, Realität? Kaj bi pravzaprav komentatorja rada povedala poleg tega, da 

projekt ne sodi v »zgodovinopisje« po njuno (kar navsezadnje ni kak greh)? 

 

Očitno pa je, da komentatorja ne vesta, kaj je delovna hipoteza (ta je opisana v 

besedilu, s katerim kandidramo za projekte), in pričakujeta od prijave projekta 

ponavljanje »stvarnih spoznanj zgodovinske stroke«. Če bi kandidirali z dokončanim 

projektom, z dokončnimi spoznanji ali s streljanjem v vse smeri, bi to bilo – iz 

zornega kota znanstvenega raziskovanja, seveda pa ne iz zornega kota varuhov 

»zgodovinopisne stroke« – nesmiselno.  

 

Tudi sicer komentatorja neodgovorno mahata okrog z besedami, ki so znanstveni 

koncepti (ta razvada je zelo razširjena v Sloveniji, celo tako zelo, da so vam uredniki 

znanstvenih besedil pripravljeni pokvariti vaše delo in vaše termine nadomestiti z 

napačnimi, da ji le ustrežejo). »Ideologija« je znanstven koncept, za katerega obstaja 

nekaj definicij v nekaj epistemičnih horizontih, ni pa merski instrument diletantov. 

Fenomen, ki ga skozi ta koncept razumemo in obravnavamo, je integralen del 

vsakdanjega življenja in nikogar ni, ki bi lahko shajal brez njega. Ideologija nikakor 

ni nekaj, kar lahko pripišeš drugim, sebi pa ne, ne da bi pri tem spodnesel prav tisto, 

kar hočeš povedati: tedaj si namreč popolnoma znotraj ideologije. »Enostranska« 

francoska (in druge tudi) zgodovinska antropologija, ki gre komentatorjema tako zelo 

v nos, zahteva najprej analizo in upoštevanje »sence, ki jo mečemo na zgodovino« mi, 

se pravi, naše lastne ideologije. Nikjer pa ni mogoče reducirati ideologije na 

»obrazce«: to je spet napačna raba slabo razumljene formulacije. Skratka, nesmiselno 

bi bilo zanikati, da je v mojem besedilu za prijavo projekta na delu tudi ideologija, 

vendar je vkalkulirana v raziskavo kot njen predmet, veliko več nekontrolirane 

(spontane) ideologije je v »stvarnih spoznanjih zgodovinske stroke«. Ideologija tudi 

ni nekaj, kar se vidi s prostim očesom, ampak nekaj, kar je mogoče z analitičnimi 

postopki spoznati (tisto, kar se vidi, je propaganda ali doktrina). 

 

Culminatio: Projekt ne sodi v »zgodovinopisje« in še manj v »zgodovinopisno 

stroko« še iz enega razloga: ker komentatorja očitno ne poznata pomena tega izraza 

ali vsaj dvoumnosti: v anglosaškem svetu pomeni historiography znanost o 

zgodovinski znanosti, drugje so ta izraz sprejeli od tam. Izraza »stroka« oz. Fach ne 
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srečate nikjer zunaj nemščine in nemškega vplivnega območja (vendar to ni 

pristransko, ampak domače), drugje je zgodovina znanost med drugimi družbenimi 

znanostmi. 

Zagotavljam tudi, da »projekt in zasnova« nikakor ne »izhajata iz kritike nac. 

ideoloških konceptov (dejanskih in namišljenih)«, saj nisem mentalno zaostal učenec 

neukih zgodovinopiscev, pač pa se posvečata zgodovinskemu elaboriranju 

nacionalističnih ideologij na določeni lokaliteti in posledicam tega elaboriranja. Sicer 

pa: kako je mogoče danes po Andersonu in njegovi opredelitvi nacije (»narod« ni nič 

drugega, pa če si lokalna psevdo heideggerovska filozofija izmisli še tako pompozno 

hierarhijo med latinskim izrazom in njegovim prevodom) kot imagined community, 

kar tako opletati z izrazoma »dejansko« in »namišljeno«.  

 

Komentatorja mi poskušata podtakniti »vnaprejšnje sodbe« in »ideološki obrazec«, ki 

naj bi bil zanje kriv. Po vsem videzu je to, ker se pač kar naprej ponavlja, njun kronski 

argument (t.j. simptom). Spet smo pri tem, kako razumeta delovno hipotezo in kako si 

predstavljata pot do znanstvenega spoznanja: očitno sodita med tiste, ki neprenehoma 

začenjajo pri seštevanju in ker tako ni mogoče priti do zahtevnejših matematičnih 

operacij, menita, da so kratko in malo izmišljene. V raziskavi se imamo namen opreti 

na zgodovinska in družboslovna spoznanja o nacionalizmih, do katerih so prišli tam, 

