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Namesto uvoda

Prvič, zavoljo elementarne higiene, ki je v letu kadrovskih čistk (2010) vodilni kadri Univerze
na Primorskem (okr. UP) in njene Fakultete za humanistične študije v Kopru (okr. FHŠ) niso
bili zmožni, zato pa so nam procesi, ki so se v tem letu odvijali, celo odprli vpogled v najbolj
zavrženo logiko odnosa univerzitetnega in fakultetnega vodstva do intelektualne lastnine in
človeških angažmajev, in, drugič, zavoljo permanentne načrtne politike pozabe s strani
vodilnih (pa tudi drugih) kadrov UP in UP FHŠ sva se ‒ če za nič drugega pa kot
zgodovinsko pričevanje ‒ odločila objaviti predmete (učne načrte) zgodovinske antropologije,
ki sva jih za UP (FHŠ) v celoti sama zasnovala in napisala, četudi so nemara v fazah urejanja
besedil predstojniki in drugi, ki so bili ustrezno habilitirani – in kot taki ravno pri roki, ko so
se predmeti v okviru programov UP FHŠ prijavljali za akreditacijo ‒, uzurpirali/zasedli
mesta nosilcev/nosilk posamičnih predmetov. Ti pač niso avtorji/avtorice navedenih
predmetov in nad njimi nimajo nobenih avtorskih pravic.
Želiva, da se ohrani vsaj dokument o tem, da sva za UP oz. UP FHŠ zasnovala, napisala in za
akreditacijo pripravila celotno smer zgodovinske antropologije, se pravi vse predmete te
smeri (razen enega, tj. »Antropologija spektakla«, katerega avtor je Vladislav Vlado Kotnik in
s katerim sva pomagala tedaj nezaposlenemu V. V. Kotniku do zaposlitve na UP FHŠ, česar
danes ne bi mogla bolj obžalovati) od dodiplomske do doktorske stopnje. Tudi zaradi tega sta
zlohotna čistka in mobing, ki sta ‒ poleg drugih kolegov in kolegic v letu 2010 ‒ zadela oba
snovalca oz. ključna človeka programa zgodovinske antropologije na UP (FHŠ), toliko
nizkotnejša in iracionalnejša. Dr. Tajo Kramberger je vodstvo nelegalno odpustilo na način,
katerega nizkotnost si je v kolikor toliko civiliziranem svetu težko predstavljati, potem ko jo je
šest let zaposlovalo s pogodbami za določen čas (popolno veriženje pogodb) na istem
delovnem mestu (kar je eo ipso kršenje zakona, saj obstoječa zakonodaja dovoljuje le dve leti
veriženja pogodb za določen čas) in za najnižjo možno mezdo, red. prof. dr. Dragu Rotarju pa
zagrozilo z uporabo »krivdnega razloga« za odpustitev, katerega absurdna utemeljitev naj bi
v psevdoakademskem žargonu obalnih »akademskih tajkunov« bila v tem, da je dr. Rotar
»širil peticijo« v prid odpisanim UP FHŠ (peticija je sicer – ali pa naj bi bila – državljanom
in državljankam Republike Slovenije z ustavo zajamčena pravica), in v tem, da je izrekel nekaj
pikrih in kritičnih pripomb na prazne marnje in demagogijo oddelčnih »kolegov in kolegic«
na informativnem dnevu v Škucu v Ljubljani. Ti »kolegi in kolegice« si pač tako predstavljajo
svobodo izražanja, vodstvo UP pa kolegialne odnose kot nenehno harmonijo, ki producira
hvalnice njega samega. Sicer pa se na UP o kolegiju ne govori prav pogosto, zato pa tem več
o nadrejenosti in podrejenosti.
S pomočjo te objave bo, če drugega nič, zanamcem in zanamkam bolj jasno, da je obalna
ustanova s tem, ko se je 2010. znebila nekaterih od svojih ključnih kadrov, ki so tam bili toliko
»matični«, da sva podpisana zanjo ustanovila »matično« študijsko usmeritev v nacionalnem
merilu, pa še v Koper sva se preselila, prekršila lastne postulate oz. imperative, če se jih je
sploh kdaj nameravala držati. »Matičnost«, to orodje akademskega fevdalizma, je mogoče
uporabiti tudi za karakteriziranje statusa ljudi (nikakor pa ne pomeni živeti v Kopru, biti
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popolnoma predan delu na univerzi – če beseda kot osebna karakteristika pomeni vsaj eno od
obojega, sva podpisana prva, ki ji ustrezava; ker pa ne pomeni nič takega, je iz dejanj dovolj
jasno, kaj pomeni: na eni strani lokalni kriterij rodu in grude (Blut und Boden) na drugi pa
popolno podrejenost povzpetniškim akademskim tajkunom. Potemtakem ni težko razumeti,
čemu je posebno varstvo namenjeno lokalni perjadi in plazilcem ne glede na kompetence pred
tistimi, ki si pedagoških in znanstvenih kompetenc niso pridobili v toplem sorodniškem
objemu, pri frizerju, na lokalni srednji šoli ali v domači vasi katerega od »vodilnih«.). Ta
»matičnost« je bila ena izmed dvoumnih floskul v normativnih »obvezujočih smernicah«
rektorja UP, dr. Rada Bohinca, ki naj bi jih vodstvo UP FHŠ pri »kadrovski racionalizaciji«
upoštevalo. Seveda je to vodstvo »obvezujoče smernice« upoštevalo povsem neobvezujoče in
selektivno (saj še zmeraj ni povsem legalno, če rečete, da bo nekdo ostal v službi, ker se dobro
prilizuje in ker sodeluje pri preganjanju kolegov); za nekatere člane »akademskega zbora« so
veljale, za druge pač ne. Če bi veljale za vse enako in če bi upoštevali realno kompetentnost
ljudi in njihove »zasluge« za razsulo na instituciji, bi kajpak moralo najprej leteti vodstvo UP
FHŠ (zoper amnezijo, ki je prav tako orodje slabega vodenja in vladanja, navajava še tale
seznam provincialne oligarhične ekipe, da posveti v že zasenčeno stran kolektivne memorije
in zgodovine na obali: dekanica dr. Vesna Mikolič, prodekan za znanstveno-raziskovalno delo
dr. Darko Darovec, prodekan za študijske zadeve dr. Lenart Škof, prodekan za študentske
zadeve dr. Ernest Ženko, prodekan za mednarodno sodelovanje in razvoj dr. Krištof Jacek
Kozak, začasni tajnik fakultete ga. Lidija Udovič, ki se seveda ne bi mogli ne instalirati ne
razmahniti brez prestrašenega, privoščljivega, pohlevnega in slabo izobraženega kolektiva).
»Če imate opraviti s samoljubjem in koristoljubjem, potlej ste zaman delali največje usluge,
na svojih prsih ste redili kače,« je leta 1753 v nekem pismu napisal Voltaire. Za endemični
četrtintelektualizem očitno ni vedel, čeprav je veliko potoval, vedel je le za »odvratne
fanatike« in »literate, nevredne tega, da bi to bili«.
Improvizacija in prosto asociiranje »vodilnih« oz. »nadrejenih« pri upoštevanju (in pisanju)
pravil je le eden od mnogoterih simptomov dogajanja na obalni univerzi, hkrati pa na ravni
operacij imenitno kaže, da je na ustanovi šlo za naklepen pregon (socialni in karierni
umor) ljudi, ki so bili do podjetizacije univerze, uničevanja avtonomije univerzitetnih delavk
in delavcev in degradacije pedagoškega, znanstvenega in raziskovalnega dela kritični, in ne
za mantro nevtralne »kadrovske racionalizacije«, do katere naj bi prišlo zaradi nenehno
opevanega in očitno »vodilnim« funkcionalno potrebnega »dolga«, zaradi česar naj bi se
»odpovedali« - ne tistim, ki »dolga« niso odpravili, ampak tistim, za katere »nadrejeni«
menijo, da jim niso potrebni ali celo motijo njihovo indolenco. »Argument dolga«, na
katerega (znesek se je iz leta v leto in celo iz meseca v mesec sumljivo spreminjal oz.
skokovito rasel) sta se v zadnjih letih neprestano sklicevala dekanja (V. Mikolič) in
predstojnik Oddelka za antropologijo (L. Škof), poznamo iz drugih organiziranih
(tranzicijskih) neoliberalnih plenjenj à la cosa nostra, zatorej za razumnega človeka ni ravno
skrivnost, kaj se je v letih okoli 2010 na UP (FHŠ in ZRS?) dogajalo. Malone odveč je
pripominjati, da je »dolg«, v kakršnikoli obliki že obstaja ali ne obstaja, s svojo
»sposobnostjo« pridelalo našteto vodstvo institucije. Morda pa je bil dolg zgolj razlog za v
stilu ruske mafije izvedeno neoliberalno mahinacijo preusmeritve javnih sredstev v zasebne
mošnje? Domišljava si, da bo to nekdo nekoč raziskal in da bo ekipa, ki je z ustanove
6

pregnala nekaj izjemnih ljudi, če drugega ne, vsaj zasedla mesto, ki si ga v zgodovinskih
analih zakotnega socialnega darvinizma zasluži.
Na fakulteto oz. univerzo sva bila leta 2004/2005 povabljena s strani dr. Darka Darovca, ki je
obema obljubljal zaposlitev za nedoločen čas in naju je – ko sva se odločila v Koper preseliti
– pritegnil v domnevno matično jedro fakultete. Očitno je, da beseda v teh krajih ne velja nič.
V času odpuščanj sva bila zaposlena 100 % , svojemu delu pa popolnoma predana, kar so
študentke in študentje znali ceniti. Nemara več kakor predana: Taja Kramberger je
programsko zasnovala, dala ime in dve leti neplačano vodila Collegium artium – kolegij za
kulturne, umetniške, znanstvene in druge intelektualne prireditve (poročila o tem so na spletni
strani tajakramberger.wordpress.com), ki je v intenzivnih dveh letih dela realiziralo več kakor
100 dogodkov. Poleg tega je (neplačano) vodila znanstveno revijo (med 2001 in 2010 je izšlo
38 številk) in s študenti ter študentkami z dveletnim seminarskim delom pripravila obsežno
zgodovinskoantropološko razstavo, ki je z velikim uspehom gostovala v Kopru, Trstu,
Mariboru in Murski Soboti. Paradoksno je, da razstava še vedno privablja mlade ljudi na
študij v Koper, četudi se jim nihče ne bo več posvečal na način, kakršen je izpričan v tej
razstavi. Celo imena nekaterih nagrad (Srečka Kosovela, Vladimirja Bartola) in ključni
argumenti pri utemeljitevah so njene zamisli in njeni zapisi, saj ljudje, ki ustanovo vodijo,
nimajo prav veliko idej... A pustimo Butale Butalcem.
Verjetno ni treba reči drugega kakor to, da so bile predavalnice Taje Kramberger vselej
polne, njene ocene visoke ali najvišje in da so se po uvedbi numerus clausus (vsaj 15
študentov in študentk per capita za izvedbo predmeta) verjetno številni njeni »kolegi in
kolegice« zbali za zaposlitev, zaradi česar jim ni bilo težko podpreti vodstva, ki je verjetno ob
tem imelo svoje račune, pri pregonu kolegice. Vodstva UP FHŠ univerza oz. fakulteta kot
avtonomni intelektualni polji seveda ne zanimata; to je vsaj skozi konflikt v letu 2010, če ne že
prej, postalo kristalno jasno; kadre je treba uporabiti in zavreči, pa naj so še tako prizadevni
in lojalni. Na takšen način bo zavrženje oz. prevzem prek nekompetentne prilastitve doživela
tudi zgodovinska antropologija, ki je bila na UP FHŠ v resnici nemara edina zares izvirna
differentia specifica te relativno nepomembne provincialne »univerze« oz. »fakultete«. Bržčas
bo zgodovinskoantropološke predmete hotela prevzeti ali prevzela katera od Darovčevih
submisivnih in zato nagrajevanih oprod z Oddelka za zgodovino na UP FHŠ, kar de facto
pomeni, da bodo predmeti padli v roke epistemično neukih, jezikovno omejenih, intelektualno
pa slabo razgledanih in usposobljenih oseb, da ne rečeva še kaj več.
Z letom 2010 je po najinem mnenju Fakulteta za humanistične študije v Kopru tako rekoč
prenehala biti znanstvena in intelektualna, če je sploh kdaj bila še kje, razen v drobnem
segmentu, ki je letos za vselej odšel, ter postala imenitno – kadrovsko pa pohlevno –
mešetarsko podjetje z brezupno konformističnimi kvantifikacijskimi merili.
Pa naj se rešuje, kdor se more.

7

Izjavljava torej, da sva zgolj midva edina avtorja objavljenih predmetov in da pod nobenim
pogojem brez izrecnega dovoljenja ali pisnega dogovora o izplačilu ali odstopanju avtorskih
pravic ne dovoliva njihove reprodukcije ali kakršnekoli njihove javne objave ali javne
objave njihovih posamičnih fragmentov, naj bo ta v pisni, elektronski ali kakšni tretji obliki.
Vsaka objava ali uporaba načrtov predmetov ali le njihovih delov (naslovi ipd.), ki ne
upošteva gornjih opozoril, se preganja po zakonu.

Red. prof. dr. Drago Rotar
Doc. dr. Taja Kramberger

Koper, oktober 2010
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Taja Kramberger in Drago Rotar
ELEMENTI ZGODOVINSKE ANTROPOLOGIJE
1. Obseg: 60 ur (45 P in 15 S)
2. Cilji:
Predstaviti študentom historiografsko – družboslovno področje, nastalo v 20. letih 20. stoletja
kot konsekvenca preloma v polju družbenih in humanističnih znanosti. Pristopi nove
paradigme preučevanja družbene sodobnosti in preteklosti so v dobrih 70 letih močno vplivali
na zgodovinopisje, posebno v 60. in 70. letih 20. stoletja pa se je ta način preučevanja, ki je
tedaj za seboj imel že obsežno produkcijo, še izostril in odprl nove perspektive analize in
zajemanja preteklih fenomenov. V Franciji se v tem času oblikuje posebna smer »nove
zgodovine«. S tem so se preoblikovala razmerja med humanističnimi in družboslovnimi ter
nekaterimi drugimi disciplinami in se prikazali novi objekti raziskovanja. Iz nove zgodovine
se kot akademska disciplina razvije »zgodovinska antropologija«, ki je leta 1976 uradno kot
posebno področje prvič na urniku na znani pariški šoli École des Hautes Études en Sciences
Sociales (EHESS). Študentje se bodo seznanili s temeljnimi kategorijami, orodji, pristopi,
koncepti in metodami za preučevanje preteklosti, kakor jih je v zadnjega pol stoletja razvila
omenjena smer, kar jim bo omogočilo bolj poglobljeno in bolj diferencirano razumevanje
dogajanja v preteklosti in v sedanjosti.
3. Vsebina:
Glavni orisi znanstvene konjunkture in neposrednega konteksta, v katerih je nastala
zgodovinska antropologija v 60. in 70 letih 20. stoletja (kakor je že omenjeno je bil uradno
kot posebno področje uvedena leta 1976 na École des Hautes Études en Sciences Sociales v
Parizu, ki je bila, in je za marsikoga še, svetovno žarišče zgodovinskih raziskav in z njimi
zvezanih študijev), in njena geografska razširitev v frankofonem in anglofonem svetu ter v
Italiji in Nemčiji.
Za »meglenico«, ki je ustvarila razmere za zgodovinsko antropologijo, stoji vrsta zelo znanih
imen iz različnih družbenih in humanističnih znanosti prve polovice in srede 20. stoletja,
denimo: Émile Benveniste, Georges Dumézil, Émile Durkheim, Norbert Elias, Moses I.
Finley, Jack Goody, Maurice Halbwachs, Eric Hobsbawm, Johannes Huizinga, Roman
Jakobson, Claude Lévi-Strauss, Ernst Kantorovicz, Marcel Mauss, Arnaldo Momigliano, Karl
Polanyi, Vladimir Propp, P. E. Schramm itn. Ta meglenica se je nato zgostila okrog osrednjih
osebnosti »nouvelle histoire« (»nove zgodovine«), najprej okrog Marca Blocha in Luciena
Febvra v Strasbourgu, nato v Parizu okrog revije Annales (najprej Annales d'histoire
économique et sociale, 1929-39, nato Annales d'histoire sociale, 1939-42; Mélanges d'histoire
sociale, 1942-44, Annales: économies, sociétés, civilisations, 1946-1993, Annales: histoire,
sciences sociales, 1994- še izhaja), ki je nedvomno ena izmed osi svetovnega dogajanja na
področju zgodovinskih, družbenih in humanističnih znanosti, predvsem tista os, okrog katere
so se zgostile tematske in epistemične inovacije. Revija je danes mednarodni pojem, enako
kakor École des Hautes Études en Sciences Sociales, s katero je eksistenčno in programsko
zvezana. Središčne osebnosti znanstvene grupacije generacije, tiste, ki je bila neposredno
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udeležena pri uvedbi posebnega študija zgodovinske antropologije, so tako Maurice Agulhon,
Philippe Ariès, Pierre Bourdieu, Fernand Braudel, André Burguière, Marcel Detienne,
Georges Duby, Françoise Ducroux-Frontisi, Bronislaw Geremek, Carlo Ginzburg, M. D.
Grmek, Jacques Le Goff, Émmanuel Le Roy Ladurie, Nicole Loraux, Mona Ozouf, Évelyne
Patlagean, Jean-Pierre Vernant, Pierre Vidal-Naquet, Michel Vovelle. Roger Chartier in še
številni intelektualci, ki aktivno prokreirajo svetovne intelektualne smeri.
Novi objekti, novi prijemi, ki so jih francoski zgodovinarji v javnost »izločili« predvsem s
serijo knjig s skupnim naslovom Faire de l’histoire. Nouveaux objets (I. - III.), pomenijo
prihod vsakdanjosti, simbolnosti, sociološkosti in antropološkosti v območje zgodovinskega
raziskovanja na ravni objektov (novi objekti, kakršni so: klima, knjiga, film, mit, mentalitete,
imaginarij, genealogije, diskurz, mladi, telo, kuhinja in režimi prehranjevanja, ritual idr.), tem,
prijemov in konceptualizacij. Kljub temu zgodovinska antropologija ni interdisciplinska
kompozicija, temveč druga zgodovinska in družboslovna perspektiva, ki črpa iz
zgodovinopisja, vendar prav toliko iz drugih humanističnih in družbenih znanosti, ali, kakor
pravi Alphonse Dupront, sicer strokovnjak za kolektivno psihologijo in zgodovino evropske
civilizacije, ki je sodeloval na obrobju nove zgodovine, »raziskava, bodisi sociološka bodisi
zgodovinska, se izteče v antropološko«. Ta sprememba perspektive se odrine od
socialnozgodovinske, kulturnozgodovinske, ekonomskozgodovinske perspektive in se usmeri
v rekonstrukcije kompleksnih zgodovinskih fenomenov, kakršni so, denimo, mentalitete,
svaštva, rodovniki in druge vezi, ki vzpostavljajo skupnosti, simbolni sistemi od državnih
simbolik do ljudskih verovanj in praks, skratka, gre za interpretacije družbenega življenja na
podlagi rekonstrukcij zgodovinskih družbenih razmer, in te interpretacije so multifasetne –
med te fasete sodijo npr. obnašanja in navade (higiena, oblačenje, prehranjevanje), mentalne
forme (mentalitete), transmisije (memorija, verovanja, izobraževanje), civilizacijska dejstva,
identitetne formacije (regije, kulture, religije, politične entitete), se pravi, zadevajo različne
plati življenja in zahtevajo kombinacijo različnih metod in metodologij za doseganje tega
temeljnega cilja. Na epistemološki ravni se tako pokaže, da je zelo veliko raziskovalnih metod
in metodologij, ki jih ponavadi povezujemo s posamičnimi disciplinami (od statistike do
analize diskurza), nespecifičnih, se pravi, da niso uporabne zgolj v okrilju ene discipline.
Zato bo ta predmet poleg predstavitve zgodovinskoantropoloških znanstvenih objektov in
prijemov obravnaval tudi z njimi zvezane epistemološke in teoretske refleksije sprememb v
področju družbenih znanosti (Gaston Bachelard, Marc Bloch, Pierre Bourdieu, Jacques
Bouveresse, Georges Canguilhem, Lucien Febvre, Michel Foucault, Thomas Kuhn, Jacques
Revel idr.). Poudarek bo tudi na prijemih, ki so sorodni, ki so se razvili komplementarno z
zgodovinsko antropologijo ali ki na poseben in pertinenten način dopolnjujejo ali nadgrajujejo
njene metodološke zastavke; npr. italijanska mikrozgodovina (microstoria).
4. Povezanost z drugimi predmeti: Predmet je povezan z drugimi predmeti in disciplinami s
področja humanističnih in družbenih zanosti, še posebej pa s predmeti zgodovine,
antropologije in kulturnih študijev.
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5. Študijska literatura (izbor):
Osnovna:
Althusser, Louis, Filozofija in spontana filozofija znanstvenikov (fr. original 1967), Škuc –
Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana, 1985.
— Izbrani spisi, Založba /*cf., Ljubljana, 2000.
Bachelard, Gaston, Épistémologie. Textes choisis (izbral Dominique Lecourt), PUF, Pariz,
1971.
— Oblikovanje znanstvenega duha. Prispevek k psihoanalizi objektivnega spoznanja, Studia
Humanitatis, Ljubljana, 1998.
— »Bistvena kompleksnost znanstvene filozofije«, v: Filozofski vestnik, letn. 21, št. 1, 2000,
str. 197-206.
Bloch, Marc, Apologija zgodovine in zgodovinarjev poklic, Studia humanitatis, Ljubljana,
1996.
Bourdieu, Pierre, Praktični čut I in II, Studia humanitatis, Ljubljana, 2002.
— Znanost o znanosti in refleksivnost, Liberalna akademija, Ljubljana, 2003.
Braudel, Fernand, Écrits sur l’histoire, Flammarion, Pariz, 1969.
— Strukture vsakdanjega življenja : mogoče in nemogoče : materialna civilizacija in
kapitalizem, XV.-XVIII. stoletje, 1., 2. zv., Škuc – Filozofska fakulteta,
Znanstveni inštitut, Ljubljana, 1988.
— Čas sveta : materialna civilizacija, ekonomija in kapitalizem, XV.-XVIII. stoletje, 1., 2. zv.,
Škuc – Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana, 1991.
Burguière, André, »The Fate of the History of the Mentalities in the Annales«, v:
Comparative Studies in Society and History 24, 1982, str. 424-437.
— Dictionnaire des sciences historiques (predvsem geslo: »Anthropologie historique«, str.
52–60), PUF, Pariz, 1986.
Burke, Peter, Revolucija v francoskem zgodovinopisju: šola Analov, 1929–1989, Studia
humanitatis, Ljubljana, 1993.
Canguilhem, Georges, »Objekt zgodovine znanosti«, v: Problemi. Razprave, št. 6/8, 1981,
str. 163-170, (letn. 19, št. 209/211).
Certeau, Michel de, The Writing of History, Columbia University Press, New York, 1988.
— The Practice of Everyday Life, University of California Press, Berkeley, 1988 (1. izdaja
1984).
Deleuze, Gilles, »Po čem prepoznamo strukturalizem«, v: Sodobna literarna teorija –
zbornik, Krtina, Ljubljana, 1995, str. 41–64.
Dumoulin, Olivier, »Anachronisme«, »Fait historique« in »Historicisme«, v: Dictionnaire
des sciences historiques (André Burguière – ed.), PUF, Pariz, 1986, str. 34-35, 273-274, 329330.
Foucault, Michel, Vednost – Oblast – Subjekt, Krt, Ljubljana, 1991.
— Arheologija vednosti, Studia Humanitatis, Ljubljana, 2001.
Ginzburg, Carlo, Il formaggio e i vermi, il cosmo di un mugnaio del '500, Einaudi, Torino,
1976 (dostopno v hrvaškem prevodu, Sir i crvi – kozmos jednog mlinara iz 16. stoljeća,
Grafički zavod Hrvatske, Zagreb 1989).
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— »Izdajalska znamenja : korenine indicijske paradigme« (»Spie : radicidi un paradigma
indiziario«), v: Likovne besede, št. 45/46, december 1998, str. 58-83.
Kramberger, Taja, »Maurice Halbwachs in družbeni okviri kolektivne memorije«, v
tipkopis za knjigo: Kolektivna memorija, Studia humanitatis, Ljubljana, 2001, str. 211-261.
Le Goff, Jacques, »Préface à la nouvelle édition«, v: La nouvelle histoire (ed. Jacques Le
Goff), Éditions complexe, Pariz, 1988, str. 9-22.
— »Mentalitete: dvoumna zgodovina«, v: Monitor ISH, vol. III, št. 1- 2, 2001, str. 173-185.
Levi, Giovanni, Nematerialna dediščina, Ljubljana, Studia Humanitatis, 1995.
— »O zgodovinski resnici«, v: Časopis za kritiko znanosti, letn. 30, št. 207/208, 2002, str.
43-55.
Le Goff, Jacques in Nora, Pierre (ed.), Faire de l'histoire (3 vols.), Gallimard, Pariz.
Muir, E. W., »Microhistory and the Lost Peoples of Europe«, selekcija iz: Quaderni Storici,
št. 2, The Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1991.
Verginella, Marta, »Od Crocejevih nečakov do mikrozgodovine«, v: Giovanni Levi,
Nematerialna dediščina, Škuc – Filozofska fakulteta, Znanstveni inštitut – Studia humanitatis,
Ljubljana, 1995, str. 215-231.
Wachtel, Nathan in Valensi, Lucette, »Zgodovinska antropologija«, Monitor ISH, vol. III,
št. 1-2, 2001, str. 155-172.
Dodatna:
Barthes, Roland et al., Littérature et réalité, Seuil, Pariz, 1982.
Barros, Carlos, La contribución de los terceros Annales y la historia de las mentalidades
1969-1989 (predavanje na mednarodnem kolokviju »Los Annales en perspectiva histórica« na
podiplomskem oddelku Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de
México, 2. oktober 1992).
Bloch, Marc, Les Rois thaumaturges. Étude sur le caractère surnaturel attribué à la
puissance royale particulierement en France et en Angleterre (1. izdaja Strasbourg, 1924),
več ponatisov.
Bourdieu, Pierre, Questions de sociologie, Les Éditions de Minuit, Pariz, 1980.
Chevalier, Jean-Claude, »La langue. Linguistique et histoire«, v: Faire de l'histoire III:
Nouveaux objets (Jacques Le Goff in Pierre Nora eds.), Gallimard, Folio Histoire, Pariz, 1974,
str. 130–155.
Elias, Norbert, O procesu civiliziranja: sociogenetske in psihogenetske raziskave 1 in 2, *cf.,
Ljubljana, 2000 in 2001.
Febvre, Lucien, Le problème de l'incroyance au XVIe siècle. La religion de Rabelais, Pariz,
1951.
Fink, Carole, Marc Bloch. A Life in History, Canto, Cambridge University Press, Cambridge,
1989.
Iggers, Georg, The German Conception of History. The National Tradition of Historical
Thought from Herder to the Present, Wesleyan, 1983.
Mann, Hans–Dieter, Lucien Febvre. La pensée vivante d’un historien (predgovor Fernand
Braudel), Cahiers des Annales 31, Armand Colin, Pariz, 1971.
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Momigliano, Arnaldo, »Historicism in Contemporary Thought«, v: Rivista Storica Italiana,
letn. LXXIII, 1961, str. 104-119; ponatisnjeno v isti, Studies in Historiography (Robin Winks
– ed.), Harper Torchbook edition, London, New York, 1966, str. 221-238.
Veyne, Paul, Comment on écrit l'histoire (texte intégral), Éditions du Seuil, Pariz, 1971.

