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Uvodnik 
 

Dragi bralci! 

 

Zgodovina je super in večina vas bralcev se s tem najbrž strinja. Prava lepota zgodovine 

pa se skriva v najglobljih plasteh virov in literature. Le s pregledom in natančnim branjem lahko 

ugotovimo, kaj vse nam zgodovina ponuja in ti članki, ki so pred vami, se ukvarjajo ravno s 

tem. Osredotočajo se na manjše lokalno ali časovno omejene probleme in se posvečajo iskanju 

pomembnih detajlov v morju podatkov.  

Naj vam dandanašnja informacijska doba ne omaja ljubezni do branja. Izkoristite 

svetovno povezanost za pridobitev novih knjig, revij in znanj, ki jih morda ne najdete v lokalni 

knjižnici in ta nova znanja prelevite v pisano besedo. Pišite in se urite v tej najlepši obliki 

umetnosti, saj ste kot bodoči ali sedanji zgodovinarji odvisni od lastnega znanja. Sledite 

navdihu svojih sošolcev, prijateljev, znancev in raziskujte neraziskano. 

 

Širite svoja obzorja in nam pišite o svojih ugotovitvah! 

Uredniki 
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Žak Zupan 

Egipt in Aleksander Veliki 
 

Povzetek 
Aleksander je na svojih osvajanjih prehodil pol takrat Grkom znanega sveta. Ključen 

del tega pohoda je bil tudi Egipt. Od svojega starodavnega faraonskega sistema, ki je dajal 
navdih bodočemu avtokratu, do velikega ekonomskega potenciala, je Egipt s svojim 
edinstvenim duhovnim svetom v življenju osvajalca pomenil prelomnico. 

 
Ključne besede: Aleksander Veliki, Egipt, Makedonija, Amonovo preročišče 

 
*** 

 
Z veličastno zmago nad perzijskim kraljem Darejem III. pri Isu, jeseni, leta 333 pr. Kr.,1 

si je Aleksander Veliki zagotovil manevrski prostor za nadaljevanje pohoda po sredozemski 
obali. Z zajetjem Darejeve družine, osebnih predmetov in morda še pomembneje, z zajetjem 
njegove zakladnice v Damasku,2 si je zagotovil tudi denarno podlago, s katero je lahko 
razpolagal in ni bil več prisiljen iskati bližnjic do denarja. Tako je imel Aleksander, konec leta 
333 pr. Kr., prosto izbiro poti brez neposrednih zunanjih vplivov. Makedonska vojska je 
nadaljevala pohod skozi Fenicijo brez opozicije in sprejemala predaje mest na poti, med njimi 
Marata, Biblosa in Sidona. Aleksander je na poti sprejel poslance iz mesta Tir,3 ki so mu 
ponudili pomoč, vendar pa je prišlo ob povratku le-teh v domače mesto, do spremembe 
mišljenja in odločitve, da v mesto ne sprejmejo nobenega Makedonca ali Perzijca, zaradi 
(zaenkrat) negotovega končnega izida vojne. Ob tej novici in posledičnem nagovoru vojakov, 
je prvič jasno prikazan Aleksandrov namen pohoda v Egipt.4 Tako lahko sklepamo, da se je 
Aleksander, že kmalu po bitki pri Isu, zagotovo odločil, da potuje v Egipt, če ni bil to celo 
njegov namen celoten čas. Egipt sicer ni predstavljal neposredne vojaške nevarnosti, imel pa je 
veliko strateško in ekonomsko veljavo ter je predstavljal zaključeno celoto dotedanjih 
osvojitev, predvsem s svojim potencialom žitnice. Najverjetneje je bil ravno to Aleksandrov 
glavni motiv za nadaljevanje pohoda na jug, namesto takojšnjega zasledovanja Dareja, kar bi 
bila morda (iz striktno vojaškega pogleda) bolj smotrna odločitev, saj je tako perzijskemu 
vladarju omogočil kar dvoletno pripravo na bitko in posledično osnovanje nove, še večje 
vojske. 

Znano je sicer, da je bila Aleksandru velik trn v peti mogočna perzijska mornarica, ki je 
preprečevala kakršnokoli makedonsko udejstvovanje na morju. Ladjevje je imelo v takratni 
vojaški taktiki velik pomen, saj je lahko pomagalo oblegati mesta ali pa samo prenašalo 
potrebščine za vojsko, na potovanju le-te ob obali. Makedonci so imeli v začetnih fazah sicer 
podporo lastnega, manjšega ladjevja, ki pa ga je Aleksander, zaradi visokih stroškov 
vzdrževanja in takratnih denarnih problemov, kmalu razpustil. Perzijska mornarica se je v tem 
obdobju zadrževala v Egejskem morju in njeni poveljniki so bili v stikih s špartanskim kraljem 
Agisom III., predvsem zaradi prihajajočega upora proti makedonski oblasti v celinski Grčiji. 
                                                           
1 Arijan, Anabasis 2.11.10. Natančen datum bitke ni gotov, lahko od poznega oktobra pa vse do poznega decembra 
leta 333. 
2 Arijan, Anabasis 2.15.1, navaja, da je bil Aleksandrov general Parmenion poslan v Damask izključno z nalogo 
da zajame del zakladnice, ki jo je Darej vzel s seboj na pohod, za sprotne plače vojski, kar pa je zaradi veličine 
slednje pomenilo velike količine denarja. 
3 Bosworth, Conquest and Empire, 65, navaja, da je delegacijo vodil prestolonaslednik v odsotnosti kralja 
Azemilka, ki je poveljeval tiroškim ladjam v perzijskem ladjevju v Egejskem morju. 
4 Arijan, Anabasis 2.17.1. 
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Poglavitnega pomena za nadaljevanje pohoda je bilo to, da so sovražno mornarico skušali 
odrezati od domačih oporišč in posledično onemogočiti njeno nevarnost za zaledje. Del tega 
načrta je bil tudi Egipt, ki je bil pod perzijsko okupacijo in kot tak mogoča destinacija za 
ladjevje. Na poti do Egipta je stalo dobro utrjeno otoško mesto Tir, ki si ga Aleksander ni upal 
pustiti za svojim hrbtom,5 saj je nasprotovalo njegovim osebnim željam po žrtvovanju Heraklu, 
kar bi lahko zamajalo njegovo avtoriteto. Potrebno je tudi omeniti, da so večino perzijskega 
ladjevja predstavljale feničanske ladje in Aleksander je upal, da bodo s padcem Tira, Feničani 
v celoti izstopili iz perzijske mornarice in tako z enim samim udarcem izničili njen vpliv na 
morju. 

Tir je padel po silovitem naskoku in velikih inženirskih podvigih v sedmem mesecu 
obleganja, zgodaj avgusta 332.6 Tako je bila v makedonskih rokah že vsa Fenicija in Palestina 
z izjemo Gaze, ki pa je padla po dveh mesecih obleganja. Aleksander je tako onemogočil 
perzijsko ladjevje in si zagotovil varno zaledje, za napredovanje v Nilovo delto. Med 
obleganjem Tira, je na makedonsko stran prestopilo ladjevje nekaterih feničanskih mest in 
Cipra. To ladjevje je spremljalo kralja ob napredovanju čez negostoljubno puščavo na Sinaju. 
S padcem Gaze, si je Aleksander zagotovil vstop v Egipt brez prelivanja krvi na njegovem 
ozemlju. 

Egipt je pod perzijsko oblast padel že leta 525 pr. Kr. Sama perzijska nadoblast ni bila 
prestroga ali represivna, saj je bila splošna praksa Perzijcev takšna, da zavzetim državam ne 
vsiljujejo svojih božanstev ali administrativnega sistema, če le-ti ne ogrožajo perzijskega. 
Toliko bolj je bilo to vidno v Egiptu, ki si je skozi dve tisočletji in pol, praktično neprekinjenega 
obstoja (razen manjših obdobij, ko so jim vladali tujci,7 ki pa tudi niso delali drastičnih 
sprememb sistema, še več, skoraj vsi so se naturalizirali), zagotovil soliden in preverjen 
administrativni sistem. Tudi absolutistični faraonski sistem je okupatorju zagotavljal poslušnost 
nižjih slojev, dokler mu je uspevalo držati avtoriteto faraona in izpolnjevati njegove dolžnosti.  

Ravno pri dolžnostih faraona pa se je Perzijcem zataknilo. Sprva so Egipčani sprejeli 
novi jarem, sicer ne z veseljem, pa vendar. Perzijski kralji so izpolnjevali svoje graditeljske 
dolžnosti, niso se vmešavali v verske zadeve in tudi administracijo so pustili v egipčanskih 
rokah. Zahtevali so le ne zelo strog davek, čete v vojnih pohodih ter zvestobo in spoštovanje 
perzijske države. Deželo so spremenili v svojo satrapijo, s perzijskim satrapom na čelu, ki mu 
je red pomagala vzdrževati vojska. Vendar pa satrap ni bil faraon. Vse nazive vladarja Egipta 
so prevzeli Ahajmenidski kralji, ki pa niso ne stolovali ne živeli v Egiptu. Tega Egipčani niso 
dobro sprejeli in prišlo je do upora, ki jih je osvobodil perzijskega jarma in jim zagotovil zadnje 
obdobje neodvisnosti pod domačimi vladarji, med leti 404 in 343 pr. Kr.8 To obdobje še zdaleč 
ni bilo zlato, saj so se v dokaj kratkem obdobju zvrstile kar tri dinastije s sedmimi vladarji.9 
Faraoni so se hitro menjavali in večina jih je bila nasilno odstranjena. V tem času je v Egiptu 
delovalo kar lepo število grških najemnikov, med njimi znameniti špartanski general Agezilaj. 

Pa vendar Egipčani niso bili zmožni v nedogled ohranjati neodvisnosti pred mogočno 
Perzijo in ponovna osvojitev dežele ob Nilu je uspela perzijskemu kralju Artakserksu III. 
Ohosu. Tej je sledila veliko strožja okupacija kot v prvem obdobju. Med procesom 
konsolidacije perzijske oblasti je prišlo do uničevanja templjev in rušenja mestnih obrambnih 
fortifikacij. Sprva je bil načrt predvsem povrnitev prejšnjega sistema satrapalne administracije, 
z naslonom na egipčansko, vendar se je kmalu pokazalo, da obe strani nista bili pripravljeni 
sodelovati, vsaj do te mere kot pri prvem obdobju okupacije. Vsi ti dogodki so zelo pomembni 

                                                           
5 Tir sicer ni imel velike vojske, ki bi lahko ogrozila Aleksandra in bi ga bilo tako možno držati v šahu že z manjšim 
makedonskim oddelkom na celini. 
6 Arijan, Anabasis 2.24.6. 
7 Npr. Hiksi, Etiopijci, Asirci in Libijci. 
8 Dokončno so Perzijci oblast učvrstili šele leta 341 pr. Kr., le slabo desetletje pred prihodom Aleksandra. 
9 28., 29. in 30. dinastija. 



KLIO, november 2016 

 
5 

 

pri razumevanju Aleksandrove osvojitve Egipta in konsolidacije njegove oblasti. Aleksander je 
bil namreč sprejet kot odrešenik in rešitelj izpod perzijskega jarma.  

Z zavzetjem Gaze, si je Aleksander zagotovil varno zaledje za napredovanje v Egipt. 
Pred odhodom, je poslal tovariša Aminta po okrepitve nazaj v Makedonijo.10 Makedonska 
vojska je za potovanje od Gaze do Peluzija potrebovala sedem dni.11 To je bil sicer normalen 
pohod skozi negostoljubno puščavo Sinaja, ne pa prisiljen hiter »marš«. Spremljalo jih je 
ladjevje, ki se je zbralo med obleganjem Tira in je najbrž prenašalo potrebščine, predvsem vodo, 
katera je bila v zadnjih nekaj mesecih pohoda gotovo redka dobrina. Pri starodavni trdnjavi 
Peluzij, ki je veljala za vrata v Egipt že tedaj in še mnogo stoletij kasneje, naj bi se zbrala 
množica Egipčanov, ki so pričakali Aleksandra in ga pozdravili. Satrap Egipta, Perzijec po 
imenu Mazakes,12 je bil popolnoma brez čet, saj je njegov predhodnik, satrap Sabakes,13 le-te 
vzel s seboj v bitko pri Isu, kjer pa je padel. Darej je po bitki sam proglasil Mazaka za satrapa 
Egipta. Brez vojaške podpore in brez podpore ljudstva, si satrap ni mogel predstavljati odpora 
proti mogočnemu Aleksandru in mu je tako brez boja predal celotno deželo.14 

Aleksander je ladjevju in delu častnikov ukazal, da odplujejo naprej po Nilu v glavno 
mesto Memfis, sam pa je s preostankom vojske (del je ostal v Peluziju) nadaljeval ob Nilovem 
desnem bregu proti Heliopolisu. Med potjo je sprejemal predaje okoliških mest kar od 
prebivalcev samih. V mestu sončnega boga je prečkal Nil in se podal še južneje, proti glavnemu 
administrativnemu središču Egipta, Memfisu. Vse to je počel v skladu s tradicionalnim 
faraonovim povzpetjem na oblast. V Memfisu je daroval kraljevemu božanstvu, biku Apisu, 
počastil pa je tudi druge bogove. Zavedal se je pomena le-teh v očeh Egipčanov, čeprav jih sam 
ni priznaval v njihovi egipčanski obliki. V spominu jim je nedvomno ostal tudi umor svetih 
belih bikov po obeh zavzetjih Egipta, in sicer od perzijskih kraljev Kambiza in Artakserksa 
III.15 Tako se je Aleksander, od samega vstopa v deželo, pripravljal na prevzem oblasti kot 
legitimni egipčanski faraon. Aleksander ni bil kronan s tradicionalno ceremonijo, saj bi to vzelo 
preveč časa in sredstev. Namesto tega je priredil atletske igre, ki so po grški tradiciji obeleževale 
vse večje dogodke.16 Sprejel je egipčansko kraljevo poimenovanje, prav tako kot perzijski kralji 
pred njim.17 Od tega trenutka, pa vse do njegove smrti, so bili uradni dokumenti v Egiptu 
datirani po letih njegovega vladanja.  

Po uradnem prevzemu oblasti v Memfisu in opravljenih daritvah ter igrah, se je 
Aleksander podal na jug, vse tja do Teb.18 Na začetku leta 331,19 je pot nadaljeval navzdol po 
toku reke Nil in se izkrcal v okolici mesta Rakotis, v bližini bodoče Aleksandrije. Tam je bil 
navdušen nad potencialom zemeljske ožine med Sredozemskim morjem in Mareotskim 
jezerom, ki je ponujala odlični naravni pristanišči, tako iz morja kot tudi iz reke. Tu si tako viri 
kot zgodovinarji niso enotni, saj namreč obstaja več možnosti, in sicer da je Aleksander ukazal 
ustanovitev mesta na poti v oazo Siwa, da jo je ukazal ob povratku, ali pa da se je v bodočem 
mestu ustavil tako ob odhodu proti oazi kot tudi po prihodu nazaj iz Amonovega preročišča. V 
vsakem primeru je Aleksander zaslužen za izbiro lokacije mesta ter postavitve glavnih ulic in 

                                                           
10 Kurcij Ruf 4.6.30–31. Arijan ne omenja odhoda Aminta, sina Andromena v Makedonijo, le njegov prihod z 
okrepitvami: Arijan, Anabasis 3.16.10. 
11 Arijan, Ananbasis 3.1.1; Kurcij Ruf 4.7.2. 
12 Arijan, Anabasis 3.1.2. 
13 Arijan, Anabasis 2.11.8. 
14 Kurcij Ruf 4.2.4, poroča o predaji kraljevega pohištva in zakladnice 800 talentov, še preden Aleksander pride 
do Memfisa. 
15 Bosworth, Conquest and empire, 70. 
16 Atletske igre so bile tudi po padcu Tira. 
17 Bosworth, Conquest and empire, 70: Kralj Zgornjega in Spodnjega Egipta, sin Raja, ljubljenec Amona, izbranec 
Raja in utelešenje boga Hora na zemlji. 
18 Kurcij Ruf 4.7.5. Arijan potovanja ne omenja, vendar bi to vzelo morda en mesec in je torej popolnoma možno. 
19 Hölbl, A history of the Ptolemaic empire, 10. 
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glavnih templjev, med njimi tudi templja egipčanski boginji Izidi,20 kar nam ponovno kaže 
kraljevo dovzetnost do drugih religij in kultur. V mislih pa nam mora ostati, da so se faraoni 
vedno legitimirali z velikimi gradbenimi projekti in da so to od njih sčasoma začeli pričakovati 
tudi sami Egipčani. Tako je bil Aleksander primoran sprejeti nekaj gradbenih odločitev še pred 
odhodom iz Egipta, da bi si tako dokončno zagotovil zvestobo egipčanskega ljudstva. Preostale 
urbane odločitve so bile prepuščene arhitektu Dejnokratu z Rodosa.21 Tradicionalno se je 
praznovanje ustanovitve mesta praznovalo na 7. april.22 O ustanovitvi mesta Arijan poroča tudi 
legenda, da naj bi Aleksander zarisal obseg obzidja mesta z žitnimi semeni, kar so vidci 
poimenovali kot dobro znamenje za bodoče bogastvo mesta, ki bo izhajalo iz zemeljskih 
bogastev.23 

Aleksander je globoko veroval v svoje herojske prednike. Po materini strani naj bi bil 
potomec Ahila, po očetovi pa Herakla. Oba prednika sta bila potomca vrhovnega grškega boga 
Zevsa in tako naj bi to bil tudi Aleksander. Njegova pripadnost kultu Ahila se vidi v obisku 
njegovega templja v Troji.24 Veroval je tudi v pogosto grško prepričanje, da so tuji bogovi v 
resnici manifestacija grških, zato je v Tiru želel žrtvovati lokalnemu feničanskemu bogu 
Melkartu, ki so ga Grki enačili z eno od različic Herakla. Po zavrnitvi prošnje je bil zaradi časti 
prisiljen oblegati mesto, da bi se lahko poklonil svojemu predniku. V začetnih fazah njegovega 
pohoda se Aleksander ni smatral za božanstvo, saj je bil to v Grčiji tuj kompleks. Redkokateri 
Grki25 so bili za časa življenja proglašeni za bogove in tako se tudi Aleksander ni potegoval za 
ta naziv, vendar pa bolj kot je makedonska vojska prodirala na perzijsko ozemlje, bolj so se 
srečevali s tujimi kulturami. Na krilih Aleksandrovih veličastnih zmag in osvajanj so ga tuja 
ljudstva začela častiti na svoje domače načine, torej s čaščenjem po božje. V samem Egiptu 
nimamo zanesljivih podatkov o Aleksandrovem kronanju, s katerim bi bil slovesno proglašen 
kot manifestacija boga Hora na zemlji.26 To kronanje bi Aleksandru nedvomno vcepilo misel o 
njegovi lastni božanskosti, ki bi nadvladala že ustaljeno in javno znano dejstvo o njegovih 
božjih prednikih.  

Še med njegovim bivanjem v Memfisu naj bi do Aleksandra prispela oraklja iz Mileta 
in Eritreje, ki naj bi mu zagotovila, da je Zevs njegov oče, vendar je bolj verjetno, da sta 
omenjena oraklja do Aleksandra prispela, ko je bilo javno znano, da se je odločil obiskati 
znameniti Amonov orakelj v današnji oazi Siwa, na severozahodu Egipta. Bolj verjetno je tudi, 
da sta oraklja prišla ob Aleksandrovem drugem bivanju v Memfisu, po povratku iz oaze. V 
vsakem primeru imamo prihod orakljev iz Male Azije (v skoraj istem času kot njegov obisk 
Amonovega preročišča) kot dokaz, da je Aleksander dal vedeti, da se smatra vsaj do neke mere 
za božjega sina. Namen obiska naj bi bil povprašati orakelj, o svojem herojskem oziroma 
božanskem statusu.27 Aleksander ni nikoli zanikal Filipa II. kot svojega očeta in se je bolj 
nagibal k dvojnemu očetovstvu, podobno kot je bilo to pri Heraklu, ki je imel zemeljskega in 
božanskega očeta. 

Aleksander je z osebno stražo in manjšimi elitnimi oddelki tako potoval od Rakotisa in 
bodoče Aleksandrije do Parajtonija. Od tam je pot nadaljeval na jug, skozi negostoljubno 
puščavo proti Amonovemu oraklju. Nasprotujoča si pričevanja poročajo o nekakšni božji 
pomoči na tem nevarnem potovanju, kar naj bi Aleksandru še bolj potrdilo prepričanje v svojo 

                                                           
20 Arijan, Anabasis 3.1.5. 
21 Hölbl, A history of the Ptolemaic empire, 10. 
22 Hölbl, A history of the Ptolemaic empire, 10. 
23 Arijan, Anabasis 3.2.1-2. 
24 Arijan, Anabasis 1.12.1. 
25 Omeniti velja Špartanca Lisandra in do neke majhne mere tudi Aleksandrovega očeta Filipa II. Makedonskega. 
26 O kronanju nam poroča le nezanesljiv vir Aleksandrove Romance. 
27 Arijan, Anabasis 3.3.2. 



KLIO, november 2016 

 
7 

 

božanskost.28 Na poti se je srečal s predstavniki mesta Kirene, ki so ga povabili na svoje ozemlje 
in mu podarili bogata darila.29 Z njimi je sklenil pogodbo miru, saj v tem času še ni imel namena 
osvajati zahoda, veliko pomembnejši mu je bil namreč v tem trenutku Amonov orakelj. Iz 
kasnejših poročil vemo, da je Aleksander kasneje načrtoval tudi osvajanje na zahod, predvsem 
vojno s Kartagino. 

Po malo daljšem času, kot je bilo normalno za karavane, je Aleksander prišel do 
Amonovega templja, kjer je bil kot dedič egipčanskih faraonov sprejet neposredno v notranji, 
najsvetejši del preročišča. Tu je Aleksander postavil svoja vprašanja ali svečeniku ali 
neposredno Amonovi podobi v obliki popka, posutega z dragimi kamni. Odgovor ni bil dan 
verbalno, kot je bila to navada pri večini orakljev, ampak je moral biti interpretiran s strani 
svečenika. Božja podoba je bila namreč postavljena na nosilo v podobi ladje, okrašeno s 
srebrnimi skodelami. To ladjo naj bi nosilo osemdeset svečenikov. Odgovor se je nato 
formuliral po že prej znanih obrazcih glede na to, kako se je ladja premikala, saj naj bi na to 
vplival sam Amon. Ta način sicer ni bil unikaten za to preročišče, bil pa je edinstven glede na 
formulacijo odgovora, saj je navadno pri takih vrstah oraklja, za odgovor zadoščalo gibanje te 
nošene ladje ali naprej ali nazaj kot odgovor da in ne. Aleksander naj bi vprašanja oraklju 
postavil v zasebnosti,30 odgovore pa naj bi mu podal svečenik, ki ga je naslavljal kot sina Zevs-
Amona. Vsi njegovi tovariši so morali počakati zunaj svetišča. Glede vprašanj, ki naj bi jih 
postavil, se je postavljalo mnogo teorij že v antiki, med njimi so največ verjetnosti imela 
vprašanja glede Aleksandrovega prvenstva nad svetom in glede zadoščenja pravici nad morilci 
njegovega očeta. Od sodobnikov, ki so bili takrat ob Aleksandru, se razen malih fragmentov 
niso ohranila do danes nobena poročila. Vse kar vemo kot zagotovo od antičnih avtorjev je, da 
je bil Aleksander zadovoljen z odgovori oraklja. 

