
Povzetek

Nasbv knjlge nakazuje vsebino
besedila, ki je v glavnem posredeno konkretnim zgodovinskim proce-
som, ki so v zapl€ter h interferencah sproducirali drulbe, v kahr$nih
iivimo danes, _Gre za procese, ki so se dogajali tudi v srednjeevrop-
skih provincialnih okoljih, vendar s precej drugatnimi izhodi v kon-
kretnih drulbenih konstitucijah, kulturnih oblikah in mennlitetah v
XIX. stoletju in pozneje kakor v atlantilki Evropi. Besedila v knjigi so
del rezultatov vei kakor desetletnega raziskoranja evolucije menialnih
vzorcev, ki jih uteleSajo posamiine slojno. poliritno in etniino oprede-
liene kulcule v rako imenoranem dolgem XIX. stolelu v evropskem in
srednjeevropskem prosroru, in inrerpre[acijskih, ro ie historiografskih,
druiboslovnih in ideoloikih poscopkov, s karerimi so reaktualizirali
in funkcionalizirali preteklosiv razlitnih obdobiih z danalnjim v!ed.
Glavna preokupacija besedila je raziasnjevanje razmerja med prereklimi
sittracijami in njihovimi poznejiimi, tudi danainjimi selektivnimi in
sprerninjajoiimi se irterpreraciami.

- 
Pi5ie.ra raziskovalna preokupacija v tem besedilu sega v drugo po-

lovico XVIII. stolerja, skratka v ias, ko so se na obmolju nekdanjega
latinskega kritanswa, v postrridentinski in protesonrski Evropi zad!-
njale spremembe, ki so polzrodile oepohalno diskontinuiteto<, v senci
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katere iivimo 3e danes: razsvetljenstvo z revolucijo in reakcijo nanju,
imenovano restavracija, katere obseg in globina v posameznih evrop-
skih okoljih Ie ni bila izmerjena, Je posebej ne iz zornega kota vsaLda-
njega livljenja in mnolidnega iivljenjskega stila, je bilo tisti moment
v zgodovini Evrope, v Laterem so se radikalno, vendar glede na regije
razlidno, spremenile druibene optike.

Avtor >privilegira< zgodovino prostora, v katerem iivi, vendar ne za-
to, ker bi ielel ustrariti iluzijo o trajnih tendencah, o kontinuiteti, ki bi
od znorraj povezovala razliine erape ene enrirere. in o njegovi superior-
nosti, ampak zato, ker pomanjkljim ali prikrojer,alna (tendendna) razi-
skanost oe omogota, da bi pretekla dogajanja postavili v realne okvire
evropskih zgodovinskih procesov in jih razumeli znotraj njihovih rreii-
mov zgodovinskosti<(.

Na zaiecku siruira raziskovalne in spoznavne priieme znorraj epi-
stemololkih mornosri, ki jih danes imajo druibene in humanistiine
znanostir tam formulira nekaj opaianj o svojem neposrednem intelek-
ualnem okolju, predstavi param€tr€, okrog katerih se strukturira nje-
govo delo, Ti pa so raziskovanje zgodovinskih drulbenih in kulturnih
procesov, skozi katere se oblikujejo izhodilda za razlidne incerpretacije
in rabe preteklosti tako pri pojasnjevanju akrualnih dogajanj kakor pri
Iegitimiziranju dejanj fazlitnih druibenih agensov predvsem v srednje-
evropskem (slovenofonem) prostoru, rendar ob sistemaridnih historid-
nih in sinhronih kontekstualizacijah.

Nato govori o konsuukciji recrospekdvnih teleologij in legitimiza-
cijskih nizon ki sestavljajo razlidne eksksluzivne koncepcije druibe od
avstrijskega imperija v XIX. stoletju in na zadetku XX. stoletja do raz-
liCnih nacionalizmov rega dasa in nacionalnih drlav, nasulih po kon-
cu dvojne monarhije. V posebnem poglavju je predstavljena tipologija
nacionalizrnov, kakor se je razvila po francoski revoluciji v razlidnih
koncih Evrope (od koder so bili posamezni tipi s svojimi specifilni-
mi implikacijami in konsekvencami izvoleni v periferna evropska in
neevropska okolja in tam vzpostavljali le 3ir3o paleto politiino in kul-
turno-ideoloikih amalgamov, Glavna pozornost je posvetena !€danjim
notranjeavstrijskim deZelam in njihovemu fi ltriranemu komunicirenju
z evropskim okoljem,

Glavnina besedila je posveCena dogajanjem v predmartnem obdo-
bju, ki je das monarhitnega obraiunaranja z razsvetljenstvom in hkrati
elaboriranja nacionalizmov tako imenovanih ljudstev brez drlave (in
zgodovine), iz tesar izvirio oekatere pomembne znaiilnosti teh naci-
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onalizmov, ki so prepoznavne ie danes. Avtor razileni nekaj znaiiinih
dogajanj, ugotovi strukrurantne osi zgodovinske situacije, orile ideolo-
lkofunLcionalne vloge glavnih akrerjev (osebnosd in institucij) in €vi-
dentira njihove posledice v poznejiem iasu.