6. Obveznosti študentov: Izpit, redno obiskovanje seminarja in seminarska naloga.
7. Posebnosti: Predmet izvaja habilitiran visokošolski učitelj s sodelavci, posamezne teme pa
predstavijo tudi vabljeni predavatelji. Za posamezne študente, ki izberejo to tematiko za svojo
magistrsko ali doktorsko nalogo, se predmet izvaja dve leti, drugo leto kot individualno delo.
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Taja Kramberger in Drago Rotar
IMAGINARIJ, MENTALITETE IN IZKLJUČEVALNE IDEOLOGIJE

1. Obseg: 60 ur (45 P in 15 S)
2. Cilji:
— Seznaniti študente s tistim, kar posameznikom in skupinam omogoča njihovo integriteto,
individualnost, na kratko: identiteto. Identitete posameznikov in skupin so zgodovinske in
družbene konstrukcije, ki omogočajo obstoj in delovanje človeških družb, so pravzaprav
oblike družbenih vezi.
— Realnost vselej opazujemo skozi nekakšna očala, skozi percepcijski okvir, ki ni enak
percepcijskemu okviru neke druge skupnosti (npr. ). Tem okvirom, ki v temelju določajo naše
gledanje na svet pravimo tudi družbene reprezentacije. Ogledali si bomo, kaj natanko
pomenijo in kakšno vlogo imajo v oblikovanju družbene identitete.
— Skozi primere in študije primerov ponazoriti, da je antropološko oz.
zgodovinskoantropološko preučevanje znanstvenih predmetov (procesov, dogodkov,
mišljenjskih vzorcev, kulturnih produkcij, različnih oblik skupnosti in posameznikov ipd.)
vselej nujno vpeto v gibljivo kompleksnost in zahteva osvetljevanje iz različnih zornih kotov,
se pravi v perspektivah različnih družbenih in humanističnih znanosti.
— Ponuditi študentom in študentkam orodja, instrumente, prek katerih bodo znali misliti
preteklo in prek tega tudi sedanje družbeno dogajanje kakor nekaj, kar jih zadeva, kar se
nujno – če to hočejo ali ne – dotika njihovih misli, dejanj in teles.
3. Vsebina:
Če ponovimo besede Ernest Labroussa: »Za ekonomskim zaostaja družbeno, za družbenim pa
mentalno«. Predmet raziskovalca ali raziskovalke mentalitet je nenadoma kolektivno.
Mentaliteta nekega zgodovinskega posameznika, četudi je bil pomemben človek, je prav tisto,
kar ima skupnega z drugimi ljudmi svojega časa. Poglejte Franca I francoskega. Vsi
zgodovinarji ga hvalijo zaradi smisla za ekonomijo in za upravo. Je kralj modrec, bralec
Aristotela, ki je obnovil finance kraljestva, bojeval z Angleži vojno izčrpanja, ki je stregla
njegovim koristim, ki je kar se da pravilno računal. Leta 1380 je na smrtni postelji odpravil
del davkov, les fouages (davek na ognjišče). Zgodovinarji pa se sprašujejo, iščejo za motečo
kraljevo gesto bodisi kako politično misel, ki jo je težko razpoznati, ali trenutek blodnje
človeka z že odsotnim duhom. Zakaj pa ne tisto, kar so verjeli, kar so verovali v XIV. stoletju,
kralja, ki se je bal smrti in se ni hotel ob sodbi prikazati obremenjenega s sovraštvom
podložnikov? Kralja, ki je v zadnjem hipu dovolil, da je njegova mentaliteta prevladala nad
njegovo politiko, da je skupno verovanje prevladalo na osebno politično ideologijo?
Mentalitete. Zgodovina mentalitet, ki je navidez znanost o gibljivem in niansiranem, je
dejansko tisto, kar se spreminja najbolj počasi. Zgodovina mentalitet je zgodovina počasnosti,
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nespremenljivosti, negibljivosti v zgodovini. Postavljena je na stičišče individualnega in
kolektivnega, dolgega časa in vsakdanjika, strukturnega in konjunkturnega, marginalnega in
občega. Raven študija mentalitet je raven preučevanja vsakdanjega in samodejnega, je tisto,
kar se izmika individualnim subjektom zgodovine, ker razkriva neosebno vsebino njihovega
mišljenja, tisto, kar imajo skupnega Cezar in zadnji vojak njegovih legij, Sveti Ludovik in
kmet z njegovih gospoščin, Krištof Kolumb in mornar z njegovih karavel.
Seznaniti študente s tistim, kar posameznikom in skupinam omogoča njihovo integriteto,
individualnost, na kratko: identiteto. Identitete posameznikov in skupin so zgodovinske in
družbene konstrukcije, ki omogočajo obstoj in delovanje človeških družb, so pravzaprav
oblike družbenih vezi. Poznamo celo vrsto teh konstrukcij, v novoveških družbah pa
prevladujejo ekskluzivne identitete, na primer nacionalne, religiozne in gospodarske, ki za
svoj obstoj potrebujejo antagonistično družbeno konstrukcijo, ki vsebuje nasprotja: druge, ki
so izključeni iz identitetne skupine in so do nje domnevno ali dejansko sovražni, so pa
potrebni za njeno vzpostavitev in ohranjanje.
• Za konstrukcijo družbenih identitet so potrebne družbene reprezentacije, imaginarij,
mentalitete in ideologije, ki so postavljene med družbeno realnost in dojemanje te realnosti,
lahko bi rekli, da gre za tiste podobe realnosti, ki ustvarjajo iluzijo, da kolektiv realnost
obvladuje. To so koncepti, s pomočjo katerih je mogoče pojasniti delovanje nekdanjih in
sedanjih družb. Študentje se bodo seznanili z vsebino in uporabo teh analitičnih konceptov,
katerih raba ni omejena zgolj na antropologijo. Z njimi je mogoče prodreti do prikritih gibal
nekdanjih in sodobnih družb in pojasniti dogajanje v njih skupaj s sprotnimi razlagami tega
dogajanja, logiko tega dogajanja, in to na ravni, ki je precej bolj poglobljena, bolj temeljna
kakor običajni opisi in spekulacije, najsi so še tako zvesti.
• Posebej se bomo posvetili ideologijam, ki so sicer večinoma nastale že zdavnaj – nekatere
pred tisočletji – a so še danes »tisto, kar misli namesto nas« (definicija ideologije po JeanuFrançoisu Revelu). Ideologije potemtakem niso nekaj, kar bi se dalo odvreči na
voluntarističen način. Mogoče se je  s težavo in z dolgotrajnimi postopki  znebiti
konkretnih ideologij, ni pa mogoče shajati brez ideologije kot družbene tvorbe. Zmeraj
obstaja kakšna ideologija, ki omogoča samoumevnosti. Vendar ne obstaja le ena vrsta
ideologij: ločijo se po obliki in funkciji, vse pa urejajo vsakdanje življenje.
• Vendar ideologije nikakor niso vse sestavine samoumevnosti, znotraj katere živimo (ki je
tudi nujno potrebna za življenje družb): družbene reprezentacije, ki skupaj z oblikami videnj,
z obrazci družbene simbolike sestavljajo družbeni imaginarij in kolektivne mentalitete.

IDEOLOGIJA
• Besedo ideologija je leta 1796 lansiral francoski filozof Destutt de Tracy, pomenila pa je
znanost, ki proučuje ideje. Nastalo je gibanje ideologov, ki so ga sestavljali filozofi, fiziki,
matematiki, zdravniki in gramatiki (Sophie de Crouchy, Pierre Jean Georges Cabanis,
Constantin François de Chassebœf Volney, André Marie Ampère, Gaspard Monge idr.). Ta
pomen je izraz prav kmalu izgubil, postal je označba za nekaj manj pozitivnega, za napačno
predstavljanje, popačeno zavedanje družbenih razmerij (K. Marx in F. Engels v 19. stoletju)
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ipd., tako da je sociolog Raymon Aron lahko rekel, da je še najmanj slaba opredelitev
ideologije ta, da je to »mišljenje mojega nasprotnika«. V vsakdanji rabi je ideologija približno
sinonim za mišljenjski sistem, ki pa ima v resnici le izjemoma obliko teorije ali doktrine,
kakršno radi pripisujemo ideologijam zaradi najbolj očitnega segmenta totalitarnih ideologij
19. in 20. stoletja, opuščamo pa raziskovanje njihovega kapilarnega delovanja ali delovanja na
drobno v vsakdanjem življenju (zato te ideologije neprenehoma »spontano« oživljajo tudi po
porazih doktrin). Po nekem drugem sociologu, Guyu Rocherju, je ideologija »sistem
eksplicitnih, na splošno organiziranih idej in sodb, ki rabijo za opisovanje, pojasnjevanje,
interpretiranje ali upravičevanje položaja neke skupine ali skupnosti in ki – opiraje se krepko
na vrednote – ponuja določeno usmeritev za akcijo te skupine v zgodovini.« »Vrednote« same
niso nič drugega kakor izdelki ideologij in hkrati tisto, na kar se sklicujejo. Skratka, ideologija
je veliko širši pojem od nauka ali doktrine (ta je le včasih navzoča »intelektualna«
formalizacija ideologije, ki se zelo malo meni za znanstvena spoznanja); ideologija zares
obstaja zgolj v »masovni družbi«.
• Totalitarne ideologije (nacionalistične, nacistične, rasistične, fašistične, stalinistične)
potemtakem niso vse ideologije (in ves ideologije niso totalitarne), vse pa imajo le izjemoma
doktrinarno (»teoretsko«, »programsko« ali »filozofsko«) obliko. Izraz pravzaprav označuje
kolektivno mentalno konstrukcijo, katere navidezni cilj je povedati smisel stvari, v resnici pa
je njena funkcija maskiranje družbenih razmer in omogočanje reprodukcije družbenih
hierarhij ali nadomestitve trenutnih imetnikov mest v hierarhijah z drugimi, zelo redko pa
nadomeščanje obstoječih hierarhij z drugačnimi hierarhijami: ideologije enako kakor
imaginariji in mentalitete zagotavljajo družbeno »kulturno« kontinuiteto. Družba se ne more
spremeniti, se razviti, ne da bi se spremenili njeni imaginarij, ideologije in mentalitete.
• Ukvarjali se bomo s tistimi izmed ideologij, za katere je bilo ugotovljeno, da so odločilno
soustvarjale današnje družbene, kulturne in ideološke razmere predvsem v srednjeevropskih
družbah (predvsem s klerikalizmom, z rodovnim ali »romantičnim« nacionalizmom in z
ideologijo totalitarne države z nedotakljivim in nezmotljivim voditeljem, kakršna je
stalinizem) in ki so pomembna prvina srednjeevropskih mentalitet in identitet.