O njegovi poti nazaj so si viri ponovno protislovni, vendar je najbolj verjetno, da so se 
Makedonci vrnili nazaj po isti poti.31 Tako se je Aleksander proti Memfisu vračal ob morju, 
mimo bodoče Aleksandrije, kar nam pove tudi datum ustanovitve mesta, 7. april. Kmalu zatem 
se je namreč Aleksander odpravil z vojsko nazaj proti Feniciji. Ob povratku v Memfis ga je 
pričakalo nekaj poslanstev iz Grčije in okrepitve iz Makedonije, ki jih je poslal Antipater.32 
Žrtvoval je Zevs-Amonu,33 odredil vojaško parado in atletske ter glasbene igre. 

Pred odhodom je na novo razdelil oblast v Egiptu, saj ni zaupal poveljstva nad državo 
le enemu človeku. Izkušnje Perzijcev so mu pokazale, da je Egipt preveč odrezan in lahko 
branljiv in bi kot tak z lahkoto odpadel iz Aleksandrove države kot samostojna tvorba. Civilno 
oblast je razdelil med dva guvernerja (najverjetneje na Dolnji in Gornji Egipt), Perzijca 
Doloaspisa in Egipčana Petisisa. Slednji je funkcijo zavrnil in to je v celoti prevzel Doloaspis. 
Zahodna in Vzhodna puščava sta bili izvzeti kot svoji administrativni enoti, prav tako vzhodna 
delta. Kot vojaška poveljnika je naslovil Pevkesta, Makartovega sina in Balakra, Amintovega 
sina. Za poveljnika ladjevja je nastavil Polemona, Teramenovega sina. Vlado nad Libijo je 
podelil Apoloniju, sinu Karina, nad Arabijo pa Kleomenu iz Navkratisa. Slednjemu je 

                                                           
28 Arijan, Anabasis 3.4.5-6. 
29 Kurcij Ruf 4.7.9. 
30 Arheološke najdbe naj bi dokazovale še eno sobo nad preročiščem, kjer naj bi vprašanjem prisluškovali 
svečeniki. 
31 Bosworth, Conquest and empire, 74, navaja, da je druga možnost ki jo Arijan navaja kot Ptolemajevo pričevanje 
je, da so iz oaze Siwa odšli naravnost čez puščavo v Memfis. Najverjetneje je pri Arijanu prišlo do napačnega 
razumevanja Ptolemaja, če je ta pisal le o vrnitvi v Memfis brez vmesnih postaj in je Arijan to razumel kot direktno 
pot.  
32 Arijan, Anabasis 3.5.1. Antipater je v odsotnosti kralja imel v Makedoniji vrhovno oblast. 
33 Po ukazu boga – ne vemo natančno ali naj bi bil ta ukaz še iz Siwe ali naj bi ga Aleksander prejel v sanjah 
kasneje. 
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Aleksander podelil dolžnost pobiranja davkov od ostalih guvernerjev in mu s tem podelil veliko 
moč, sicer pa naj bi guvernerji nad svojimi ozemlji vladali po navadah Egipčanov.34 

Aleksander je Nil prečil pri Memfisu in se tako iz Egipta podal še spomladi, leta 331. 
Pohod je nadaljeval proti Feniciji in Babiloniji, kjer je Darej že vzdigoval novo vojsko. Tudi ta 
je bila poražena pri Gavgameli in Aleksander je nadaljeval z osvojitvijo celotnega Perzijskega 
kraljestva. Po osvajanju Indije, se je vrnil v Babilonijo, kjer je umrl za mrzlico. Na smrtni 
postelji je izrazil željo po pokopu v Amonovem preročišču,35 vendar je njegovo truplo postalo 
del političnih spletk med njegovimi generali. Med potovanjem mrliškega voza nazaj v 
Makedonijo, je le-tega prevzel Ptolemaj, sin Lagosa, in ga odpeljal v Memfis ter kasneje v 
Aleksandrijo, kjer je bil dokončno položen k počitku v svojo grobnico. Ta je dandanes 
izgubljena in tako tudi truplo največjega osvajalca antike, ki je svoj mir našel ravno v Egiptu. 
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Jure Zdešar 

Moškost skozi obrazni videz v obdobju zgodnjega novega veka 
 

Povzetek 
Članek na kratko pove nekaj o povezavi moškosti in poraščenosti moškega telesa 

oziroma kaj sama (ne)poraščenost sporoča, kako se je razvil določen trend urejanja obraznih 
dlak in od kod je prišel stil kozje brade. Nadalje sledi prikaz povezave moškosti z lasmi in 
frizuro. Kako je nov modni stil prišel v navzkrižje z uveljavljenimi predstavami o modi in 
moškosti, kar je imelo močan odmev v cerkvenih krogih in moralnih debatah tistega časa. Kako 
so se pojavile pričeske generacije z dolgimi lasmi in kako je to vznemirilo prejšnjo generacijo 
kratkolascev ter kako so nato definirali samo moškost dolgolascev. Vse to v obdobju zgodnjega 
novega veka. 

 
Ključne besede: moškost, mladi moški, poraščenost obraza, pričeska, zgodnji novi vek 

 
*** 

 
Moškost 

Moškosti, ki »nastajajo ob določenih časih in na določenih krajih, vedno pa so 
podvržene spremembam [in] so /.../ historične,«1 so bile v zgodnjem novem veku kulturno 
konstruirane in neprestano v gibanju. Niso pa bile le kulturno determinirane, temveč so na njih 
imeli vpliv še psihološki in biološki dejavniki kot na primer hormoni.2 V različnih družbah in 
družbenih skupinah se je moškost dojemalo različno. 

Izpostavim lahko primer Anglije, kjer so se možje med državljansko vojno (1642–
1649/1651) delili na rojaliste (kavalirje) in puritance (okrogloglavce). Prvi so kazali svojo 
moškost tako, da so nosili dolge lase in svilene kratke hlače do kolen, medtem ko so 
okrogloglavci imeli na kratko pristrižene frizure in so nosili preproste obleke. Oboji so imeli 
nasprotujoče si ideje o moškosti. Prav tako je bilo tudi drugod po Evropi v različnih obdobjih, 
kjer so bile ideje in predstave o moškosti složne ali nasprotujoče.3 

 
Družbene potrditve 

Prehod v moškost ni bil dosežen zgolj z dosegom določene biološke starosti, temveč je 
bil prepleten z raznimi biološkimi znamenji, družbenimi potrditvami (rituali prehoda) in 
dokazovanji o možatosti. Vse to se je izvajalo v domeni javnega, saj je bila javna sfera področje 
moških, medtem ko je bila zasebna sfera področje žensk.4 V obdobju novega veka, še zlasti v 
18. in 19. stoletju, se je »v evropski kulturi /.../ postopoma utrdila zahteva, da človeku ni dovolj 
mesto v družbenem redu kot osebi z moškim ali ženskim (ali hermafroditnim) telesom, temveč 
mora imeti osebno identiteto kot moški ali ženska.«5 

Biti moški v zgodnjem novem veku ni pomenilo zgolj ne biti ženska. Moškost v tem 
obdobju je bila asortiment subtilnega in nesubtilnega ter nenapisanih tipov vedenja, ki je bilo 
pridobljeno skozi vrsto potrditev. Mladi moški so te potrditve, ki so jih transformirale iz 

                                                           
1 Connell, Moškosti, 251. 
2 Roberts, Sex and Drugs, 25–26. 
3 Wiesner-Hanks, »Gender,« 105–106. 
4 Roberts, Sex and Drugs, 26. 
5 Connell, Moškosti, 255. 



KLIO, november 2016 

 
10 

 

mladostnikov v odrasle može, morali najprej doseči pri vrstnikih in šele nato pri starejših 
moških.6 

V zgodnjem novem veku je moral iti moški v mladostniški dobi skozi prenekatere 
družbene potrditve, da se je s tem dokazal in postal pravi moški.7 

 
Poraščenost obraza 

Moški, ki je bil v zgodnjem novem veku brez brade in brkov, je bil še vedno bolj 
razumljen kot deček in ne kot moški.8 V domeni moškosti in odraslih mož so bili brada in brki 
zelo pomemben fizični pokazatelj razlike med moškim in dečkom. Brada in brki so odražali 
zrelost in zapovedovali spoštovanje s strani drugih moških. Dlake na obrazu so odražale razliko 
med moškim in fantom. Poraščenost obraza je imela tudi družbeni in psihološki pomen.9 Brado 
in brke so pogosto povezovali s produkcijo spermijev, medtem ko je sama brada pomenila tudi 
potencialno zmožnost plodnosti.10 Obrazne dlake naj bi bile prav tako pomemben biološki 
pokazatelj moškosti – genitalije. Brada je navzven udejanjala spolno razliko med moškim in 
žensko. Ne glede na starost osebe, če je bil mladenič brez brade ali je imel začetno bradico, ki 
je »ni bilo vredno briti,« se ga je še naprej dojemalo kot fanta. Brada je bila vseskozi odraz 
moškosti v družbeni vlogi očeta in vojaka. Oznanjala je prehod v moško dobo in družbeni 
položaj moškega, tako kot so v vojski različni prapori oznanjali določeno enoto vojakov.11 

Povprečna starost, pri kateri so mladeničem začeli rasti brki in brada, so bila 23. in 24. 
leta.12 Na rast brade in (v splošnem) na čas fizične zrelosti je tedaj vplivalo več dejavnikov, 
med katerimi sta splošno zdravje človeka in prehrana. Ob koncu 18. stoletja, ko so se izboljšale 
razmere na področju prehrane, bivalnih prostorov in higiene za višji in srednji sloj v evropski 
družbi, se je začela premikati tudi meja fizične zrelosti pri mladih moških – premaknila se je 
nekje do okoli 18. in 19. leta starosti.13 

V drugi četrtini 17. stoletja je v Evropi med mladimi pripadniki elite postal moden lepo 
obrit obraz. Zasluge za to bi se lahko pripisalo tedanjemu francoskemu kralju Ludviku XIII. 
(1601–1643), ki je vsem svojim dvorjanom leta 1628 ukazal, da si morajo obriti brade. Smeli 
so si pustiti le brke in imeti malenkosten koničast šopek dlak na bradi – od tod francoska brada 
in kozja bradica.14 Ta ukaz je lahko prišel s strani kralja zaradi občutka manjše možatosti, saj 
sam ni imel dobro dozorele brade kot dvorjani okoli njega. Tako je stil lepo obritega obraza z 
brki in kozjimi bradicami postal moda na francoskem dvoru in nato trend med mlado elito 
povsod po Evropi.15 

Ohranjanje takega videza, lepo obrita lica in kozja bradica, je zahtevalo redni obisk 
brivca. To pa je pomenilo, da je moral biti moški, ki je bil lastnik takega videza, med 
premožnejšim slojem prebivalstva (srednji in višji sloj).16 Prvi obisk brivca bi se lahko štel tudi 
kot ena od potrditev prehoda v odraslo dobo moškega.17 

                                                           
6 Roberts, Sex and Drugs, 26. 
7 Roberts, Sex and Drugs, 21. 
8 Roberts, Sex and Drugs, 46. 
9 Roberts, Sex and Drugs, 46. 
10 Fisher, Materializing Gender, 108. 
11 Fisher, Materializing Gender, 106–107. 
12 Roberts, Sex and Drugs, 48. 
13 Moller, »The Accelerated Development,« 755. 
14 Roberts, Sex and Drugs, 48; gl. tudi Štih, Simoniti, Na stičišču svetov, 298. 
15 Corson, Fashions in Hair, 206. 
16 Roberts, Sex and Drugs, 48; Corson, Fashions in Hair, 198–203. 
17 Roberts, Sex and Drugs, 49. 
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Medtem ko so obraz predvsem mladih moških 17. stoletja najverjetneje krasili brki, 
kozja bradica ali koničasta brada, je bil preostanek njihovega telesa (z izjemo las) povsem brez 
dlak ali pa je bil zelo malo poraščen.18 

Ideali lepote 17. stoletja namigujejo na to, da so bila moška telesa brez dlak. V številnih 
tedanjih priročnikih glede zunanjega videza se je med drugim priporočalo, da se moški brije 
pod pazduho, na prsih in v sramnem predelu – vse kot del dobre higiene, saj naj bi se znoj 
zadrževal na dlakah, kar naj bi nato pripeljalo do neprijetnih vonjav.19 Idealno telo moškega pa 
naj ne bi bilo samo brez kakršnekoli dlake, temveč naj bi imelo tudi mišičasta meča in čiste 
noge.20 

 
Lasje in frizura 

V obravnavanem obdobju ljudem ni bilo vseeno, kako so izgledali navzven. To 
potrjujejo že omenjeni priročniki, ki so vsebovali številne nasvete za moške in ženske, ki so 
segali od tega, kako si odstranjevati dlake pod pazduho in kako barvati lase, do uporabe sredstev 
za beljenje zob.21 

Obdobje dvajsetih in tridesetih let 17. stoletja je zaznamovala generacija mladostnikov, 
ki so si puščali dolge lase, kar je bilo v nasprotju s prejšnjo generacijo kratkolascev. Ta nov stil 
dolgih las pa je bil preziran s strani ljudi religioznih skupin, ki so sledili bolj tradicionalnemu 
stilu zunanjega videza in nošenja oblačil in so stil dolgih las celo obsojali za nemoralnega. Kljub 
vsemu se je ta stil (sprva) mlade generacije kasneje v štiridesetih letih 17. stoletja razširil še na 
vso ostalo populacijo in tudi med odrasle moške, med katerimi so bili učitelji, predvsem mlajši 
duhovniki, univerzitetni profesorji in učenjaki ter mestna elita, ki so bili tradicionalno videni 
kot vzorniki mladostnikov.22 

Dolge lase se je kmalu označilo za nemoralne s pomočjo svetopisemske prispodobe, 
kjer je bil Davidov tretje rojeni sin znan kot čeden mladenič z obiljem las, ki ga na koncu tudi 
pokončajo, ko se z njimi zaplete v drevo. To je samo eden od primerov moralnih bitk, ki so 
tedaj potekale glede dolgih in kratkih las. Na Nizozemskem se je dolgolasce primerjalo z 
ameriškimi pogani – Indijanci, kar naj bi bil dovolj tehten razlog za to, da bi se mladi takih 
pričesk vzdržali. Prišlo je celo do tako skrajnih trditev, da naj bi nošenje takih frizur zmotilo 
obstoječi družbeni red in da se s takimi oblikami pričesk kaže prevzetnost, saj naj bi bili dolgi 
lasje rezervirani le za francoske in preostale evropske plemiče.23 

Najbolj učinkovit argument za to, da ta nov stil frizure moških ni bil v redu, je bilo 
dejstvo, da so dolgi lasje ogrozili njihovo moškost. Po enem izmed sodobnikov, ki je bil na 
strani zagovornikov kratkih las, so dolgi lasje spremenili he-men v she-men (njega-moškega v 
njo-moškega). Dolge lase je označil za ženske lase in po njegovem dolgi lasje niso le v fizičnem 
izgledu spominjali na ženske, temveč so pomenili tudi to, da so se dolgolasci začeli tudi vesti 
kot ženske. Moški naj bi zaradi dolgih las zapravljali enormne količine časa pred ogledalom, 
kar pa naj bi bilo kot privilegij podeljeno le ženskam. Če so imeli moški čas za take zadeve, so 
bili videni kot podrejeni spol.24 

Omenjeno vlogo vzornikov iz vrst duhovščine so zapolnjevali zlasti mlajši duhovniki, 
ki so morali imeti v skladu s poklicnimi zapovedmi odrejeno, da imajo lase postrižene na kratko 
in polne brade. Kakršenkoli drugačen stil je pomenil odstopanje in kršitev teh zapovedi.25 

                                                           
18 Roberts, Sex and Drugs, 53. 
19 Roberts, Sex and Drugs, 53. 
20 du Mortier, »Costumes in Gabriel Metsu's Paintings,« 130. 
21 Roberts, Sex and Drugs, 49. 
22 Roberts, Sex and Drugs, 50–51. 
23 Roberts, Sex and Drugs, 50–51. 
24 Roberts, Sex and Drugs, 51–52. 
25 Roberts, Sex and Drugs, 52. 
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Zaradi tega je bil konflikt glede dolžine las obravnavan celo na sinodah nizozemske 
reformirane cerkve, kjer je kritika letela predvsem na mlade duhovnike z novimi frizurami in 
trendovskimi oblačili, ki so, kot sem že prej omenil, veljali za pomembne vzornike mladih 
moških. Vse te kritike (ne samo cerkvene) so letele tudi na šolske učitelje in študente, ki so 
sledili trenutni modi. Oblika pričeske naj bi bila za moškega stvar časti. Dolgi lasje naj bi bili 
moškemu v sramoto in naj bi kršili mejo moškega spola; dolgi lasje tu niti ženski niso v ponos, 
saj so ji bili dani le z namenom, da se za njimi skrije.26 Nadalje so dolgi lasje spremenili 
moškega v podrejeno bitje prav takšno, kot so ženske, saj so ga v bistvu naredili za vlačugo.27 

Nekje na polovici 17. stoletja se problema dolgih las ne obravnava več,28 saj je vedno 
več moških nosilo lase do ramen, izmed njih celo starejši duhovniki29 in kranjski plemiči.30 K 
slednjemu je lahko pripomoglo: (1) več del sodobnikov, ki so menili, da imajo moški lahko 
tako dolge lase kot ženske, dokler jih ne nosijo kot ženske, na primer, da bi si jih vezali v figo 
ali za njih uporabljali mrežo, in da so ženski lasje bili že v osnovi mišljeni kot dolgi, moški pa 
naj ne bi bili nikoli tako dolgi kot ženski, ker bi se jih redno striglo; in (2) mladi francoski kralj 
Ludvik XIV. s polno glavo dolgih kodrastih las,31 kar se je imenovalo à sévigné, pričeska 
padajočih dolgih las.32 

Francoski dvor je postavil oder, po katerem so dolgi lasje uradno postali nova moda 
monarhov, elite, učenjakov in študentov. Vse to se je širilo tudi navzdol po družbeni lestvici. 
Kdor ni mogel slediti modi dolgih las, se je moral zateči k uporabi lasulj. Te so postale modne 
tedaj, ko je Ludvik XIV. – ne več tako mlad – začel postajati plešast in se je posledično ostrigel 
ter si nadel lasuljo.33 Moda dolgih las je obveljala vse do konca 18. stoletja, ko je bila 
nadomeščena s krajšimi pričeskami, kar je skupaj z manj razkošnimi oblačili nato postalo nova 
oblika izražanja moškosti.34 

Barok je tudi čas, ko se je pudralo lase. To je bilo kot znamenje pripadnosti višjim 
stanovom rezervirano le za njih in kot del širšega kroga oblačilnih redov pudranje las ni bilo 
dovoljeno vsem,35 kljub temu da so si to lahko privoščili. 

 
Zaključek 

Sam način zunanjega videza in vedenja viteško-dvorskega stanu je bil ta, ki jih je delal 
drugačne od navadnega preprostega kmečkega ljudstva,36 ki je bilo pogosto videno kot zgled 
za slabo vedenje in kako ne izgledati navzven.37 Tu lahko izpostavim primer zemljiške gospode, 
ki je z zelo surovim odnosom do kmečkega prebivalstva predstavljala del svoje moškosti.38 

Med državami so se pojavljale razlike v tem, kdo je zapovedoval modne smernice. 
Večinoma so osebe, ki so bile v državi hierarhično najvišje, držale vajeti mode in narekovale 
stil oblačenja. Na Nizozemskem pa je bil na primer do konca prve polovice 17. stoletja srednji 

                                                           
26 Roberts, Sex and Drugs, 52. 
27 Frijhoff, Spies, Dutch Culture, 363. 
28 Roberts, Sex and Drugs, 232. 
29 Roberts, Sex and Drugs, 53. 
30 Štuhec, »Kranjska suita,« 1–2. 
31 Roberts, Sex and Drugs, 53. 
32 Ditz, Oblačilni videz, 358. 
33 Pendergast, Fashion, Costume, and Culture, 533. 
34 Roberts, Sex and Drugs, 53. 
35 Baš, Oblačilna kultura, 228. Glede oblačilnih redov in raznih drugih zakonov proti razkazovanju bogastva in 
razkošja gl. tudi Flandrin, »Distinction through Taste,« 301–303. 
36 Elias, O procesu civiliziranja, 149-152. 
37 Flandrin, »Distinction through Taste,« 269. 
38 Connell, Moškosti, 252. 
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sloj tisti, ki je imel v rokah vajeti mode, in ne plemstvo ali elita kot v preostalih evropskih 
deželah.39 
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Klara Čevka 

Družbena hierarhija v Dubrovniški republiki  
 

Povzetek 
Članek obravnava družbo v Dubrovniški republiki. Opisane so temeljne demografske 

značilnosti. Temu sledi pregled vseh družbenih slojev v Dubrovniški republiki, pri čemer je 
natančneje opisano plemstvo, saj je ta tematika v literaturi tudi bolj zastopana. Dubrovniška 
republika ima specifično razslojevanje, ker je do njega prišlo zelo pozno. Dubrovnik predstavlja 
zelo specifično in zanimivo podobo srednjeveške in novoveške družbe. 

 
Ključne besede: Dubrovniška republika, družbeno razslojevanje, družba, zgodnji novi vek. 