Govori o trajnih ideololkih preokupacijah zlasti v XIX. stoletju in
o modeliranju in upotabljanju tega trajanja v idejnih kulturnih in po-
licidnih spopadih, ureditmh in legitimizaciskih argumentacijah. Orlga
gczlrr sam na sebi sicer ni politiien koncept, niti povsem nov ni, vendar
se ponuja kot orodjev medetniinih in socialnih spopadih dmge polovi-
ce XIX. in zaietkaXX, stoletja. Koncept je zanimig kerje relacija med
ie zdavnaj preteklo drulbeno in kulturno realnostjo ter njeno rabo v
navedenem aasu in pozneje izjemno iibka ali celo neobstojeia, a to ni
oviralo njegove zelo intenzivne eksploatacije v posameznih polititnih
konjunkturah ali pri posameznih ideoloikih formacijah. Ta rabaje kaj-
pada tudi indikator, ki kale naravo teh koniunktur in formacii,

Precej5en del besedila je posveten konsrruiranju. cransformiranju
in opu3ianju in uveljavljanju tako imenovanih konsritutivnih elemen-
rov tedloliahih in etnitnih (nacionalnih in proronacionalnih) drulb v
obravnavanem obdobju, Posebna pozornost je spet posvedena osrednji
evropski regiji. Vedina kriterijev, kakrlni so jeziki in njihovi izvori, alc
tualna domovina in hiporeridna pladomovina, generiini predniki in
odpravlieni predhodniki, sedanje, nekdanje in tuie religije vodijo v poli-
riine ekkluzivnosti in konflikrna razmerja na ozemljih, na katerih so v
ptejinjih situacijah obstajale v teh pogledih neekskluzivne ali vsaj manj
ekskluzivne teritorialne druibe.

Avtor obravnava tudi ideoloiki kriterij zgodovinskosti, ki naj bi bil
podlaga legitimnosti obsojeCih driav in podrejenosti nekaterih etnid-
nih skupin. Prikazanaje opelacionalna moi in hkratna popolna iluzor-
nost in iracionalnosr rega kriterija. Sama zgodovinaje v njem zolena na
zgodovino driavnih uprav. zanje pomembnih dogodkov, je skratka iz-
vleiek nemtkega hisrorizma XlX. stoletja, medrem ko dejanski procesi
vdruibah, ki nosijo dr2ave in omogoiajo dogodke, v taki hiscoriografiji
preprosto de nasropajo, ker bi se z njimi razblinila moi nad preteklostjo,
ki se prek historistitnih obrazcev koncenrrira v rokah nosiicev druibe-
ne_moii. Drurbeba mod in resoitnost prereklosti pa nista dejstvi istega
reda.

V besedilu je govor tudi o konstrukciji ernidne identitete pri Sloven-
cih po modelu, vzetem, bolj spontano kakor hote in zavesrno, iz nem-
ikega >romantiinega< okolja, ki gradi skupnost ljudswa ali naroda prek
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izkljuievanja (najve&rat kombinirano jezikovno, kulturno, religiozno,
rasno) drugih. V tej konstrukciji ni prosrora za kulturne dejavnosti in
!e manj za staliiia in avtonomije. Gre za nekakino mentalno homoge-
nlzacijo, Gleichschdlung, ki omejuje kulturni in mentalni horizont na
tako imenovane nacionalnograditeljske dejavnosti. Drugate pojmovena
umetnost in humanistika sta!e danes vpralljiva v okoljih s tako radici-
jo, V tem kontekstu se na primer anrisemitizem pri slovenskih literatih
ne kate vei kot nepomembno posnemanje avstrijskega okolja v deieli,
kjer ni Judov, ampak kot strukturna nujnost nekega posebnega tipa na-
cionalizma, ki pa v srednjeevropskih okoljih prevladuje do take mere,
da si tam drugatnega ne morejo niti predstavljati,

Avtor razilenjuje implantacijo rodovnega nacionalizma v slove[ofo-
nem okolju in boj oblasti njihovih inrdtucij in odvisnih literatov zoper
dejanske ali domnevne razsvetljenske rcndence, ki bi utegnile ogrozi-
ti zasnovano in nato potekajodo homogenizacijo. Vloge posameznih
osebnosti v reh postopkih, ki jih avtor obravnava znotraj rekonstruira-
nega zgodovinskega konteksta (in ne v liniji hipotetidnega samorezvoja
nacionalnosti), pridajo o ideolo$kih silnicah, ki so obvladovale socialni
prostor v juinih avstrijskih provincah, Konstantna tistka - z v bistvu
istim ciljem, vendar ne ves das z istimi kriteriji - je tako znaiilnost naci-
onalnih kultur, ki so se izoblikovale v odrazlidnih oblasti nadzororanih
in vodenih procesih nacionalne identiEkacije.

Naposled obravnava 3e enosmerno evolucijsko projekcijo v pred-
marlno obdoble kot tas obradunavanja s pridobitvami razsvetljenswa.
Ta projekcija vzpostavlja vektorsko iluzijo in funkcionalizira preteklost
v razmerju do aktualnih poliridnih ali oblashih preokupacij, seveda na
ikodo realnosti in resnidnostne vrednosti zeodovine kotznanosti. Avtor
raziskuje mehanizme cenzuriranja prereklJsri. pozabe in brisanja in pa
neutemeljenih atribucij in prisvajanja, za katere so pottebne ponaredbe
ali pristransko selektivna branja dokumentov preteklosti.

Kljudne besede: memorije, zgodovine, ponaredki, prigrabiwe prete-
klosti, kulture, ideologije, province.
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