kjer so že prerastli osnovnošolske uporabne račune in so se s to problematiko 

kompetentno in profesionalno – in ne zatravmatizirano in mistifikatorno – ukvarjali 

ne glede na t.i. disciplinski »fevdalizem«, ki gospoduje v slovenskem akademskem 

okolju, in do katerih smo nekateri tudi tukaj prišli s svojimi raziskavami. Ne 

nameravam pa misliti, da je (bilo) današnje ozemlje slovenske države na Marsu ali 

nemara celo v Alfa Kentauri; pač pa menim, da so fenomeni (ne glede na to, ali so 

nam všeč ali ne), ki so obstajali in obstajajo v Evropi, obstajali in obstajajo tudi na 

tem ozemlju in v družbi, ki na njem živi. Vprašanje so oblike, količine in razmerja. 

Slovenci zato, ker so (bili) Slovenci, niso (bili) imuni za nič, njihova dejanja imajo (so 

imela) docela konkretne posledice v konkretnih pojmovnih in socialnih kontekstih itn.  

 

Conclusio: Še beseda o metodah, ki za oba komentatorja »niso jasno razložene«, 

medtem ko jima je (z povsem enakimi besedami) »jasno le, da izhaja utemeljitev 

projekta iz vnaprejšnjega ideološkega stališča«: Nič jima ne bi koristilo niti, če bi bile 

jasno razložene. 

 

Ker je očitno, da komentatorja ne vesta, kaj je ideologija (jo pa »stvarno spoznavata«, 

kjer jima paše), in ker sem o tem že govoril, le nekaj besed o nejasno razloženih 

metodah: mislim, da prijava projekta ni metodološki priročnik za manj izobražene 

zgodovinopisce (priročnike, če jih znamo prepoznati in uporabljati, si lahko 

sposodimo v knjižnicah tudi v Sloveniji). Mislim pa tudi, da mora nekdo, ki privoli v 

to, da bo recenzent predlogov za znanstvenoraziskovalne projekte, poznati metode in 

je dovolj, da so v besedilu kandidature zgolj omenjene. Če še ne veste, recenzenstvo 

je mogoče tudi odkloniti.  

 

Seveda komentatorja ne moreta reči prav nič kompetentnega o raziskovalni skupini, 

ker je pač »zgodovinopisje« po njunem prepričanju »stroka« (Fach, od tod zanimivi 

izraz Fachidiotismus, ki bi ga lahko vernakularizirali v »strokovna bebavost«), ki ima 

v posesti »zgodovino«, ne pa znanost o zgodovini, ki je hkrati zgodovinska znanost. 

Kaj če bi začeli kar s tem: za to, da bi bil človek zgodovinar, mu ni treba diplomirati 
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prav na Oddelku za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani. Nadaljevali pa z 

»raziskovalnim okoljem« predlaganega projekta: seveda ni res, da »v njem ni 

kompetentnih poznavalcev zgodovinopisja«, »dosedanjega« kajpada, tisto iz 

prihodnosti naj poznavajo »zgodovinopisci«, naše »raziskovalno okolje« je poleg 

nekaj zgodovinarjev iz Slovenije predvsem Centre de recherches historiques v Parizu 

(s katerim smo doslej realizirali tri skupne projekte in veliko znanstveno srečanje 

marca letos v Ljubljani, na katerem pa ni bilo nikogar izmed slovenskih 

zgodovinopiscev, da bi francoske zgodovinske antropologe vsaj obvestil o tem, kako 

enostranska je usmerjenost v francosko zgodovinsko antropologijo, in o tem, kako 

malovredno je biti tako enostranski; lahko bi jim tudi pokazali vse prednosti 

vsestranske nemške, ameriške ali tudi avstrijske second hand, kmalu tudi slovenske 

seventh hand zgodovinske antropologije. Najbrž je upravičeno domnevati, da 

vsestranski slovenski zgodovinopisci svojih psov ne dajejo enostransko cepiti proti 

steklini in svojih ovac ne proti antraksu z od enostranskih Francozov enostransko 

izumljenimi cepivi).  

 

Finale: Mislim, da je nadaljnje ukvarjanje s temi recenzijami odveč. Protestiram pa 

zoper to, da mi nekdo lahko podtakne svoje imbecilno razumevanje nečesa, o čemer 

se mu niti ne sanja, nato pa to kritizira, kakor da sem za njegove blodnje odgovoren 

jaz, in da to potlej velja za recenzijo stvari, o kateri sploh ne govori. Še bolj pa 

protestiram zoper to, da poskuša kdorkoli na podlagi takih recenzij zavrniti (ali 

financirati) kakršenkoli projekt. 

 

Braco Rotar 

 

Ljubljana, 25. julij 2002  

 