 
*** 

 
Ocene prebivalstva v Dubrovniški republiki temeljijo na metodi interpolacije in vzorca, 

ki temelji na popisu domačinov iz zaledja Dubrovniške republike. Popisi domačinov iz zaledja 
Dubrovniške republike so nastali v 16. in 17. stoletju pri spravilu grozdja nad dovoljeno kvoto 
in popisu domačinov konaveljske davčne in upravne enote (kaznačine). Število prebivalstva se 
v 16. In 17. stoletju giblje med 15 in 40.000 za mesto Dubrovnik (z bližnjo okolico) in od 50 
do 80.000 za celotno Dubrovniško republiko. Padec prebivalstva se je prvič pojavil v 16. 
stoletju, drugič pa v 17. stoletju, kot posledica vojne in potresa. V poznem 15. stoletju se je 
število prebivalstva gibalo okrog 90.000, v 16. stoletju se je število zmanjšalo na nekaj več kot 
50.000, nato pa sledi 17. stoletje, ko je število prebivalcev le komaj presegalo 25.000. Ta trend 
lahko primerjamo z vso sredozemsko Evropo.1 

Znotraj obzidja mesta Dubrovnik ni bilo veliko prostora, zato tam ni bilo veliko ljudi. 
V primerjavi s številom prebivalstva v drugih dalmatinskih in evropskih mestih ter na podlagi 
velikosti urbane površine, stopnji natalitete in potrošnji prebivalstva, število v mestu do konca 
13. stoletja ne bi smelo presegati 250–350 prebivalcev. To število je sicer naraslo, vendar ni 
presegalo 1.000 prebivalcev. Število mestnega prebivalstva je naraslo šele s širitvijo mestnih 
zidov, ki so bili končani sredi 13. stoletja. Takrat je mesto sprejelo okoli 2.000 prebivalcev. 
Zaradi vse večjega priseljevanja v mesto, so vrtove spremenili v gradbišča in povečali urbano 
površino. Znotraj obzidja je število prebivalcev v 15. stoletju naraslo na 6.000 ljudi. Število 
prebivalstva znotraj obzidja je nihalo zaradi številnih epidemij in katastrofalnega potresa leta 
1667. Sredi 15. stoletja je število prebivalstva padlo na 5.000 v mestu in na okoli 7.000 v 
predmestju.2 

Stopnja natalitete v Dubrovniški republiki je v zgodnjem novem veku znašala od 30 ‰ 
do 35‰ (16. stoletje). Nekaj let po potresu leta 1667 stopnja natalitete ni upadla in je znašala 
34,8‰.3 Stopnja natalitete je odstopala od takratnega evropskega povprečja, ki je znašala 26‰. 
Prisotno je bilo tudi sezonsko nihanje rojstev. Največ rojstev je bilo spomladi.4 Mortaliteta je 
bila odvisna od epidemij, vojn, naravnih nesreč in podobno. Najvišja je bila smrtnost 
dojenčkov, ki pa je v primerjavi Dubrovnika z drugimi mesti podpovprečna. Najvišja stopnja 
smrtnosti je bila v zimski polovici leta, saj je takrat primanjkovalo hrane, pa tudi bolezni so bile 
pogostejše. Najpogostejši vzrok smrti je bila vročina. Stopnja mortalitete je bila po 

                                                           
1 Stipetič, Povijesna demografija Hrvatske, 201–204. 
2 Stipetič, Povijesna demografija Hrvatske, 201–204. 
3 Krivošić, Stanovništvo Dubrovnika, 30–34. 
4 Krivošić, Stanovništvo Dubrovnika, 75–88. 
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predindustrijskem demografskem modelu približno enaka rodnosti. Pričakovana življenjska 
doba je bila do konca 17. stoletja, 39,3 let.5 

Spolna struktura mesta Dubrovnik in njegovega zaledja je izračunana na podatkih 
francoskega popisa iz 1807. leta. Po teh podatkih je bilo v Dubrovniku 40,3% moških in 59,7% 
žensk. Višek žensk je za takratne razmere očiten, saj so mnogi moški umirali v vojnah, na delu 
in podobno. Trend ne odstopa od ostalih evropskih mest.6 

Poreklo dubrovniškega plemstva je bilo romansko in slovansko. Plemstvo si je sicer 
pripisovalo različne antične korenine (epidaverske, rimske, trojanske, salonske). Realnost pa je 
bila takšna, da so se staroselskim Romanom pridružili novi slovanski prišleki. Med njimi so se 
povzdignile nekatere družine, ki so postopoma oblikovale privilegirano elito. Večino teh družin 
naj bi imelo epidaversko poreklo, ostale so izhajale iz Italije, Dalmacije (največ iz Kotorja), 
Zahumlje, Bosne, Albanije, Hercegovine, Srbije, Ogrske, Istre, Grčije, kasneje tudi iz Anglije, 
Francije, Nemčije in Španije. Slovanske družine so med elito prišle med 11. in 12. stoletjem, 
skoraj zagotovo pa v 13. stoletju.7 Plemiči se prvič omenjajo v dokumentu iz leta 1023.8 Prve 
popise plemstva imamo v letih 1333, 1366 in 1399. Ti popisi nam prikazujejo postopno 
prevlado slovanskih priseljencev. V Dubrovnik so se naselile mnoge bogate družine, med njimi 
so bili tudi predniki rodu Gozze iz Huma. S seboj so pripeljali veliko ljudi, živine in ostalega 
bogastva. Meščane so razdelili na plemiče, pučane in služabnike. Kasneje se je izoblikovala 
diferenciacija med pučani. Družbena delitev je v Dubrovnik prišla od zunaj, do tedaj pa je bilo 
to mesto enakih.9 

Med plemiče so se povzpeli ljudje, ki so obogateli na različne načine. Plemstvo so 
sestavljale družine različnega porekla, z različnim gospodarskim temeljem in z različno 
kulturno podlago, ki so se asimilirale v mestno elito. Plemstvo (nobiles) je vključevalo preživele 
družine staroselskih rodov in nove velikaše, povzdignjene z bogastvom in mestnimi službami. 
Oblikovanje plemiškega stanu je potekalo vzporedno z oblikovanjem mestne uprave. Bogastvo 
je postalo temelj dodeljevanja plemiških pravic. Bogataši so postali velikaši in vladarji mesta, 
saj so lahko vstopili v mestni svet. Ker je bilo premoženje odločilno za dodelitev statusa, točne 
meje med nižjim in višjim slojem ni bilo mogoče določiti. S tem so lahko med velikaše (če so 
obogateli) prišli tudi nižji sloji in obratno.10 Ko je bila Dubrovniška republika še v povojih, je 
bila zemljiška posest temelj bogastva in družbenega uspeha. Tako so velikaši svoje zaslužke 
vlagali v posestva, saj so le tako dosegli premoženjski status. Na posestvih je imelo plemstvo 
pravico do zabave, lastnik pa je bila komuna.11 

Trgovina in pomorstvo sta bila temelj dubrovniškega gospodarstva, saj sta omogočala 
hiter vzpon po družbeni lestvici. Trgovali so z beneško tkanino, nakitom, usnjem, soljo in 
sužnji. Trgovina je močno vplivala na mentaliteto prebivalstva. Plemiči so se od drugih 
trgovcev začeli ločevati šele v 13. stoletju. V plemiške kroge so se vključile vse tiste trgovske 
družine, ki so se uveljavile do leta 1300. Te rodbine so sprejele odlok, da ne bodo nikogar več 
priznale kot sebi enakega. Vse družine, ki so bogastvo nakopale po tem odloku, niso imele 
nobene možnosti priti na oblast. Plemstvo je sicer bilo pravno in politično izenačeno z 
najnižjimi sloji prebivalstva, razlikovalo se je le v prestižnem življenju. Izoblikovalo se je 
mnenje, da naj bi prihod novih bogatašev v Veliki svet pripeljal v propad republike.12 Občinske 
službe so usodno vplivale na oblikovanje skupin bogatašev in jim omogočale, da zgradijo 

                                                           
5 Krivošić, Stanovništvo Dubrovnika, 75–88. 
6 Krivošić, Stanovništvo Dubrovnika, 68–69. 
7 Janeković Römer, Okvir slobode, 41–47. 
8 Voje, Starodavni Dubrovnik, 82. 
9 Janeković Römer, Okvir slobode, 46–47.  
10 Janeković Römer, Okvir slobode, 41–51. 
11 Janeković Römer, Okvir slobode, 41–51. 
12 Janeković Römer, Okvir slobode, 52–55. 
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poseben krog in se odmaknejo od ostalih prebivalcev. Že v 11. stoletju se je izoblikoval 
prepoznaven sloj mestnih prvakov, med katerimi so izvolili svetnike, sodnike, konzule in 
poglavarje mesta.13 

V prvih obdobjih Dubrovniške republike (do 15. Stoletja) je poglavarje imenovala 
bizantinska oblast. Osamosvojitev oblasti se je začela s pojavom priorjev, sodnikov, konzulov 
in odvetnikov. Prior je zastopal občino, predsedoval je svetom in bil hkrati izvršna in sodna 
oblast. Ob njem je deloval tudi svet svetnikov sodnikov, ki je bil zametek kasnejšega malega 
sveta. Klasična dubrovniška delitev uprave med kneza, tri svete, sodnika, odvetnika, blagajnika 
in druge uslužbence, se je verjetno izoblikovala do leta 1253. Naslov »comes« se je začel 
pojavljati v 12. stoletju in so z njim najverjetneje označevali domačega kneza, pogosto pa tujo 
bogato gospodo. Ta naziv je uvedla Beneška republika, da se je zapostavila tradiciji. V 
Dubrovniku je imel »comes« daljši mandat kot kasnejši rektorji. Med plemstvom in knezom so 
bila pogosta trenja, ki so privedla do pritožb dožu v Benetkah. Največkrat se pojavijo spori o 
omejevanju trgovine, ki so jo beneški knezi skušali omejevati. Ko je zadnji beneški knez Marko 
Superanzio leta 1358 zapustil Dubrovnik, je veliki svet začel sam izbral uslužbence.14 

Največji simbol samostojnosti in svobode je bila lastna izbira kneza. Dubrovčani so se 
želeli čim bolj oddaljiti od beneške oblasti, zato so naslov »comes« opustili in kneza 
poimenovali rektor. Dokler se dubrovniška uprava ni dokončno ustalila, so v Dubrovniku 
izbirali tri rektorje (to se je dogajalo že pred tem, v primeru da je bil beneški knez odsoten). S 
krepitvijo inštitucij komune se je slabila oblast dubrovniškega kneza, vse dokler ni imel le še 
častne funkcije. Njegova dolžnost je bila predstavljati republiko navzven, predsedovati svetom, 
paziti veliki pečat republike, tajne dokumente in ključe mestnih vrat. Tudi sam knez je 
predstavljal simbol republike. Obstajali so tudi popisi o njegovem obnašanju v javnosti, v 
mesecu kneževanja je moral živeti v dvoru, v 14. stoletju je bilo predpisano da ne sme oditi 
domov ali v trgovino, dovoljeno mu je bilo obiskati svatbo in bolnike. V mestu se je lahko 
sprehajal le po določenih ulicah, in sicer v spremstvu duhovnika, kanclerja in knežjih 
varnostnikov. Tekom 15. stoletja je knez izgubil sodno oblast in oblast nad občinskimi 
prihodki.15 

Vzpon dubrovniškega patricijata je temeljil na mednarodni trgovini, finančnem 
poslovanju, prometu z nepremičninami in z vlaganjem v zemljiško posest. Velik delež plemstva 
je obogatelo tako, da je zapustil mesto za več let ali celo desetletji, nato pa so se bogati, zaradi 
zakupa balkanskih rudnikov vrnili nazaj v mesto. Politični monopol, ki so si ga pridobili z 
zapiranjem sveta, je pripeljal do zveze med bogastvom in oblastjo. Vrata oblasti so bila, v 
nasprotju z drugimi evropskimi mesti, odprta vsem plemičem, tudi tistim, ki so premoženjsko 
propadli in bili v dolgovih. Močno so se oprijemali načela, da jim s plemiškim poreklom pripada 
politična elita, brez ozira na premoženjski status. Nicola de Gozze (eden izmed predstavnikov 
plemstva) je rekel, da premoženjsko stanje ni kriterij za izbor mestnih uslužbencev, ker »častno 
siromaštvo« ne sme vplivati na enakost znotraj plemstva. Kljub povezanosti med 
gospodarstvom in politično kariero, se je izoblikoval sloj, ki je bil usmerjen samo v politiko. 
To se je pojavilo v 15. stoletju, saj se je oblast tako močno razširila, da je država zahtevala 
popolno predanost posameznika državni službi. Nekatere službe so zahtevale vlaganje lastnih 
sredstev, zato so siromašni plemiči postopoma zapuščali državne službe, ker niso imeli 
možnosti sodelovati v politiki. Siromašno plemstvo je iskalo rešitev za temeljno načelo 
enakosti, zato so rešitve iskali v plačanih državnih službah.16 

Kmetje niso bili lastniki zemlje. Izjeme predstavljajo nekateri kmečki prebivalci, ki so 
živeli na otokih in prvotnem ozemlju Astareje (območje, ki spada v republiko ampak je izven 
                                                           
13 Janeković Römer, Okvir slobode, 55. 
14 Janeković Römer, Okvir slobode, 55. 
15 Janeković Römer, Okvir slobode, 127–130. 
16 Janeković Römer, Okvir slobode, 159–161. 
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mestnega obzidja). Zemlja je pripadala plemstvu, meščanstvu, Cerkvi, samostanom in 
cerkvenim ustanovam. Zemljiški posestnik je imel v lasti dve vrsti zemlje, in sicer eno, ki jo je 
obdeloval sam (dominikalna zemlja) in se je v Dubrovniku imenovala »carina,« drugo pa je dal 
v obliki zakupa neposrednim obdelovalcem (rustikalna zemlja). Kmet je sklenil pisno pogodbo 
z lastnikom zemljišča, kjer se je obvezal, da bo zemljo obdeloval, krčil in posadil neko kulturo. 
Lastniku zemlje je moral dati polovico donosa, kar je predstavljalo naturalno rento. Pogodba je 
bila lahko sklenjena za nedoločen čas ali za obdobje nekaj let. Kmet je imel pravico razdreti 
pogodbo. Druga možnost je bila, da je kmet zemljo prevzel za denarni zakup. Tako je vsako 
leto lastniku zemlje, namesto pridelka, izročil neko vsoto denarja. Kmet ni bil trdno zavezan na 
zemljo in se je lahko vključil v pomorstvo in trgovino. Položaj kmeta se je spremenil, če je delal 
na dominikalni zemlji. Od zemljiškega gospoda je dobil hišo za bivanje na posestvu in ohišnico 
za lastno uporabo. Ta kmet je bil dolžan tlačaniti nekaj tednov na dominikalni zemlji, ker pa je 
užival tudi ohišnico, je moral vsako leto dajati gospodarju darove ali zanj opravljati usluge.17 

Bistvena razlika z vso ostalo Evropo je bila, da je bil fevdalni sistem tu popolnoma 
drugačen, saj ni bilo podložništva zahodnega tipa. Dubrovniški kmet je lahko zapustil 
gospodarja in ni bil vezan na zemljo. Fevdalni gospod v Dubrovniški republiki nad svojim 
kmetom ni imel sodne oblasti. Kmet je za prekrške odgovarjal pred državnim (plemiškim) 
sodiščem. Marsikaj se je spremenilo, ko se je plemstvo začelo odtujevati od pomorstva in 
trgovine in tu niso potrebovali več pomoči. V 16. stoletju je veliko več pomenila zemljiška 
posest, zato so s posebnim zakonom prepovedali odliv kmetov v pomorstvo. S širitvijo 
dubrovniške komune se je število kmetov povečalo, predvsem število svobodnih kmetov. Ti se 
niso želeli podrediti novemu gospodarju, zato so se uprli. Največji upor se je zgodil v 
Konavljah, v letih 1419–1425.18 

Dubrovniška komuna je bila pravno oblikovana tekom 12. stoletja. V dokumentih je 
omenjen zbor pučanov in ožji svet. Skupnost enakopravnih meščanov je bila ustanovljena na 
zboru pučanov in je bila najvišje politično telo v komuni. To telo je zajemalo duhovnike in 
pučane. Dokler je skupščino predstavljal zbor, je bil Dubrovnik komunalno urejen. Po prihodu 
rodbine Pecorario, je prišlo do spremembe v odnosu med zborom in ožjim svetom. Postopoma 
so plemiči začeli odpravljati komunalno upravo in prevzemati odločanje. Komuno je zamenjala 
sodniška aristokracija. V 13. stoletju, ko je Dubrovniška republika prišla pod vrhovno oblast 
Benečanov, sta se izoblikovala Veliki in Mali svet. 12. maja 1332 se je Veliki svet z odredbo 
zaprl, tako je plemstvo dobilo monopol nad politiko. Komunalno enakost vseh meščanov je 
zamenjala stroga družbena hierarhija, v kateri je pojem enakosti kot temelj oblasti zožen samo 
na plemiški krog. Komuna je izginila in odstopila mesto aristokratski republiki. Takrat so bile 
politične pravice odvzete ostalim meščanom.19 

Razlike med meščanstvom in višjim slojem plemstva so bile majhne, edino vrata 
politike so bila meščanski eliti zaprta. Ker se bogati meščani niso mogli vključiti v politično 
življenje, so organizirali bratovščino svetega Antona, imenovali pa so se antunini. V 15. stoletju 
je bratovščina postala institucionalni okvir stanovskega razlikovanja. Plemstvu organizacija 
meščanov ni bila po godu, zato so leta 1441 sprejeli zakon, da meščani ne smejo oponašati 
plemiških svetov. Kljub temu da so se meščani zavedali omejevanja plemiške administracije v 
gospodarstvu in jim je bila pot do mest v upravi zaprta, do uporov in napetosti ni prišlo. Zavedali 
so se, da bi nasprotovanje plemstvu lahko pripeljalo do povezav z zunanjimi silami, to pa bi 
ogrozilo dubrovniško samostojnost.20 

V 15. in 16. stoletju se je pojavil nov sloj meščanov, ki je obogatel s trgovino po 
osmanskem imperiju in Levantu. Leta 1531 so se organizirali v bratovščino svetega Lazarja, 
                                                           
17 Voje, Starodavni Dubrovnik, 86–88. 
18 Voje, Starodavni Dubrovnik, 86–88.  
19 Voje, Starodavni Dubrovnik, 86–88. 
20 Voje, Starodavni Dubrovnik, 86–88. 
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imenovali pa so se lazarini. Lazarini in antunini so se imeli za prave meščane (cives), družbeno 
in gospodarsko so bili ločeni od ljudstva (populus). V Dubrovniku se ni izoblikoval enoten 
meščanski razred, ampak se je med seboj ločeval. Populus so predstavljali ostali pučani, ki so 
bili obrtniki, mali trgovci, mali pomorci, sluge in težaki. Predstavljali so dve tretjini mestnega 
prebivalstva. 21 Dubrovniško meščanstvo je bilo, v nasprotju z ostalimi mesti na vzhodni 
jadranski obali in na Apeninskem polotoku, neobičajno zvesto oblastem.22 

Skupni cilj plemstva in meščanstva je bilo življenje v bogatem in zelo urejenem mestu, 
kjer je plemstvo imelo privilegiran položaj, vendar je moralo skrbeti za dobrobit ostalega 
prebivalstva. Vlada je skrbela da v mestu ni bilo lakote, njena glavna skrb je bila oskrba z žitom. 
Država je bila glavni nosilec socialnega skrbstva, siromaki pa so bili skrb vlade. Plemstvo je 
skrbelo, da se je v mestu živelo zdravo in udobno. Zgrajen je bil vodovod in mestne fontane, 
urejena je bila kanalizacija, ulice so bile tlakovane, še posebej so skrbeli za izgled »Place«, kjer 
je bilo glavno zbirališče plemstva, trgovcev, velikašev in je vedno morala biti urejena in čista. 
Vlada je plačevala zdravnike in lekarnarje, ki so zdravili vse od kneza do siromakov. Ker so 
bili na državni plači, jim ni bilo dovoljeno zaračunavanje. V mestu je bilo več bolnic in zavetišč. 
Cene hrane, stanovanj in notarskih uslug so bile nizke in fiksne. Siromaki so bili izvzeti iz 
plačevanja raznih dajatev med naravnimi nesrečami. Po črki zakona so bili vsi državljani 
Republike enaki pred sodiščem. To pa ni bilo v navadi v ostalih mestih Evrope.23 

Do tujcev je imela dubrovniška družba različen odnos. Tujca so lahko sprejeli v svojo 
skupnost in mu podelili meščanski status, ali pa so ga odklonili in celo izgnali. Polnopraven 
meščan je imel naziv »civis Raguseus«, naziv »habitator« pa je dobil prišlek, ki se je sicer 
vključil v dubrovniško družbo, ampak ni bil povsem enakopraven. Za tujce so veljali drugačni 
predpisi in sodni postopki kot za Dubrovčane. O popolnem vključevanju tujcev v skupnost nam 
dokazujejo nekateri dokumenti, ki pričajo, da so se tujci lahko vključili v bratovščine. Nekatere 
pomembne službe, kot so notarska, zdravniška, lekarniška ali učiteljska, pa so opravljali 
izključno tujci. Zanimiv odnos so imeli Dubrovčani do Turkov oziroma pripadnikov 
Osmanskega imperija. Le-ti se niso smeli naseliti v Dubrovniku, ampak je bil za njihovo 
začasno bivanje določen poseben, ločen prostor, Tabor na Pločah. Prenočevanje je bilo 
muslimanom v mestu prepovedano. Previdnost pred muslimani pa ni bila utemeljena le z 
verskimi razlogi, ampak tudi s strahom pred grožnjo, ki bi ogrozila samostojnost Dubrovniške 
republike s strani Osmanskega imperija. Dubrovčani so se zavedali, da je trgovsko sodelovanje 
z Osmani nujno za njihov razcvet in obstoj, zato so se do njih vedli razumsko.24 

Suženjska delovna sila je bila v Dubrovniku potrebna, vse dokler se ni razvilo mestno 
gospodarstvo. Sužnje so kupovali na mestnem trgu in ob ustju Neretve (največ jih je prihajalo 
iz Bosne). Dubrovčani so sužnje bodisi prodajali tujcem bodisi so jih uporabljali v 
gospodinjstvu. Leta 1416 je bila trgovina s sužnji, na zahtevo bosanskega kralja Ostoja, 
prepovedana. V zgodnjem novem veku je dubrovniškim potrebam bolj ustrezala delovna sila 
tistih ljudi, ki so lahko svobodno delali kot dinarji. Kljub temu se suženjstvo v starodavnem 
Dubrovniku ni tako močno prijelo kot v ostalih državah. Tu so po sužnje uporabljali predvsem 
za gospodinjska dela. Sužnje so tudi prodajali naprej v Evropo, tako da lahko rečemo, da je bila 
ena od gospodarskih panog trgovine tudi trgovina s sužnji. 25 

Judje so v Dubrovnik prihajali že v 14. stoletju, vendar se nikoli niso v njem zadrževali 
dalj časa. V večjem številu so se preselili po izgonu iz Španije in Portugalske. V mestu so 
ustanovili svojo kolonijo, vendar so bili že leta 1514 izgnani. Izgon je bil motiviran z verskimi 
razlogi, v tem primeru z obtožbo obrednega umora. Naseljevanje Judov se je ponovno začelo v 

                                                           
21 Voje, Starodavni Dubrovnik, 86. 
22 Voje, Starodavni Dubrovnik, 86. 
23 Janeković Römer, Okvir slobode, 151–153. 
24 Voje, Starodavni Dubrovnik, 89–90. 
25 Voje, Starodavni Dubrovnik, 89. 
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prvi polovici 16. stoletja, takrat jim je bil dodeljen prostor na Pločah, v tako imenovani 
Giudecci. Kasneje jim je komuna dodelila nekaj hiš v mestu, kjer pa so živeli kot posebna 
skupina, izločena iz kroga meščanov. Končno je izločevanje judovske skupnosti pomenilo 
zapiranje Lojarske ulice leta 1546. Ulica se je takrat tudi preimenovala v Židovsko ulico. Judje 
so tu organizirali lastno občino, z lastno upravo in službami. Občina je delovala kot samostojna 
enota, kar je zagotavljalo njeno homogenost. Judje so v Dubrovniku živeli mnogo bolj mirno 
kot v ostalih evropskih mestih. Ukvarjali so se predvsem z medicino in s trgovino. Trgovsko so 
bili povezani tudi z Judi iz drugih dežel. Velja omeniti portugalskega Juda Juana Rodriga de 
Castelbranca (psevdonim: Amatus Lusitanus), ki je bil anatom, zdravnik in botanik. V 
Dubrovniku je deloval od leta 1555 do leta 1558.26 

 
Zaključek 

Specifičnost Dubrovniške republike je opazna tudi v njenem družbenem pogledu, saj se 
v marsičem razlikuje od vseh ostalih srednjeveških in zgodnjenovoveških mest. Dubrovnik je 
država enakih, ki se delijo v večini po premoženju. Plemstvo je sestavljalo politiko, meščanstvo 
jih je pri tem podpiralo in imelo za legalo oblast. Kmetje prav tako niso bili produkt običajnega 
zahodnega fevdalizma, temveč nek samosvoj tip, kjer kmet ni bil vezan na zemljo, ampak je 
plačeval nekakšno najemnino. Odnos do tujcev in Judov je bil popolnoma drugačen, saj so jih 
sprejemali kot neenakopravne prebivalce. Tudi suženjstvo so prepovedali mnogo prej kot ostale 
države, čeprav se ni povsem izkoreninilo, je bilo z zakonom prepovedano. Dubrovniška 
republika je bila v marsikaterem pogledu država pred svojim časom in je s svojo družbeno 
hierarhijo ter ureditvijo lahko vzor oblastem še danes. 
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Žan Logar 

Deklaracija o stališčih in sklepih iz Seneca Falls, 1848: 
Nastanek gibanja za pravice žensk v ZDA 

 
Povzetek 

Deklaracija o stališčih in sklepih, ki je bila podpisana 20. julija 1848 v majhnem mestecu 
Seneca Falls v ameriški zvezni državi New York, predstavlja začetek organiziranega boja za 
pravice žensk v Združenih državah Amerike (od tod naprej ZDA). Zborovanje, ki se je odvijalo 
v Seneca Falls med 19. in 20. julijem 1848, je bilo prvo zborovanje v zgodovini, ki je naslovilo 
zahteve po enakopravnosti žensk. Same konvencije, oziroma zborovanja, se je udeležilo 300 
ljudi, tako žensk kot tudi moških. Ta dogodek je, svoji majhnosti navkljub, požel veliko 
zanimanja v ZDA in sprožil burne razprave o ženskih pravicah. 