IMAGINARIJ
• Družbeni imaginarij po Bronislawu Bazsku sestavljajo družbene reprezentacije –prevod
»predstave«, je preveč raztegljiv in reduktivističen hkrati, zato ohranjamo latinsko besedo – s
katerimi si »populacija z nejasnimi obrisi« daje »identiteto in koherentnost« in označuje tako
svoja pričakovanja kakor svoja zavračanja, ki so »odločilni zastavki« ali motivi pri
konstrukciji skupinskih identitet. Pravzaprav lahko družbena skupina obstaja (in se svojega
obstoja zaveda) le če ima na voljo zalogo družbenih reprezentacij (memorijo, obča mesta,
stereotipe, predsodke, mnenja) in načela konstitucije (zastavke in cilje ali izključevanje drugih
ali oboje skupaj).
• Pri družbenih reprezentacijah je treba upoštevati njihovo večpomenskost (polisemičnost),
saj se v njih spenjajo (artikulirajo) ideje in afekti, obredi in načini dejavnosti. Družbene
reprezentacije izvajajo simbolično oblast oz. simbolična oblast je iz njih narejena: pomembno
se je zavedati, da simbolična oblast ni nekaj, kar je dodano neki realni družbeni sili (gibanju,
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dejavnosti), pač pa je forma te dejanske sile, s katero se ta podvoji in okrepi, ker si na ta način
prisvoji druga območja družbenega življenja in nadzira povezovanja med pomenskimi
razmerji in razmerji moči. V mnogih družbah so varuhi zakona hkrati tudi poroki za družbeni
imaginarij skupin, ki nadzorujejo tehnike za manipuliranje z reprezentacijami in simboli, ki
odločajo o kolektivni identiteti družbe.
• Izdelati ali sprejeti svojo kolektivno identiteto pa pomeni označiti svoje ozemlje in njegove
meje, opredeliti odnose do drugih, oblikovati podobe prijateljev in sovražnikov, tekmecev in
zaveznikov itn. Pomeni tudi vzpostaviti kolektivno memorijo kot skupni prostor, v katerem se
hranijo in se oblikujejo spomini na preteklost, in izdelati območje kolektivnih pričakovanj in
bojazni v zvezi s prihodnostjo.
• Družbeni imaginarij je potemtakem simbolni dispozitiv, ki ga je vzpostavila oblast (in je
narejen iz obstoječih elementov), in sicer kot modaliteto svoje družbene navzočnosti; z njim
je vzpostavljen tudi prostor, v katerem se spenjajo ideologije, afekti, religiozna in druga
verovanja in obredi, saj »sleherno torišče družbenih izkušenj obdaja horizont pričakovanj in
spominov, bojazni in upanj« (B. Baczko).
• Ena najbolj priročnih definicij mentalitet pa bi bila, da so mentalitete tisto, kar uhaja
zgodovinski analizi in drugim analizam. Vendar ta opredelitev ne seže prav daleč, pravzaprav
ne pojasnjuje ničesar, saj je tisto, kar uhaja sedanjim analizam, objekt prihodnjih analiz.
Mentaliteti najbližji pojem v tradicionalni duhovni zgodovini (Geistesgeschiche) je svetovni
nazor (Weltanschauung). Drugi približek iz istega jezikovnega področja bi bil Gestalt, forma
kot dispozitiv. Tako je, denimo, poleg fevdalizma kot družbenega, oblastnega in
ekonomskega sistema postala predmet analize fevdalnost oz. fevdalna mentaliteta, ki jo je kot
tako predstavil zgodovinar Georges Duby (»La féodalité, une mentalité médiévale«). Že pred
njim je Marc Bloch govoril o srednjeveški »religiozni mentaliteti«, sestavljeni iz »mnoštva
verovanj in praks …, od katerih so nekatere podedovane od tisočletnih magij, druge pa so
nastale pozneje v okrilju civilizacije, katere gibalo je zmerom bila velika mitska plodnost«.
Mentaliteta je – enako kakor ideologija – kolektivna entiteta, pri še tako individualiziranih
osebnostih je namreč mentaliteta tisto, kar ima skupnega s sodobniki  člani družbene skupine
(nacije, razreda, sloja, interesne skupine itn.). »Raven zgodovine mentalitet je raven
vsakdanjega in samodejnega, je tisto, kar se izmika individualnim subjektom zgodovine, kar
razkriva neosebno vsebino njihovega mišljenja,« pravi zgodovinar Jacques Le Goff in
dodaja: »Diskurz ljudi so ne glede na to, v kakšnem tonu je bil izgovorjen … največkrat zgolj
skupaj zmetane že izdelane ideje, obča mesta, intelektualna stara šara, odlagališče razbitin
kultur in mentalitet različnega izvora in iz različnih časov«. Ko se ukvarjamo z mentalitetami,
se potemtakem ukvarjamo z dedovanji, kontinuitetami, prelomi, diskontinuitetami,
transformacijami, preoblekami, memorijo, pozabo itn., ki se vsi skoncentrirajo v »spontanih«
in samodejnih izrazih posameznikov.
4. Povezanost z drugimi predmeti:
Predmet je povezan z zgodovinskimi, antropološkimi in kulturološkimi predmeti, ki
obravnavajo družbeno življenje v 19., 20. in 21. stoletju, je tudi neposredno komplementaren
predmetu, ki ga v okviru zgodovinskega programa izvaja dr. Egon Pelikan.
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5. Študijska literatura (izbor):
Osnovna:
Armando, Oliverio, Ricordi individuali, memorie collective, Einaudi, Torino, 1994.
Balibar, Étienne, Strah pred množicami. Politika in filozofija pred Marxom in po njem,
Studia humanitatis, Ljubljana, 2005 (v tisku).
Barthes, Roland, Retorika starih. Elementi semiologije, Studia humanitatis, Ljubljana, 1990.
Barros, Carlos, »Historia de las mentalidades, historia social«, v: Historia Contemporánea,
Bilbao, št. 9, september 1993, str. 111-139.
Bazcko, Bronislaw, Les imaginaires sociaux, Payot, Pariz, 1984.
Boswell, John, Krščanstvo, družbena strpnost in homoseksualnost, Škuc – Zbirka Lambda
35, Ljubljana, 2004.
Caillois, Roger, Approches de l'imaginaire, Gallimard, Pariz, 1977.
Castoriadis, Cornelius, The Imaginary Institution of Society, Polity Press, 1987, str. 115164.
Certeau, Michel de, The Practice of Everyday Life, University of California Press, Berkeley,
1988 (1. izdaja 1984).
Chartier, Roger, »Le monde comme représentation«, v: Annales ESC, letn. 44, št. 6,
november-december 1989, str. 1505–1520.
— »’Nova’ kulturna zgodovina«, v: ČKZ, letn. XXX, št. 207-208, 2002, str. 13-26.
Confino, Alon, »The Nation as a Local Metaphor: Heimat, National Memory and the German
Empire, 1871–1918«, v: History & Memory, letn. 5, št. 1, pomlad/poletje 1993, str. 42–86.
Delumeau, Jean, La peur en occident. XIVe-XVIIIe siecles: une cité assiégée, Fayard, Pariz,
1978 (dostopno v srbskem prevodu: Strah na zapadu od XIV do XVIII veka: opsednuti grad,
Književna zajednica Novog Sada, Novi Sad, 1987).
Descombes, Vincent, »The philosophy of collective representations«, v: History of the
Human Sciences, letn. 13, št. 1, Sage publications, London, Thousand Oaks, Ca in New Delhi,
2000, str. 37–49.
Foucault, Michel, Nadzorovanje in kaznovanje: nastanek zapora (revidirana izdaja s
spremno besedo Draga Rotarja), Krtina, Ljubljana, 2004.
Gatto Trocchi, Cecilia, La sorgente di Mnemosine: memoria, cultura, racconto, Bulzoni,
Rim, 1998.
Gramsci, Antonio, Pisma iz ječe, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1955.
Habermas, Jürgen, »Kaj pomeni »opraviti s preteklostjo« danes? Opombe k ’dvojni
preteklosti’«, v: Časopis za kritiko znanosti, letn. XXI, št. 152-153, str. 127-142.
Halbwachs, Maurice, Kolektivna memorija, Studia humanitatis, Ljubljana, 2001.
Hobsbawm, E. J. in Ranger, T. (eds.), The Invention of Tradition (1. izdaja 1983), Canto
edition, Cambridge University Press, 1997.
Huizinga, Johann, The Waning of the Middle Ages. A Study of the forms of life, thought, and
art in France and the Netherlands in the XIVth and XVth centuries, Penguin, London, 1955
(dostopno v hrvaškem prevodu: Jesen srednjega vijeka, Matica hrvatska, Zagreb, 1964).
Kramberger, Taja, »Doxa et fama. O produkciji »javnega mnenja« in strategijah pozabe
elementi za mikroštudijo«, v: Družboslovne razprave, letn. XVIII, št. 41, str. 63-100.
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Le Goff, Jacques, »Mentalitete: dvoumna zgodovina«, v: Monitor ISH, vol. III, št. 1- 2,
2001, str. 173 – 185.
Le Goff et al., Histoire et imaginaire, Poiesis, Payot, Pariz, 1986.
Lévy–Strauss, Claude, Rasa in zgodovina. Totemizem danes, Studia humanitatis, Škuc-FF,
Ljubljana, 1994.
Mannoni, Octave, Clefs pour l'imaginaire ou l'autre scène, Éditions du Seuil, Pariz, 1969.
Marx, Karl, Osemnajsti brummaire Ludvika Bonaparta, Ljubljana, 1971.
Marx, Karl, in Engels, Friedrich, »Nemška ideologija«, v: Marx in Engels, Izbrana dela (v
5 vols.), vol. 2, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1971, str. 4-352.
Mauss, Marcel, Esej o daru in drugi spisi, Ljubljana, Škuc – Znanstveni inštitut
Filozofske fakultete, Studia Humanitatis, 1996.
Milza, Pierre in Berstein, Serge, Le fascisme italien 1919 - 1945, Seuil, Pariz, 1980.
Moscovici, Serge, »Des représentations collectives aux représentations sociales«, v: Les
représentations sociales (ur. Denise Jodelet), PUF, Pariz, 1989, str. 62-86.
Patlagean, Evelyne, »L’histoire de l’imaginaire«, v: La nouvelle histoire (Jacques Le Goff –
ed.), 1978, str. 307-325.
Pêcheux, Michel, »Diskurz in ideologija(e)«, v: Althusser, Balibar, Macherey, Pêcheux,
Ideologija in estetski učinek (ur. Zoja Skušek-Močnik), Cankarjeva založba, Ljubljana, 1980,
str. 104-140.
Renan, Ernest, »What is a nation?«, v: Homi K. Bhabha (ed.), Nation and Narration,
Routledge, London, New York, 1990 [fr. orig. 1882 kot predavanje na Sorboni], str. 8-22.
Richard, Lionel, Le nazisme & la culture, François Maspero, Pariz, 1978.
Vovelle, Michel, Ideologije in mentalitete, Studia humanitatis, Ljubljana, 2004.
Dodatna:
Agulhon, Maurice, »L'histoire des mentalités«, v: La Nouvelle Histoire (Jacques Le Goff,
Roger Chartier in Jacques Revel - eds.), 1978, str. 402-423.
Boureau, Alain, »Propositions pour une histoire restreinte des mentalités«, v: Annales ESC,
letn. 44, št. 6, november-december 1989, str. 1491-1504.
Posebna izdaja revije Critique: Les Mystères de Trieste, avgust-september 1983.
Conte, Édouard in Essner, Cornelia, La quête de la race. Une anthropologie du nazisme.
Pariz, Hachette, 1995.
Douglas, Mary, Implicit Meanings: Selected Essays in Anthropology, Routledge & Kegan
Paul, London, Boston, 1975.
— How Institutions Think, Routledge & Kegan Paul, London, Boston, 1987.
Duby, Georges, »La féodalité, une mentalité médiévale«, v: Annales ESC, str. 765-771.
Fabre, Daniel, »Le Symbolique, brève histoire d'un objet«, v: Une école pour les sciences
sociales. De la VIe section à l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, Les Éditions du
CERF, EHESS, Pariz, 1996, str. 229-250.
Fejtö, François, Requiem pour un empire défunt. Histoire de la destruction de l’Autriche–
Hongrie, Lieu commun, Pariz, 1988.
Jodelet, Denise, »Représentations sociales: un domaine en expansion«, v: Les représentations
sociales (Denise Jodelet – ed.), PUF, Pariz, 1989, str. 31-61.
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Kershaw, Ian, The “Hitler Myth”. Image and Reality in the Third Reich, Oxford University
Press, Oxford, 1989, str. 229-252.
Le Goff, Jacques, L'imaginaire médiéval, Gallimard, Pariz, 1985.
Lowenthal, David, »Fabricating Heritage«, v: History & Memory, letn. 10, št. 1, 1998, str. 524.
Poliakov, Léon (ed.), Hommes et bêtes. Entretiens sur le racisme, Mouton, Den Haag, Pariz,
1975.
Verginella, Marta, »Uso della storia nella Sonderweg slovena«, v: Storica, letn.7, št. 19,
2001, str. 97-116.

6. Obveznosti študentov: Seminarska naloga in izpit.
7. Posebnosti: Predmet izvaja habilitiran visokošolski učitelj s sodelavci, posamezne teme pa
predstavijo tudi vabljeni predavatelji. Za posamezne študente, ki izberejo to tematiko za svojo
magistrsko ali doktorsko nalogo, se predmet izvaja dve leti, drugo leto kot individualno delo.
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Taja Kramberger in Drago Rotar
ČASI V ZGODOVINI IN ČASI ZGODOVINE
(Zgodovinska antropologija)

1. Obseg: 60 ur (30 P in 30 S)
2. Cilji:
Predstaviti študentom problematiko, ki je od Braudelove identifikacije treh časov zgodovine:
dolgega trajanja, srednjega trajanja in kratkega trajanja, ki sodijo k različnim zgodovinskim
procesom, neprenehoma na dnevnem redu. Reinhardt Koselleck je v svojih študijah o
zgodovinskem času, uvedel pojem »zgodovinskosti«, François Hartog pa »režimov
zgodovinskosti«. Seznanjenje z diferenciacijo časa, ki nikdar ne pomeni zgolj golega
poznavanja okvirne kronologije, temveč je usmerjena v razumevanje notranje časovne
inteligibilnosti posameznega obdobja, bo predvsem omogočilo študentom pravilnejše
razumevanje družbenih procesov in jih predvsem pripravilo do tega, da se bodo v kar največji
meri znali izogniti nevarnosti anahronizmov.

3. Vsebina:
Kako so dojemali oz. dojemajo čas v posameznih zgodovinskih obdobjih, v posameznih
družbenih okoljih, na posameznih geografskih lokalitetah, je manjši del te problematike, ki ga
obdelujeta tako antropologija kakor zgodovina, ki pa vendarle dobi prave razsežnosti šele
tedaj, ko se ta dojemanja – pojmovanja – razumevanja soočijo z analitičnim dispozitivom in s
socialnozgodovinsko klasifikacijo časa. In izkaže se, zakaj je nemogoče enačiti zgodovinsko
znanost in memorijo (M. Halbwachs) in da je sintagma »zgodovinski spomin« v nasprotju z
naravo stvari: memorija obsega zapomnjevanje, spomine in pozabo, je skratka naprava za
izvajanje selekcije in za čiščenje preteklosti v funkciji ambicij tistih, ki jo nadzorujejo,
zgodovina kot znanost naj bi ravnala ravno narobe: insistirala naj bi pri obravnavanju tistega,
kar je bilo izročeno pozabi oz. zamolčano, odstranjevala damnatio memoriæ. Vendar v okrilju
znanstvenega ni vse tako idilično: impozicija enega izmed možnih časov, linearnega,
vektorskega in teleološkega, npr. v historizmu, je imela (ima) enako selektivno vlogo kakor
memorija.
Drugi horizont problematike je govorica, ki je nosilka zgodovinskega izraza in s tem
denotacije časa ali zaporedja. Po Émilu Benvenistu obstajajo trije tipi časa: »fizični čas«,
»kronični čas« in » lingvistični čas«, zadnji je ireduktibilen na prejšnja dva. Objektivacija
fizičnega časa sodi v red stvari, medtem ko je kronični čas podlaga družbenega življenja in
vsebuje dve dimenziji: subjektivno in objektivno. Vendar je individualnih časovnosti toliko,
kolikor je individuov. Povezava med preteklostjo in sedanjostjo pa je možna prek govorice.
Tam je na delu lingvistični čas, vendar po Benvenistu obstaja zgolj en sam čas: sedanjik, v
katerem se ujameta dogodek in diskurz, in ta sedanjik je impliciten v tej koincidenci, ne da bi
največkrat zgodovinar, ki izreka ta sedanji diskurz o neulovljivi preteklosti, to vedel. Ker
»tradicionalni« zgodovinar (in družboslovec) nima refleksije o teh interferencah, privilegira
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dominantni pomen na stroške vrste drugih pomenov, s tem da pripiše obravnavanemu
dogodku en sam in nedvoumen pomen. Zaradi te neutemeljene samozavestnosti misli, da ga
ne ogroža anahronizem, ker preprosto ne uporablja sedanjih znanj oz. postopkov, češ da bo
tako bolje videl pretekle dogodke. Benvenistov sodobnik zgodovinar in geograf Fernand
Braudel pa je tematiziral prav ta problematični spoj med zgodovinskim procesom in
zgodovinskim diskurzom, tudi njegov časovni aspekt. Kakor je pozneje dejala Nicole Loraux,
lahko analitikov zavestni odnos med preteklostjo in sedanjostjo omogoči, da preteklosti
zastavimo vprašanja, ki jih sodobniki dogodkov niso mogli. Po Braudelu obstajajo tri časovne
plasti, ki so položene druga na drugo in so druga od druge neločljive: geografski čas, ki je
počasen, skoraj negiben, sestavljen iz ponavljajočih se ciklov, in zadeva razmerje med
človekom in okoljem, nato družbeni čas dolgega trajanja, čas ekonomij, držav, družb,
civilizacij ter individualni čas, kratki čas dogodkov in ljudi. Reinhardt Koselleck je uvedel
pojem časovnosti (temporalnosti) po Diltheyu, vendar je tudi ugotavljal, da je središčno
vprašanje historiografije vprašanje govorice in pomena: pred in po dogodku tvorita pomenski
horizont, v katerem se razgrinja časovnost. François Hartog, pa govori o režimih
zgodovinskosti; te režime tvorijo in orisujejo prostor dela in mišljenja. »S tem razumem,«
pravi Hartog, »učeno formulacijo izkušnje časa, pomeni časovni red: »Ko preteklost ne
osvetljuje prehodnosti, um tava v temi.« Izkušnje s časom so raznovrstne in mnogotere, saj
sleherna vrsta vzdržuje poseben odnos do preteklosti, sedanjosti in prihodnosti. Te izkušnje so
podlaga za režime zgodovinskosti.
4. Povezanost z drugimi predmeti: Predmet je povezan posredno ali neposredno z
antropološkimi in zgodovinskimi predmeti, a tudi s sociološkimi, zlasti z zgodovinsko
sociologijo.
5. Študijska literatura (izbor):
Osnovna:
Braudel, Fernand, Grammaire des civilisations, Flammarion, Pariz, 1993.
— La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II, A. Colin, Pariz,
1949 (v angleškem prevodu: The Mediterranean in the Ancient world, Penguin books,
London 2002; v hrvaškem prevodu: Sredozemlje i sredozemni svijet u doba Filipa II,
Antibarbarus, Zagreb, 1997-1998).
Foucault, Michel, Vednost – Oblast – Subjekt, Krt, Ljubljana, 1991.
— Arheologija vednosti, Studia Humanitatis, Ljubljana, 2001.
Gell, Alfred, The Anthropology of Time. Cultural Constructions of Temporal Maps and
Images, Berg, Oxford, Providence, 1992.
Halbwachs, Maurice, »Kolektivna memorija in čas«, v: Družboslovne razprave, letn. XVII,
št. 36, april 2001, str. 89-97.
Hartog, François, Regimes d'historicité. Présentisme et expérience du temps, Seuil, Pariz,
2003.
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Hartog, François in Lenclud, Gérard, »Régimes d'historicité«, v: L'État des lieux en
sciences sociales (urednika Alexandre Dutu in Norbert Dodille), L'Harmattan, Pariz, 1993.
Hobsbawm, E. J., »The Social Function of the Past: Some Questions«, v: Past & Present, št.
55, maj 1972, str. 3-17.
— 2000, Čas skrajnosti. Svetovna zgodovina 1914-1991, Znanstveno in publicistično
središče, Ljubljana.
Hobsbawm, E. J. in Ranger, T. (eds.), The Invention of Tradition (1. izdaja 1983), Canto
edition, Cambridge University Press, 1997.
Jedlowski, P. in Rampazi, M. (eds.), Il senso del passato, Angeli, Milano, 1991.
Koselleck, Reinhardt, Pretekla prihodnost: prispevki k semantiki zgodovinskih časov, Studia
humanitatis, Ljubljana, 1999.
Leroi-Gourhan, A., Gib in beseda. Spomin in ritmi, I. in II. del, Studia humanitatis,
Ljubljana, 1988-1990.
Makarovič, Gorazd, Slovenci in čas. Odnos do časa kot okvir in sestavina vsakdanjega
življenja, Krtina, Ljubljana, 1995.
Pomian, Krzysztof, L'ordre du temps, Pariz, Gallimard, 1984.
Studeny, Christophe, L’invention de la vitesse. France XVIIIe-XXe siècles, Éditions
Gallimard, Pariz, 1995.
Zonabend, Françoise, Dolgi spomini: časi in zgodovine v vasi, Studia humanitatis,
Ljubljana, 1993.
Dodatna:
Agulhon, Maurice, Le Temps de l’Histoire, Éditions du Rocher, Monaco, 1954.
Augé, Marc, Le temps en ruines, Galilée, Pariz, 2003.
Benveniste, Émile, Problemi splošne lingvistike, Škuc – Studia humanitatis, Ljubljana, 1988.
Fabre, Pierre-Antoine, »L'époque de la Contre-Réforme catholique. Orientations de
recherches pour une perspective anthropologique«, v: Monitor ISH, letn. III, št. 1-2, str. 135153.
Gillis, John R. (ed.), Commemorations, The Politics of National Identity, Princeton
University Press, Princeton, 1994.
Loraux, Nicole, »Thucydide n’est pas un collègue«, v: Quaderni di storia 12, 1980, str. 5581.
Lowenthal, David, The Past is a Foreign Country, Cambridge University Press, 1986.
Revel, Jacques, »Pratiques du contemporain et régimes d’historicité«, v: Le genre humain
(tematska številka: Actualités du contemporain), št. 1, Februar, Seuil, Pariz, 2000.
Vovelle, Michel, »L’histoire et la longue durée«, v: La nouvelle histoire (ed. Jacques Le
Goff), 1978, str. 77-102.
6. Obveznosti študentov: Seminarska naloga in izpit.
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7. Posebnosti: Predmet izvaja habilitiran visokošolski učitelj s sodelavci, posamezne teme pa
predstavijo tudi vabljeni predavatelji. Za posamezne študente, ki izberejo to tematiko za svojo
magistrsko ali doktorsko nalogo, se predmet izvaja dve leti, drugo leto kot individualno delo.
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Taja Kramberger in Drago Rotar
INTELEKTUALCI IN INTELEKTUALNO
(Zgodovina in antropologija)

1. Obseg: 60 ur (45P, 15 S)
2. Cilji:
Seznaniti študente s problematiko in zgodovinsko konstitucijo družbene skupine, ki se ji bodo
vsaj nekateri izmed njih sami pridružili. Razčistiti in prikazati razlike med učenjaki,
izobraženci, diplomiranci in intelektualci. Prikazati intelektualnost kot relativno avtonomno
obliko družbenega, ki sicer ni izključno torišče intelektualcev, ni pa je mogoče niti enačiti z
drugimi družbenimi praksami, ki ali prenašajo ali strukturirajo ali producirajo vednost.
3. Vsebina:
Najprej je treba predstaviti zgodovinsko družbeno torišče, na katerem so se intelektualci
izoblikovali kot družbena skupina s specifičnimi značilnostmi, zaradi katerih njenih
pripadnikov ni mogoče mešati s pripadniki družbenih skupin, ki vsaj deloma delujejo na istem
področju, denimo, z izobraženci, diplomiranci, učenjaki ipd. Predočiti je potrebno postopno
oblikovanje družbene kategorije, kontekst njenega imenovanja in priznanja njene posebnosti v
2. polovici 19. stoletja med dogajanjem Dreyfusove afere. Prav tako je treba prikazati
razmerje intelektualcev do različnih form in instanc oblasti, družbena pravno homogenizacijo
(enakost pred zakonom) in suverenost kot generično lastnost individua in kot specifično
razliko industrijskih zahodnih družb. V določenih mejah so intelektualci opredeljeni
negativno, prek zavračanja intelektualnosti in njenih domnevnih nosilcev. Podobno kakor
»dekadenti« ali »impresionisti« so sprejeli vzdevek, ki so jim ga dali nasprotniki oz. kritiki.
Te opredelitve niso zelo natančne, če se sklicujemo na znanost, so pa zadosti natančne, da
opredelijo intelektualce kot tarče političnega in religioznega nasilja. Anti-intelektualizem (ni
enako kakor ne-intelektualizem) je toliko variabilem, kolikor je relativna identifikacija
intelektualcev. Zato so nasprotniki intelektualcev v posameznih zgodovinskih obdobjih
različne ideološko družbene formacije, prevladujejo pa regresivne ali reakcionarne. Tudi
njihove strategije in strategije intelektualcev v ideoloških in socialnih konfliktih so različne,
vendar iz njih izhajajo razlogi za zamenjevanje učenjakov, diplomirancev in učenjakov z
intelektualci v Srednji Evropi in v anglosaškem svetu.
Kaj torej pomeni sedanje pričakovanje konca »kritičnega intelektualca« (po mnenju nekaterih
je izraz pleonazem, ker sodi kritičnost k temeljni opredelitvi intelektualca) v globalizirajočem
se akademskem svetu ter v političnem in socialnem kontekstu konca 20. stoletja? Kritično je
potemtakem treba pregledati pojem »intelektualec« in implikacije poskusov, da bi
intelektualce razglasili za dinozavre zahodnoevropske civilizacije. Ključno je razmerje med
intelektualci, znanstveniki in tehniki. Študentje bodo seznanjeni z aktualno evolucijo in
generičnostjo intelektualcev kot družbene skupine s posebnim habitusom: denimo, z
nastopom funkcionalnega intelektualca, kakor ga opredeljuje Michel Foucault, z razvojem
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odgovornosti za uporabo znanstvenih instrumentarijev in spoznanj zunaj območja znanosti
ipd.
Intelektualci so potemtakem element tega, kar ponavadi imenujemo intelektualna zgodovina
(bolje bi bilo »zgodovina intelektualnosti« ali »intelektualnega«), kot družbena skupina pa
presegajo družbeni prostor, ki ga zasedajo intelektualne prakse. Izraz »intelektualna
zgodovina« izvira iz ameriškega zgodovinopisja, kjer sta se na začetku 20. stoletja uveljavila
dva izraza za približno isto predmetno področje: intellectual history v okrilju New History in
History of Ideas, ki ga je razširjal Arthur Lovejoy tudi prek leta 1940 ustanovljene revije
Journal of the History of Ideas.
V Evropi se ne prva ne druga denominacija področja ni prijela, približno ji ustrezajo
tradicionalna imena, vendar so tudi opredelitve predmetov drugačne in bolj reflektirane: v
Italiji je to storia della filosofia, v Nemčiji Geistesgeschichte, v Franciji histoire de la
philosophie, histoire littéraire, histoire des sciences in nazadnje histoire des mentalités.
Vendar ne gre le za lokalizme in konkurenčnosti med »šolami«, temveč predvsem za
konceptualne razlike. Tudi v Evropi nekateri pisci uporabljajo oba izraza, vendar z
drugačnimi opredelitvami glavnega predmeta [npr. Jean Erhard pravi, da zgodovina idej
prekriva tri zgodovine, in sicer »individualistično zgodovino velikih sistemov sveta,
zgodovino tiste kolektivne in difuzne realnosti, ki ji pravimo mnenje, in strukturno zgodovino
mišljenjskih in senzibilnostnih oblik«, za Roberta Darntona pa intelektualna zgodovina
obsega štiri proučevalne kategorije: »zgodovino idej (zgodovino sistematičnih, v glavnem
filozofskih mišljenj), intelektualno zgodovino v pravem pomenu (preučevanje spontanih
mišljenj, mnenj, literarnih tokov), socialno zgodovino idej (zgodovino ideologij in razširjanja
idej) in kulturno zgodovino (zgodovino kulture v antropološkem pomenu skupaj s svetovnim
nazorom in kolektivnimi menatlitetami)«; za Erwina Panofskega, Luciena Febvra in Norberta
Eliasa je prav Zeitgeist, duh časa, ključni objekt, ki ga je treba pojasniti, ne pa z njim
pojasnjevati zgodovino. Lucien Febvre govori v zvezi s tem o outillage mental, o mentalnem
orodju, ki je zgodovinsko in geografsko omejeno na tisto, čemur pravi civilizacija.].
4. Povezanost z drugimi predmeti: Predmet je bolj ali manj povezan z vsemi neveščinskimi
predmeti humanističnih študijev.
5. Študijska literatura (izbor):
Osnovna:
Bachelard, Gaston, Oblikovanje znanstvenega duha. Prispevek k psihoanalizi objektivnega
spoznanja, Studia humanitatis, Ljubljana, 1998.
Bourdieu, Pierre, »Odgovornost intelektualcev«, Monitor ISH, letn. IV, št. 1 – 4, 2002, str.
295-296.
— Znanost o znanost in refleksivnost, Liberalna akademija, Ljubljana, 2003.
Canguilhem, Georges,
— »Objekt zgodovine znanosti«, v: Problemi. Razprave, št. 6/8, 1981, str. 163-170, (letn. 19,
št.
209/211).
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— »Kaj je znanstvena ideologija?«, v: Vestnik IMŠ, letn. 8, št. 2, 1987, str. 9-16.
— Normalno in patološko, Studia humanitatis, Ljubljana, 1987.
— »Galilej: pomen dela in nauk človeka«, v: Filozofski vestnik, letn. 23, št. 3, 2002, str. 6979.
Certeau, Michel de, »Kaj delamo, ko verjamemo«, v: Problemi, letn. 38, št. 4/5, 2000, str.
197-212.
Chartier, Roger, »Intellectual or Sociocultural History? The French Trajectories«, v: D.
Lacapra & S. L. Kaplan (eds.), Modern European Intellectual History, Reapraisals and New
Perspectives, Cornell University Press, 1982.
Darnton, Robert, »Intellectual and Cultural History«, v: M. Kammen Ed., The Past before
Us. Contemporary Historical Writing in United States, Cornell University Press, 1980, str.
327-354.
Dolenc, Ervin, »Slovenski intelektualci in njihove delitve«, v: Slovenska trideseta leta
[uredila Peter Vodopivec in Joža Mahnič], Slovenska matica, Ljubljana, 1997, str. 194-201.
Elias, Norbert, Über den Prozess der Zivilisation. Soziogenetische und psychogenetische
Untersuchungen, 1939, nova izd. Surkampf, 1979; slov. izdaja: O procesu civiliziranja:
sociogenetske in psihogenetske raziskave 1 in 2, *cf., Ljubljana, 2000 in 2001.
Foucault, Michel, Vednost – Oblast – Subjekt, Krt, Ljubljana, 1991.
— Arheologija vednosti, Studia Humanitatis, Ljubljana, 2001.
— »Odgovor epistemološkemu krožku«, Problemi, letn. 39, št. 3-4, 2001, str. 77-118.
Gramsci, Antonio, Pisma iz ječe, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1955.
Johnston, William M., The Austrian Mind. An Intellectual and Social History 1848–1938,
The Regents of University of California, 1972 (cf. po francoskem prevodu Pierra–Emmanuela
Dauzata, L’esprit viennois. Une histoire intellectuelle et sociale 1848–1938, 1985).
Le Goff, Jacques, Intelektualci v srednjem veku, Študentska organizacija Univerze,
Študentska založba, Ljubljana, 1998.
Kotnik, Vlado, »Čemu rabijo znanstveniki in intelektualci? O tabujih in problemih v
družbenem statusu znanosti v Sloveniji«, Monitor ZSA, letn. VI, št. 1-2, 2004.
Kramberger, Taja, »Možnost in nujnost kritičnega intelektualca: k prevodoma Bourdieuja in
Wacquanta«, v: Družboslovne razprave, 2003, let. 19, št. 43, str. 49-55.
Kristeva, Julia, »Čemu rabijo intelektualci«, (intervju z Jeanom Paulom Enthovenom),
Problemi – Razprave, letn. 15, št. 173-175 (št. 5-7), 1977, str. 193-202.
Kuhn, Thomas S., Struktura znanstvenih revolucij, Krtina, Ljubljana, 1998.
Mimica, Aljoša, »Durkheim in Dreyfusova afera«, v: Nova revija, letn. 8, št.81/82, 1989, str.
176-183.
Rotar, Braco (Drago), »Intelektualni topos«, v: Problemi – Razprave, št. 9-10, 1979, str. 3456.
— »Diferenciacija ali disperzija : (prispevek k diferencialni obravnavi sestavin univerze)«,
Nova revija. št. 93/94, 1990, str. 119-138.
— »Kdo bo dajal naloge znanosti« (spremna študija k prevodu Pierra Bourdieuja), v: Znanost
o znanosti in refleksivnost, Liberalna akademija, Ljubljana, 2003.
— »Problematizacije«(spremna beseda), v: Michel Foucault, Nadzorovanje in kaznovanje:
nastanek zapora (ponatis), Krtina, Ljubljana 2004.
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Said, Edward W., »Kaj zastopa intelektualec«, v: Sodobnost, letn. 48, št. 5, 2000, str. 851862.
Verginella, Marta, »Uso della storia nella Sonderweg slovena«, v: Storica, letn.7, št. 19,
2001, str. 97-116.
Zola, Émile, »Obtožujem...! Pismo predsedniku republike g. Félixu Fauru«, v: Monitor ZSA,
letn. VI, št. 1-2, 2004.
Dodatna:
Benda, Julien, La trahison des clercs, Grasset, Pariz, 1927.
Bender, Thomas, Intellect and Public Life. Essays on the Social History of Academic
Intellectuals in the United States, Johns Hopkins University Press, Baltimore, MD, 1993.
Blanchot, Maurice, Les intellectuels en question. Ébauche d’une réflexion, Fourbis, Pariz,
1996.
Bourdieu, Pierre, La distinction. Critique sociale du jugement, Pariz, Éditions de Minuit,
1967.
— Questions de sociologie, Les Éditions de Minuit, Pariz, 1980.
— »The Corporation of the Universal: The Role of Intellectuals in the Modern World«, v:
Telos, št. 81, 1989, str. 99-110.
— Die Intellektuellen und die Macht, VSA-Verlag, Hamburg, 1991.
— Homo academicus, Minuit, Pariz, 1992.
Canguilhem, Georges, Idéologie et rationalité dans l'histoire des sciences de la vie, Vrin,
Pariz, zadnja izdaja 2005.
Charle, Christophe in Verger, Jacques, Histoire des universités, Pariz, 1994.
Chartier, Roger, »Histoire intellectuelle et histoire des mentalités. Trajectoires et questions«,
v: Revue de Synthèse, III/112, 1983, str. 277-308.
— »Intellectuelle (Histoire)«, v: Dictionnaire des sciences historiques (André Burguière
ed.), PUF, Pariz, 1986, str. 372–377.
Gella, Aleksander (ed.), The Intelligentsia and the Intellectuals: Theory, Method, and Case
Study, Sage, Beverly Hills, CA, 1976.
Gramsci, Antonio, Izbrana dela, Cankarjeva založba, Ljubljana, 1974.
Kocka, Jürgen (ed.), Bildungsbürgertum im 19. Jahrhundert (v 4 vols.), Klett-Cotta,
Stuttgart, 1989-1994.
Leclerc, Gérard, Histoire de l’autorité. L’assignation des énoncés culturels et la généalogie
de la croyance, PUF, Pariz, 1996.
Said, Edward W., Representations of the Intellectual, Vintage, Random House, New York,
1994.
Schorske, Carl E., Wien. Geist und Gesellschaft im Fin de siècle, Frankfurt na Maini, 1982.
Znaniecki, Florian, The Social Role of the Man of Knowledge, Harper & Row, New York,
1968.
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6. Obveznosti študentov: Seminarska naloga ali recenzija knjige in izpit.
7. Posebnosti: Predmet izvaja habilitiran visokošolski učitelj s sodelavci, posamezne teme pa
predstavijo tudi vabljeni predavatelji. Za posamezne študente, ki izberejo to tematiko za svojo
magistrsko ali doktorsko nalogo, se predmet izvaja dve leti, drugo leto kot individualno delo.
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Taja Kramberger in Drago Rotar
ZGODOVINSKA ANTROPOLOGIJA REPREZENTACIJ
SPOLOV IN SPOLNOSTI

1. Obseg: 60 ur (30 P in 30 S)
2. Cilji:
Glavna tema predmeta bo predstavitev reprezentacij spolov v preteklosti z vsemi
implikacijami in učinki, ki so jih te imele v različnih družbenih okoljih. Poseben poudarek bo
na preučevanju učinkov družbene konstrukcije spolov na eni in biološke konstrukcije spolov
na drugi strani, ki se vselej umeščata v že oblikovane družbene konstrukcije in konstelacije.
3. Vsebina:
Prokreacijski mit »predznanstvene« medicine, se pravi, medicine izpred konstitucije
zdravstvene mreže kot območja oblasti oz. nadzora nad populacijo (glej predvsem dela
Michela Foucaulta), je mešanica reaktualizirane antične interpretacije (Galen, Aristotel,
Hipokrat, Paracelsus), sholastičnih dodatkov (od Avguština prek Tomaža Akvinskega in
Alberta Velikega ter Jakoba Sprengerja in Heinricha Institutorja do Josepha Antoina
Toussaitna Cangiamila) in medicinskega racionalizma in utilitarizma iz »razsvetljenih
stoletij« (človek – stroj, La Mettrie), ki je, denimo, privedla na koncu 18. stoletja do obuditve
antične hipoteze o tem, da moški in ženske ne sodijo v »isto pasmo«, vseskozi pa se je
ukvarjala z zagotavljanjem moškega potomstva. Ta moralna in antropološko biološka
mitologija, je bila podlaga za medicinske intervencije, a tudi za pravno sankcioniranje
konzumacije zakona, nezvestobe (upoštevaje npr. »teorijo« o spočenjanju na daljavo ipd.).
Spola sta v sholastični antropologiji na ravni »idealnih tipov«, skonstruiranih na podlagi štirih
elementov, koncipirana manihejsko, vendar je za deskriptivne potrebe in karakterizacije
ljudstev in populacij bila izdelana gradacija: ženska je bila skomponirana iz negativnih
značilnosti, ki so jo prilagajale specifični družbeni vlogi ženske, kakršna naj bi izhajala iz
epistol sv. Pavla. Odstopanja od zapovedane družbene vloge so bila sankcionirana pravno,
teološko in moralno. Kleriki so velikokrat občutili svojo virilnost kot oviro za kontemplativno
in bogu posvečeno »čisto« življenje, zaradi česar so se sami kastrirali ali se dajali kastrirati.
Ena izmed takih sankcij je bilo tudi preganjanje čarovništva v predindustrijskem novem veku
(v moderni dobi) v katoliških in protestantskih deželah.
Razsvetljenstvo je zlasti v Franciji pomenilo določeno vrednostno izenačevanje spolov znotraj
enega sloja, predvsem aristokracije in intelektualne elite, v istem času pa se je stopnjevala
podrejenost žensk v okrilju t. i. tretjega stanu. Preobrat, ki se je napovedoval z udeležbo žensk
»iz ljudstva« v francoski revoluciji, se ni zgodil, namesto njega je prevlada malomeščanska, t.
j. klerikalna reprezentacija žensk in ženske na ravni nacionalnih institucij: v izobraževanju, v
javnem življenju, v pravosodju. Napoleonov Code civil je sicer uveljavljal državljanski status
žensk, hkrati pa je imponiral njihovo apriorno neodraslost in invalidnost, zaradi katere so jih v
javnem življenju morali zastopati moški sorodniki. Hkrati začnejo v literaturi in likovni
umetnosti nastopati usodne ženske, praviloma iz tujih dežel, ki so veljale za eksotične,
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medtem ko so (bile in so še vedno) dejanske bojevnice za žensko enakopravnost izpostavljene
poniževanjem in pritiskom. Razmerje med spoloma ima obliko oblastnega razmerja,
obvladovanje spolnosti pa figurira v hierarhiji krščanskih in meščanskih vrlin. Skozi družbeni
imaginarij, registriran v diskurzih o spolih od leposlovja do prava in medicine, je mogoče
rekonstruirati diferencirane družbene reprezentacije spolov in delitev družbenih vlog med
spoloma glede na status, na družabno veljavo, starostno obdobje itn. V 19. stoletju je prišlo
tudi pri nekaterih intelektualcih do spoznanja o neuravnovešenosti tega razmerja in o njegovi
grobi krivičnosti. Npr. zgodovinar Jules Michelet je v delu La femme (1860) poskušal z
afirmativno mistifikacijo odtehtati to zgodovinsko deformacijo. Kakor se pri človeku vsi
biološki procesi in danosti prelamljajo skozi kulturne interpretacije in konceptualizacije, so
potemtakem družbene reprezentacije, tako pri meščanski spolnosti, erotiki in emocionalnem
razmerju velja za naravno zelo restriktivna reprezentacija na ravni dovoljenega in lascivna
reprezentacija na ravni tistega, kar je zunaj dojemalnega dosega meščanske družbe. Gre torej
za konstrukcije tako družbenega kakor biološkega spola, ki se opirajo druga na drugo, ne pa
na biološko realnost – to bolj prikrivajo, kakor zastopajo.
4. Povezanost z drugimi predmeti: Predmet se tematsko povezuje s študiji spolov, s pravno,
zdravstveno, literarno, kulturno in umetnostno zgodovino.
5. Študijska literatura (izbor):
Osnovna:
Accati, Luisa, »Svetničin mož: očetovska vloga, materinska vloga in italijanska politika«, v:
ČKZ, letn. XXI, št. 158–159, 1993, str. 133–146.
— Lepotica in zver. Oče in mati v katoliški vzgoji čustev, Studia Humanitatis. Ljubljana,
2001.
Bahovec, Eva D. (ed.), Od ženskih študij k feministični literaturi, v: ČKZ, Ljubljana, 1993.
Beauvoir, Simone de, Drugi spol 1 in 2, Delta, Ljubljana, 1999/2000.
Bock, Gisela, Ženske v evropski zgodovini, Založba * cf., Ljubljana, 2004.
Boswell, John, Christianity, Social Tolerance and Homosexuality. Gay People in Western
Europe from the beginning of the Christian era to the 14th century, Chicago, University
Press,1980, slov. prev. 2004: Krščanstvo, družbena strpnost in homoseksualnost, Škuc –
Zbirka Lambda 35, Ljubljana, 2004.
Budna Kodrič, Nataša in Serše, Aleksandra (eds.), Splošno žensko društvo 1901-1945,
Arhiv Republike Slovenije, Ljubljana, 2003.
Butler, Judith, Težave s spolom: feminizem in subverzija identitete, Ljubljana, ŠKUC, 2001.
Dobnikar, Mojca, Zbornik - O ženski in ženskem gibanju, Ljubljana, Krt, 1986.
Dover, K. J., Grška homoseksualnost, Krt, Ljubljana, 1995.
Feminizem/mi za začetnice/ke, Založba * cf. in Društvo Mesto žensk, Ljubljana, 2000.
Foucault, Michel, Zgodovina seksualnosti: 1. Volja do znanja (2000), 2. Uporaba ugodij
(1998), 3. Skrb zase (1991), Škuc – Lambda, Ljubljana.
Giorgio, Michela De in Klapisch-Zuber, Christiane, Storia del matrimonio, Laterza, Bari,
1996.
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Goody, Jack, Evropska družina, Založba * cf., Ljubljana, 2003.
Gouges, Olympe de, »Deklaracija o ženskih pravicah, posvečena Kraljici 1791«, v:
Problemi, letn. 27, št. 4, 1989, str. 20-26 (Eseji št.7).
Heinemann, U. R., Katoliška cerkev in spolnost, DZS, Ljubljana, 1992.
Marks, Elaine in de Courtivron, Isabelle (eds.), New French Feminisms: An Anthology,
Harvester Wheatsheaf, New York, 1981.
Melman, Billie, »Gender, History and Memory: The Invention of Women’s Past in the
Nineteenth and Early Twentieth Centuries«, v: History & Memory, letn. 5, št. 1, pomlad /
poletje 1993, str. 5–41.
Mill, John Stuart, The Subjection of Women, New Englander and Yale
Review, 1896.
Millett, Kate, Sexual Politics, Virago, London, 1985 (1. natis 1970).
Muir, E. W., »Sex and Gender in Historical Perspective«, selekcija iz Quaderni Storici, št. 1,
The Johns Hopkins University Press, Baltimore 1990.
Oakley, Ann, Gospodinja, Založba * cf., Ljubljana, 2000.
Le Goff, Jacques, Intelektualci v srednjem veku, Študentska organizacija Univerze,
Študentska založba, Ljubljana, 1998.
Rich, Adrienne, O lažeh, skrivnostih in molku: Izbrani eseji 1966 – 1978, Škuc – Lambda,
Ljubljana, 2003.
Rotar, Braco, Pigmalionova pregreha, Univerzitetna konferenca ZSMS, Knjižnica
revolucionarne teorije, Ljubljana, 1987.
Tratnik, Suzana, Lezbična zgodba – literarna konstrukcija seksualnosti, Škuc – Lambda,
Ljubljana, 2004.
Verginella, Marta, »Vloga žene in moža v slovenski publicistiki 19. stoletja in v dokumentih
s tržaškega podeželja«, v: Zgodovinski časopis, 1993, let. 47, št. 4, str. 531-545.
— »Od čarovnic k sinovom brezmadežne«, v: Luiza Accati, Pošast in lepotica: oče in mati v
katoliški vzgoji čustev, Studia humanitatis, Ljubljana, 2001, str. 305–319.
Veyne, Paul, »Homoseksualnost v Rimu«, v: Problemi, št. 5-6, 1983.
— Rimska erotična elegija : ljubezen, poezija in zahod, Škuc – Znanstveni inštitut Filozofske
fakultete, Ljubljana, 1992.
Vidal-Naquet, Pierre, Črni lovec, Škuc – Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, Ljubljana,
1985.
Revija Delta
Wollstonecraft, Mary, Zagovor pravic ženske: ter kritične opazke o političnih in moralnih
vprašanjih, Krt, Ljubljana, 1993.
Žnidaršič, Sabina Ž., Ora et labora – in molči, ženska!, Založba * cf., Ljubljana, 2000.
Dodatna:
Ariès, Philippe, Otrok in družinsko življenje v starem režimu, Studia humanitatis, Ljubljana,
1991.
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Ariès, Philippe; Duby, Georges et al., Histoire de la vie privée (vol 1-5), Pariz, Seuil (tudi
angleški prevod: History of Private Life), 1985.
Arnould, Colette, Histoire de la sorcelerie en Occident, Tallandier, Pariz, 1992.
Baroja, Caro J., Les sorcières et leur monde, Gallimard, Pariz, 1985.
Badinter, Elisabeth, Émilie, Émilie. L’Ambition féminine au XVIIIe siècle. Pariz, 1983.
Beer, Janet; Ford, Anne-Marie in Joslin, Katherine (eds.), American Feminism: Key
Source Documents 1848-1920, Routledge, London, 2002, 2 vols.
Bourdieu, Pierre, La domination masculine, Seuil, Pariz, 1998.
Darmon, Pierre, Le mythe de la procréation à l'âge baroque, Éds. J.-J. Pauvert, Pariz, 1977.
— Le tribunal de l'impuissance, Le Seuil, Pariz, 1979.
Delumeau, Jean, La peur à l'Occident, Fayard, Pariz, 1978.
— Peché et la peur, Fayard, Paraz, 1984.
Duby, G.; Klapisch-Zuber, C., in Perrot, Michelle (eds.), L'Histoire des femmes en
Occident, Pariz, Plon, 1990-1992 (angleški prevod The History of Women).
Flandrin, Jean-Louis, L'Église et le contrôle des naissances, Flammarion, Pariz, 1970.
— Le sexe et l'Occident, Seuil, Pariz, 1981.
— Les amours paysans, Gallimard, Pariz, 1993.
— Familles, parenté, maison, sexualité dans l'ancienne société, Le Seuil, Pariz, 1995.
Gouges, Olympe de, Ecrits politiques 1788-1791, Côté-femmes, Pariz, 1993.
Košir, Matevž, »Boj krvavi zoper čarovniško zalego od Heinricha Institorisa do dr. Janeza
Jurija Hočevarja«, v: Fran Jaklič, Zadnja na grmadi, Mohorjeva družba, Celje, 2001.
Klapisch-Zuber, Christiane, La Maison et le nom. Stratégies et rituels dans l'Italie de la
Renaissance, EHESS, Pariz, 1990.
Muchembled, R., La sorcière au village, Flammarion, Pariz, 1978.
Mullan, John, Sentiment and Sociability. The Language of Feeling in the Eighteenth
Century, Clarendon Press, Oxford, 1988 (1. izd.).
Perrot, Michelle, »L’Histoire saisie par le genre«, v: L’Histoire, la sociologie et
l’anthropologie, vol. 2, Odile Jacob, Pariz, 2002.
Porter, Roy; Mulvey Roberts, Marie (eds.), Pleasure in the Eighteenth Century, Macmillan
Press Ltd., 1996 (1. izd.).
Rajšp, Vincenc, »Čarovniški procesi v vsakdanjem življenju«, v: Historični seminar (Oto
Luthar et al.), Znanstvenoraziskovalni center SAZU, 1994, str. 257-266.
— »Die Einstellung der Staatsbehörden in Wien gegenüber der katolischen Kirche bei
den Slowenen im 19. Jahrhundert«, v: FILIPOWICZ, Mirosław (ur.). Proceedings of
the commission internationale d'histoire ecclesiastique compareé, Lublin 1996. Part
4, Churches - states - nations in the enlightenment and in the nineteenth century, =
Eglises - etats - nations a l'epoque des lumieres et au XIXe siecle. Lublin: Instytut
Europy środkowo wschodniej, 2000, str. 256-260.
Tratnik-Volasko, Marjeta, Čarovnice: predstave, procesi, pregoni v evropskih in slovenskih
deželah, Znanstveno in publicistično središče, Ljubljana, 1995.
Vincent–Buffault, Anne, »Constitution des rôles masculins et féminins au XIXe siècle; la
voie des larmes«, v: Annales ESC, julij-avgust 1987, št. 4, str. 925-954.
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6. Obveznosti študentov: Seminarska naloga in izpit. (Zbiranje gradiva iz zgodovine žensk
na Slovenskem.)
7. Posebnosti: Predmet izvaja habilitiran visokošolski učitelj s sodelavci, posamezne teme pa
predstavijo tudi vabljeni predavatelji. Za posamezne študente, ki izberejo to tematiko za svojo
magistrsko ali doktorsko nalogo, se predmet izvaja dve leti, drugo leto kot individualno delo.
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Taja Kramberger in Drago Rotar
ZGODOVINA KNJIGE