 
Ključne besede: zgodovina žensk, zgodovina ZDA, ženske pravice, politika 
 

*** 
 

Položaj žensk v ZDA pred letom 1848 
Ženske, ki so živele v prvotnih trinajstih angleških kolonijah v Severni Ameriki, so 

imele določene pravice, a so bile v mnogočem podrejene možu ali skrbniku. Ženske, ki so imele 
otroka izven zakona, so bile kazensko preganjane (lep primer je knjiga Nathaniela Hawthorna, 
Škrlatno znamenje), pravno pa so bile po poroki popolnoma podrejene svojemu možu, ki jih je 
smel celo fizično kaznovati.1 Po drugi strani pa so si nekatere ženske uspele ustvariti kariero 
tudi v lokalni kolonialni upravi, predvsem na obmejnih področjih. Večina zakonov, ki so 
določali položaj žensk v kolonialni dobi, so se ohranili tudi po letu 1783, ko so se ZDA 
dokončno odcepile od britanskega imperija. Tu je treba navesti še dejstvo, da so ti zakoni veljali 
le za belke, temnopolte sužnje so bile tretirane kot lastnina, z njimi se ni ravnalo skorajda nič 
boljše, če ne celo slabše, kot z moškim sužnjem. Ženske v ZDA so v ospredje prišle med vojno 
za neodvisnost, postale so aktivistke in leta 1777 celo ustanovile žensko enačico Bostonski 
čajanki [coffee party] (nekemu trgovcu so odvzele velike količine kave). Soproge »ustanovnih 
očetov:« Abigail Adams, Martha Washington in Dolly Madison, so bile ene izmed najvidnejših 
ženskih predstavnic boja za neodvisnost, mnoge ženske so kot negovalke služile v vojaških 
taborih, nekatere pa so se celo borile ob možeh z ramo ob rami.2  

Po osamosvojitvi se položaj žensk v ZDA ni bistveno spremenil. Določeni lakonski 
zakoni proti ženskam so bili sicer ukinjeni, a o enakosti vseh prebivalcev ni bilo mogoče 
govoriti. Ko je Thomas Jefferson v Deklaraciji o neodvisnosti (sprejeta 4. julija 1776) zapisal, 
da so vsi ljudje ustvarjeni enaki, je s tem mislil predvsem belopoltega moškega, osvobojeni 
sužnji in ženske pa so ostali na obrobju (osvobojeni sužnji so dejansko lahko volili v 4 zveznih 
državah, treba pa je povedati tudi, da so bili moški brez lastnine prav tako izključeni iz volilnega 
procesa). Izjema med zveznimi državami je bil New Jersey, kjer so lahko volili prav vsi, to 
pravico so obdržali celo po sprejetju ameriške ustave leta 1787, splošno volilno pravico pa so 
morali umakniti šele leta 1807.  

Pogled na položaj ženske v zgodnjem 19. stoletju v Ameriki je bil takšen, da morata 
ženska in moški delovati v ločenih družbenih sferah. To pomeni, da je bilo delovanje žensk v 
javni sferi omejeno na karitativne in cerkvene dejavnosti. Ženskam se je priznavala moralna 

                                                           
1 Zinn, A People's history of the United States, 106–108. 
2 Zinn, A People's history of the United States, 109–110. 
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superiornost, pobožnost in krepost, lastnosti, ki so bile še posebej pomembne pri vzgoji otrok, 
prav zaradi tega naj bi bile ženske tiste, ki vzgajajo otroke in skrbijo za dom.  

Pravni položaj žensk v ZDA v zgodnjem 19. stoletju je bil podoben tistemu iz 
kolonialnega obdobja, skliceval pa se je na komentarje angleškega prava, ki jih je leta 1756 
izdal William Blackstone. Slednji je ženske delil na feme covert (poročena ženska) ter feme sole 
(samska ženska), pravni položaj teh dveh kategorij pa je bil občutno različen.3 Ženska je s 
poroko pravno nehala obstajati, z možem sta postala eno v zakonu, ona pa je bila od svojega 
moža odvisna. Žena tako ni mogla podpisovati pravno zavezujočih dokumentov, posedovati 
zasebne lastnine (če je prejemala plačo jo je morala predati možu) ali podati zahtevka za 
skrbništvo nad svojimi lastnimi otroci. Neporočena ženska ali vdova pa je po drugi strani 
posedovala veliko pravic, ki jih poročena ženska ni imela. Lahko je prejemala plačilo, 
posedovala lastnino, posest, podpisovala pravno zavezujoče dokumente in celo vodila svoj 
lasten posel. Vdova je bila tudi upravičena do skrbništva nad svojimi otroci, po moževi smrti 
pa je prejela eno tretjino njegovega premoženja, četudi je slednji ni vključil v oporoko.4 Kljub 
privilegijem, ki jih je ženska posedovala v primeru, da je ostala samska, so bile samske ženske 
prej izjema kot pa pravilo. Poroka je bila cilj večine žensk, prav tako pa so bile redke ločitve, 
saj so se ženske za slednjo odločale le pod ekstremnimi pogoji (v primeru dvoženstva – 
bigamije, prevare, če jo je moški zapustil in izginil, ob izvajanju ekstremnega nasilja s strani 
moža, …). Treba je vedeti tudi, da četudi ženske niso bile več kaznovane v primeru izven-
zakonske nosečnosti, so bile zaradi tega po vsej verjetnosti izobčene iz družbe tako, da izven-
zakonsko razmerje tudi ni prišlo v poštev. Šele leta 1848 so nekatere zvezne države uzakonile 
»ločeno lastnino,« kar je ženskam omogočilo, da so zadržale tisti del premoženja, ki so ga bile 
prinesle v zakon, zase (to je bilo predvsem pomembno zaradi tega, ker upnik, v primeru, da mu 
je njen mož dolgoval denar, ni smel odvzeti lastnine, ki je pripadala ženi. Prav tako pa je smela 
žena to lastnino obdržati v primeru ločitve).5 To opcijo so v večini koristile premožnejše ženske, 
ki so lahko plačale pravne postopke za overovitev svoje lastnine, ženske v nižjih slojih so bile 
večinoma še vedno izpostavljene nespremenjenim razmeram. Ženska, poročena ali ne, pa v 
nobenem primeru ni smela voliti, služiti v poroti ali opravljati državne službe. Veljalo je splošno 
prepričanje, da ženske ne rabijo volilne pravice, saj so jih lahko zadovoljivo predstavljali 
njihovi možje ali očetje.6 O pravnem položaju žensk v ZDA sta z zanimanjem pisala tudi dva 
francoska sodobnika, Alexis de Tocqueville ter Harriet Martineau. Prvi je v svojem delu 
Demokracija v Ameriki obravnaval predvsem razliko v statusu poročene in samske ženske, 
medtem, ko se je Martineau v svojem delu Ameriška družba spraševala predvsem to, zakaj 
ženske nimajo volilne pravice navkljub ustavi, ki določa, da oblast izhaja iz ljudstva.7  

V poznem 18. stoletju in na začetku 19. stoletja je predvsem v anglosaškem svetu prišlo 
do povečanega zanimanja za pravice žensk. Mary Wollstonecraft je leta 1792 izdala knjigo 
Zagovor pravic ženske (A Vindication of the Rights of Woman), kjer je zagovarjala idejo, da bi 
morala biti moški in ženska obravnavana kot enakovredni, razumni bitji ter da mora biti ženska 
deležna enakih možnosti pri izobraževanju. V ZDA so imele velik vpliv avtorice kot so Frances 
Wright, Margaret Fuller, sestri Sarah in Angelina Grimké, Lucretia Coffin Mott ter druge. Te 
avtorice so pisale o neenakopravnosti ženske pri čemer so se osredotočile predvsem na 
neenakost pri izobraževanju in plačilu za enako opravljeno delo. Ženske de facto niso mogle 
opravljati pravniškega, zdravniškega, vojaškega in pa političnega poklica. V obdobju pred 
državljansko vojno (obdobje »Antebellum«) so bile de facto obravnavane kot drugorazredne 

                                                           
3 Mcmillen, Seneca Falls and the Origins of the Women's Rights Movement, 19. 
4 Mcmillen, Seneca Falls and the Origins of the Women's Rights Movement, 19. 
5 Mcmillen, Seneca Falls and the Origins of the Women's Rights Movement, 23. 
6 Mcmillen, Seneca Falls and the Origins of the Women's Rights Movement, 24. 
7 Mcmillen, Seneca Falls and the Origins of the Women's Rights Movement, 15. 
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državljanke.8 V tridesetih letih 19. stoletja so se začele nove možnosti za ženske odpirati 
predvsem v izobraževanju. Medtem ko so bile pred 19. stoletjem ženske večinoma šolane v 
dekliških šolah ali pa jih je poučevala guvernanta z namenom, da bi dekle posedovalo določena 
znanja, ki bi jo naredila boljšo partnerko bodočemu možu, so se takrat že začele pojavljati tako 
ženske kot tudi koedukacijske univerze. Prav zahtevi po enakosti v izobraževanju in pri plačilu 
sta bili v Seneca Falls najbolj pomembni. 

Ključen faktor za vzpon žensk v tem obdobju je bil tudi faktor vere. ZDA so bile že od 
kolonialne dobe ena izmed glavnih destinacij za alternativna verovanja predvsem 
svobodomiselnih protestantov, ki so zaradi preganjan tja prebežali iz Evrope. Za ZDA so 
značilni verski preporodi (v njihovi zgodovini poznamo štiri), ki so vsakič znatno vplivali na 
podobo in razmišljanje ameriške družbe. Konec dvajsetih let je v ZDA izbruhnilo drugo veliko 
versko prebujenje oziroma preporod (uradno se je drugo versko prebujenje začelo leta 1890 ter 
trajalo do leta 1840, v dvajsetih in tridesetih letih je to gibanje zgolj doseglo svoj vrhunec), ki 
je zajelo celotne ZDA, še posebej pa severno-vzhodni del le-teh. Znatno se je povečala 
pripadnost baptističnim in metodističnim cerkvam, ki so izvirale iz protestantsko-
anglikanskega izročila. V tem obdobju je Joseph Smith ustanovil tudi cerkev Jezusa Kristusa, 
bolj znano kot Mormonsko cerkev. Njega omenjamo zgolj zato, ker so mormoni predstavljali 
posebnost, saj so priznavali mnogoženstvo – poligamijo. Najbolj pomembna verska ločina v 
Seneca Falls pa so bili kvekerji. Kvekerji so bili privrženci mistično-spiritualističnega, 
proticerkvenega gibanja, ki je nastalo sredi 16. stoletja v Angliji. Ker so bili v Angliji preganjani 
so prebežali v Ameriko in so odigrali zelo pomembno vlogo pri kolonizaciji trinajstih kolonij. 
Zvezna država Pensilvanija, ki jo je leta 1681 ustanovil William Penn, je bila ustanovljena kot 
kvekerska kolonija, ki se je tudi v politiki držala kvekerskih načel. Prav ta načela so zelo 
pomembna za to temo. Njihova načela namreč zagovarjajo veliko stopnjo enakosti (pomembni 
so tudi v abolicionističnem gibanju, saj so prva izmed glavnih protestantskih veroizpovedi, ki 
zahteva ukinitev suženjstva kot institucije), moški in ženska sta bila po njihovem prepričanju 
enakopravna in soodvisna, kakršnikoli omembi ženske podrejenosti moškemu so se izogibali 
celo v poročnih zaobljubah. Številne najvidnejše predstavnice zgodnjega feminističnega 
gibanja so izvirale iz vrst kvekerjev, saj njihovi možje ženskega javnega nastopanja in 
političnega udejstvovanja niso smatrali za tako nesprejemljivega kot v drugih skupnostih. Prav 
v okviru verskega prebujenja so ženske začele stopati na govorniški oder in pridobivati 
dragocene izkušnje v javnem nastopanju.  

Za porast ženske svobode pa gre izpostaviti tudi dejstvo, da se je veliko parov (predvsem 
srednjega sloja) v 19. stoletju začelo poročati iz ljubezni in ne več zgolj iz ekonomskih 
razlogov. Večina poročenih žensk, ki so pomembne v zgodnjem feminističnem gibanju v ZDA, 
so bile srečno poročene in so uživale vso podporo svojih mož, ki so bili v večini prav tako 
aktivisti in izobraženci. 

Ženske iz srednjega razreda so v tem obdobju monopolizirale osnovnošolsko 
izobraževanje, ženske iz nižjih slojev pa so ob prihodu novih industrijskih obratov začele delati 
kot delavke, postale so tudi govornice in aktivistke. Ideja o ločenih sferah za moškega in žensko 
je tako počasi začela izgubljati svojo moč. 

 
Konvencija v Seneca Falls 

Idejo za konvencijo, ki bi izpostavila krivice, ki so se godile ženski populaciji ameriške 
družbe, sta dobili glavni protagonistki te zgodbe: Elizabeth Cady Stanton ter Lucretia Coffin 
Mott. Izvor ideje o konvenciji moramo iskati kar osem let pred dejansko konvencijo v Seneca 
Falls in sicer v Londonu (Velika Britanija). Obe ženski sta bili namreč poročeni z uglednima 
predstavnikoma in političnima aktivistoma ameriškega abolicionističnega gibanja, Henryem 

                                                           
8 Mcmillen, Seneca Falls and the Origins of the Women's Rights Movement, 34. 
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Stantonom in Jamesom Mottom, ki sta leta 1840, s svojima soprogama, odpotovala na svetovno 
proti-suženjsko konferenco v London.  

Ženske so v ZDA, v tridesetih letih 19. stoletja, postale že razmeroma redne in 
enakopravne članice abolicionističnega gibanja. Proti-suženjska ženska društva so nastala v 
Massachusettsu, Filadelfiji in Novi Angliji (poimenovanje za območje, ki ga danes pokrivajo 
zvezne države Maine, Massachusetts, Vermont, Rhode Island, Connecticut ter New 
Hampshire), leta 1837 pa se je prvič sestala celo proti-suženjska konvencija ameriških žensk. 
Ameriške abolicionistke so zato leta 1840 z moškimi predstavniki odpotovale na svetovno 
proti-suženjsko konvencijo v London. Ameriška delegacija je v Londonu predlagala, da na 
konvenciji sodelujejo tudi ženske, a je bil njihov predlog kategorično zavrnjen. Ta odločitev je 
med ženskim delom ameriške delegacije povzročila veliko ogorčenje, še najbolj pa je prizadela 
Elizabeth Cady Stanton ter Lucretio Coffin Mott. Ti dve ženski sta se pod vplivom krivice, ki 
se jima je zgodila v Londonu, odločili, da bosta organizirali zborovanje, ki bo naglasilo 
krivičnost družbe do žensk.  

Seneca Falls je bil in dandanes še vedno ostaja majhen kraj, ki pa je sredi 19. stoletja 
ležal v osrčju ameriškega liberalizma. Z izjemo Lucretie Coffin Mott, so vse ključne ženske 
tega zborovanja živele v Seneca Falls ali pa v njegovi neposredni okolici. Severno območje 
ameriške zvezne države New York, kjer se Seneca Falls nahaja, je bilo utrdba abstinenčnega 
gibanja, tako imenovanega »zmernostnega« društva [Temperence society] (tam je izhajal celo 
abstinenčni časopis The Water Bucket), ki je zagovarjalo popolno abstinenco od zauživanja 
alkoholnih pijač.9 To območje je bilo poznano tudi kot zadnji del tako imenovane »podzemne 
železnice« [Underground Railroad], metafore za pot, po kateri so abolicionisti tihotapili sužnje 
z juga ZDA v Kanado, kjer so postali svobodni (Kanada je bila namreč del Velike Britanije, ki 
je leta 1833 ukinila suženjstvo). Že samo ti dve dejstvi nam data vedeti, da je bila okolica Seneca 
Falls zelo liberalna, poleg tega velja omeniti tudi dejstvo, da so bile skoraj vse pomembnejše 
ženske na tej konvenciji, z izjemo Elizabeth Cady Stanton, kvekerske veroizpovedi. Nekega 
poletnega dne leta 1848 so se ženske tega okoliša ob kavi odločile, da bodo organizirale prvo 
konvencijo, ki bo zahtevala enakopravnost žensk tako v izobraževanju kot tudi v političnem 
udejstvovanju.  

Priprave na konvencijo so stekle nemudoma. Za prostor, kjer naj bi se konvencija 
odvijala, so najeli weslejansko metodistično cerkev v Seneca Falls (weslejanski metodisti so se 
od metodistov ločili nekaj let prej, saj so se sprli glede suženjskega vprašanja. Weslejanci so 
bili najbolj liberlana struja metodistične veroizpovedi). Konvencijo so najavili v časopisih 
Seneca County Courier, The Ovid Bee in The North Star, ki ga je izdajal slavni abolicionist 
Frederick Douglas.10 V oznanilu je pisalo, da bodo na konvenciji debatirali o ženskih socialnih 
in verskih razmerah ter o pravicah žensk na splošno.11 Takšen dogodek pa je potreboval 
nekakšno deklaracijo, ki bi povzela glavne zahteve žensk, o katerih bi lahko nato debatirali. 
Elizabeth C. Stanton je 16. julija 1848 s pomočjo še nekaj drugih žensk sestavila deklaracijo o 
stališčih in pripravila glavne sklepe o pravicah žensk. Deklaracijo je napisala na podlagi 
ameriške Deklaracije o neodvisnosti, ki jo je priredila tako, da je v slavne Jeffersonove pasuse 
vstavljala zahteve po enakopravnosti žensk. Slavni resoluciji: »Te pravice imamo za 
samoumevne: da so vsi ljudje [men] ustvarjeni enaki,…« je na primer dodala: »Te pravice 
imamo za samoumevne: da so vsi moški in ženske ustvarjeni enaki;…« V nadaljevanju je 
zapisala tudi sledeče: »… zgodovina človeštva je zgodovina ponavljajočih se krivic in nasilnosti 
moškega proti ženski, katerih neposredni cilj je vzpostavitev absolutne tiranije nad njo…«12 
Kjer so leta 1776 opisovali odnos britanskega kralja Jurija III. v odnosu do trinajstih kolonij, se 
                                                           
9 Mcmillen, Seneca Falls and the Origins of the Women's Rights Movement, 83. 
10 Mcmillen, Seneca Falls and the Origins of the Women's Rights Movement, 88. 
11 Mcmillen, Seneca Falls and the Origins of the Women's Rights Movement, 88. 
12 Vendramin, »Deklaracija o stališčih in sklepi, Seneca Falls,« 16.  
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je sedaj znašel moški v odnosu do ženske. Dejansko je celotna Deklaracija o stališčih kopija 
ameriške Deklaracije o neodvisnosti, seveda pride v stališčih do popolnoma drugih zahtev, a 
kalup ostane enak. Deklaracija o stališčih in njeni sklepi pa se razlikujejo od ameriške 
Deklaracije o neodvisnosti v končnih sklepih, kjer so ženske zahteve postavljene v več točkah, 
medtem ko ameriška deklaracija zahteva le dokončno odcepitev od britanskega imperija ter 
potrditev neodvisnosti ZDA. Deklaracija o stališčih obsega 18 stališč, ki naj bi izpostavili vse 
ključne krivice, ki naj bi se dogajale ženskam. Končnih sklepov je bilo sprva enajst, a so na 
koncu dodali še dvanajstega. Zanimivost končnih dvanajstih sklepov je tudi ta, da jih Elizabeth 
C. Stanton legitimira iz Komentarjev angleškega prava, ki jih je izdal, v tem članku že 
omenjeni, W. Blackstone. Slednji je zapisal, da naravno pravo, ki ga določa Bog, zagotavlja 
posamezniku, da poišče srečo na zemlji. Naravno pravo naj bi, po interpretaciji Elizabeth C. 
Stanton, imelo univerzalno veljavo in v skladu z njim naj bi bilo kakršnokoli zatiranje ženskega 
spola proti vsem pravilom narave. 

Konvencija v Seneca Falls se je pričela 19. julija 1848, trajala je dva dni in obsegala 
šest zasedanj, ki se jih je udeležilo 300 ljudi. Najpomembnejše protagonistke te konvencije, ki 
sta tudi kasneje odigrale ključno vlogo v gibanju za pravice žensk sta bili, poleg že omenjenih 
Lucretie Coffin Mott in Elizabeth Cady Stanton, še Susan B. Anthony in Lucy Stone. 
Konvencije so se udeležili tudi moški. James Mott je predsedoval zasedanju (predsedovati je 
moral moški, saj ženska še nikoli ni predsedovala mešanemu občinstvu), najpomembnejši 
udeleženec moškega spola pa je bil afroameričan, osvobojeni suženj Frederick Douglas. Prav 
Douglas je po tej konvenciji med drugim postal tudi goreč zagovornik ženskih pravic.13 

Osemnajst stališč deklaracije si je zelo podobnih in so napisani v visokem, za 19. stoletje 
zelo značilnem slogu. Če jih na kratko povzamem so trdila, da je ženska, če ni poročena, 
državljansko mrtva; da nima niti volilne pravice niti pravice do zasebne lastnine; da mora biti 
v vseh stvareh pokorna možu; da je prikrajšana v primeru ločitve; da nima enakih pogojev pri 
izobraževanju in zaposlitvi; da ima podrejeno mesto v Cerkvi in državi; ter, da je podrejena 
drugačnim moralnim načelom kot moški.  