1. Obseg: 60 ur (30 P in 30 S)
2. Cilji:
Predstaviti študentom temeljne problematike, ki so povezane z izumom tiska in s knjigo kot
nosilcem vednosti na eni strani ter z diseminacijo kulturnih pomenov in z recepcijo knjige na
drugi strani. Polje raziskav je relativno novo, vendar je produkcija študij iz zgodovine knjige
in bralnih praks v zadnjih dveh desetletjih doživela silen razmah. Preučevanje štirih temeljnih
osi, ki jih naštevamo v nadaljevanju, in njihova predstavitev študentom na dodiplomski ravni
bosta naslonjena na literaturo oz. na epistemične prijeme t. i. kulturne zgodovine (ki se v
ameriškem zgodovinopisju okvirno začne leta 1989 z zbornikom The New Cultural History /
Nova kulturna zgodovina, ki ga je uredila Lyn Hunt, četudi zgodovino knjige intenzivno že
prej raziskujejo posamezni zgodovinarji kakor so npr. John Lough, Robert Darnton, idr.) in
nove zgodovine ter zgodovinske antropologije (ki vsaj od leta 1974, ko so francoski
zgodovinarji lansirali serijo novih objektov zgodovinskega preučevanja v zbirki Faire de
l’histoire. Nouveaux objets I.-III. / Delati zgodovino. Novi objekti I.-III., kot enega od
privilegiranih objektov obravnava prav »knjigo« in njene pojavnosti v zgodovini).
3. Vsebina:
Predmet zajema štiri temeljna področja, ki zadevajo zgodovino knjige. Na eni strani raziskave
dolge zgodovine pisanja na različne materialne nosilce, razvoja knjige (zvitkov, volumnov,
kodeksov idr.) in ključnega prelomnega dogodka: izuma tiska v Evropi ter z njim povezanih
globokih družbenih učinkov, ki jih je omenjena invencija vnesla v polje socialne organizacije,
socializacije, izobraževanja itn. (pred tiskom je namreč transmisija vednosti potekala
radikalno drugače, od antike dalje namreč poznamo mnemonične metode in tehnike, ki se v
renesansi razvijejo v velike sisteme memorije in zapominjanja, s tiskom pa se ti sistemi
radikalno transformirajo). Ta razvoj bi si ogledali tako v slovenskem okolju kakor v širšem
evropskem kontekstu. Na drugi strani se predmet dotika razmerja med kolektivnim in
individualnim, in sicer skozi spreminjajoč se koncept avtorstva skozi zgodovino. Družbena
narava pisanja, branja in literarne produkcije so nekatere od temeljnih tematik, ki sodijo v
polje študij zgodovine knjige in ki jih skozi vrsto pomembnih del razvija eden od pionirjev
raziskav knjige in branja Roger Chartier (predava na najpomembnejših francoskih in
ameriških šolah, npr. na Princetonu). Tretji aspekt, ki na svoj način prolongira drugega, je
preučevanje ustvarjanja kolektivnih pogojev ter možnosti za pisanje, branje in izdajanje knjig,
pa tudi njihovih omejitev, se pravi, prisil, cenzur ipd., ki determinirajo pisanja, izdajanja knjig
ter prakse branj v partikularni skupnosti. Na to zadnje se kot četrto večje področje navezuje še
raziskovanje kulturnih institucij, njihovih načinov produkcije znanj oz. vednosti (v knjigah,
učbenikih, enciklopedijah) in njihovih načinov prenašanja ter kroženja pomenov.
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Osrednja ideja pričujočega predmeta je torej ponoven premislek zgodovine knjige z nove
perspektive, ki skuša v svoj pogled zajeti številne optike, ki so doslej ostajal spregledane.
Kakor v enem od svojih del pravi Roger Chartier, »branje nikdar ne more biti reducirano na
to, kar je brano«, tako tudi knjiga ni preprost zgodovinski objekt, ki ga ni mogoče izčrpati
zgolj z nanizanjem podatkov o letnicah objav in popisih takih ali drugačnih knjižnic.
Diskusija, ki se je v zadnjih desetletjih okoli vprašanja knjige razvila v različnih kulturnih in
intelektualnih okoljih, razkriva, da se bralne prakse v partikularnih okoljih nemalokrat ravnajo
po zakonitostih, ki veljajo tudi za druge kulturne prakse v teh okoljih. Vendar pa so te
zakonitosti običajno utemeljene v že predhodnih znanjih in tudi na predhodnih klišejskih
kolektivnih predstavah, tako da je preučevanje teh zadnjih ena od prednostnih nalog
preučevanja prenosa vednosti in s tem recepcije knjige tudi na Slovenskem.
4. Povezanost z drugimi predmeti:
Predmet je povezan z drugimi predmeti in disciplinami s področja humanističnih in družbenih
znanosti, še posebej pa s predmeti primerjalne književnosti, zgodovine in zgodovinske
antropologije (kulturni transferji, oralna transmisija, kolektivna memorija idr.) in kulturnih
študijev.
5. Študijska literatura (izbor):
Osnovna:


Revija Monitor ISH, letn. IV, št. 1-4, 2002, sklop tekstov z naslovom »Iz
zgodovine knjige in branja« (str. 110-52): Chartier, Roger, »Kratek uvod v
problematiko«, str. 111-112, »Tekstna kritika in kulturna zgodovina. Tekst in glas,
XVI.-XVIII. stoletje«, str. 112–123, »Preteklost in prihodnost knjige«, str. 123-130,
»Bralci in branja v dobi elektronske tekstualnosti«, str. 131-141, in Certeau, Michel
de, »Branje: divji lov«, str. 142–152.

Althusser, L., Balibar, E., Macherey, P., in Pêcheux, M., Ideologija in estetski učinek,
Cankarjeva založba, Ljubljana, 1990.
Ambrožič, Miroslav, Tiskarstvo, Samozaložba, Ljubljana, 1937.
Arko, Albin, Tristoletnica tiskarstva v Ljubljani, Narodna tiskarna Ljubljana, 1875.
Arnež, Janez A., Slovenski tisk v ZDA in Kanadi med 1940-1997/ Slovenian printed Material
in the USA and Canada: 1940-1997, Studia Slovenica, Ljubljana, Washington, 1998.
Anderson, Patricia, The Printed Image and the Transformation of Popular Culture, 17901860, Clarendon Press, Oxford, 1994.
Avguštin Florjanovič, Blanka, »Popis knjižnih vezav«, v: Knjižnica, letn. 47,št. 1-2, 2003,
str. 109-130.
Berčič, Branko, Tiskarstvo na Slovenskem. Zgodovinski oris, Ljubljana, 1968.
Bohinec, Valter, Zgodovina knjige, knjižnic in tiska, NUK, Ljubljana, 1957.
Bourdieu, Pierre, La Distinction: Critique sociale du jugement, Pariz, 1979 (angleški
prevod Richarda Nica: Distinction: A Social Critique of the Judgment of Taste, Massachusetts
Harvard UP, Cambridge, 1984).
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— Na televiziji, Krtina – Krt, Ljubljana, 2001.
— Praktični čut I in II, Studia humanitatis, Ljubljana, 2002.
Braida, L., Stampa e cultura in Europa tra XV e XVI secolo, Laterza, Bari, 2000.
Brodhead, Richard H., Cultures of Letters: Scenes of Reading and Writing in NineteenthCentury America, Chicago, 1993.
Burke, Peter, Popular Culture in Early Modern Europe, New York University Press, New
York, 1978.
Capra, C., Castronovo, V., in Ricuperati, G., La stampa italiana dal Cinquecento
all’Ottocento, Laterza, Bari, 1986.
Chartier, Roger, The Cultural Uses of Print in Early Modern France, Princeton in Durham –
Duke UP, 1987.
— Cultural History – Between Practices and Representations. Trans. Lydia G. Cochrane.
Polity Press, Cambridge, 1988.
— The Order of Books. Readers, Authors and Libraries in Europe between the Fourteenth
and Eighteenth Centuries, Polity Press, Cambridge, 1994.
Darnton, Robert, The Business of Enlightement. A publishing history of the Encyclopédie,
1775-1800, Havard University Press, Cambridge, 1979.
— »An Early Information Society: News and the Media in Eighteenth–Century Paris«, v: The
American Historical Review, letn. 105, št. 1, februar 2000.
— Public Opinion and Communication Networks in Eighteenth-Century Paris, University of
Greifswald (objavljeno tudi na spletni strani http://www.indiana.edu/~ahr/darnton/pocn/),
2001.
Douglas, Mary, Essays in Sociology of Perception, Routledge & Kegan Paul, London,
Boston, 1982.
— Miselni slogi. Kritični eseji o dobrem okusu, Založba /*cf., Ljubljana, 1999.
Dular, Anja, »Najstarejši tiski Britanske knjižnice v Londonu in naše dežele«, v: Zgodovinski
časopis, letn. 51, št. 1(106), 1997, str. 99-102.
Humar, Joško, Primož Trubar rodoljub ilirski, Lipa Koper in Založništvo tržaškega tiska
Trst, 1980.
Hunt, Lyn (ed.), The New Cultural History, Berkeley, L. A. & London, University of
California Press, 1989.
Ilaš, Gregor, Nova forma scribendi : obrat od rokopisa k tisku (diplomsko delo), Ljubljana,
2001.
Kastelic, Jože, Inkunabule v Sloveniji, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Ljubljana
1957.
Klemenčič, Matjaž, »Slovenski izseljenski tisk«, v: Humanistika/Humanities, letn. 3, št. 2,
1991, str. 299-317.
Moi, Toril, »The Challenge of the Particular Case: Bourdieu's Sociology of Culture and
Literary Criticism«, v: Modern Language Quarterly, letn. 58, št. 4, 1997, str. 497-508.
Odar, Alojzij, Cerkvene določbe o tisku, Zvezek 1: »Pomen in zgodovina cerkvene prepovedi
knjig«(Naša pot ; 13), Zvezek 2: »Današnja zakonodaja« (Naša pot ; 19), Zvezek 3: »Indeks«
(Naša pot ; 20), Misijonarska tiskarna, Ljubljana, 1939.
Suhadolnik, Stane, »A. Gspan & J. Badalić: Inkunabule v Sloveniji«, v: Knjižnica, št. 3,
1959, str. 79-80.
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Vignjević, Tomislav, Iz zibelke tiskarstva : ilustracije v inkunabulah, Narodna galerija, 25.
september - 18. november 2001.
Vujović, Vojislav, Počeci tiskarstva u jugoslavenskih naroda (Katalog razstave 28.
Mednarodnega sejma knjige v Beogradu od 27.X.-2.XI. 1983), Poslovna zajednica izdavača i
knjižara Jugoslavije Beograd & Nacionalna i sveučilišna biblioteka Zagreb, 1983.
Dodatna:
Barbier, Frédéric, L'Empire du livre. Le livre imprimé et la construction de l'Allemagne
contemporaine (1815-1914), Cerf, Pariz, 1995.
Barriere, Didier, Nodier l'homme du livre. Le rôle de la bibliophilie dans la littérature,
Éditions Plein Chant, Bassac, 1989.
Bourdieu, Pierre in Chartier, Roger, »La Lecture: Une Pratique culturelle«, debata med
Pierrom Bourdieujem in Rogerjem Chartierjem, v Chartierjevi knjigi »Pratiques de la lecture«
(glej spodaj: Chartier 1993), str. 279-280.
Brooks, G. and Pugh, A.K., (ed.), Studies in the History of Reading, 1984.
Chartier, Roger in Roche, Daniel, »Le livre. Un changement de perspective«, v: Faire de
l'histoire III: Nouveaux objets (Jacques Le Goff in Pierre Nora eds.), Gallimard, Folio
Histoire, Pariz, 1974, str. 156-184.
Chartier, Roger (ed.), Les Usages de l'imprimé, Fayard, Pariz, 1987.
Chartier, Roger (ed.), Pratiques de la lecture, Editions Payot & Rivages, Pariz, 1993.
Feather, John, (ed.), A Dictionnary of Book History, New York, 1996.
Felkay, Nicole, Balzac et ses éditeurs. 1822-1837. Essai sur la librairie romantique,
Promodis/Éditions du Cercle de la libraire, Pariz 1987.
Goody, Jack, The Logic of Writing and the Organization of Society, Studies in Literacy,
Family, Culture and the State, Cambridge University Press, Cambridge, 1986.
Isher, Wolfgang, Der Akt des Lesens, Wilhelm Fink Verlag, München, 1974 (v angleškem
prevodu: The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response, Johns Hopkins University
Press, Baltimore, 1978).
Kapr, Albert, Johann Gutenberg – The Man and his Invention, Aldershot – Scolar Press &
Brookfield – Ashgate, 1996.
Leclerc, Gérard, Histoire de l’autorité. L’assignation des énoncés culturels et la généalogie
de la croyance, PUF, Pariz, 1996.
Lough, John, Writer and Public in France from the Middle Ages to the Present Day, Oxford
University Press, Oxford, 1978.
Mannes, Gast in Weber, Josiane, Zensur im Vormärz (1815-1848) – Literatur und Presse in
Luxemburg unter der Vormundschaft des Deutschen Bundes, Bibliotheque Nationale,
Luxembourg, 1998.
Monfasani, John, »The First Call for Press Censorship: Niccolò Perooti, Giovanni Andrea
Bussi, Antonio Moreti, and the Editing of Pliny's "Natural History"«, v: Renaissance
Quarterly 41, 1988, str. 1-31.
Pomian, Krzysztof, Collectionneurs, amateurs et curieux : Paris-Venise, XVIe-XVIIe siècle,
Gallimard, Pariz, 1987.
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Roche, Daniel, »Noblesse et culture dans la France du XVIIe siècle : les lectures de la
noblesse«, v: Buch und Samler / Private und öffentliche Bibliotheken im 18 Jahrhundert
(kolokvij v Düsseldorfu, 26.-28. september 1977), Heidelberg, 1979.
Roche, Daniel, »A History of Everyday Things – The Birth of Consumption in France
(1600-1800)«, Cambridge University Presse, Cambridge, 2000.
Sairignes, Guillemette de, L'Aventure du livre de poche. L'enfant de Gutenberg et du XXe
siècle, Libr. générale française, Pariz, 1983.
Salles, René, 5000 ans d'histoire du livre, Éditions Ouest-France, Rennes, 1986.
Tombeur, Jeff, Femmes et métiers du Livre / Women in the Printing Trades, Mons, Talus
d'approche, Convention typographique, Pariz, 2004.
Unseld, Siegfried, The Author and His Publisher, University of Chicago Press, Chicago,
1980.
6. Obveznosti študentov: Izpit in seminarska naloga
7. Posebnosti:
Predmet izvaja habilitiran visokošolski učitelj s sodelavci, posamezne teme pa predstavijo
tudi vabljeni predavatelji. Za posamezne študente, ki izberejo to tematiko za svojo magistrsko
ali doktorsko nalogo, se predmet izvaja dve leti, drugo leto kot individualno delo.
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Taja Kramberger in Drago Rotar
TRANSFERJI VEDNOSTI:
MEMORIJA, IZOBRAŽEVANJE, PREVAJANJE, KULTURA