Najbolj sporen sklep Deklaracije o stališčih je bil njen deveti člen, ki je zahteval splošno 
volilno pravico za ženske. Mnogi, ki so prisostvovali tej konvenciji, so bili namreč mnenja, da 
bi morala deklaracija nasloviti le socialni in družbeni položaj žensk ter njihov položaj znotraj 
cerkve, o njihovem političnem položaju naj se ne bi razpravljalo.14 Pri tem sklepu je jeziček na 
tehtnici v prid sprejetju slednjega, predstavljal Frederick Douglas. Slednji je v svojem zagovoru 
splošni ženski volilni pravici dejal, da s tem, ko država iz volilnega telesa izloči ženski del 
populacije, škoduje sama sebi, saj ne le, da perpetuira to veliko krivico, temveč tudi izloči velik 
del moralne in intelektualne moči v državi (Douglas navede, da gre v tem primeru za polovico 
prebivalstva).15 Naknadno je bil na pobudo Lucretie Mott dodan še dvanajsti sklep, ki je 
zahteval, da se ženskam omogoči tudi udejstvovanje v vseh poklicih, ki so bili do tedaj 
rezervirani izključno za moški del populacije ( zdravnik, odvetnik, sodnik, itd.) 

Ob koncu drugega dne, v četrtek, 20. julija 1848, je bila Deklaracija o stališčih in sklepih 
soglasno sprejeta. Deklaracijo je podpisalo sto udeležencev konvencije, 68 žensk in 32 moških. 
Kar ena četrtina podpisnikov je pripadala kvekerski veroizpovedi, ostali podpisniki pa so 
pripadali različnim protestantskim veroizpovedim (episkopalci, metodisti, kongregacionisti, 
presbetarijanci), niti eden izmed podpisnikov pa ni bil katolik.  

Konvencija v Seneca Falls ni bila popolnoma nepristranska. Povedati je treba, da so 
nekatere pomembne podatke, ki bi lahko govorili v prid tedanjemu ženskemu položaju v ZDA, 
govornice (in govorniki) namenoma izpustile. En takšen primer je dejstvo, da so prebivalke 

                                                           
13 Mcmillen, Seneca Falls and the Origins of the Women's Rights Movement, 94. 
14 Mcmillen, Seneca Falls and the Origins of the Women's Rights Movement, 93. 
15 Mcmillen, Seneca Falls and the Origins of the Women's Rights Movement, 93–94. 
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zveznih držav New York, Pensilvanija in Misisipi imele pravico do svoje lastnine tudi po tem, 
ko so se poročile. Ko so se dotaknili vprašanja o enakopravnosti v izobraževanju so pozabili 
omeniti tudi dejstvo, da je že obstajala koedukacijska univerza Oberlin. Izpostaviti pa je treba 
tudi pomembno pristranskost s strani glavnih organizatoric konvencije. Sklepi deklaracije so 
namreč povzdigovali belopolte ženske srednjega in višjega družbenega razreda, deklaracija ni 
omenjala temnopoltih svobodnih žensk, belopolte, dobro situirane ženske pa je povzdigovala 
tudi nad imigrante moškega spola.16  

Deklaracija o stališčih in sklepih ni bila popolnoma objektivna, a ji ne moremo očitati 
prevelike pristranskosti, saj je istočasno treba gledati tudi na politično realnost tistega obdobja, 
v katerem je bila že sama zahteva po splošni ženski volilni pravici skorajda bolj radikalna kot 
pa zahteva po odpravi suženjstva. Treba je vedeti tudi to, da so se svobodne temnopolte ženske 
že kmalu zatem vključile v žensko gibanje, njihova najbolj izrazita predstavnica pa je postala 
Sojourner Truth, ki je zaslovela s svojim slavnim govorom »ali jaz nisem ženska?«(»Ain't I a 
Woman?«).17 

 
Zaključek 

Konvencija v Seneca Falls in z njo povezana Deklaracija o stališčih in sklepih, sta 
zagotovo predstavljali enega izmed ključnih dejavnikov, ki so katalizirali splošno žensko 
gibanje tako v ZDA kot tudi po svetu. Elizabeth Cady Stanton je v svoji knjigi o ženskem 
gibanju (History of Woman Suffrage) skoraj 40 let po sami konvenciji (knjiga je namreč izhajala 
v več izvodih med leti 1881 in 1892) zapisala, da je bila konvencija »najpomembnejše gibanje 
za človeško svobodo, saj je zahtevala svobodo za kar polovico celotne človeške rase.«18 
Navkljub svoji izjavi pa Elizabeth o sami konvenciji ni kaj dosti pisala, v svojih spominih je o 
njej namreč zapisala le dva stavka.19 Če konvencijo in deklaracijo postavimo v nek realen, 
objektiven okvir se lahko strinjamo, da je šlo za neprecedenčen dogodek, kateremu bi zagotovo 
lahko pripisali vlogo katalizatorja splošnega gibanja za pravice žensk v ZDA.  

Največja zasluga te konvencije je bila zagotovo povečana ozaveščenost obče populacije 
o zahtevah, ki so jih ženske postavljale že par desetletji, a so njihove zahteve venomer padle na 
gluha ušesa, ali pa preprosto niso dosegle ciljne publike (tu je potrebno izpostaviti Deklaracijo 
o pravicah ženske in državljanke iz leta 1791, katero je spisala Francozinja Olympe de Gouges, 
ki se je opirala na francosko deklaracijo o Pravicah človeka in državljana. Zahteve slednje je 
kmalu po njeni izdaji zavrnila narodna skupščina).20 Vsaka konvencija, ki je sledila konvenciji 
v Seneca Falls, je nato preizkušala meje sprejemljivega.  

V petdesetih letih 19. stoletja so konvencije za pravice žensk potekale vsako leto, to 
ustaljeno prakso pa je prekinila ameriška državljanska vojna (1861–1865), ki je skoraj za celo 
desetletje prekinila intenzivno politično agitacijo s strani žensk. Elizabeth C. Stanton, Susan B. 
Anthony in Ernestine Rose so sebe in žensko gibanje na politično sceno vrnile v velikem slogu, 
leta 1869 so namreč ustanovile Zvezo za volilno pravico žensk v ZDA (National Woman 
Suffrage Association). Tedaj so ženske dobile organizacijo, ki so jo lahko uporabljale kot 
platformo za nadaljnji politični aktivizem. Povedati pa je treba tudi to, da je leta 1869 ameriški 
teritorij Wyoming svojim prebivalkam podelil volilno pravico na teritorialni ravni (Wyoming 
je zvezna država postal šele leta 1890). Zgledu Wyominga so sledili tudi drugi teritoriji in pa 
zvezne države kot so Utah (1870), Kolorado (1893), Arizona in Oregon (obe 1912), Illinois 
(1913) ter Montana (1914). Svoj cilj je gibanje za volilno pravico žensk doseglo leta 1920, ko 
je bil v ZDA sprejet 19. amandma, ki je ženskam podelil splošno volilno pravico.  
                                                           
16 Mcmillen, Seneca Falls and the Origins of the Women's Rights Movement, 91. 
17 Sojourner Truth, »Ain’t I a Woman.« 
18 Mcmillen, Seneca Falls and the Origins of the Women's Rights Movement, 102. 
19 Mcmillen, Seneca Falls and the Origins of the Women's Rights Movement, 102. 
20 de Gouges, Déclaration des Droits de la femme et de la citoyenne. 
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Anton Snoj 

Slovenska zmaga pri Sisku 1893 
 

Povzetek 
Kaj so doživeli otroci med 6. in 14. letom, ko je Ljubljana z njihovo pomočjo praznovala 

300. obletnico bitke pri Sisku? Članek opiše organizacijo, izvedbo in odmev praznovanja v 
letnem poročilu I. mestne deške ljudske šole in v takratnem časopisju. Svečana maša in koncert 
sta bila le začetek. Sprevodu otrok v kostumih in zabavi v Spodnji Šiški pa je bilo priča 10.000 
obiskovalcev. Otrokom so postregli s hrano, igrami, pivom in govori o žrtvi za cesarja. Vse 
skupaj je bilo ovito v novo nacionalno vsebino praznika. 

 
Ključne besede: šolski prazniki, bitka pri Sisku, nacionalizacija zgodovine 
 

*** 
 

Priprava na bitko 
Veliko je bilo že zapisanega o bitki pri Sisku leta 1593 in njenem odmevu skozi stoletja. 

Pa vendar je letno poročilo I. mestne ljudske deške šole iz leta 1893/94 nekaj posebnega. 
Praznovanje tristoletnice bitke pri Sisku je bilo daleč največje praznovanje, ki ga je omenjena 
šola kadarkoli organizirala. Prav zato pa je tudi najbolj natančno opisano. 

Prispevek je del naloge, v kateri sem raziskoval praznike in posebne dneve na I. mestni 
deški ljudski šoli v Ljubljani (danes OŠ Ledina) med letoma 1864 in 1923. Moj glavni vir so 
bila letna poročila šole, ki jih hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana. Vse skupaj sem s pomočjo 
člankov največjih tedanjih časopisov umestil v širše družbeno dogajanje. V vseh virih se kaže 
močna ideološka vzgoja, ki je na otroke in odrasle čakala za vsakim voglom ter skušala v imenu 
svojega sporočila vzbuditi čim močnejša čustva. 

22. junija 1893 je Ledina za vse ljubljanske osnovne šole priredila največjo šolsko 
proslavo v avstrijskem obdobju. Praznovanja pomembnih dni je mestnim svetom večinoma 
sicer ukazala katera izmed višjih inštanc, a ne tokrat. Ne dežela ne država nista ob tem prazniku 
organizirali nobene slavnosti. Prav zato je bila tristoletnica zmage pri Sisku za osnovne šole 
tako velikega pomena. Slovenski narod, Slovenec, Laibacher Zeitung, Ljubljanski zvon, Dom 
in svet, Zgodnja danica ter Kmetijske in rokodelske novice, prav vsi časopisi, ki sem jih prebiral, 
so to praznovanje ali bitko pri Sisku vsaj na kratko opisali. In zakaj so se vsi previdno vrteli 
okrog Siska kot mačka okrog vrele kaše? Ker se je (verjetno prvič) postavljalo vprašanje, kdo 
je v tej zgodovinski bitki dejansko zmagal. So bili to plemiči ali navadni ljudje? Dežela, država 
ali neki narod? Kranjci, Nemci, Hrvati ali Slovenci?  

 
Poudariti velja, da zaznamuje drugo polovico 19. stoletja na slovenskem ozemlju 
krepitev nacionalne zavesti, hkrati pa obvladuje obe slovenski meščanski struji, 
liberalno in katoliško, ter vse javno mnenje, dvoje tradicionalnih, iz prejšnjih 
stoletij izvirajočih čustvovanj. To sta bila zavest o pripadnosti slovanski 
skupnosti in seveda protiturško razpoloženje.1 
 
Ljubljanski župan Peter Grasselli je kot predsednik mestnega šolskega sveta naročil 

program, ki je zelo natančno opisan v letnem poročilu Ledine za šolsko leto 1892/93. Odbor za 
prireditev je proslavo razdelil na tri dele; cerkveni, slavnostni in veseliški del.2 Program je spisal 
                                                           
1 Simoniti, Fanfare nasilja, 83–84. 
2 SI ZAL, LJU 225, t. e. 2, ar. e. št. 10, »Letno poročilo 1892/93,« II. 
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učitelj Ivan Belè. Prav velik podvig pa je bilo zbiranje sredstev. Mestni zbor je daroval 200 
goldinarjev, prosili pa so še (nemško) Kranjsko hranilnico in zasebnike prek nabiralnih pol, naj 
jim pomagajo zbrati denar, hrano in vojaško godbo.3 Predvsem je bila od finančne pomoči 
odvisna popoldanska veselica. Na koncu so (večinoma) s pomočjo nabiralnih pol zbrali 1170 
goldinarjev, od katerih jim je, po obračunu vseh stroškov, 248 goldinarjev celo ostalo.4 Poročilo 
omenja tudi detajl, da je na enem od organizacijskih srečanj voditelj zasebne nemške šole, J. 
Bend, izjavil, »da se njegova šola udeleži cerkvene in šolske slavnosti, za udeležitev pri 
popoludanjšnji veselici pa ni poverjen«.5 

Poziv na proslavo govori o hudem Turku, našem opasanem kmetu in njegovi slogi z 
meščanom in graščakom, ki je temeljila na veri in domu.6 Kot pravi poziv, se je julija 1593 
zbrala 30.000 glava turška vojska pod vodstvom Hasan-paše pred trdnjavo Siska. Zbirale so se 
tudi hrvaška, štajerska, kranjska in cesarska vojska. Andrej Turjačan (Auersperg) je z bojnim 
krikom: »Kristus in sv. Ahac!«7 opogumil zgolj štiritisočglavo vojsko, ki je v Kolpo 
zmagoslavno porinila turško vojsko in jih s Hasan-pašo vred utopila. 

 
Drugemu poveljniku kranjskih konjenikov, Adamu Ravbarju, pa je hvaležen 
slovenski narod s svojo prekrasno pesmijo spletel nevenljiv zmagalčev venec.8 
 
Le ob tem se je v avstrijskih poročilih Ledine pojavil izraz »slovenski narod«, tisto 

subtilno sporočilo torej, ki so ga šolske oblasti tako previdno pokrivale s pajčolanom državne 
in deželne pripadnosti. Jasno in glasno ga niso razglašali, sploh pa ne na državne stroške. 
Verjetno se Slovenci niti sami niso čisto zavedali, kaj natanko naj bi jim narod v odnosu do 
Avstro-Ogrske pomenil. 

 
Na svetega Ahaca dan 

Jutro se je začelo z oblačnim nebom. Praznično oblečeni dečki iz ljubljanskih šol so se 
v redu s cerkvenimi zastavami zbrali v ljubljanski stolnici, kjer se je ob osmih pričela zahvalna 
maša. Pridružili so se tudi župan, nekateri politiki in »mnogo pobožnega občinstva«.9 Mašo je 
daroval kanonik in šolski nadzornik Andrej Zamejic v spominskem plašču, narejenem iz plašča 
premaganega Hasan-paše, ki je bil živo rdeče barve z zlato vezenim vzorcem (danes ga hrani 
Mestni muzej Ljubljana). 

 
Veličastno so se iz več kot tisoč otroških grl glasile priproste cerkvene pesmi, in 
marsikako oko se je porosilo, ko je po odpetem 'Te Deum' zadonela zahvalna 
pesem Bogu, da je podelil našim očetom zmago, katere spomin smo praznovali 
ta dan.10 
 
Ob povratku v šolo je zmagoslavno posijalo sonce. Tam so slovenski otroci dobili 

knjižico Antona Koblarja o bitki, nemški pa različico Petra von Radicsa. Okrog pol desetih so 
udeleženci vseh šol z novimi zastavami, bobni in trobentami korakali proti filharmoniji oz. 
»Tonhalle«, kjer jih je čakala naslednja točka dneva. Učenci, učitelji, voditelji šol, nadzorniki, 

                                                           
3 SI ZAL, LJU 225, t. e. 2, ar. e. št. 10, »Letno poročilo 1892/93,« II–III. 
4 SI ZAL, LJU 225, t. e. 2, ar. e. št. 10, »Letno poročilo 1892/93,« XI. 
5 SI ZAL, LJU 225, t. e. 2, ar. e. št. 10, »Letno poročilo 1892/93,« III. 
6 SI ZAL, LJU 225, t. e. 2, ar. e. št. 10, »Letno poročilo 1892/93,« III. 
7 SI ZAL, LJU 225, t. e. 2, ar. e. št. 10, »Letno poročilo 1892/93,« IV. 
8 SI ZAL, LJU 225, t. e. 2, ar. e. št. 10, »Letno poročilo 1892/93,« IV. 
9 SI ZAL, LJU 225, t. e. 2, ar. e. št. 10, »Letno poročilo 1892/93,« VII. 
10 SI ZAL, LJU 225, t. e. 2, ar. e. št. 10, »Letno poročilo 1892/93,« VII. 
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župan, deželni predsednik Hein s soprogo, knezoškof Missia, cesarski svetniki, med njimi dr. 
Josip Vošnjak in drugi, so napolnili dvorano. 

Spored je bil sledeč: »1. Rih. Wagner Prihod gostov iz 'Tonhäuserja'. Svira vojaška 
godba. 2. J. Himmel. Molitev med bitvo. Pessem Th. Körnerjeva, poslovenil Ant. Funtek. slov. 
in nem. petje s spremljevanjem vojaške godbe. 3. Mea Kulpa. (22. junija 1593. leta.) Balada A. 
Aškerčeva. Deklamacija. 4. Ant. Foerster. Danes je taisti dan. (Slavnostne koračnice I. del) 
Slovenska narodna pesem. Slovensko petje s spremljevanjem vojaške godbe. – V zvezi s tem: 
5. Anton Foerster. Kranjska slavnostna koračnica. (II. del.) 6. Pesem od Dunaja. (1683.) 
Slovenska narodna pesem. Deklamacija. 7. Prinz Eugenius, der edle Ritter. (1717.) Pesem 
Freiligrathova. Deklamacija. – V zvezi s tem: Prinz Eugen, der edle Ritter. Nemška narodna 
pesem. Nemško petje s spremljevanjem vojaške godbe. 9. Ant. Foerster. Oj stojaj, stojaj 
Beligrad. (1789.) Slavnostne koračnice III. del. Slovenska narodna pesem. Petje s 
spremljevanjem vojaške godbe. 10. J. Schmidt. Filipović-koračnica. (1878.) Svira vojaška 
godba. 11. J. Haydn. Cesarska pesem. Slovensko in nemško petje s spremljevanjem vojaške 
godbe.«11 

Laibacher Zeitung, Slovenec in Slovenski narod so pozneje hvalili predvsem glasbene 
točke in nekaj napisali še o zabavi, ki je sledila. Po vsej verjetnosti so se želeli čim bolj 
vehementno ogniti političnim komentarjem in hkrati pokazati svojo usmeritev. Oba slovenska 
časopisa sta hvalila Foersterjevo »Kranjsko slavnostno koračnico«, ki je bila prav za to 
priložnost zložena in se je zgledovala po narodnih pesmih.12 Slovenski narod je hkrati pohvalil 
še deklamacijo Aškerca, Slovencu pa je najbolj ugajala »Molitev med bitvo«.13 

Otroci so se vrnili v šole, kjer so se preoblekli v imenitne vojaške kostume. Glasno in 
smejoč se, so se podali na ulice. Očitno nemške šole le niso izpustile veselice, saj so se nad 
lesenim Mesarskim mostom zbrali učenci ledinske in nemške mestne šole. Taisti most je dve 
leti pozneje poškodoval potres, leta 1901 pa so na njegovem mestu otvorili Zmajski most, ki je 
bil v Evropi eden prvih iz armiranega betona. Po sv. Petra cesti (današnja Trubarjeva cesta) so 
odkorakali do Marijinega trga (danes Prešernov trg), kjer jih je pozdravila II. mestna deška 
ljudska šola. 

 
Izpred mestne hiše se je tedaj začel pravi sprevod. V lepih vrstah po štirje in 
štirje so po taktu trobentačev, piskačev, orgljavcev in odličnih bobnarjev 
korakale pisane trume po glavnem trgu, čez Turjaški trg, okoli zvezde, po 
Šelenburgovi ulici in po Dunajski cesti proti Koslerju. Take armade še ni nikdar 
videla Ljubljana. /…/ Za zastavo pa so stopali v polni zavesti svoje imenitnosti 
resno in ponosno junaki tega dne, ta v popolni novi častniški obleki, britko sabljo 
v roki, drugi s priprosto papirnato kapo in lesenim mečem, kakor so mu ja oča v 
naglici naredili; pešci in konjeniki, Turki in kristijani, s puškami, sabljami, 
samostreli in loki, s čakami in klobuki vseh armad, kar jih je ali jih nikdar ne 
bo.14 
 
Na učiteljevo znamenje so otroci zaigrali turško muziko, Andrej Turjaški pa je v oklepu 

in s čelado, »ogrnjen s tigrovo kožo karlovških oklepnikov,«15 prigonil svojega konja na treh 
kolesih. »Pred njim so nesli velik poveljniški meč; za njim pa so gnali njegovi hrabri junaki 
ujetega pesoglavca«.16 Miniaturno vojsko 1300 učencev je na ulicah opazovalo tisoče 

                                                           
11 SI ZAL, LJU 225, t. e. 2, ar. e. št. 10, »Letno poročilo 1892/93,« VII. 
12 Nepodpisano d, »Tristoletnica zmage pri Sisku,« 5. 
13 Nepodpisano c, »Tristoletnica zmage pri Sisku,« 3. 
14 SI ZAL, LJU 225, t. e. 2, ar. e. št. 10, »Letno poročilo 1892/93,« VIII–IX. 
15 SI ZAL, LJU 225, t. e. 2, ar. e. št. 10, »Letno poročilo 1892/93,« IX. 
16 SI ZAL, LJU 225, t. e. 2, ar. e. št. 10, »Letno poročilo 1892/93,« IX. 
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nasmejanih gledalcev, ki so stali še posebno na Šelenburgovi (Slovenska cesta) ter Dunajski in 
Marije Terezije cesti (Gosposvetska cesta). Okrog četrte ure je sprevod prispel na veselišče, že 
od daleč pa so jih iz Šiške pozdravljali streli topov, ki so pokali do večera. Travniki pod 
Cekinovim gradom so bili v lasti pivovarne Bratje Kosler (današnji Union). Brata pokojnega 
Petra Koslerja sta jih v imenu praznovanja odstopila šoli. Prostor je bil natrpan z več kot deset 
tisoč ljudmi, ki so ovirali otroške igre: »streljanje z žogami na glavo, streljanje v tarče s puškami 
in samokresi, pobijanje loncev, skakanje v višavo in daljavo, skakanje čez kozla in plezanje«.17 
Živila, ki so jih darovali ugledni meščani, so kuhale narodne gospe in gospodične iz odbora, ki 
ga je vodila Marija Murnikova. Pod budnim očesom ljubljanskih gasilcev je petdeset dam v 
šotorih pripravilo hrano za vseh 1300 otrok.18 Na papirnatih krožnikih so dobili »meso, mrzlo 
pečenko, štruklje in kruh in to potem pod očetovsko skrbnostjo svojih učiteljev zamakali s 
pivom in vinom«.19 Nad slavnostnim šotorom je vihrala zastava, kakršno je imela zmagovita 
krščanska vojska. 

 
Znotraj je bil šotor okrašen s turškimi glavami, z viteškim in turškim orožjem; 
po stenah pa so visele podoba Andreja Turjaškega, dve podobi bitve pri Sisku, 
ilustracije k narodnima pesmima o 'Ravbarji' in 'Lambergarji in Pergamu' in dve 
zanimivi oljnati sliki: Mea Kulpa – Mea culpa! Drugi so šli z močnimi samostreli 
streljat deset metrov visoko pribite orle, ali lučat v velikanski leseni glavi. 
Največ pa se jih je napotilo proti cirkuzu, kjer so se na prostem kazali Indijanci 
in divji zamurci, učeni osel in krotki lev in druge enake burke na veliko veselje 
tistim tisočem gledalcev, ki so sploh kaj videli.20 
 
Po petju in vzklikih »živio« so šolarje peljali nazaj v mesto. Zadnji razredi, ki so 

odhajali, so lahko videli tudi »umetalni ogenj in rakete, ki so švigale proti nebu,«21 zabava pa 
se je nadaljevala. Razredom, ki so veselico malo zamudili, so na vrtu ledinske šole 28. junija 
delili štruklje in češnje. Šolski nadzornik Fran Levec je otroke v govoru spomnil na kranjske 
junake, njihovo vero in predanost cesarju. Naj bodo za vzor,  

 
da bodete, kakor oni, tudi vi, kadar pride vrsta na vas, branili svojo domovino, vedno 
pripravljeni ravnati se po besedah cesarske himne: Vse za dom in za cesarja, za cesarja 
blago kri!22 

  
Ob tej izjavi šolskega nadzornika nas lahko upravičeno spreleti srh. Poleg šišenskih 

lahko za trenutek zaslišimo tudi topove soške fronte. Dobrih dvajset let pozneje, na predvečer 
svetovne vojne, so bili ti otroci stari okrog trideset let. 