1. Obseg: 60 ur (45 P in 15 S)
2. Cilji:
Seznaniti študente s problematiko prenašanja kulturnih – vedenjskih, mentalnih, retoričnih,
telesnih in drugih – obrazcev in vrednot v povezavi z družbeno konstrukcijo trajnih
kolektivnih identitet.
3. Vsebina:
Kulturni transferji (lat. trans – čez, onkraj; fero 3 – nesti, prenesti, nositi) so pravzaprav
temeljna sestavina vseh obstoječih kultur. Obravnavamo pa jih lahko v različnih perspektivah.
Ena perspektiva so t. i. medkulturni transferji, kakor jih lahko raziščemo s postopki
navzkrižne zgodovine (histoire croisée), v katerih so vselej udeležene različne lokalne
historiografije, ki pa se posvečajo istemu objektu. Ti postopki namreč omogočajo izdelavo
inventarja kulturnih konstrukcij, ki so posledice, orodja in predmeti vseh mogočih družbenih
menjav in transferjev v več smereh, pa tudi ugotavljanje in raziskovanje poti, po katerih so se
v kompleksnem procesu interakcij in križanj zgradile recipročne družbene reprezentacije, v
katerih se mešajo politična, ekonomska, družbena, kulturna, univerzitetna polja dveh ali več
nacionalnih prostorov, ki se oblikujejo in trajajo bolj ali manj simultano. Časovno obdobje, za
katero bomo prikazali delovanje teh mehanizmov, sega od konca 18. do 1. polovice 20.
stoletja (poseben aspekt bo posvečen transferjem Razsvetljenstva iz Francije v Nemčijo in
odtod naprej do Kranjske in drugih dežel na ozemlju današnje Slovenije ter nazaj v Francijo).
Še posebej zanimive so prepovedi oz. blokade prenosov, kadar te motijo ustaljene, v nekem
prostoru in času že udomačene oz. običajne reprezentacije drugih/drugačnih (npr.
reprezentacije žensk, tujcev, intelektualcev, živali, inovacij, tehničnih novosti idr.). Poseben
aspekt te perspektive so metode raziskovanja in interpretacije ter seveda epistemološki okviri,
v katerih je sploh možno misliti omenjene kulturne transferje.
Druga perspektiva so temporalne kulturne transmisije, ki jih kajpada ni mogoče razumeti
brez prejšnjih, vendar jih večina nacionalnih kulturnih (literarnih, umetnostnih) zgodovin raje
prikazuje kot procese sui generis oz. kot nekaj, kar sodi v nacionalni samorazvoj in
hipotetično avtohtonost oz. samoniklost. Pomembni formi kulturnih (ideoloških, vedenjskih,
mentalnih) transmisij sta oralne transmisije in pisne transmisije, ki pa se vselej križata še z
drugimi oblikami transmisij, kakršne so različni nizi kodificiranih tradicij, kolektivnih
memorij kot specifičnega prostora selekcije, oblikovanja in osmišljevanja skupnih spominov
(in pozab), ki sestavljajo ogrodje identitetnih skupin, in pa izobraževanj, ki zelo pogosto zgolj
ponavljajo obrazce oficialnih vednosti ali pa kolektivne memorije ožjih družbenih skupin,
čeprav naj bi v načelu zagotavljala navzočnost objektov, vsebin in referenc, ki niso zgolj
znotraj nacionalnih in drugih ideologiziranih konstrukcijah kolektivnih identitet. Skozi pocese
obeh vrst se reprezentacije objektov transformirajo, se pravi, se spreminjajo strukturno in tudi
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po videzu, ali pa se transfirmirajo (vedno znova potrjujejo in reafirmirajo) in ustavljajo
mentalno življenje družb.
Pri tem predmetu se bomo kulturnih transferjev lotili skozi analize različnih korpusov
materialov (likovne produkcije, literarnega kanona, znanstvenih paradigem, modnih trendov,
medijskih in tehničnih transferjev ipd.) iz slovenske zgodovine.
4. Povezanost z drugimi predmeti:
Predmet je podobno kakor epistemologija zvezan z vsemi humanističnimi disciplinami tako
na ravni njihovih objektov kakor na ravni njihovih raziskovalnih in eksplikativnih postopkov
in strategij, še posebej pa s kulturološkimi predmeti, socialno antropologijo in zgodovino.
5. Študijska literatura (izbor):
Osnovna:
Alvarez, R in M. Carmen-Africa, Translation, Power, Subversion. Multilingual Matters,
1996.
Anderson, Benedict, Zamišljene skupnosti, Studia humanitatis, Ljubljana, 1998.
Angerer, Thomas in Le Rider, Jacques (eds.), »Ein Frühling, dem kein Sommer folgte?«,
v:, Französisch-österreichische Kulturtransfers seit 1945, Dunaj, Böhlau, 1999.
Armando, Oliverio, Ricordi individuali, memorie collective, Einaudi, Torino, 1994.
Bachelard, Gaston, Oblikovanje znanstvenega duha. Prispevek k psihoanalizi objektivnega
spoznanja, Studia humanitatis, Ljubljana, 1998.
Bourdieu, Pierre, Znanost o znanosti in refleksivnost, Liberalna akademija, Ljubljana, 2003.
Canguilhem, Georges, Normalno in patološko, Studia humanitatis, Ljubljana, 1987.
Carruthers, Mary, The Book of Memory: A Study of Memory in Medieval Culture,
Cambridge University Press, 1993 (1. izdaja 1990).
Chartier, Roger, »’Nova’ kulturna zgodovina«, v: ČKZ, letn. XXX, št. 207-208, 2002, str.
13-26.
Ciperle, Jože, Gimnazije in njihov pouk na Slovenskem do srede 19. stoletja, Razstavni
katalog Slovenskega šolskega muzeja, Ljubljana, 1976.
— »Ljubljansko šolstvo 1774–1848«, v: Zgodovina Ljubljane. Prispevki za monografijo,
Gradivo s posvetovanja o zgodovini Ljubljane (16. in 17. novembra 1983 v Ljubljani),
Ljubljana, 1984, str. 189–198.
— »Oris razvoja šolstva na Slovenskem v drugi polovici 18. stoletja«, v: Slovenci v letu 1789
(katalog razstave, Jasna Horvat ed.), Narodni muzej, Ljubljana, 1989, str. 31–37.
Ciperle, Jože in Vovko, Andrej, Šolstvo na Slovenskem skozi stoletja, Slovenski Šolski
muzej, Ljubljana, 1987.
Faye, Jean-Pierre, Langages totalitaires, 2 vol., Hermann, Pariz, 1972.
Foucault, Michel, Arheologija vednosti, Studia humanitatis, Ljubljana, 2001.
— »Red diskurza«, v: Vednost – Oblast – Subjekt, Krt, Ljubljana, 1991, str. 3–27.
— »Subjekt in oblast«, v: Vednost – Oblast – Subjekt, Krt, Ljubljana, 1991, str. 103–120.
Goody, Jack, Med pisnim in ustnim. Študije o pisnosti, družini, kulturi in državi, Ljubljana,
Studia Humanitatis, 1993 (orig. 1987).
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Halbwachs, Maurice, Kolektivna memorija (tipkopis prevoda za knjižno izdajo), Studia
humanitatis, Ljubljana, 2002.
Hayes, Julie Candler, »Translation (In)Version and the Encyclopedic Network«, SVEC, 5,
2002, str. 99-118.
Hobsbawm, Eric, »The Social Function of the Past: Some Questions«, v: Past & Present, št.
55, maj 1972, str. 3–17, 1972.
Hobsbawm, E. J. in Ranger, T. (eds.), The Invention of Tradition (1. izdaja 1983), Canto
edition, Cambridge University Press, 1997.
Kotnik, Vlado, Reprezentacije opere. Primer percepcije podob opernega sistema v Sloveniji
skozi optiko operne dejavnosti in njenih problematik, Samozaložba, Ljubljana, 2002.
Kramberger, Taja, »Maurice Halbwachs in družbeni okviri kolektivne memorije«, v:
Kolektivna memorija (tipkopis za knjižno izdajo), Studia humanitatis, Ljubljana, 2002.
Kuhn, Thomas, Struktura znanstvenih revolucij, Krtina, Ljubljana, 1998.
Langer, Andrea & Michels, Georg (eds.), Metropolen und Kulturtransfer im 15.-16.
Jahrhundert. Prag – Krakau – Danzig – Wien, Stuttgart, F. Steiner, 2001.
Lefevre, André, Translation, Rewriting, and the Manipulation of Literary Fame, Routledge,
London, 1992.
Loveland, Jeff, »Rhetoric and Natural History«, SVEC, 3, 2001.
Turgeon, Laurier (ed.), Transferts culturels et métissages. Amérique – Europe, XVIe – XXe
siècle, L'Harmattan, Pariz, 1996.
Vogel, Sabine, Kulturtransfer in der frühen Neuzeit. Die Vorworte der Lyoner Drucke des 16.
Jahrhunderts, Mohr Siebeck, Tübingen, 1999.
Venuti, Lawrence, The Translator's invisibility : a history of translation, Routledge, London,
1995.
Wierzbicka, Anna, Understanding Cultures Through Their Key Words, Oxford University
Press, 1997.
Dodatna:
Asfour, Lana, »Theories of Translation and the English Novel in France, 1740-1790«, v:
SVEC, 4, 2001.
Assmann, Aleida, Arbeit am nationalen Gedächtnis, Campus Verlag, Frankfurt am Main,
1993.
— Erinnerungsräume. Rormen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses, Verlag C.H.
Beck, München, 1999.
Augé, Marc, Les formes de l’oubli, Éditions Payot & Rivages, Pariz, 1998.
Behler, Ernst, »La conception de l'Europe dans la théorie du premier romantisme et la
relation franco-allemande«, v: Revue germanique internationale, št. 1, tema: Europe centrale.
Mitteleuropa, PUF, Pariz, 1994, str. 25–44.
Bennett, Judith M., »Confronting Continuity«, v: Journal of Women's History, letn. 9, št. 3,
1997, str. 73–94.
Birn, Raymond, Forging Rousseau, SVEC, 8, 2001.
Bodnar, John, Remaking America. Public Memory, Commemoration, and Patriotism in the
Twentieth Century, Princeton University Press, Princeton, 1992.
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Bourdieu, Pierre in Jean-Claude Passeron, Les Héritiers. Les étudiants et la culture,
Minuit, Pariz, 1964.
Connerton, Paul, How Societies remember, Cambridge University Press, Cambridge, 1989.
Chadwick, Owen, The Secularization of the European Mind in the Nineteenth Century (1.
izdaja 1975), Cambridge University Press, 1995.
Dimitreva, Katia in Espagne, Michel (eds.), Transfersts culturels triangulaires France –
Allemagne – Russie, Éditions de la Maison des sciences de l'homme, Pariz, 1996.
Dionnne, Claude, Mariniello, Silvestra in Moser, Walter (eds.), Recyclages. Économies de
l'appropriatoion culturelle, Balzac, Montréal, 1996.
Ducreux, Marie-Elizabeth (ed.), »Histoire et nation en Europe centrale et orientale XIXeXXe siècles«, v: Histoire de l’éducation, št. 86, maj 2000, INRP, Pariz.
Durkheim, Émile, Les fommes élémentaires de la vie religieuse, P.U.F., Pariz, 1985 (1.
izdaja 1912).
Espagne, Michel, Le paradigme de l’étranger. Les chaires de littérature étrangère au XIXe
siècle, Cerf, Pariz, 1993.
Espagne, Michel, Les transferts culturels franco-allemands, PUF, Pariz, 1999.
Espagne, Michel in Werner, Michael, »La construction ‘une référence culturelle allemande
en France. Genèse et histoire 1750-1914«, v: Annales ESC, št. 4, 1987, str. 969-992.
Espagne, Michel in Michael Werner (eds.), Transferts. Les Relations interculturelles dans
l'espace franco-allemand (XVIIIe et XIXe siècle), Editions Recherches sur les Civilisations,
Pariz, 1988.
Espagne, Michel in Werner, Michael (eds.), »Qu'est – ce qu'une littérature nationale ?
Approches pour une théorie interculturelle du champ littéraire«, v : Philologiques III.,
Éditions de la Maison des sciences de l'homme, Pariz, 1994.
Fabietti, Ugo in Matera, Vincenzo, Memoria e identità. Simboli e strategie del ricordo,
Meltemi editore, Rim, 1999.
Janssens, Uta, »Blake, Pope and Voltaire, or the Art of Imitation«, SVEC, 10, 2001.
Lepenies, Wolf, Die drei Kulturen, Soziologie zwischen Literatur und Wissenschaft, Hanser
Verlag, München, 1985.
Lévy, Maurice, »La traduction du roman noir«, SVEC, 4, 2001.
Megill, Allan, »Reception of Foucault by historians«, v: Journal of the History of Ideas,
letn. XLVIII, št. 1, januar–marec 1987, str. 117–141.
Rotar, Drago B., »La quête de l'identité. ’Die Judenfrage’ et la production de l'identité
ethnique dans un pays sans Juifs«, v: Monitor ISH, letn. III, št. 1–2, 2001, str. 15–27.
— »Épuration comme la forme de culture. La transformation des paradigmes mentaux en
Carniole au XIXe siècle / Čistka kot kulturna forma. Transformacija mentalnih paradigem na
Kranjskem v 19. stoletju – Povzetek v slovenščini«, v: Monitor ZSA, letn. VI, št. 1–2, poletje
2004.
Soupel, Serge, »Laurence Sterne, ses traducteurs et ses interprètes«, SVEC, 4, 2001.

6. Obveznosti študentov: Seminarska naloga in izpit.
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7. Posebnosti:
Predmet izvaja habilitiran visokošolski učitelj s sodelavci, posamezne teme pa predstavijo
tudi vabljeni predavatelji. Za posamezne študente, ki izberejo to tematiko za svojo magistrsko
ali doktorsko nalogo, se predmet izvaja dve leti, drugo leto kot individualno delo.
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Taja Kramberger in Drago Rotar
ZGODOVINSKA SOCIOLOGIJA KULTURE IN UMETNOSTI

Izvajalec: red. prof. dr. Drago Rotar
1. Obseg: 60 ur (30 P in 30 S)
2. Cilji:
Seznaniti študente z analitičnimi in raziskovalnimi postopki, s katerimi je mogoče priti do
kompleksnih zgodovinskih in socioloških interpretacij kulturnih dejstev nasploh in
umetnostnih posebej.
3. Vsebina:
Za začetnika zgodovinske sociologije (in deloma tudi antropologije) veljata Émile Durkheim
in Max Weber, vsak na svoj način: Durkheim z ugotovitvijo o epohalnih družbenih/kulturnih
konstitucijah, ki že napovedujejo koncepta »temporalnosti« in »režima zgodovinskosti«,
Weber s hipotezo o dialektiki med »Handlung«, manipulacijo, akcijo na eni strani in
družbenopolitično ali oblastno strukturo na drugi strani, in seveda z načelom multikavzalnosti,
ki ga je reaktualizirala »nova zgodovina« v novem kontekstu. Prehodi med občo sociologijo
in sociologijo kulture so pri teh dveh avtorjih in njihovih neposrednih naslednikih še
neproblematični, saj je zanju družba koekstenzivna kulturi. Pozneje se je sociologija
specializirala v utilitarne ali tehnične podzvrsti, ki so prekrile njeno znanstveno naravo. Več te
narave se je ohranilo pri obravnavanju kulture: problemi vednosti, transmisij, akulturacij,
vernakularizacij ipd. so manj kakor organizacijski recepti za podjetja ali adminstrativne
korpuse vpeti v discipliniranje družbe in bolj namenjeni razumevanju njene eksistence in
delovanja.
Zgodovinska sociologija konfiguracij vednosti obravnava umetnostne, teoretske in druge
kulturne prakse (Pierre Francastel, Hubert Damisch idr.). Tudi sisteme reprezentacij in npr.
reprezentacij spolnosti znotraj znanstvenih in filozofskih diskurzov, tudi razmerja med
umetninami in realnim in realnost umetnin. Raziskave na področju vizualne zgodovine
omogočajo na eni strani analizo nove kulture podob, značilne za sedanje obdobje, na drugi
strani pa analizo procesov vulgarizacije, ki kažejo, da so bili tradicije, kodi in registri branja
podob izdelani v okrilju kulture elit, tako da je vulgarizacija podob s pomočjo tehnik zgodba o
tem, kako si jih prilašča kultura drugih slojev. Proces srečevanja nezadržno poteka navzlic
izražanju globokih odporov obeh oblik kulture, ki imata antagonistične strategije, koncepte in
časovnosti. Podobe za nobeno od strani niso ne realnost sama ne neproblematični odsevi,
zgodovina materialne podobe kot učinkujoče sile je fragmentirana, razsejana po besedilih, ki
se nanašajo na paleolitsko umetnost, na magijo, na religiozne podobe, prerokovalske prakse in
komercialne podobe: skratka, vidimo jo le tam, kjer ima podoba moč, domnevno ali ne, da
neposredno učinkuje na človeško življenje oz. je integrirana v njegovo dinamiko. Ker je,
denimo, v 19. stoletju telo kraj, kamor se investira politično, je postalo tarča umetnostnih,
propagandnih in komercialnih podob. Vse temeljijo na skupni vednosti, »izdelani v
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laboratoriju 19. stoletja«, v katerem so bile »znanstveno« preskušene nove tehnike, ki so od
tedaj skupne umetnikom, trgovcem in politikom. Vsi se namreč opirajo na iste koncepcije
impresije in simpatije, sugestije in prepoznave, izoblikovane v zadnjih desetletjih 19. stoletja.
To razmerje je zgodovinsko omejeno in je del mentalitetne strukture epohe. Sleherno obdobje
socialne zgodovine ima svojo strukturo, svoje koncepte, svojo vednost.
Če posplošimo, lahko rečemo, da so imaginarne in socialne funkcije umetnosti in literature v
slehernem zgodovinskem obdobju in v sleherni avtonomni obliki družbene organizacije
specifične in ta specifičnost bo osišče obravnavanja pri omenjenem predmetu. Npr., sleherna
epoha evropske zgodovine je mislila razmerje med urbano in naravno krajino v skladu s
svojimi mentalnimi orodji, zaradi katerih ni mogla misliti drugače, kakor je. Tako moramo
razumeti koncepta memoria in storia v teoriji slikarstva v Quattrocentu, ki markirata
transformacijo italijanskega – in nato postopoma tudi evropskega – pikturalnega prostora na
koncu srednjega veka in na začetku renesanse v funkciji mnemotehničnega in retoričnega
modela reprezentacijskih struktur.
4. Povezanost z drugimi predmeti: Predmet je v prvi vrsti povezan s
socialnoantropološkimi, z zgodovinskoantropološkimi, zgodovinskimi in kulturološkimi
predmeti.