 
Ideološki boji v tisku 

Zapisal sem že, da časopisi v svojih obnovah slavnosti niso želeli preveč ideologizirati. 
Kljub temu so se nacionalno opredelili v drugih člankih. Slovenec je 22. junija zapisal: 
»Hvaležni Bogu iz dna srca se spominjamo danes Slovenci slavne zmage.«23 Isti dan je 
Slovenski narod v svojem »Listku« objavil spis Antona Koblarja, ki govori o »Slovencih iz 

                                                           
17 SI ZAL, LJU 225, t. e. 2, ar. e. št. 10, »Letno poročilo 1892/93,« IX. 
18 Nepodpisano g, »Tristoletnica bitke pri Sisku,« 167. 
19 SI ZAL, LJU 225, t. e. 2, ar. e. št. 10, »Letno poročilo 1892/93,« IX. 
20 SI ZAL, LJU 225, t. e. 2, ar. e. št. 10, »Letno poročilo 1892/93,« IX. 
21 SI ZAL, LJU 225, t. e. 2, ar. e. št. 10, »Letno poročilo 1892/93,« IX. 
22 SI ZAL, LJU 225, t. e. 2, ar. e. št. 10, »Letno poročilo 1892/93,« X. 
23 Nepodpisano b, »Tristoletnica zmage pri Sisku,« 3. 
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Štajerske«, o Andreju Turjaškem kot »poveljniku Slovencev« in slovenskih četah, ki so se 
borile proti turškim.24 

Kljub generalnemu soglasju o narodnem vprašanju pa se je vnel spor na drugem 
področju. Slovenski narod je 23. junija pod naslovnico objavil ukaz knezoškofa Missie, ki ga je 
dan pred tem objavil tudi Slovenec. Ukaz je pozival dušne pastirje, naj govorijo o krščanski 
vojski Kranjcev in opozarjal na tedanje prikrite sovražnike vere.25 Te zadnje besede so pri 
Slovenskemu narodu vzeli zelo osebno, saj so menili, da niso nenavadne za škofe v drugih 
državah, kjer se pojavlja »židovski lažiliberalizem in socijalistični ateizem.«26 Ne pri nas, so 
trdili, »a mi že do obisti poznamo (tega) moža.«27 Obtožili so škofa Missio, da si je sovražnike 
izmislil in argument izrabil v politične namene. Čeprav so bili nekateri časopisi kritični drug 
do drugega, niso nikjer negativno ocenili praznika samega. Malce so nad njim potožili le pri 
Učiteljskem tovarišu, saj jih je zmotila gneča odraslih Ljubljančanov in nered na veselici. 
Marsičesa otroci niso mogli videti in »škoda, da je prevelika množica občinstva udušila vsako 
prosto kretanje.«28 

Laibacher Zeitung je dan po proslavi obširno popisal dogodek in prepoznal njegov 
pomen. »Ein Ehrentag nicht allein für Laibach und Krain, sondern auch für die anderen Völker 
Östrerreichs.«29 Torej praznik ne le za Ljubljano in Kranjsko, temveč tudi za druge Avstrijce. 
Predvsem naj bi praznovali zmago patriotizma nad narodno delitvijo.30 Slovenski narod se je 
prav takrat pošalil iz nekega nezadovoljnega Nemca, ki je zaprti brivnici v Ljubljani na vrata 
prilepil »izrodek svoje muze.«31 

 
'Wegen Volkfest den Grossen, 
Bleibt das Lokal geschlossen, 
Heute wird Niemand balbirt, 

Auch Keiner frisirt.'32 
 

Bržkone neznanemu nemškemu pesniku ni bilo po volji, da se je slavila včeraj 
zmaga Hrvatov in Slovencev nad Turki, ne pa kakšna nemška zmaga.33 
 
List Dom in svet je tako 1. junija, kot tudi 1. julija objavil več prispevkov o bitki pri 

Sisku, in sicer slike spopada, fotografije edinstvenega mašnega plašča in pesem »Boj pri Sisku« 
Antona Hribarja. Najobsežnejši pa je bil spis duhovnika in zgodovinarja Josipa Grudna, ki je 
svoj prispevek napisal za proslavo. Že naslov »Slavni dan Slovencev pri Sisku« nam pove, kako 
je avtor razlagal zgodovino. 

 
»Carnioliae victoria« imenujejo viri boj pri Sisku, mi ga imenujmo zmaga 
Slovencev. Slavni junak, ki je zmago odločil, bil je slovenski plemenitnik Andrej 
Turjaški; slovensko plemstvo in konjeništvo pod vodstvom Adama Ravbarja je 

                                                           
24 Koblar, »Zmaga pri Sisku,« 1. 
25 Nepodpisano e, »Cerkveni spomin bitke pri Sisku,« 1. 
26 Nepodpisano e, »Cerkveni spomin bitke pri Sisku,« 1. 
27 Nepodpisano e, »Cerkveni spomin bitke pri Sisku,« 1. 
28 Nepodpisano g, »Tristoletnica bitke pri Sisku,« 167. 
29 Nepodpisano a, »Local- und Provinzial-Nachrichten. Feier des 300. Gedenktages der Schlacht bei Sissek,« 1223. 
30 Nepodpisano a, »Local- und Provinzial-Nachrichten. Feier des 300. Gedenktages der Schlacht bei Sissek,« 1223. 
31 Nepodpisano f, »Nemšk dovtip – ká - li?,« 3. 
32 V slovenščini: »Zaradi velikega ljudskega praznovanja je ostal lokal zaprt. Danes se ne bo nihče bril in noben 
strigel.« 
33 Nepodpisano f, »Nemšk dovtip – ká - li?,« 3. 



KLIO, november 2016 

 
32 

 

bilo jedro krščanske vojne. Število nemških strelcev pod Rödernom je bilo 
neznatno.34 
 
Srbi imajo kraljeviča Marka in Kosovo polje, pravi Gruden, Slovenci pa bitko pri 

Sisku,35 ki je »zgodovinski čin slovenskega naroda.«36 Gruden zagotovo ni mislil, da potvarja 
preteklost, ko je kranjsko zmago preimenoval v slovensko. Morda je menil, da so viri iz 16. 
stoletja skušali zamolčati zmago Slovencev in jo prikriti z deželno istovetnostjo. Pa vendar je 
imel prav tisti »vir«, ki ga je Gruden omenil. Valvasor je upravičeno govoril o »kranjski zmagi«. 
Andrej Turjaški se je namreč v svojem času imenoval Andreas von Auersperg. Res pa sta bila 
njegov dom Turjak in Kranjska. Tako je bil v 17. stoletju »sveti Ahac izbran za zaščitnika 
Kranjske, hkrati pa je bil njegov god zapovedan praznik ljubljanske škofije.«37 

Zanimivo je, katere besede (in kolikokrat) je uporabljal Gruden v svojem besedilu. 
Avstrija, avstrijski ali kaka druga izpeljava te besede se v besedilu pojavijo enajstkrat, Kranjska 
trinajstkrat in Slovenci sedemnajstkrat, vsi skupaj torej enainštiridesetkrat. Napadalni Turki pa 
se v tekstu pojavijo kar šestdesetkrat! Iz tega vidimo, katera identifikacija je bila za avtorja 
bistvena. Čeprav je bil avstrijski državljan in prebivalec Kranjske, je postala narodna istovetnost 
pomembnejša. Skupen sovražnik pa je osrednjega pomena za oblikovanje (nacionalne) 
identitete. 
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Adam Gabrič 

Koče Slovenskega planinskega društva do leta 1900 
 

Povzetek 
Slovensko planinsko društvo, ustanovljeno leta 1892, je takoj po ustanovitvi doživelo 

hiter razvoj, kar je bilo predvsem posledica njegove protinemške usmeritve. Ta hiter razvoj se 
je pokazal tudi tako, da sta že manj kot dve leti po ustanovitvi društva bili popolnoma 
opremljeni dve planinski koči. Zaradi eksplozivnega razvoja in velikega obsega gradnje 
planinskih koč se je ob formiranju društva pojavilo tudi vprašanje, kakšna naj bo planinska 
koča, s čimer se je najbolj ukvarjal Fran Kocbek. 

 
Ključne besede: planinska koča, nacionalizem, Slovensko planinsko društvo, Triglav 
 

*** 
 

Uvod 
Slovensko planinsko društvo (v nadaljevanju SPD) je bilo ustanovljeno v zadnjem 

desetletju 19. stoletja. Društvo se je začelo formirati že konec leta 1892, do ustanovnega zbora 
pa je prišlo 27. 2. 1893.1 Prva slovenska organizirana skupina planincev je nastala že leto prej, 
to so bili Piparji, imenovani po pipah za kajenje, ki so jih ves čas nosili s seboj. Njihovi člani 
Josip Hauptman, Anton Škof in Ivan Korečan so bili tudi glavni pobudniki ustanovitve SPD, 
potem ko so na izletu na Stol 23. 7. 1892 sklenili, da je potrebno ohraniti »slovensko lice 
slovenskih gora.«2 Pred ustanovitvijo SPD so se namreč za planinstvo na slovenskem etničnem 
prostoru najbolj zanimali Nemci, ki so tudi prvi začeli graditi koče v gorah na današnjem 
ozemlju Republike Slovenije. SPD je začel pospešeno ustanavljati svoje koče, označevati svoje 
poti in že leta 1895 objavljati Planinski vestnik,3 ki je člane seznanjal z vsemi novostmi na 
področju planinstva na Slovenskem. 

Očitno je planinstvo na Slovenskem naletelo na plodna tla, saj se je SPD ekspresno širilo 
in na različnih koncih slovenskega etničnega prostora ustanavljalo podružnice, pridobivalo 
vedno nove člane ter skrbelo za vse večje število planinskih koč. Do prve svetovne vojne (torej 
21 let po ustanovni seji društva) je število članov naraslo na 3337, ki so delovali v 26-ih 
podružnicah in skrbeli za 38 koč.4 

 
Nacionalizem in gore na Slovenskem 

V drugi polovici 19. stoletja se je začelo zanimanje za planinstvo tudi na slovenskem 
etničnem prostoru večati. Tako so Slovenci z Ivanom Žanom na čelu poskusili že leta 1872 
ustanoviti prvo slovensko planinsko društvo z imenom Triglavski prijatelji, a društvenih pravil 
niso potrdili in društvo ni nikoli zares zaživelo, kljub temu, da so nekaj koč že zgradili in tudi 
že označili maloštevilne pohodniške poti.5 Poudariti je potrebno, da Triglavski prijatelji niso 
predhodnik SPD, saj je med njimi in ustanovitvijo SPD preteklo preveč časa, da bi ene lahko 
šteli za neposredne naslednike drugih. Do ustanovitve SPD je delovanje Triglavskih prijateljev 

                                                           
1 Enciklopedija Slovenije, s. v. »Slovensko planinsko društvo.« 
2 Enciklopedija Slovenije, s. v. »Piparji«. 
3 Enciklopedija Slovenije, s. v. »Slovensko planinsko društvo.« 
4 Enciklopedija Slovenije, s. v. »Slovensko planinsko društvo.« 
5 Mikša, Alpinizem na Slovenskem, 71–72. 
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popolnoma zamrlo, kar nam najbolje kaže koča na Ledinah, zgrajena leta 1871, a zaradi 
pomanjkanja stalnih vzdrževalnih del že leta 1875 neuporabna.6 

Ker društveno delovanje slovenskega dela prebivalstva ni zaživelo, so se začeli 
organizirati Nemci, ki so živeli v večinsko slovenskih deželah. Ti so že 30. marca 1874 
ustanovili podružnico DÖAV (Deutsche-Österreichischer Alpenverein) tudi za slovenske 
dežele. Člani tega društva so tako kot kasneje člani SPD imeli za enega izmed glavnih ciljev 
postaviti čim več koč v gorah na Slovenskem, vendar proti temu cilju niso šli hitro. V prihodnjih 
petindvajsetih letih so zgradili Deschmannhaus na Gubah nad Peklom (1886), Maria Theresia-
hütte pod Triglavom (1887), Golicahütte na Golici (1892), Zoishütte na Kokrškem sedlu (1897) 
ter Vosshütte na Vršiču (1900).7 

Želja po ohranitvi slovenskih gora izhaja prav iz obdobja delovanja DÖAV na 
slovenskem etničnem prostoru. Ko so se začeli Nemci zanimati še za gore na Slovenskem, je 
začelo to (večinsko) slovensko govoreče prebivalstvo motiti. V času vzpona nacij, Slovenci 
namreč niso hoteli (v gorah) na območju, ki so ga imeli za svoje ozemlje, videvati le nemških 
napisov in označb poti. Želeli so tudi prenočevati v kočah, kjer Nemec ne bi imel prednosti pred 
Slovencem, če se morda oba hkrati pojavita pred vrati. In ravno nemško organiziranje 
planinskih koč na Slovenskem je pripeljalo do ustanovitve SPD leta 1893, ki se je naslonilo na 
nacionalizem in s tem močno pridobilo tako število članov kot (posledično) tudi moč. 

Nenavadno eksploziven razvoj SPD se je pokazal že leto po ustanovitvi društva, ko so 
nadobudni člani zgradili prvi dve lastni koči, Orožnovo kočo na Lisci pod Črno prstjo ter 
Kocbekovo kočo pod Ojstrico.8 Že pri Kocbekovi koči se je videla protinemška usmeritev SPD, 
saj je bila namerno zgrajena tako, da je konkurirala planinski koči na Korošici, ki jo je na 
pobudo J. Frischaufa že leta 1883 postavil DÖAV. Razlog za izgradnjo koče so pri SPD našli 
v dejstvu, da je bila koča avstrijskega društva »toli zanemarjena, da je bilo nočevanje v njej 
povsem nevarno, pri večjih izletih radi malega prostora celo nemogoče.«9 Seveda je moralo 
slovensko društvo postaviti kočo, ki je bila ne samo konkurent, ampak tudi boljša od koče 
DÖAV, zato je Kocbekova koča planinsko kočo na Korošici po velikosti občutno presegala. 

Ker se je mreža planinskih koč SPD hitro širila, je vse manj pohodnikov zahajalo v koče, 
upravljane s strani DÖAV. Pri tem ne smemo misliti, da so v slovenske koče zahajali zgolj 
Slovenci, prav nasprotno, v koče SPD so začeli zahajati tudi nemški pohodniki, kar je kranjsko 
in celjsko sekcijo DÖAV močno prizadelo. Članom ostalih sekcij nemško-avstrijskega 
planinskega društva so povedali, »da je v naših krajih vprav častna dolžnost vsakega člana 
Nemškega in Avstrijskega plan. društva, da v naše koče raje zahaja nego v navkljubne Slov. 
plan. društva, in da nam je ob našem težavnem položaju velike vrednosti podpora, če nemški 
hribolazci prav številno prihajajo v naše kraje in so nam tako v odpor proti prizadevanju, nas 
izriniti iz gor, ki smo si v njih pridobili z dolgoletnim delom pravico, prosto gibati se in 
nemoteni uživati prirodo.«10 

Lahko smo prepričani, da so si zavedni Slovenci prizadevali v slovenske koče spraviti 
čim več turistov in čim bolj onemogočiti koče DÖAV. Ne bi se smeli čuditi niti trditvi kranjske 
in celjske sekcije DÖAV, da so člani SPD zamazali nemške markacije na poteh, uničevali 
kažipote in poleg njihovih koč postavljali svoje.11 Potrebno se je zavedati, da je bilo uničevanje 
kažipotov ter razmazovanje markacij verjetno obojestransko delovanje in konec koncev lahko 
vendarle ugotovimo, da Nemci za manjšanje števila obiskovalcev v svojih kočah, kar se dobro 

                                                           
6 Strojin, Zgodovina slovenskega planinstva, 95. 
7 Mikša, Alpinizem na Slovenskem, 59. 
8 Mikša, Alpinizem na Slovenskem, 67. 
9 »Kocbekova koča na Molički planini,« 54. 
10 »Vsem Slovencem na znanje in ravnanje!,« 98–99. 
11 »Vsem Slovencem na znanje in ravnanje!,« 97–98. 
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kaže na primeru Deschmannhausa, kjer je bilo leta 1907 le še 49 obiskovalcev,12 ne bi smeli 
kriviti le Slovencev. 

 
Triglav 

Že pred začetkom nacionalnih nasprotij se je začelo izobraženstvo z območja današnje 
Slovenije močno zanimati za Triglav. Omenimo la Žigo Zoisa, ki je razpisal nagrado za tistega, 
ki prvi stopi na vrh najvišje gore v Julijskih Alpah, ali pa Baltazarja Hacqueta, ki je kar dvakrat 
šel na Triglav in tudi (sicer napačno) izmeril njegovo višino.13 Do tedaj lahko zanimanje za 
Triglav razumemo le kot zanimanje za najvišjo goro na tem območju in kot težko dostopen vrh, 
ob koncu 19. stoletja pa je zanimanje za Triglav dobilo povsem nove razsežnosti, ki jih najlažje 
opišemo kar kot nacionalni boj, v katerem so na koncu prevladali Slovenci. 

V osrčju tega boja je bil Jakob Aljaž, župnik iz Dovjega, ki je SPD prek Triglava močno 
navezal na visokogorje in s tem Triglav tako močno zasidral kot simbol slovenstva, da ga še 
vedno vidimo v grbu Republike Slovenije. K pomenu Triglava, ki ga je ta vnesel v slovensko 
narodnostno misel, so verjetno nekaj dodali tudi sami Nemci s svojimi tožbami. Aljaž je moral 
večkrat pred preiskovalno komisijo zaradi postavitve stavb visoko v gorah, tožbe pa niso bile 
usmerjene proti stavbam na visoki nadmorski višini, pač pa proti društvenim stavbam, ki so jih 
imeli v lasti zavedni Slovenci. Vendar pa so bili prav Slovenci na koncu tisti, ki so lahko zatrdili: 
»Naš je Triglav in ostane naš na veke!«14 

Da je Triglav postal nacionalni simbol, dokazuje tudi število koč, ki jih je SPD kar 
naenkrat začelo postavljati okoli najvišjega vrha današnje Slovenije. Ne samo Aljažev stolp, 
ampak tudi Aljaževa koča v Vratih, Staničevo zavetišče in leta 1896 tudi Triglavska koča na 
Kredarici so bili zgrajeni, da bi »završila v divno celoto naše domoljubno delo okolo slovečega 
Triglava.«15 

Triglavsko kočo so postavili nenavadno visoko, kar bi lahko že samo po sebi razumeli 
kot simbolno dejanje, usmerjeno proti Nemcem. »Stala bode na trdnih tleh, okolo 2450 m 
visoko, torej tako visoko, kakor malokatera druga v Alpah in Turah.«16 Ob opisu priprave na 
gradnjo, ko so morali delavci navzgor vleči les za gradnjo bodoče koče,17 zlahka ugotovimo, 
da mikrolokacija na Kredarici nikakor ni mogla biti najbolj smotrna. 

 
Načrt izgradnje koč 

Z izgradnjo, opremljenostjo in namenom planinskih koč se je ob začetku delovanja SPD 
največ ukvarjal Fran Kocbek, ki je že do leta 1897 v Planinskem vestniku izdal kar štiri razprave 
o ureditvi planinske koče (dve izmed razprav sta bili izdani celo v dveh delih). 

Čeprav o povprečni planinski koči Kocbek jasno pove eno samo stvar (»za kritje strehe 
rabijo navadno le macesnove skodle«)18, lahko ugotovimo, da navodil, ki jih o izgradnji in 
namenu koče avtor navaja, ne moremo imeti le za mrtvo črko na papirju. Avtor je namreč 
poskušal pomagati graditeljem koč in je svoje premnoge planinske izkušnje delil v Planinskem 
vestniku, kjer so jih člani Slovenskega planinskega društva lahko našli in nadgradili. Čeprav 
svoja ostala mnenja razlaga le kot program ali kot navodila za prihodnjo gradnjo, lahko 
ugotovimo, da so njegovi teksti posplošen opis tedanjega stanja planinskih koč na Slovenskem. 

V prvi izmed svojih razprav se je Kocbek ukvarjal z lego planinske koče, kar nam 
dokazuje, da je bila postavitev koč na mestih, ki bodo za uporabnike najbolj primerna, ena 

                                                           
12 Mikša, Alpinizem na Slovenskem, 74. 
13 Strojin, Zgodovina slovenskega planinstva, 62–63. 
14 »Triglavska koča,« 138. 
15 »Triglavska koča,« 138. 
16 »Društvene vesti,« 78. 
17 »Društvene vesti,« 78. 
18 Kocbek, »O stavbi planinskih koč,« 164. 
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izmed glavnih prioritet Slovenskega planinskega društva. V svojem članku zagovarja 
postavitev koč na mesta, ki bodo ljudem najbolj dostopna v trenutkih raznih nezgod ali morda 
celo neurij. Trdi, da je najbolj smotrno postavljati koče »tam, kjer so visoki, zelo oskrbovani 
vršaci, ki so precej oddaljeni od človeških selišč; potem tam, kjer so važni, visoko ležeči gorski 
prehodi, ali kjer so važna planinska razpotja in torej ob enem izhodišča raznim hvaležnim 
turam.«19 

V besedilu, ki ga pisec zastavlja kot program izgradnje koč ob začetku delovanja društva, 
avtor nasprotuje mnenju, da bi se morale koče graditi le v višjih legah. Pri tem se naslanja sploh 
na tiste, ki niso v najboljši formi in trdi, da je tudi te potrebno pridobiti za pohodništvo. Te koče 
na nižji nadmorski višini naj bi se po avtorjevem mnenju postavljalo predvsem »na nižje ležečih 
vrhih, prehodih ali gorskih razpotjih, zlasti še na zelo obiskovanih gorah z daleč segajočim 
razgledom, ali v bližini mest, večjih trgov, kopališč in letovišč«.20 

Ob koči naj se nahaja studenec s čisto vodo, če pa te zahteve ni možno izpolniti naj ob 
njej izkopljejo vodnjak, v katerega naj speljejo deževnico. Pred postavitvijo koče naj se 
graditelji posvetujejo z lokalnim prebivalstvom, še posebej s pastirji, da koče ne postavijo na 
nevarna območja, na primer na območje plazu, koče naj se ne gradijo ob ledeniku, ki se lahko 
začne premikati, ali na strmem bregu, kjer jo ujme hitreje prizadenejo.21 

V nadaljnjih razpravah se je Fran Kocbek umaknil od principa programskega besedila, ki 
mu je bil zvest v razpravi glede lege koče, kasneje gre namreč bolj za nasvete kakor pa za 
navodila, s čimer je avtor nakazal, da je po njegovem mnenju izbor lege bolj pomemben 
oziroma vsaj bolj univerzalen kakor pa oprema in izgradnja same koče. Da je tehnika gradnje 
odvisna od terena, je najbolje vidno ob avtorjevem kolebanju med lesenimi in kamnitimi 
hišami. Zdi se, da so mu bolj pri srcu lesene, a razume, da se nad zgornjo gozdno mejo lesenih 
ne splača graditi. Transport lesa bi namreč bil lahko veliko predrag, medtem ko se kamen dobi 
kar na mestu gradnje. 

Načrtovanje koče bi po Kocbekovem mnenju moralo vsebovati tudi natančno raziskavo 
glede števila potencialnih obiskovalcev novo nastale koče. Pri načrtovanju koč naj bi si 
projektanti namreč zamislili, da »se iz zdravstvenih ozirov zahteva, da imej 1 oseba 10 m3 
prostora pri 4 m2 poda.«22 Načrt naj bi vključeval tudi željo po morebitni razširitvi koče.23 
Verjetno je upal, da bodo koče v gore pritegnile še več obiskovalcev, kot je bilo hribolazcev že 
takrat in ni želel omejevati pohodnikov s kočami s premajhnimi kapacitetami. Nasploh se avtor 
močno nagiba na funkcionalnost zasilnega prebivališča v gorah. Tako trdi, da bi v večjih 
nadmorskih višinah bilo najbolje graditi koče z enim samim prostorom. Čeprav se je zavedal, 
da dim iz kuhinje nekatere moti, je ugotovil, da kuhinja, kjer imamo odprt ogenj, ostale prostore 
najlažje ogreje, če med prostori sten sploh ni.24 »Ker je v vsaki koči nujno potrebna toplota, je 
paziti že pri stavbi v tem oziru.«25 V domovih z nižjo nadmorsko višino to ni tak problem kot 
v najvišjih kočah, kjer so noči lahko ekstremno mrzle. 

Lokalne posebnosti gradnje v gorah se izražajo tudi pri izgradnji strehe, saj v višjih 
nadmorskih višinah pihajo močnejši vetrovi kot v dolinah, zaradi česar se pričakuje, da bo 
streha na planinski koči postavljena še bolj trdno, kakor bi bila na podobni stavbi v dolini. V 
duhu varnosti proti vetru tudi sam Kocbek trdi, »da streha ne sme dosti gledati črez zid, ker jo 
močan veter lahko odnese, ako ni dobro pritrjena.«26 

                                                           
19 Kocbek, »O legi planinskih koč,« 68. 
20 Kocbek, »O legi planinskih koč,« 69. 
21 Kocbek, »O legi planinskih koč,« 70. 
22 Kocbek, »O načrtih planinskih koč,« 72. 
23 Kocbek, »O načrtih planinskih koč,« 70–71. 
24 Kocbek, »O načrtih planinskih koč,« 71. 
25 Kocbek, »O stavbi planinskih koč,« 165. 
26 Kocbek, »O stavbi planinskih koč,« 165. 
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Potreba po toploti se odraža tudi pri nenavadno natančnih opisih odprtin v steni. »Okna 
naj bodo 62—78 cm široka in 78—95 cm visoka,«27 je opis razmerja potrebe po svetlobi in 
želje po topli koči brez prepiha. Tudi vrata naj bi imela močno varovalno funkcijo, saj bi 
varovala pred prepihom. Tako se priporoča celo dvojica vrat, če veža ni posebej ograjena. 

Nazadnje se je Kocbek ustavil še ob opremljenosti planinskih koč, kjer postavlja namen 
koče pred estetiko. »Po namenu, v katerega so postavljene planinske koče in zavetišča, namreč 
da v njih prenočujemo, se krepčamo z živili, počivamo in vedrimo ob neugodnem vremenu, se 
mora ravnati vsa oprava.«28 

Kocbek je najprej poudaril pomen postelj, saj naj bi bile koče v osnovi namenjene 
prenočevanju v gorah. Popotnikom ne namenja ravno veliko udobja, saj priporoča »žimnice, 
70—80 cm široke, napolnjene s pravo žimo, morsko travo, včasih le s senom ali ovseno slamo. 
Dobra je tudi tanka skoblovina (Holzwolle), a najboljša je seveda žima, ki pa je draga.«29 Ob 
postelji se zahteva »tudi polica na steni za razne stvari npr. za uro, vžigalice, denar itd.«30 

Posebej je poudarjen še pomen ognjišča, ki naj bi ga postavili v sredino koče. Že v 
prejšnjih člankih se je pojavljalo vprašanje zadrževanja toplote v stavbi in ognjišče naj bi 
najbolje segrevalo kočo, če je postavljeno tako, da oddaja toploto v vse smeri. Priporoča se še 
več kosov pohištva, predvsem velika miza, čim večje število klopi, ki naj bodo postavljene tudi 
izven koče, ter omara oziroma skrinja za kuhinjsko posodo.31 

 
Orožnova koča na Črni prsti 

Orožnova koča na Črni prsti na 1346 m je prva koča, ki je bila postavljena v okviru SPD. 
Pobudo zanjo je dal Josip Ravhekar in že 14. 7. 1893 je bil v Bohinjski Bistrici sprejet predlog, 
da se novo kočo postavi na planini pod Liscem,32 kjer še vedno najdemo kočo z istim imenom. 
Že sredi prihodnjega leta dograjena koča se je lahko pohvalila s približno 60 m2 površine in 
verando. Pripravljena je bila tako, da je za prenočevanje lahko sprejela kar 20 ljudi, še več jih 
je bilo pod streho podnevi.33 

Do koče so že ob njeni otvoritvi vodile tri poti. »Najprikladnejša je pot, katerega je ˮ Slov. 
plan. društvoˮ popravilo in zaznamenovalo. Pot te pelje iz Bistrice čez travnike in senožeti, 
nekaj časa po ravnini, potem pa polagoma navzgor po gozdu mimo pastirskih stanov in dalje 
po skalnatem svetu proti planini Lisec, na kateri so poleti pastirji in sirarji.«34 

Koča je dobila ime po prvem predsedniku SPD, Franu Orožnu, ki je ob otvoritvi koče, 
15. julija 1894, bil tudi sam prisoten ter je v svojem govoru znova poudaril pomen koč za 
turizem v gorah na Slovenskem. 

Na kakšen velik in navdušen sprejem je naletelo SPD na področju svojega delovanja, je 
vidno že pri Orožnovi koči. Tudi če ne gledamo le navdušenih napisov v knjigi gostov ali 
opisovanja prešernih domačinov ob odprtju koče in če vzamemo za primer le gospoda Kelberja 
iz Radovljice, ki je SPD-ju v last poslal planinsko lekarno, da bi si z njo lahko pomagal vsak 
poškodovani v Orožnovi koči,35 ugotovimo, da je navdušenje okoli SPD presegalo navadno 
dobro voljo okoli planinstva ter fizične aktivnosti v gorah. 

 

                                                           
27 Kocbek, »O stavbi planinskih koč,« 166. 
28 Kocbek, »O opravi planinskih koč,« 91. 
29 Kocbek, »O opravi planinskih koč,« 91. 
30 Kocbek, »O opravi planinskih koč,« 91. 
31 Kocbek, »O opravi planinskih koč,« 92. 
32 »Orožnova koča na Črni prsti,« 36. 
33 »Orožnova koča na Črni prsti,« 37–38. 
34 »Orožnova koča na Črni prsti,« 38. 
35 »Društvene vesti,« 61. 
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Zaključek 
Planinstvo je na Slovenskem naletelo na plodna tla, saj se je SPD naslonil na napredujoči 

nacionalizem, ki je bil v tem času eden glavnih gibal ne le avstro-ogrske, temveč tudi evropske 
in posledično svetovne politike. Brez povezave med nastankom SPD in vzpona nacij v vzhodni 
Evropi, ne bi nikoli prišlo do izraza, da »nisi pravi Slovenec, če še nisi bil na Triglavu,« kar še 
dandanes ponavljajo nekateri prebivalci Slovenije. In ravno v nacionalizmu gre iskati razloge 
za tako hiter razvoj SPD, ki ga ponazarjata gradnji dveh koč v prvem letu delovanja društva in 
ki je močno presegel številčnost starejše in že organizirane DÖAV, čeprav je bil razvoj 
slovenskih društev še pred kratkim onemogočen. Številčnost koč in gostov v njih pač ne prikaže 
le (povsem novega) navdušenja za športne aktivnosti, ki se je razvilo znotraj buržoazne družbe 
v zadnjih desetletjih 19. stoletja,36 ampak predvsem razmerje med prebivalci na območju 
današnje Slovenije, ki so se v danem trenutku videli kot Nemci oziroma Slovenci. 
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36 Hobsbawm, Čas imperija, 222–224. 
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Tomaž Mesarič 

 »Izvršeno dejstvo« 
Avstro-Ogrska aneksija Bosne in Hercegovine; vzroki in posledice 

diplomatskega izigravanja l. 1908  
 

Povzetek  
Članek govori o enostranski aneksiji Bosne in Hercegovine s strani Avstro-Ogrske l. 

1908. Pripoved se prične z Berlinskim kongresom l. 1878, kjer je bil Dunaju za 30 let podeljen 
okupacijski mandat. Kratek prikaz mednarodne politike do l. 1908 služi lažjemu razumevanju 
dejanj dveh zunanjih ministrov, o katerih govori osrednje poglavje. Alexander Izwolsky in 
Alois von Aehrenthal sta s tajno diplomacijo pripeljala Evropo na rob oboroženega spopada, iz 
katerega se je le-ta mukoma izvila.  

 
Ključne besede: Alois von Aehrenthal, Alexander Izwolsky, aneksija, Bosna in Hercegovina, 
1908 
 

*** 
 

Uvod in kratek pregled mednarodne politike pred letom 1908 
 

Veliko jih je podleglo uličnim bojem v Sarajevu. Streljalo se je od vsepovsod, iz 
malih hišk in lesenih strešnih rež. /…/ Tako so se najbolj krvavi boji odvijali na 
ulicah. Uporniki, ki so odklanjali predajo, so bili pobiti. /…/ Ob štirih popoldne, 
19. avgusta 1878, je poveljnik razglasil, da je Sarajevo skupaj z utrdbo zavzet.1 

 
 Do oktobra 1878 je cesarsko-kraljeva (c. kr.) vojska zavzela Bosno in Hercegovino 

(BIH) ter sandžak Novi Pazar.2 Okupacija je bila na Berlinskem kongresu, kjer so se med 13. 
junijem in 13. julijem 1878 sestali predstavniki evropskih velesil, upravičena s tridesetletnim 
okupacijskim mandatom. Pogodba je vsebovala 64 členov, med katerimi 25. člen govori, da 
bosta provinci BIH, ki sta prej spadali neposredno pod osmansko državo, okupirani in 
upravljani s strani Avstro-Ogrske (A-O). Provinci sta nominalno spadali pod sultanovo oblast. 
Prav tako je bil Dunaju dodeljen Sandžak Novi Pazar, v katerem je oblast vzdrževala majhno 
garnizijo.3 Skupno A-O finančno ministrstvo je menjalo valuto ter pričelo gorato deželo 

                                                           
1 Glenny, The Balkans, 162. 
2 Glenny, The Balkans, 160–163. Po spominu oficirja Gustava Ritter von Trauenfesta o uporu, ki ga je vodil Hadži 
Lojo. 
3 Berlinski kongres je bil v bistvu revizija miru v San Stefanu oz. mirovne pogodbe med carsko Rusijo in sultanom, 
sklenjene 3. marca 1878. V Berlinu so se pod posredništvom železnega kanclerja Bismarcka zbrali pretežno 
zunanji ministri in ambasadorji Rusije, osmanskega imperija, Nemčije, Avstro-Ogrske, Francije in Velike 
Britanije. V prvem členu so »Veliko Bolgarijo« spremenili v avtonomno državo s svojo »narodno« vlado pod 
sultanovim nominalnim nadzorom ter jo s 13. členom pogodbe pristrigli tako, da so provinci Vzhodna Rumelija 
podelili avtonomni status s svojo vlado (prav tako pod sultanom) in jo teritorialno ločili od Bolgarije. To dotično 
določajo členi od 14.–23. (15. člen je med drugim urejal sultanovo pravico do »balkanskih prehodov« ter njegove 
dolžnosti in pravice do železnic). Členi od 26. do 29. so priznavali samostojnost Črne gore ter urejali plovni režim 
ob njeni jadranski obali, ki je bil pod nadzorom dvojne monarhije. V 34. členu je bila zagotovljena samostojnost 
Srbije, njen teritorialni obseg pa sta urejala člena 35 in 36. V 43. členu so priznale države podpisnice samostojnost 
Romuniji, slednja je bila razglašena že 3. junija 1877 (Encyclopedia Britannica, 1911, »Congress and Treaty of 
Berlin«).  
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modernizirati.4 Predstavnika osmanskega imperija in A-O sta se tik po Berlinskem kongresu 
dogovorila, da je okupacija BIH začasne narave in stvar bodočega dogovarjanja, čeprav je bilo 
vsem podpisnicam pogodbe »jasno«, da bo BIH ostala last Habsburške monarhije.5 Svojim 
interesom na Balkanu sta aktivno sledili tudi Rusija in Italija, kar je povzročalo napetost in 
kasneje konflikt z A-O.6  

Alois von Aehrenthal, zunanji minister A-O od 1906 do smrti 1912, prej ambasador v 
St. Peterburgu, je notranjo politiko razumel vzajemno z zunanjo, njun uspeh pa je videl v 
utrditvi A-O položaja v BIH.7 Željo po aneksiji je prvič izpostavil na srečanju skupnih ministrov 
monarhije, 27. oktobra 1907, ter jo stopnjeval decembra istega leta v ponovnih pogovorih z 
ministri in šefom generalštaba c. kr. vojske, Conradom von Hötzendorfom.8 Zavoljo BIH se je 
bil pripravljen odreči Sandžaku Novi Pazar, s čimer je želel pred mednarodno javnostjo ublažiti 
nameravano aneksijo. Skrb vzbujajoča je bila zanj pogodba med Veliko Britanijo in Rusijo, 
sklenjena 31. avgusta 1907. Na Dunaju so to smatrali kot nevarnost statusu quo na Balkanu, 
dogovorjenim z Rusijo l. 1897, kar je slednji omogočalo aktivnejšo politiko v Aziji. Aehrenthal 
je prav tako videl nevarnost programu iz Mürzstega, kjer sta se Dunaj in St. Peterburg l. 1903 
dogovorila za skupne reformne korake v osmanski Makedoniji, ki jih je pod njunim nadzorom 
moral izvajati sultan. Za Dunaj je bil status quo na Balkanu omajan v trenutku, ko bi naj Rusija 
pričela v regijo »vključevati« tretjo silo: Veliko Britanijo.9  

Od Berlinskega kongresa do l. 1908 je Rusija evropska vprašanja reševala znotraj 
koncerta narodov. Dunaj, Berlin in St. Peterburg so bili od 18. junija 1881 povezani v zvezi 
treh cesarjev, ki je utrpela močan udarec v času bolgarske krize l. 1885–1886, ko se je Rusija 
pričela od zveze odmikati in je l. 1894 sklenila pogodbo z Francijo. Ruski ekspanzionizem se 
je v Aziji končal l. 1905 s porazom v vojni z Japonsko in se je kasneje preusmeril nazaj na 
Balkan. Prvi politični uspeh, kljub izčrpanosti in revoluciji, je Alexandru Izwolskemu, 
zunanjemu ministru Rusije od 1906 do 1910, uspel s pogodbo z Veliko Britanijo. Takrat mu je 
v St. Peterburgu britanski zunanji minister Edward Gray namignil, da v bodočem sodelovanju 
med silama ne vidi preprek za mehkejšo politiko Londona do morskih ožin Bospor in 
Dardanele. Točen čas morebitne revizije mu Gray seveda ni moral navesti, vendar je bilo 
dovolj, da je navdal ruskega zunanjega ministra z napačnim upanjem.10  

                                                           
4 Od okupacije dalje se je porajalo vprašanje, ali je A-O administracija spominjala na kolonialno upravo. Med 
avtorji je moč zaslediti konsenz, da se je sicer raven pismenosti dvignila, vendar je bilo pretežno podeželsko 
prebivalstvo nedotaknjeno prvih poskusov industrializacije. Več o tem gl. npr: Haselsteiner, Bosnien Hercegovina, 
74–94; Kann, Trends Toward Colonialism; Juzbašić, Politika i privreda u Bosni i Hercegovini.  
5 Schmit, »The Bosnian Annexation Crisis,« 313. 
6 Afflerbach, Der Dreibund, 642.  
7 Angelow, Kalkül und Prestige, 156. Angelow smatra Aehrenthalov memorandum Unser Verhältnis zu Russland 
betrachtet vom Gesichtspunkte der inneren und aeusseren Politik der Monarchie, objavljen 31. 12. 1898 v Pragi, 
za njegovo zunanjepolitično idejno podlago. Gl. tudi: Gleny, Balkans, 283–286; Albertini, The origins, 192; 
Afflerbach, Der Dreibund, 622–624; Haselsteiner, Bosnien Hercegovina, 94–110; Clark, The Sleepwalker, 123–
124. 
8 Albertini, The Origins, 191–193. Avtor meni, da je Izwolsky med obiskom na Dunaju (25. 9. - 1. 10. 1907) 
izpostavil morebitno revizijo plovnega režima v Bosporju in Dardanelah, na kar ga je Aehrenthal prosil, da bi rad 
bil pravočasno obveščen, da bo nato pričel z aneksijo BIH. Avtor se naslanja predvsem na spomine: Baernreither 
Josef Maria, Fragmente eines politischen Tagebuchs (Berlin, 1928) in Conrad Hötzendorf, Aus meiner Dienstzeit 
1906-1918 (Dunaj, 1922-25). 
9 Carlgren, Iswolsky und Aehrenthal, 143–144; Angelow, Kalkül und Prestige, 164–165; Gleny, The Balkans, 287–
288. 
10 Rossos, Rusija i Balkan, 12; Clark, The Sleepwalkers, 251. 
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Dunajski valček l. 1908 
Aehrenthal je januarja najavil gradnjo železnice čez Novi Pazar11 z namenom, da bi jo 

priključil obstoječemu osmanskemu železniškemu omrežju. Zagotovljeno je imel podporo 
Berlina ter nevtralno držo italijanskega zunanjega ministra Tommasa Tittonija, sprožil pa je val 
ogorčenja v Rusiji.12  

Izwolsky je poslal 27. aprila Aehrenthalu spravljiv telegram, na katerega mu je slednji 
odgovoril 1. maja. Poudaril je, da je gradnja železnice zgolj gospodarske in ne politične narave, 
v upanju, da se vsa bodoča vprašanja da reševati na prijateljski bilateralni ravni. Izwolsky je 
Aehrenthalu 2. julija odgovoril pritrdilno ter nadaljeval zvezo z BIH ter Sandžakom:  

 
V zvezi s 25. členom berlinske pogodbe, dotično rečeno, aneksija Bosne in 
Hercegovine in Sandžaka Novi Pazar, vsebuje ta širši evropski karakter in ni v 
naravi ločenega dogovarjanja med Rusijo in Avstro-Ogrsko. Po drugi strani pa 
smo pripravljeni priznati, da enako velja za Konstantinopel, njegov teritorij in 
ožine.13 
 
Nadaljuje, da je zadevo moč urediti v prijateljski recipročnosti.14 Oba sta si obetala 

usklajeno nastopanje, vendar ju je presenetila revolucija 4. julija v Makedoniji. Aehrenthal je 
aneksijo želel čim hitreje spraviti za sabo.15 Dunaj je bil v alarmantnem stanju. Zanj je bilo 
nepredstavljivo, da bi na morebitne volitve v Carigradu pozvali tudi prebivalce BIH, ki so bili 
še vedno pod nominalno sultanovo oblastjo. 28. julija se je Aehrenthal sestal s Hötzendorfom, 
kjer prvi ni izključeval tudi oboroženega spopada s Srbijo, ki je v BIH videla svoj državotvoren 
element. 9. avgusta je sestavil memorandum v zvezi z aneksijo in 19. avgusta sklical sestanek 
skupnih ministrov AO. Zbranim je zatrjeval, da Italija, Rusija in Osmanski imperij ne bodo 
vojaško posredovali. Z angleške strani kaj več razen kritik v zvezi z neupoštevanjem 
mednarodnega prava ni pričakoval. Obveščen je bil tudi cesar Franc Jožef.16 

Po strnjenju domačih vrst se je Aehrenthal odpravil v zvezi z aneksijo seznaniti 
predstavnike Nemčije, Italije in Rusije, ki jih je pravno-formalno tudi moral. S Tittonijem se je 
sestal v Salzburgu 4. septembra ter mu omenil aneksijo brez točnega datuma. Zavzel je stališče, 
da ta nikakor ne upošteva nobenih kompenzacij za Italijo. Po drugi strani pa je pogodba trozveze 
predvidevala konzultacije, česar Aehrenthal ni storil. Tittoni je želel s kompromitacijo Italijo 
vzpostaviti kot tretjo silo na Balkanskem polotoku, vendar je, tako kot Izwolsky, tudi on 
podcenjeval domače javno mnenje in se brez vednosti ostalih vključil v Aehrenthalov valček. 
Šele 25. septembra mu je slednji v privatnem pismu obširneje razodel svoje namere glede 
aneksije.17 Nadaljeval je v Berchtesgadnu, kjer se je 5. septembra srečal z nemškim sekretarjem 
za zunanje zadeve Viljemom von Schoenom, kjer bi mu naj do potankosti razkril nameravane 

                                                           
11 Schmit, »The Bosnian Annexation Crisis,« 321; Albertini, The Origins, 194. Dejstvo je, da je Aehrenthal svojo 
namero glede gradnje izjavil po tem, ko se je v internih krogih že odpovedal bodočemu posedovanju Sandžaka 
Novi Pazar, s čimer je skušal preusmeriti pozornost stran od BIH. 
12 Schmit, »The Bosnian Annexation Crisis,« 321. 
13 Schmit, »The Bosnian Annexation Crisis,« 322. 
14 Clark, The Sleepwalkers, 122–126.  
15 Več o revoluciji mladoturkov gl. npr: Hanioglu, A Brief History of the Late Ottoman Empire, 150–157. 
16 Albertini, The Origins, 200–202. Gl. tudi Schmit, »The Bosnian Annexation Crisis,« 320. 
17 Afflerbach, Der Dreibund, 630–631. A-O zunanji minister Agenor Goluchowski je že l. 1904 v Abezziniji 
(Opatija), na srečanju s italijanskim zunanjim ministrom izpostavil, da morebitna aneksija BIH za Italijo ne 
predvideva kakršnekoli kompenzacije, s čimer se je Tittoni takrat strinjal. 
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korake v zvezi z aneksijo.18 Nemčija je v A-O videla trdnega zaveznika predvsem po konferenci 
v Alžiru januarja l. 1906 in sklenjeni pogodbi med Veliko Britanijo in Rusijo l. 1907.  