5. Študijska literatura (izbor):
Osnovna:
Baxandall, Michael, Slikarstvo in izkušnja v Italiji XV. stoletja: začetnica iz socialne
zgodovine slikovnega stila, ISH – Studia Humanitatis, Ljubljana, 1996.
Belting, Hans, Slika in njeno občinstvo v srednjem veku :oblika in funkcija zgodnjih tabelnih
slik pasijona, Sudia Humanitatis, Ljubljana, 1991.
Belting, Hans, Antropologija podobe: osnutki znanosti o podobi, Studia humanitatis,
Ljubljana, 2004.
Bourdieu, Pierre, The rules of art: genesis and structure of the literary field, Stanford
University Press, 1992.
— The field of cultural production: essays on art and literature, Columbia University Press,
New York, 1993.
— Na televiziji, Krtina, Ljubljana, 2001.
Damisch, Hubert, »Varuh interpetacije«, v: Problemi, letn. 9, št. 98-99, 1971, str. 67-95.
Durkheim, Emile, The Rules of Sociological Method and Selected Texts on Sociology and its
Method, Hundmills, Basingstoke, Macmillan, London, 1990.
Francastel, Pierre, Art & Technology in the Nineteenth and Twentieth Centuries, Zone
Books, Cambridge, Mass, New York, 2000.
Gombrich, Ernst Hans Josef, Spisi o umetnosti, Studia Humanitatis, Ljubljana, 1990.
Didi-Huberman, Georges, »Podoba – materija«, Likovne besede, št. 59/60, 2002, str. 74-83.
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Klibansky, Raymond; Panofsky, Erwin in Saxl, Fritz, Saturn and melancholy : studies in
the history of natural philosophy, religion and art, Kraus, Nendeln/Liechstein, 1979 (1. izd.
1964).
Mauss, Marcel, Esej o daru in drugi spisi. Uvod v delo Marcela Maussa, Studia Humanitatis,
Ljubljana, 1996.
Panofsky, Erwin, Pomen v likovni umetnosti, Studia Humanitatis, Ljubljana, 1994.
Rotar, Braco, Ideologije v urbanizmu in arhitekturi: vol. I: Pomeni prostora, Delavska
enotnost, Ljubljana, 1981 ; vol. 2: Risarji vs. učenjaki, Delavska enotnost, Ljubljana, 1985.
Rotar, Braco, Govoreče figure: Eseji o realizmu, DDU Univerzum, Ljubljana, 1981.
Schapiro, Meyer, Umetnostno-zgodovinski spisi, Studia Humanitatis, Ljubljana, 1989.
Weber, Max, Protestantska etika in duh kapitalizma, Studia humanitatis, Ljubljana, 2002
(ponatis).
Dodatna:
Arasse, Daniel, Le détail : pour une histoire rapprochée de la peinture, Flammarion, Pariz,
1992.
Damisch, Hubert, The Origin of Perspective, Cambridge (Massachusetts), London, The MIT
Press, 1994.
— A Theory of »Cloud«: Toward a History of Painting, Stanford University Press, Stanford,
CA, 2002.
Didi-Huberman, Georges, Ouvrir Vénus : nudité, reve, cruauté, Gallimard, Pariz, 1999.
— Devant le temps : Histoire de l'art et anachronisme des images, Les éditions de Minuit,
Pariz, 2000.
Durkheim, Émile, Les Formes élémentaires de la vie religieuse: le systeme totémique en
Australie, Presses Universitaires de France, Pariz, 1994, 3. izd.
Francastel, Pierre, L'arte e la civiltà moderna, Feltrinelli, 1959.
— Études de sociologie de l`art, Denoël, Pariz, 1989.
— Études de sociologie de l'art, Denoël - Gallimard, Pariz, 1993 (Collection Tel).
Leclerc, Gérard, Histoire de l’autorité. L’assignation des énoncés culturels et la généalogie
de la croyance, PUF, Pariz, 1996.
Panofsky, Erwin, Gothic Architecture and Scholasticism : an inquiry into the analogy of the
arts, philosophy, and religion in the Middle Ages, World Publishing, New York, 1967 (10.
ponatis).

6. Obveznosti študentov: Seminarska naloga in izpit

7. Posebnosti:
Predmet izvaja habilitiran visokošolski učitelj s sodelavci, posamezne teme pa predstavijo
tudi vabljeni predavatelji. Za posamezne študente, ki izberejo to tematiko za svojo magistrsko
ali doktorsko nalogo, se predmet izvaja dve leti, drugo leto kot individualno delo.
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Taja Kramberger in Drago Rotar
PISNO IN USTNO

1. Obseg: 60 ur (30 P in 30 S)
2. Cilji:
Študente bomo seznanili z metodološkimi prijemi ustne zgodovine (oral history, histoire
orale) in spremembami njene metodologije v času, zlasti s tehničnimi postopki, potrebnimi za
pridobivanje ustnih pričevanj, a tudi s potrebnim interpretativnim aparatom (analiza
diskurzivnih arhivov). V primerjavi s tem bodo predstavljeni elementi uporabljanja pisnih
virov od arhivov z administrativnimi dokumenti prek poročil o dogodkih in korespondenc do
literarnih besedil. Posebna pozornost bo posvečena pridobivanju in rabi ustnih pričevanj in
rabe pisnih virov v multikulturnem okolju in njihovemu interpretiranju.
3. Vsebina:
Historiografska raba ustnih virov je omogočila zapolnjevanja arhivskih vakuumov in
ovrednotenje subjektivnih izkušenj. Ustna zgodovina oz. oral history se je uveljavila kot
korektivni dispozitiv za na pisnih virih slonečo historiografsko rekonstrukcijo zgodovinskih
realnosti. V polju socialne zgodovine je oral history dala besedo malim ljudem, marginalcem,
socialno odrinjenim slojem, skratka, vsem tistim, ki ne puščajo pisnih dokumentov o svojem
življenju in so bili zato nevidni v »veliki« zgodovini. Kakor sta najbolje potrdila Paul
Thompson in Luisa Passerini, se ustna pričevanja lahko zapišejo, primerjajo, razvrščajo in
analizirajo. Z njihovo pomočjo lahko preučujemo subjektivnost pripovedovalca, njegovo
naracijo in mehanizme, ki so oblikovali njegove predstave o njem samem.. Vsak subjekt je
unicum in celo dve pričevanji iz ust istega pripovedovalca o istih dogodkih, ki sta nekoliko
oddaljeni v času, kažeta razlike v doživljanju preteklosti. Spomini pričevalca, ki pripoveduje,
tolmači preteklost in svojo vlogo v njej, so rezultat večkratne predelave doživetega, podvrženi
so vplivu poznejših doživetij in izkušenj, ki predhodno doživetega ne pustijo nedotaknjenega,
pač pa ga na novo rekonstruirajo. Pripovedovanje je izgrajevanje spomina, memorije in
skupinske identitete, se pravi selekcije in pozabe vsega, kar ne sodi h kolektivni identiteti.
Pričevalec organizira dogodke in zgodbe, da bi posredoval svoj pogled na svet in določil
svojo identiteto. Pri tem se individualna identiteta kaže kot križanje različnih kolektivnih
identitet, s katerimi se pripovedovalec identificira.
Pisni viri so v začetni obdelavi predmet različnih postopkov, ki so zvezani z njihovim
institucionalnim položajem in stanjem (arhivi, novinarstvo, leposlovje itn.), naposled pa
postanejo, enako kakor oralni viri, predmet analize diskurza, ki šele omogoči pertinentno
razbiranje pomena, formuliranega v nekem drugem zgodovinskem obdobju in v neki drugi
kulturni situaciji. Analiza diskurza zadeva obe glavni kategoriji virov, saj je glede marsičesa
bistveno pomembna za današnje humanistične in družbene znanosti, ki se neogibno vsaj
deloma ukvarjajo z raziskovanjem tekstov ali verbalnih situacij, in sicer zato, ker omogoča
povsem drugačne prijeme kakor tradicionalni komentarji besedil. Za družbene in
humanistične znanosti je diskurz – napisan ali govorjen – zelo pomemben objekt, čeprav ni
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edini, saj te znanosti ne merijo na besede, temveč na kolektivne eksistence in diskurz je le
eden izmed dostopov do te družbene realnosti, hkrati pa je »naraven medij« znanstvenega
komuniciranja. Analiza diskurza enako kakor vsaka disciplina konstruira svoj objekt in
opredeljuje svoje metode v funkciji posebnega pogleda na področje raziskovanja, ki je
produkcija in kroženje pomena s pomočjo govorice. Za antropologijo in historiografijo
omogoča rekonstitucijo odsotnih – oddaljenih ali preteklih ali oddaljenih in preteklih –
diskurzivnih situacij in mentalnih orodij, ki jih vsebujejo. Ni ne lingvistika ne semiotika in ne
pragmatika, prav tako ni ne etnolingvistika, ne sociolingvistika ne sociologija govorice. Za
humanistične in družboslovne discipline, ki imajo zmeraj opraviti z diskurzom – svojim in z
diskurzom-objektom – in ki seveda potrebujejo rigorozne interpretacijske metode, je analiza
diskurza konec koncev neizogibna. Vendar analiza diskurza ni zgolj metoda, ki bi dostavljala
material za interpretacijo v okrilju drugih disciplin, niti ni pomožna disciplina družbenih
znanosti, pač pa je – tam, kjer je – vgrajena v samo epistemično konstitucijo teh disciplin in
je hkrati enako avtonomna disciplina kakor one.

4. Povezanost z drugimi predmeti: Predmet se povezuje z antropološkimi,
socialnoantropološkimi. kulturološkimi, zgodovinskimi in literarnozgodovinskimi predmeti.
5. Študijska literatura (izbor):
Osnovna:
Ballinger, Pamela, History in Exile, Standford 2002.
Bianco, Furio, Storie raccontate. Storie disegnate. Cerimonie di giustizia capitale e cronaca
nera nelle stampe popolari e nelle memorie cittadine tra ‘500 e ‘800, Udine, 2001.
Charaudeau, P. in Maingueneau, D., Dictionnaire d'analyse du discours, Seuil, Pariz, 2002.
Colangelo, M. (ed.), Memorie diverse, Istituto Wesen, Torino, 2000.
Foucault, Michel, »Red diskurza«, Problemi - Razprave, let. 25, št. 2 (1987), str. 1-15.
— Arheologija vednosti, Studia Humanitatis, Ljubljana, 2001.
Goody, Jack, Med pisnim in ustnim. Študije o pisnosti, družini, kulturi in državi, Studia
Humanitatis, Ljubljana, 1993.
Joutard, Ph.; Mathieu, G. in Pelen, J.-N., Tradition orale et identité culturelle, problèmes
et méthodes, Éd. du CNRS, Marseille, 1980.
Passarini, L., Astoria e soggettivita. Le fonti orali, la memoria, La Nuova Italia, Firenze,
1988.
Ritchie, D. A., Doing Oral History, A Practical Guide, Oxford University Press, 2003.
Verginella, Marta, »Esperienza di guerra nelle scritture autobiografiche: i soldati sloveni e la
"grande guerra"«, v: Qual., 1991, let. 19, št. 1, str. 31-71.
— »Il labirinto russo : memorie dei soldati sloveni, prigionieri in Russia«, v: Qual., 1992, let.
20, št. 3, str. 33-86.
— »Izkušnja NOB v pričevanjih tržaških borcev«, v: Annales (Koper), 1996, let. 6, št. 8, str.
151-156.
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— »Guerra e memorie slovene«, v: Friuli e Venezia Giulia: storia del '900, LEG Libreria editrice goriziana, Udine, 1997, str. 401-411.
Zonabend, F., Dolgi spomin. Časi in zgodovine v vasi, Studia humanitatis, Ljubljana, 1993.
Dodatna:
Joutard, Philippe, Ces voix qui nous viennent du passé, Hachette, Pariz, 1983.
Ricoeur, Paul, La memoire, l'histoire, l'oubli, Seuil, Pariz, 2000.
Rignoot, R. in Robert-Demontrond, Ph., L'analyse de discours, Éditions Apogée, Pariz
2001.
Verginella, M.; Volk, Alessandro in Colja, Katja, Ljudje v vojni, Koper, 1995.
6. Obveznosti študentov: Seminarska naloga, terensko delo in izpit.
7. Posebnosti: Predmet izvaja habilitiran visokošolski učitelj s sodelavci, posamezne teme pa
predstavijo tudi vabljeni predavatelji. Za posamezne študente, ki izberejo to tematiko za svojo
magistrsko ali doktorsko nalogo, se predmet izvaja dve leti, drugo leto kot individualno delo.
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Taja Kramberger in Drago Rotar
UVOD V BOURDIEUJEVSKI INSTRUMENTARIJ ZA ANALIZO DRUŽBE

Podatki o umeščenosti predmeta
Študijski program: Kulturni študiji in antropologija / 2. stopnja /
Vrsta in stopnja študijskega programa: dodiplomski univerzitetni študijski program
Vrsta predmeta: obvezni / izbirni
Letnik študija: 1. in 2. letnik
Semester:
Študijska smer: Antropologija
Steber programa:
Obveznosti
Oblike neposredne pedagoške obveznosti (kontaktne ure):
Oblika izvedbe
Število ur
Število KT
Izvajalec
predavanja (P)
30
1
učitelj
vaje (V)
30
1
sodelavec
seminarske vaje (SV)
30
1
sodelavec
…
SKUPAJ
90
3
Samostojno študentovo delo:
Oblika aktivnosti
projektna naloga
študij literature in virov
Izpit in priprava na izpit
…
SKUPAJ

Število ur
30
30
30

Število KT
1
1
1

90

3

Cilji in kompetence
1.

Predznanje, ki ga mora imeti študent:
 Priporočljivo je, da so študentje in študentke že poslušali kak predmet zgodovinske
antropologije na I. stopnji in da imajo temeljno ali vsaj pasivno znanje francoščine (ali
kakega drugega romanskega jezika).
 Navedeni priporočili nista obvezni.

2.

Učni cilji predmeta in kompetence:
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a. Cilji:
 Študent se seznani z Bourdieujevim osrednjim konceptom refleksivnost oz. z refleksijo
v znanosti ter z drugimi Bourdieujevimi koncepti, ki nam pomagajo kompleksneje
misliti družbo in dogajanje v njej (vrste kapitala, habitus, polje, agense, strategijo,
illusio, praktični čut). Študenti in študentke se s pomočjo bourdieujevskega
instrumentarija bolje opremijo za razumevanje zapletenih družbenih fenomenov.
Podrobno spoznajo Bourdieujevsko algebro, katere ključni poudarek je na konceptni
družbeni eksplikaciji, na razkrivanju prikritih interesov in ignoranc družbenih akterjev,
ki jim Pierre Bourdieu pravi agensi. Študentje spoznajo in razumejo, da potek
družbenih procesov ni linearen, ampak sestavljen iz vrste prekinitev in diskontinuitet
in da je nujni pogoj za obstoj družbe vrsta (velikokrat prikritih) sistemiziranih
družbenih strategij, transmisij form in vsebin, gojenih ignoranc, onemogočanj ter
epistemičnih in drugih ovir.

b. Splošne kompetence:







Predmet ponuja temeljna znanja, potrebna družbenim in humanističnim znanostim
in je smiselna sestavina vsega študija na Fakulteti za humanistične študije in na
drugih družboslovnih fakultetah.
Usposablja za razumevanje temeljnih Bourdieujevih del in konceptov, ki so zelo
pomembni za razumevanje subtilnih in kompleksnih zgodovinskih situacij in
dogajanj;
Usposablja za identifikacijo lastne epistemične pozicije in njenih konsekvenc v
spoznavnih procesih;
Ponuja spoznavanje z raznorodnimi predmeti družbenih znanosti (med katere po
francoski klasifikaciji sodi tudi zgodovina, saj se prioritetno ukvarja z družbenim
dogajanjem), z razlogi za njihovo diferenciacijo ter s položajem in specifičnostmi
teh znanosti glede na znanosti o naravi.

c. Predmetnospecifične kompetence*:
Namen študija pri tem predmetu je, da študentje:
 pridobijo kvalificirano razumevanje temeljnih Bourdieujevih konceptov (že
omenjenih: habitus, kapital, polje, doksa, simbolno nasilje, družbeni prostor,
praktični čut itn.);
 se seznanijo s temeljnimi parametri Bourdieujeve »družbene prakseologije« ter
seveda
 z opredeljevanjem in transgrediranjem glavnih dihotomij družboslovne teorije:
objekt proti subjektu, struktura proti agensu, telo proti duhu, razum proti emociji,
materialno proti simbolnemu, pojasnjevanje proti interpretaciji, racionalizem proti
histori(ci)zmu itn.
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Vsebina predmeta in literatura
3.

Opis vsebine.

Refleksivnost oz. refleksija v znanosti nam omogoča, da tematiziramo svoje mesto
izjavljanja, s katerega konstruiramo znanost in znanstvene interpretacije, se pravi, da se
hote izpostavimo objektivaciji drugih, da ne absolutiziramo spontanega procesa, v katerem
subjekt spoznavanja absolutizira samega sebe in totalizira iz te točke dojeto realnost. Šele
takšna avtorefleksija znanstvenega pozicioniranja in znanstvenih spoznanj je podlaga (in
obenem kriterij) tistega dela današnjih znanosti, ki vzpostavljajo diskontinuiteto kot
privilegiran objekt znotraj svojih znanstvenih polj. Ki, skratka, ne iščejo zgolj kontinuitet;
te so – to vemo vsaj od francoske epistemologije z Bachelardom, Koyréjem,
Canguilhemom in Foucaultom na čelu, navsezadnje pa tudi v drugačni, »anglofoni«
perspektivi vsaj od Hobsbawma in Rangerja naprej –, retrogradno konstruirane teleološke
vizije zainteresiranih skupin, ki so iz takih ali drugačnih sociopolitičnih in identitetnih
razlogov izumljale svoje tradicije in kolektivne memorije ter vzpostavljale »svoje«,
zmerom interesno selekcionirane zgodovine. Prav ta refleksivnost, ki ni zgolj odsev,
ampak tudi in predvsem svetloba, ki zaradi premaknjene perspektive na nov način
osvetljuje znanstvene objekte, tako da se v njej prikažejo drugačni od svoje mnenjske in
pertificirane podobe ali pa šele sploh nastopajo kot objekti spoznavanja, je realna
diskontinuiteta, ki je nastopila v zadnjih sto letih v večini znanstvenih polj, ki pripadajo
družbenim (oz. »humanističnim«) znanostim. Obravnavali bomo torej konstitucijo polja
znanosti z nastankom nekaterih disciplin v 19. stoletju v različnih evropskih kontekstih (s
poudarkom na zgodovini, filozofiji in literaturi, ki so bile občutljive za »nacionalno« in so
pretendirale na hegemone pozicije v znanstvenih kurikulih in tekmovale med seboj pri
konstelaciji Nationbildung), kriterije in njihovo raznovrstnost, območja aplikacije in
seveda avtonomijo znanosti v razmerju do drugih družbenih polj (političnega, medijskega,
umetniškega). S pomočjo tega je mogoča analiza na eni strani družbenega funkcioniranja
znanosti o naravi, znanosti o družbi, specifičnosti njihovih »znanstvenih habitusov«,
enkratnih polarnosti znanstvenega spoznavanja, na drugi strani pa lahko s pomočjo
absolviranih spoznanj vpeljemo potrebne avtorefleksije, t. i. »socioanalize« posamičnih
znanosti, njihovh začetnih implikacij in doksičnih primesi ter tako bolje razumemo svojo
lastno intelektualno in znanstveno pot. Posvetili se bomo problematiki kritične refleksije v
znanosti. Prikazala bova – skozi branje besedil, prezentacije in debate v seminarju –
notranje tematike Bourdieujevega opusa in njihovo konceptno ekonomijo ter navezave na
klasično in sodobno teorijo družbe (Marx, Weber, Durkheim in Mauss, structuralizem in
Lévi-Strauss) in pa t. i. zgodovinsko epistemologijo (Bachelard, Canguilhem). Prikazala
bova tudi epistemološke pozicije in problematike teh avtorjev, ki so identificirali družbeno
kot posebno znanstveno domeno s svojimi spoznavnimi predmeti. Orisala bova povezave
med njihovimi in nekaterimi drugimi pristopi in koncepcijami (funkcionalizem,
strukturalizem, pragmatizem, utilitarizem, interakcionizem, fenomenologija, semiologija, t.
i. poststrukturalizem, feminizem). Podrobneje se bova posvetila Émilu Durkheimu in
Marcelu Maussu, ker sta začetnika večine današnjih družbenih znanosti.
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Predmet »Refleksivna družbena znanost« potemtakem obsega naslednje tematske sklope:
1. Konceptualizacije družbenega:
1.1. družbeno dejstvo (fait social) in družba (société) kot entiteta sui generis
1.2. diskontinuitete in kontinuitete
1.3. družba in/ali zgodovina
1.4. sistem, struktura in anomija
2. Konceptna in analitična orodja
2.1. družbeni kapitali, habitus, polje, agens, strategije, illusio
2.2. dejstvo, spoznavni predmet, mesto spoznavanja
2.3. objekt, objektivacija/subjektivacija in avtoobjektivacija
3. Zgodovina in eshatologija, »konci zgodovine« in revolucija
3.1. strategije gospostva in podrejenosti
3.2. mehanizmi reprodukcije in mehanizmi spremembe: kontinuiteta in
diskontinuiteta
3.3. epistemè in doksa
Literatura:
a. Osnovna literatura:
Bourdieu, Pierre
— 2002 [1980], Praktični čut I in II (v slovenskem prevodu Jelke Kernev Štrajn), Studia
humanitatis, Ljubljana, 2002 (izvirnik: Le sens pratique, Éditions de Minuit, Pariz).
— 2003, Sociologija kot politika (v prevodu Zoje Skušek), Založba *cf., Ljubljana (teksti,
izbrani iz različnih zvirnih besedil, ki so izhajala med letoma 1973 in 1993).
— 2004 [2001], Znanost o znanosti in refleksivnost (v prevodu Draga B. Rotarja), Liberalna
akademija, Ljubljana (izvirnik: Science de la science et réflexivité, Éditions Raisons
d’agir, Pariz, 2001).
— [1979] 1984. Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste. Cambridge, Mass:
Harvard University Press.
— [1982] 1991. Language and Symbolic Power. Edited and with an introduction by John B.
Thompson. Cambridge: Harvard University Press.
— [1986] 1994. In Other Words: Essays Toward a Reflexive Sociology. Stanford: Stanford
University Press.
— [1984] 1988. Homo Academicus. Stanford: Stanford University Press.
— 1993. The Field of Cultural Production. New York: Columbia University Press.
— [1994] 1998. Practical Reasons: On the Theory of Action. Stanford: Stanford University
Press.
Bourdieu, Pierre in Wacquant, Loïc,
— 2006, Načela za refleksivno družbeno znanost in kritično preučevanje simbolnih
dominacij (zbrala in uredila Taja Kramberger in Drago B. Rotar), Založba Annales,
Zgodovinsko društvo za južno Primorsko in Društvo Tropos, Koper & Ljubljana.
4.
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Durkheim, Emile
— [1912] 1995. The Elementary Forms of Religious Life. Trans. and with an introduction by
Karen E. Fields. New York: Free Press.
— 1960. Essays on Sociology and Philosophy, edited by Kurt Wolff, New York, Harper
Torchbooks
Durkheim, Emile and Marcel Mauss
— [1903]1967. Primitive Classification. And introduction by Rodney Needham. Chicago:
University of Chicago Press.
Kramberger, Taja in Rotar, Drago Braco
— 2006, »Prehodi, prevodi, transferji. Nekaj refrakcij skozi tekste in kontekste ob prevodih
Pierra Bourdieuja in Loïca Wacquanta«, v: Pierre Bourdieu in Loïc Wacquant, Načela za
refleksivno družbeno znanost in kritično preučevanje simbolnih dominacij (zbrala in
uredila Taja Kramberger in Drago B. Rotar), Založba Annales, Zgodovinsko društvo za
južno Primorsko in Društvo Tropos, Ljubljana & Koper, str. 9–34.
Rotar, Drago Braco
— 2004a, »Kdo bo dajal naloge znanosti ?« (spremna študija k prevodu Pierra Bourdieuja,
Znanost o znanosti in refleksivnost, Liberalna akademija, Ljubljana, 2004), str. 15–38.
Štrajn, Darko
— 2002, »Refleksivna sociologija Pierra Bourdieuja«, v: Pierre Bourdieu, Praktični čut I in
II (v slovenskem prevodu Jelke Kernev – Štrajn), Studia humanitatis, Ljubljana, II. del,
str. 249–279.
Wacquant, Loïc
— 2006a, »Habitus« (v prevodu Taje Kramberger in Draga B. Rotarja), v: Bourdieu, P.,
Wacquant, L.: Načela za refleksivno družbeno znanost in kritično preučevanje simbolnih
dominacij (Kramberger, T., Rotar, D. B., eds.), Univerza na Primorskem, Znanstvenoraziskovalno središče, Založba Annales, Zgodovinsko društvo za južno Primorsko,
Knjižnica Annales Majora, Koper, str. 125–131.
— 2006b, »Kritično mišljenje kot topilo dokse« (v prevodu Taje Kramberger), v: Bourdieu,
P., Wacquant, L.: Načela za refleksivno družbeno znanost in kritično preučevanje
simbolnih dominacij (Kramberger, T., Rotar, D. B., eds.), Univerza na Primorskem,
Znanstveno-raziskovalno središče, Založba Annales, Zgodovinsko društvo za južno
Primorsko, Knjižnica Annales Majora, Koper, str. 175–182.
b. Dopolnilna literatura*:
Bourdieu, Pierre in Wacquant, Loïc,
— 1992. An Invitation to Reflexive Sociology. Chicago:University of Chicago Press.
Lévi-Strauss, Claude
— [1958] 1963. Structural Anthropology. New York: Basic Books.
— [ 1983] 1985. Oddaljeni pogled, prev. Brane Kovič, Braco Rotar, Vera Troha, Janko
Zlodre, Jaka Žuraj, sprem. beseda Slavoj Žižek. Ljubljana: Studia humanitatis.
— [1959] 1994. Rasa in zgodovina, prev. Zoja Skušek, sprem. beseda Rastko Močnik.
Ljubljana: Studia humanitatis.
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Mauss, Marcel
― [1923-1924] 1996. Esej o daru in drugi spisi, prev. Rastko Močnik, Zoja Skušek, sprem.
beseda Rasko Močnik. Ljubljana: Studia humanitatis.
Wacquant, Loïc (ed.)
— 2005. Pierre Bourdieu and Democratic Politics: The Mystery of Ministry. Cambridge,
UK: Polity Press.
a. Dodatna literatura*:
Boltanski, Luc
— [1982] 1987. The Making of a Class: “Cadres” in French Society. Cambridge: Cambridge
University Press.
Bourdieu, Pierre
— [1980] 1994. Sociology in Question. London: Sage.
— [1980] 1990. The Logic of Practice. Stanford: Stanford University Press.
— [1998] 2000. Acts of Resistance: Against the Tyranny of the Market New York: New
Press.
Durkheim, Émile
— [1950] 1957. Professional Ethics and Civic Morals. London: Routledge.
— [1893] 1994. The Division of Labor in Society. Trans. W.D. Halls. New York: Free Press.
— [1895] 1982. The Rules of the Sociological Method and Selected Texts on Sociology and
its Method. Trans. W.D. Halls. New York: Free Press.
c. Predvideni študijski dosežki:








a. Znanje in razumevanje:*
Študent/ka pridobi pogled v epistemološke razsežnosti družboslovnega
raziskovanja in argumentacij;
pozna temeljne dokazovalne postopke in njihove implikacije;
pozna najpomembnejše epistemološke parametre družboslovnega in
humanističnega diskurza, analitične postopke in konstrukcije realnosti; in pozna
temeljne probleme objektivacije in avtobjektivacije, se pravi refleksivnosti;
pozna temeljne koncepte in analitična orodja družbenih (humanističnih) znanosti
in spoznavnega dosega izbranih »šol«;
Pridobi zmožnost argumentacije in debate v okrilju znanstvene javnosti.
b. Uporaba:*





Študenti so ob razumevanju temeljnih konceptov in analitičnih orodij družbenih
(humanističnih) znanosti sposobni javno izpeljevati argumentacije in debate v
okrilju znanstvene in širše javnosti;
Sposobni so pojasniti družbene procese na kompleksen in diferenciran način v
sociozgodovinski perspektivi, ne le v literarizirani formi, ki ne zajema zapletenosti
družbenih interakcij in generiranja mentalitet.
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c. Refleksija:*


Študentje pridobijo tiste refleksivne tehnike, brez katerih ni obstoja znanstvene
misli in ne kritičnega duha: Ker predmet zajema prav refleksijo v znanosti, se
izvajalca v okviru predmeta vračata h »oblikam komuniciranja« med polji
simbolne produkcije in k njihovim objektivacijam, k mišljenju in osvetljevanju
oblastnih razmerij na makro in mikro ravni, k intervencijam v realnost, ki
povzemajo obliko znanstvene refleksije.

Oblike in metode poučevanja, učenja ter ocenjevanja












d. Metode poučevanja in učenja:
Frontalna oblika poučevanja: razlaga in predstavitev problematik
Študij literature in razčlenjevanje besedil
Razgovor/ diskusija/debata
Pisanje krajših besedil o posameznih problemih in soočanje pristopov
Seminarska dela
Vključevanje strokovnjakov za posamezne aspekte
e. Načini preverjanja znanja:
Redna poročila o prebranem in raziskavah;
Komentiranje besedil in diskusija o definiranih temah;
Raziskovalno delo v obliki seminarja;
Ustni izpit, Na katerem je 50% ocene zagovor raziskovalnega dela v obliki seminarja in
50 % izpitna vprašanja iz snovi in literature.

Pogoji in viri



f. Delitev na skupine.*
Delo v manjših skupinah (4-5) glede na ponujene izbrane tematike
Potemtakem razvijanje teamskega dela, preverljivega skozi sprotne diskusije
Samostojno delo študentov






g. Potrebni materialni viri za izvedbo predmeta.
Ustrezna literatura v knjižnici
Dostop do (normalno hitrega) interneta in video projektorja (LCD)
Dostop do knjižničnih in arhivskih fondov
Druge partikularnosti (dostop do spletnih baz podatkov in knjižnic)





h. Potrebni človeški viri za izvedbo predmeta.*
1 habilitiran visokošolski učitelj in
1 habilitiran visokošolski sodelavec
Eventualno študent/ka-demonstrator/ka
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Evalvacija
i. Metode in oblika evalvacije.
Študentke/-je opravljajo izpit iz vsebine predmeta (50 % ocene) in seminarsko nalogo (50 %
končne ocene). Orientacijski obseg seminarske naloge je med 1500 in 2000 besedami. Pri
ocenjevanju seminarskih nalog bodo imeli prednost vsebinski kriteriji: razvoj teme,
argumentacija, poznavanje problematike in njenega intelektualnega konteksta. Upoštevani
bodo še samostojnost izvedbe, oblikovanje korpusa gradiva, konsekventnost, kakovost
izražanja in logična izpeljava besedila, uporaba znanstvenega aparata in zmožnost
zagovarjanja stališč. Ustni del izpita je preverjanje znanja, pridobljenega s predavanji in iz
literature. Del ustnega preverjanja je prezentacija in zagovor seminarske naloge pred kolegi
oz. v debati. Aktivno sodelovanje v seminarju (na vajah), se pravi v argumentirani kolegialni
diskusiji, je upoštevano v končni oceni na preskusu znanja. Nedejavnost avtomatično zniža
oceno za eno osmino.
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Taja Kramberger in Drago Rotar
REFLEKSIVNA DRUŽBENA ZNANOST1
Število ECTS kreditov: 6
Študijski program: Studium generale
Študijska smer: Filozofija
Stopnja: I.
Letnik: 1. letnik
Semester: 2. (letni) semester
Steber programa: obvezni/izbirni
Jezik: slovenski
Posebnosti: Predmet izvaja habilitiran visokošolski učitelj, asistent, sodelavci.
Obveznosti: seminarska naloga in izpit
Oblika
P
SE
SN
ŠL
PI
SKUPAJ

število ur
45
15
30
60
30
180

število KT
1,5
0,5
1
2
1
6

izvaja
učitelj
učitelj
študent, pregleda učitelj
študent
študent

Cilji in predmetno specifične kompetence:
Pri predmetu »Refleksivna družbena znanost«, ki si za glavno vodilo jemlje dela in
instrumentarij za mišljenje družbe, kakor ga je v svojem obsežnem opusu izdelal francoski
znanstvenik Pierre Bourdieu, bova kot osrednji koncept postavila refleksivnost oz. refleksijo
v znanosti in okoli njega nanizala še nekaj Bourdieujevih konceptov, ki nam pomagajo
kompleksneje misliti družbo in dogajanje v njej (vrste kapitala, habitus, polje, agense,
strategijo, illusio). Namen študija pri tem predmetu je, da študentje pridobijo kvalificirano
razumevanje temeljnih Bourdieujevih koceptov (habitus, kapital, polje, doksa, simbolno
nasilje itn.) in se seznanijo s temeljnimi parametri Bourdieujeve »družbene prakseologije« ter
seveda z opredeljevanjem glavnih dihotomij družboslovne teorije: objekt proti subjektu,
struktura proti agensu, telo proti duhu, razum proti emociji, materialno proti simbolnemu,
pojasnjevanje proti interpretaciji, racionalizem proti historicizmu itn.
Študentje se bodo usposobili za razumevanje temeljnih družboslovnih konceptov, za
identifikacijo svoje epistemične pozicije in njenih konsekvenc v spoznavnih procesih,
seznanili se bodo s predmetom družbenih znanosti in razlogi za njihovo diferenciacijo in pa s
položajem in specifičnostmi teh znanosti glede na znanosti o naravi.
1

Ta predmet se v veliki meri prekriva s prejšnjim, vendar so njegove intence in ambicije večje: to, s čimer naj bi
se študentje pri prejšnjem predmetu seznanili, naj bi se pri pričujočem predmetu naučili uporabljati in
poglabljati.
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Opis vsebine
Refleksivnost oz. refleksija v znanosti nam omogoča, da tematiziramo svoje mesto izjavljanja,
s katerega konstruiramo znanost in znanstvene interpretacije, se pravi, da se hote izpostavimo
objektivaciji drugih, da ne absolutiziramo spontanega procesa, v katerem subjekt spoznavanja
absolutizira samega sebe in totalizira iz te točke dojeto realnost. Šele takšna avtorefleksija
znanstvenega pozicioniranja in znanstvenih spoznanj je podlaga (in obenem kriterij) tistega
dela današnjih znanosti, ki vzpostavljajo diskontinuiteto kot privilegiran objekt znotraj
svojih znanstvenih polj. Ki, skratka, ne iščejo zgolj kontinuitet; te so – to vemo vsaj od
francoske epistemologije z Bachelardom, Koyréjem, Canguilhemom in Foucaultom na čelu,
navsezadnje pa tudi v drugačni, »anglofoni« perspektivi vsaj od Hobsbawma in Rangerja
naprej –, za nazaj konstruirane teleološke vizije zainteresiranih skupin, ki so iz takih ali
drugačnih sociopolitičnih in identitetnih razlogov izumljale svoje tradicije in kolektivne
memorije ter vzpostavljale »svoje«, zmerom interesno selekcionirane zgodovine. Prav ta
refleksivnost, ki ni zgolj odsev, ampak tudi in predvsem svetloba, ki zaradi premaknjene
perspektive na nov način osvetljuje znanstvene objekte, tako da se v njej prikažejo drugačni
od svoje mnenjske podobe ali pa šele sploh nastopajo kot objekti spoznavanja, je realna
diskontinuiteta, ki je nastopila v zadnjih sto letih v večini znanstvenih polj, ki pripadajo
družbenim (oz. »humanističnim«) znanostim.
Obravnavali bi torej konstitucijo polja znanosti z nastankom nekaterih disciplin v 19. stoletju
v različnih evropskih kontekstih (s poudarkom na zgodovini, filozofiji in literaturi, ki so bile
občutljive za »nacionalno« in so pretendirale na hegemone pozicije v znanstvenih kurikulih in
tekmovale med seboj pri konstelaciji Nationbildung), kriterije in njihovo raznovrstnost,
območja aplikacije in seveda avtonomijo znanosti v razmerju do drugih družbenih polj
(političnega, medijskega, umetniškega). S pomočjo tega je mogoča analiza na eni strani
družbenega funkcioniranja znanosti o naravi, znanosti o družbi, specifičnosti njihovih
»znanstvenih habitusov«, enkratnih polarnosti znanstvenega spoznavanja, na drugi strani pa
lahko s pomočjo absolviranih spoznanj vpeljemo potrebne avtorefleksije, t. i. »socioanalize«
posamičnih znanosti, njihovh začetnih implikacij in doksičnih primesi ter tako bolje
razumemo svojo lastno intelektualno in znanstveno pot. Pierre Bourdieu v enem od svojih
zadnjih del, ki so posvečena prav problematiki kritične refleksije v znanosti pravi:
»Vem, da sem zajet in vsebovan v svetu, ki ga jemljem za objekt. Kot učenjak ne
morem zavzeti stališča o bojih za resnico družbenega sveta, ne da bi vedel, da
delam ta svet, da je edina resnica ta, da je resnica zastavek bojev tako v učenem
svetu (sociološko polje) kakor v družbenem svetu, ki ga ta učeni svet jemlje za
objekt (sleherni agens ima svojo idiotsko vizijo sveta, ki jo hoče uveljaviti, pri
tem je, denimo, zmerjanje oblika divjega izvrševanja simbolične oblasti) in v
zvezi s katerim se spušča v svoje resničnostne boje. Ko to pravim in ko
priporočam prakticiranje refleksivnosti, se tudi zavedam, da drugim izročam
instrumente, ki jih lahko uporabijo na meni, da me podvržejo objektivaciji - toda
ko tako ravnajo, potrjujejo, da imam prav.«2
2

Pierre Bourdieu, Science de la science et réflexivité, 2001, str. 221. V slovenskem prevodu Draga B. Rotarja:
Pierre Bourdieu, Znanost o znanosti in refleksivnost, 2004.
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Prikazala bova – skozi branje besedil, prezentacije in debate v seminarju – notranje tematike
Bourdieujevega opusa in njihovo konceptno ekonomijo ter navezave na klasično in sodobno
teorijo družbe (Marx, Weber, Durkheim in Mauss, structuralizem in Lévi-Strauss) in pa t.i.
zgodovinsko epistemologijo (Bachelard, Canguilhem). Prikazala bova epistemološke pozicije
in problematike teh avtorjev, ki so identificirali družbeno kot posebno znanstveno domeno s
svojimi spoznavnimi predmeti. Orisala bova povezave med njihovimi in nekaterimi drugimi
pristopi in koncepcijami (funkcionalizem, strukturalizem, pragmatizem, utilitarizem,
interakcionizem, fenomenologija, semiologija, t. i. poststrukturalizem, feminizem).
Podrobneje se bova posvetila Émilu Durkheimu in Marcelu Maussu, ker sta začetnika večine
današnjih družbenih znanosti.
Predmet »Refleksivna družbena znanost« potemtakem obsega naslednje tematske sklope:
1. Konceptualizacije družbenega:
1.1. družbeno dejstvo in družba kot entiteta sui generis
1.2. diskontinuitete in kontinuitete
1.3. družba in/ali zgodovina
1.4. sistem, struktura in anomija
2. konceptna in analitična orodja
2.1. družbeni kapitali, habitus, polje, agens, strategije, illusio
2.2. dejstvo, spoznavni predmet, mesto spoznavanja
2.3. objekt, objektivacija in avtoobjektivacija
3. Zgodovina in eshatologija. Konec zgodovine in revolucija
3.1. strategije gospostva in podrejenosti
3.2. mehanizmi reprodukcije in mehanizmi spremembe: kontinuiteta in
diskontinuiteta
3.3. epistemè in doksa
Predmet ponuja temeljna znanja, potrebna družbenim in humanističnim znanostim, in zato ni
smiselna sestavina študija le nekaterih študijskih smeri, ampak vsega študija na Fakulteti za
humanistične študije in na drugih družboslovnih fakultetah.
»Tisto, kar sta Kopernik ali Darwin zares dosegla, ni bilo odkritje resnične teorije, ampak
plodna nova zorna točka,« pravi Ludwig Wittgenstein v Vermischte Bemerkungen. Eine
Auswahl aus dem Nachlass, Frankfurt/Main, Suhrkamp Verl., 1977.
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Predvideni študijski dosežki
Vpogled v epistemološke razsežnosti družboslovnega raziskovanja in argumentacij;
poznavanje temeljnih dokazovalnih postopkov in njihovih implikacij; poznavanje
najpomembnejših epistemoloških parametrov družboslovnega in humanističnega diskurza,
analitičnih postopkov in konstrukcije realnosti; poznavanje temeljnih problemov objektivacije
in avtobjektivacije, se pravi refleksivnosti; poznavanje temeljnih konceptov in analitičnih
orodij družbenih (humanističnih) znanosti in spoznavnega dosega izbranih »šol«. Zmožnost
argumentacije in debate v okrilju znanstvene javnosti.
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Metode poučevanja in učenja
Oblike dela:
- Frontalna oblika poučevanja
- Delo v manjših skupinah
- Diskusije
- Samostojno delo študentov
Metode dela:
- Razlaga in predstavitev problematik
- Študij literature in razčlenjevanje besedil
- Razgovor/ diskusija/debata
- Pisanje krajših besedil o posameznih problemih in soočanje pristopov
- Seminarska dela
- Vključevanje strokovnjakov za posamezne aspekte
Pogoji za vključitev v delo oziroma za opravljanje študijskih obveznosti
Gradiva in viri so deloma v knjižnici FHŠ (nekaj del bo treba priskrbeti), deloma v drugih
dosegljivih knjižnicah. V pomoč (začasno) bodo kopije odlomkov in literatura, dosegljiva v
on-line knjižnicah in besedila v elektronski obliki na spletni strani FHŠ »študijska gradiva«. V
seminarju in na spletnih straneh FHŠ bo študentom omogočena medsebojna izmenjava mnenj
o vsebinah in izvedbi predmeta ter stik z izvajalci (forum). Predmet se bo izvajal v učilnici
opremljenimi z audiovizualnimi učnimi pripomočki.
Metode ocenjevanja in ocenjevalna lestvica
Študentke/je opravljajo izpit iz vsebine predmeta in seminarsko nalogo. Orientacijski obseg
seminarske naloge je med 1500 in 2000 besedamni. Pri ocenjevanju seminarskih nalog bodo
imeli prednost vsebinski kriteriji: razvoj teme, argumentacija, poznavanje problematike in
njenega intelektualnega konteksta. Upoštevani bodo še samostojnost izvedbe, oblikovanje
korpusa gradiva, konsekventnost, kakovost izražanja in logična izpeljava besedila, uporaba
znanstvenega aparata in zmožnost zagovarjanja stališč. Ustni del izpita je preverjanje znanja,
pridobljenega s predavanji in iz literature. Del ustnega preverjanja je prezentacija in zagovor
seminarske naloge pred kolegi oz. v debati. Aktivno sodelovanje v seminarju (na vajah), se
pravi v argumentirani kolegialni diskusiji, je upoštevano v končni oceni na preskusu znanja.
Nedejavnost avtomatično zniža oceno za eno osmino.

Metode evalvacije kakovosti
Evalvacija izvedbe predmeta
Oddaja poročila o izvedbi predmeta in ocena izvedbe
64

Anketiranje študentov ob koncu predavanj
Razgovori študentov z izvajalci predmeta
Evalvacija na ravni zavoda
Obravnava poročil o izvedbi predmeta v okviru oddelkov
Analiza uspešnosti študentov pri predmetu v okviru oddelkov
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