Seznaniti je moral še Izwolskega. Sestala sta se preko posredništva Leopolda von 
Berchtolda, avstrijskega ambasadorja v St. Peterburgu, ki je za sestanek z Aehrenthalom 
ponudil svojo posest na Moravskem.19 Bojda bi naj sedela za mizo polnih 6 ur in prečesavala 
berlinsko pogodbo. Izwolsky je naposled privolil v aneksijo, v zameno, da A-O podpre revizijo 
plovnega režima v ožinah. Izwolsky je načel tudi vprašanje kompenzacij za Črno goro in Srbijo, 
ki so bile omenjene v pogodbi,20 kar pa je Aehrenthal odbil, s čimer se je Izwolsky naposled 
strinjal. Prav tako je bil slednjemu zaupan približen datum aneksije.21 Aehrenthal je nameraval 
dogovorjeno očitno uskladiti preko kabinetnega dogovarjanja in nato to na konferenci 
ambasadorjev v Carigradu ratificirati, torej spremeniti samo 25. člen berlinske pogodbe. 
Izwolsky na drugi strani, kajti 25. člen se ni nanašal na vprašanje ožin, pa je verjetno želel 
problem predložiti novi evropski konferenci, ki bi se ukvarjala z revizijo ostalih členov ali kar 
celotne berlinske pogodbe.22 Eden je želel svoj cilj lokalizirat, drugi pa svojega 
internacionalizirati, oba pa sta načrte kovala na račun osmanske države. V zvezi z vsebino 
sestanka na gradu Buchlau bi naj bil s strani Aehrenthala izčrpno seznanjen von Schoen, Tittoni 
pa le sporadično.23 Aehrenthal je v svoj pretkan načrt vključil tudi »revizionistično« Bolgarijo. 
Carju Ferdinandu je septembra v Budimpešti namignil, da A-O ne bo ukrenila nič proti 
morebitni enostranski razglasitvi bolgarske samostojnosti.24 Ferdinand je naredil prvi korak25 
in bolgarsko samostojnost razglasil 5. oktobra, dan kasneje pa je cesar Franc Jožef podelil BIH 
ustavo in to deželo sprejel pod okrilje habsburške krone. Terminu »aneksija« so se skušali 
izogniti, vendar je bilo jasno, da je Aehrenthal enostransko anektiral BIH in s tem prekršil 
mednarodno pravo.26  

 
Posledice in sklep 

Izwolsky je vest o prihajajoči aneksiji pričakal v Parizu 4. oktobra. Drugače je bilo na 
obisku v Londonu, kjer je Gray27 odklonil njegovo pobudo za revizijo plovnega režima in mu 
tako porušil načrt. V Londonu in Franciji je vladalo zgražanje nad kršenjem mednarodnega 

                                                           
18 Angelow, Kalkül und Prestige, 192: » /…/o presenečenju oziroma nejevolji pri nemški vladi v zvezi z aneksijo, 
torej, samostojnega postopanja Dunaja brez dogovora z Berlinom – teze, ki se do danes pojavljajo v zgodovinski 
literaturi – potem takem ne more biti govora.« 
19 Albertini, The Origins, 200–201: Pred sestankom na gradu Buchlau je Aehrenthal 10. 9. v Budimpešti sklical 
ponovno srečanje skupnih ministrov monarhije, kjer jih je dokončno prepričal za aneksijo ter jim sporočil, da ima 
tudi dovoljenje ruskega zunanjega ministra, kar je bila laž.  
20 Afflerbach, Der Dreibund, 628.  
21 Clark, The Sleepwalker, 124–126.  
22 Afflerbach, Der Dreibund, 628, op. 61. Afflerbach se naslanja na delo češkega zgodovinarja Aleša Skrivana: 
Schwierige Partner. Deutschland und Österreich-Ungarn in der Europeischen Politik der Jahre 1906-1914 
(Hamburg, 1999). Slednji izpostavi korespondenco med Fürstenbergom in Aehrenthalom. Fürstenberg piše o 
pogovoru z Izwolskym na gradu Buchlau. Izwolsky bi se naj strinjal in zavezal, da bo prijateljsko spremljal 
aneksijo, vendar pod pogojem, da se bo sklicala konferenca in da bo pridobil carjevo dovoljenje, ki ga takrat še ni 
imel. Prav tako je bil Izwolsky seznanjen s približnim datumom: Aehrenthal je pri Fürstenbergerjevem stavku v 
zvezi s seznanitvijo ruskega zunanjega ministra o datumu, dopisal: »habe ich getan«. Naslanja se tudi na delo Sir 
Arthura Nicolsona, Die Verschwörung der diplomaten. Aus Sir Arthur Nicolsons Leben 1849-1928 (Frankfurt, 
1928).  
23 Angelow, Kalkül und Prestige, 193; Albertini, The Origins, 216. 
24 Albertini, The Origins, 217. Aehrenthal je s tem upal preusmeriti pozornost mednarodne javnosti stran od BIH.  
25 Albertini, The Origins, 217. 
26 Albertini, The Origins, 218. 
27 Albertini, The Origins, 208. Odklonilno stališča je zavzel zaradi priporočila svojega ambasadorja v St. 
Peterburgu. Slednji je namreč pridobil informacije o bližajoči se aneksiji in se v zvezi s tem srečal z zunanjim 
ministrom. V London je sporočil, da mu je Izwolsky povedal vse, razen resnice in zgolj resnico. 
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prava, pozivi za mednarodno konferenco pa so bili vse glasnejši.28 Sile podpisnice so spisale 
program zanjo že 15. oktobra, h kateremu pa nista pristopili Nemčija in AO.29 Največje 
ogorčenje je vladalo v Srbiji. Ta je na aneksijo odgovorila z mobilizacijo ter ustanavljanjem 
prostovoljnih vojaških odredov (Narodna Odbrana). Vest o aneksiji je odjeknila tudi v 
Carigradu, kjer je nova vlada nestrinjanje pokazala z bojkotom A-O izdelkov. Tittoni je šele po 
odzivu javnosti in ostalih držav spoznal svojo nepremišljeno ravnanje, ki ga je stalo 
ministrskega stolčka.30 Nemška vlada je v javnosti zanikala svojo (so)vednost in hkrati 
Aehrenthalu zagotavljala podporo, kljub nestrinjanju dela nemške javnosti do enostranske 
poteze.31 Izwolsky je, po tem ko se je vrnil v St. Peterburg, prepričal carja, da je ta 30. decembra 
1908 napisal pismo ogorčenja Francu Jožefu ter omejil bilateralne stike zgolj na pisno 
komunikacijo. Evropa je novo leto praznovala z grenkim priokusom tleče mednarodne krize.32  

Pomemben uspeh za A-O je bil dogovor, ki je bil s Carigradom sklenjen 26. februarja 
1909. Dunaj je Carigradu obljubil odškodnino ter s tem delno zadostil 25. členu berlinske 
pogodbe, kar je dalo Nemčiji in A-O določen argument proti konferenci, vendar je Izwolsky, 
čuteč se opeharjenega, vztrajal dalje. Kazalo je, da bo Aehrenthal morda klonil ter pristopil h 
konferenci, česar so se zaradi »novega obkoljevanja« Nemčije bali v Berlinu. Brez dogovora z 
Dunajem je nemški ambasador v St. Peterburgu, grof Pourtales, 21. marca 1909 izročil ruskemu 
zunanjemu ministru »ultimat«, v katerem so Nemci želeli jasno stališče Rusije v slučaju, da bi 
A-O morala vojaško obračunati s Srbijo. Z mešanico groženj je pritisnil na Izwolskega tako, da 
je ta klonil, čemur sta sledila Beograd in Cetinje. Potrebno je poudariti, da se je Aehrenthal že 
pred samo aneksijo »izdal«, kajti iz Pariza je 4. oktobra (po tem, ko je dobil vest o prihajajoči 
aneksiji) Grayu pisal memorandum, da namerava Dunaj anektirati BIH. Izražal je ogorčenje 
nad enostransko odločitvijo Dunaja, vendar bojda Aehrenthala ni mogel odvrniti. Nadaljeval 
je, da ob takšni kršitvi mednarodnega prava Rusija in balkanske države ne morejo mirno stati 
ob strani in bodo tudi zase zahtevale revizijo določenih členov Berlinske pogodbe. Ruski 
zunanji minister si je od kršitve obetal konferenco, ko pa je ugotovil, da Gray ne bo podprl 
njegovih namer v zvezi z ožinami, se je na vso moč trudil, da bi Aehrenthalu preprečil to, v 
čemur ga je prej podpiral. Največje breme si je nakopal s tem, ko je na gradu Buchlau pritrdil 
Aehrenthalu, da Srbija in Črna gora ne bosta deležni kompenzacij. V začetku aprila l. 1909 je 
Evropa ratificirala izvršeno dejstvo in s tem končala mednarodno krizo.33  

Vzajemno zaupanje je šlo po zlu, predvsem je bilo skrhano zaupanje med Dunajem in 
Rimom. Rusija in Francija sta zaradi nemške demonstracije moči stopili tesneje skupaj. V njuno 
pogodbo sta vnesli, da je casus foederis tudi A-O intervencija na Balkanu. Mednarodne 
pogodbe so se po aneksiji še utrdile in skoraj vsa Evropa je bila razdeljena na dva vojaško-
diplomatska tabora. Prav tako so države začele intenzivneje vlagati v svoje oborožene sile, kar 
je privedlo do oboroževalne tekme, ki se je l. 1912 pretvorila v balkansko, l. 1914 pa v prvo 
svetovno vojno.34  
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Jernej Komac 

Preporodovec v zaporu: življenjska zgodba dr. Janžeta Novaka 
 

Povzetek 
Namen članka je osvetliti življenje preporodovca Janžeta Novaka, ki je bil med 

aktivnejšimi člani glasila Preporod pred prvo svetovno vojno. Kmalu po sarajevskem atentatu 
leta 1914 je bil aretiran in za pet let poslan v graški zapor. Zelo težavno zaporniško življenje, 
ki ga je delno prestal tudi v bolnišnici, se je končalo s pomilostitvijo. Ob propadu dvojne 
monarhije je začasno opustil študij prava in se udeležil bojev za severno mejo. Svoje aktivno 
življenje je po hudi bolezni zaključil v dvainštiridesetem letu starosti.  

 
Ključne besede: Janže Novak, Preporod, preporodovci, zapor Karlau, življenje 
 

*** 
 

Delovanje do prve svetovne vojne 
»Padaj snežec beli, padaj 
in zakri krvi sledove, 
in zasneži vse grobove 
po poljanah...« 

Tako se glasi prva kitica pesmi »Na straži« Janžeta Novaka, katero je napisal v ječi 
deželne sodnije v Ljubljani, 25. januarja 1915.1 Poleg političnega in kulturnega udejstvovanja 
je bil Janže tudi pesnik.  

Janže Novak se je rodil 19. julija 1893 v Notranjih Goricah, materi Mariji in očetu 
Valentinu.2 V času šolanja je postal bolj svobodomiseln in 
posledično narodnoradikalno usmerjen. Tu se je tudi začelo 
njegovo sodelovanje z Ivanom Endlicherjem in Avgustom 
Jenkom, s katerima je bil med glavnimi zaupniki in 
organizatorji preporodovskega gibanja. To gibanje je 
ustanovilo osemnajst srednješolcev in sicer 13. januarja 
1912.3 Peterica organizatorjev je imela tajni krožek 
»kladivarji,« s katerimi je Janže sodeloval kot zastopnik II. 
državne gimnazije.4 Po izbruhu prve balkanske vojne so 
začeli izdajati glasilo Preporod. 

Že leta 1912 je Janže potoval po Srbiji in Bolgariji 
s štirimi drugimi »kovači.« Šli so peš preko Loža, Knežaka 
in Ilirske Bistrice na Reko in v Sušak. Peterica je v 
Beogradu prišla v stik z urednikom Slovenskega juga dr. 
Božidarjem Markovićem ter s tajnikom Narodne odbrane 
Milanom Vasićem in Milanom Pribićevićem.5 

Janže se je ob vrnitvi ustavil tudi v Beli krajini, kjer 
se je sestal z Evgenom Lovšinom. Skupaj sta sklenila 

                                                           
1 SI AS 1688, fasc. 6, »Na straži«. 
2 Imena staršev je mogoče ugotoviti na podlagi pisem, gl. SI AS 1688, fasc. 28. 
3 Cvirn, »Preporodovci,« 124. 
4 Kolar, Preporodovci 1912-1914, 45. 
5 Kolar, Preporodovci 1912-1914, 47; Lovšin, »Spomin na preporodovska leta,« 127. 

Slika 1: Janže Novak 
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»pospešiti preobrat nar[odno] rad[ikalnega] programa in razširjenje "Počitn[iške] zveze" na 
"Jugoslovansko počitniško zvezo".«6 

Še istega leta je ob vrnitvi prevzel nalogo organizacije preporodovcev v Gorici. Tu se je 
vpisal v 6.b razred nemške gimnazije in se pridružil telovadnemu odseku, v katerem je iskal 
najzanesljivejše dijake. S svojim delovanjem si je v Gorici prislužil tudi vzdevek Jukić, po 
pesniku Luki Jukiću. »Bil je neugnan pri delu, kar je bodlo v oči vse nasprotnike«7 in zato so 
ga leta 1914 ovadili srbofilstva, saj »sploh ni več prikrival svojih idej, temveč naravnost 
propagiral politično ujedinjenje s Srbijo.«8  

Policija je Janžeta večkrat zasliševala, a se je vedno uspel izvleči. Vendar ovadbe niso 
in niso nehale prihajati in poleg tega je kazalo na to, da policija ne bo prenehala s 
poizvedovanjem, dokler ne bo razkrila celotne organizacije. Iz teh razlogov se je Janže odločil 
začasno preseliti nazaj v Ljubljano, kjer se je nastanil pri Endlicherju ter se vpisal na I. državno 
gimnazijo.9 

 
V zapor 

Sarajevski atentat na Vidov dan, 28. junija 1914, je zaostril postopanje države proti 
simpatizerjem s Srbijo, torej tudi proti preporodovcem. Kot je sam Janže zapisal: »Prišla je 
vojna; za obsodbo ni bilo treba niti dokazov niti sumnje: obsojali so, ker so smatrali za 
potrebo.«10 Že dan po atentatu se je začel val aretacij, kot prvi je bil aretiran Endlicher. Kmalu 
zatem je na vrsto prišel tudi Janže, saj so ga preiskovalci že 30. junija neuspešno iskali v 
Ljubljani in ga potem naslednjega dne našli na gimnaziji, kjer je opravljal izpite. Tako so ga 
aretirali in poslali v preiskovalni zapor.11 

Na sodnem procesu v Ljubljani se je »zagovornikom /…/ posrečilo dokazati 
pomanjkanje dokazov,«12 k čemur je pripomogel tudi Janžetov sostanovalec in prijatelj Jože 
Arh. Ta se je na dan, ko so preiskovalci iskali Janžeta v Ljubljani, s kolesom odpeljal na 
Janžetov dom v Notranje Gorice, »naredil brž 'hišno preiskavo' /…/ in požgal vse nevarne 
papirje, pisma, brošure in časopise.«13 Pri hišni preiskavi je nato policija našla le pismo v enem 
izmed učbenikov, kjer je bil del poročila o delovanju preporodovcev v Gorici.  

Na božični večer, potem ko so na ljubljanskem sodnem procesu razglasili oprostilno 
sodbo, so ju z Endlicherjem ponovno aretirali, saj je državni tožilec vložil pritožbo glede 
obsodbe na višje sodišče v Gradcu. O tem dnevu je Janže zapisal:  

 
Na sam sveti večer je bilo nama preprečeno, da bi se mogla po 6 mesečni ječi 
osvoboditi in da bi okusila dobroto in ljubezen svojih mater. Nisva zavidala 
tridesetim tovarišem, ki so zopet dihali in uživali svobodo, le s strahom sva 
primerjala njih prostost in gotovost z negotovostjo najinih bodočih dni.14  

 
V Gradcu so prav Janžetovo prebivanje pri Endlicherju uporabili za dokazovanje krivde, 

»češ da je moral kot Endlicherjev sostanovalec vedeti za Endlicherjeve veleizdajalske težnje.«15 

                                                           
6 Kolar, Preporodovci 1912-1914, 49. 
7 Ponikvar, »Avgustu Jenku in Janžetu Novaku v spomin,« 27. 
8 Kolar, Preporodovci 1912-1914, 115. 
9 Kolar, Preporodovci 1912-1914, 128; Ponikvar, »Avgustu Jenku in Janžetu Novaku v spomin,« 27; Komel, 
»Goriški preporodovci,« 280–281. 
10 Kolar, Preporodovci 1912-1914, 136. 
11 Kolar, Preporodovci 1912-1914, 134–135; Lovšin, »Spomin na preporodovska leta,« 151. 
12 Lovšin, »Spomin na preporodovska leta,« 154. 
13 Kolar, Preporodovci 1912-1914, 134. 
14 Kolar, Preporodovci 1912-1914, 158. 
15 Ponikvar, »Avgustu Jenku in Janžetu Novaku v spomin,« 27. 



KLIO, november 2016 

 
47 

 

 
Janže naj bi se pred sodniki zagovarjal rekoč:  
 
»Poznam Jenka in Fabjančiča, Endlicherja in Ponikvarja, Lovšina, Oblaka in 
druge. Nobene tajne organizacije ni bilo in ne priznam. Jaz se trudim širiti 
jugoslovansko idejo. Jaz sem namreč za brezpogojno kulturno in narodno 
zedinjevanje in za politično neodvisnost Slovencev.«16  

                                                           
16 Lovšin, »Spomin na preporodovska leta,« 158. 

Slika 2: Rokopis pesmi »Na straži«. 
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Janže se je dobro zagovarjal in ni nikoli odstopil od svojih preporodovskih prepričanj, 
na kar je verjetno vplivala tudi Endlicherjeva smrt tik pred sodno obravnavo. Kljub dobri 
pomoči odvetnika dr. Frana Novaka, je bil septembra 1915 na graškem procesu obsojen na pet 
let težke ječe.17 

Zaporno kazen je prestajal v jetnišnici Karlau v Gradcu. Kljub vsemu trpljenju, ki ga je 
preživel v ječi, se ni vdal, še več, že v Ljubljani je pristal v temnici zaradi protestov.18 Razmere 
v graškem zaporu so bile izredno težke in sredi leta 1916 je Janže še spodbudno pisal domov: 

 
Ne morem od Vas zahtevati, da naj Vaša misel name ne bo grenka  kot je tudi 
moja na Vaše bolečine! Ali  ne pretiravajte, ne delajte si grenkih in pregrenkih 
ur! Vsaka stvar ima tudi svojo svetlo stran: četudi je res tole težka in kruta šola-
nesreča, mislite si, da je zato tudi nauk veliko vreden.19 
 
 Vseeno sta stradanje in mraz na koncu zmagala in Janže je pristal v bolnišnici zaradi 

blaznosti – po vsej verjetnosti so ga težke razmere izmučile tudi psihično in ne samo fizično, 
čeprav nekateri namigujejo na fingirano blaznost.20 

Leta, ki jih je preživel v ječi, so vse prej kot hitro minevala. V pismih je moč zaznati, 
da je pogrešal domače. V pismu z dne 16. februarja 1916 je tako zapisal: »In jaz sem živel že v 
trdem prepričanju, da Vas v kratkem vidim! Ne čakajte dela, odločite se in pridite, saj nisem v 
Babilonu.«21 Vendar na kakršen koli obisk domači niso nakazovali. Sestra Anica je v odgovoru 
z dne 7. aprila, ko govori, da bi vsi že radi videli brata Antona, končala stavek z besedami: 
»…in Tebe dragi brat.«22 Mogoče se domači v vojnih časih niso hoteli izpostavljati, da ne bi 
izgubili podpore, ki so jo prejemali, ker je sin Anton služil vojsko. 

Janže je v zaporu posvečal čas tudi študiju. V pismu z dne 18. marca je zapisal: 
»Študiram precej in to življenje samo je tudi dobra šola: sicer pa žalostna univerza.« Domače 
je tudi prosil: »Bodite tako dobri in mi pošljite sledeče knjige: Prešeren, Poezije; Langenscheidt, 
französisch-deutschesches Wörterbuch, in eno obširnejšo česko slovnico,«23 kar so mu tudi 
ugodili. Že v svojem naslednjem pismu se namreč zahvaljuje za Poezije, Češke slovnice pa naj 
ne bi prejel. Morebiti so domači knjigo ponovno poslali, vendar je velika možnost, da takih 
knjig pravila niso dopuščala, saj je na Janžetovem pismu z dne 22. julija s pisalnim strojem 
pripisano: »Den Sträflingen per Post Bücher oder Eßwaren zu übersenden sowie bei Besuchen 
zu übergeben ist untersagt: ausgenommen 1 bis 2 Stück Seife.«24 

V vseh Janžetovih pismih je mogoče zaslediti veliko naklonjenost in ljubezen do svojih 
staršev. V vsakem pismu sprašuje o njunem zdravju, počutju, ipd. Do očeta je opaziti spoštljiv 
odnos, do matere veliko ljubezen. Ta ljubezen se najbolj kaže v pismu za materin god iz dne 
12. novembra, kjer je med drugim zapisal:  

 
Majka! Neizmirna puščava štirih golih sten se razprostira okoli mene. Ali sredi 
te puščave leži blagoslovljen vrt, kjer cveto drhteče rajske rože. To je moje srce 
– polno sladkih čustev in vzvišenih misli. Šopek teh rož bi hotel, da natrgam in 

                                                           
17 Kolar, Preporodovci 1912-1914, 162–163. 
18 Lovšin, »Spomin na preporodovska leta«, 158. 
19 SI AS 1688, fasc. 30, pismo z dne 17. junija 1916. 
20 Kolar, Preporodovci 1912-1914, 164. 
21 SI AS 1688, fasc. 30, pismo z dne 16. februarja 1916. 
22 SI AS 1688, fasc. 32, pismo z dne 7. aprila 1916. 
23 SI AS 1688, fasc. 30, pismo z dne 18. marca 1916. 
24 »Kaznjencem je pošiljanje knjig ali hrane preko pošte, tako kot predajanje pri obiskih, prepovedano: razen 1 do 
2 kosa mila.« SI AS 1688, fasc. 30, pismo z dne 22. julija 1916.  
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jih Vam pošljem h svečanosti Vašega godu. Sprejmite ga mama, sprejmite 
zagotovilo moje najiskrenejše ljubavi in spoštovanja.25 

 
Leto 1917 je Janže preživljal na okrevanju v bolnišnici. Junija, ko je preteklo tretje leto 

prve svetovne vojne, je takratni cesar Karel I. sankcioniral odlok o amnestiji političnih 
zapornikov in s tem pomilostil tudi Janžeta. Vse pomiloščene zapornike so takrat poslali na 
nabor za vojsko, kamor pa zaradi svoje blaznosti ni bil sprejet. Tako je lahko po dolgih letih 
končno odšel domov.26 

 
Prihod iz zapora in delovanje po vojni 

Kmalu po prihodu iz zapora, ko je doma popolnoma okreval, se je Janže posvetil študiju 
prava v Pragi. Njegov študij je kmalu zmotil konec prve svetovne vojne in začetek bojev za 
slovensko severno mejo. Tem bojem se je Janže pridružil, saj ko »je klicala slovenska Koroška 
rešitve, se je nemudoma odpravil med legijonarje, branit tisto zemljo, za katero je žrtvovalo 
toliko junakov svoje življenje.«27 V bojih je bil ranjen in poslali so ga v ljubljansko vojaško 
bolnišnico, kjer je okreval. Vrnil se je k študiju, tokrat v Zagreb, kjer je leta 1923 tudi doktoriral 
in postal odvetnik. Še kot študent je sodeloval pri preoblikovanju študentskih organizacij in 
jugoslovanskega Ferijalnega saveza (tj. počitniška zveza, katero je oblikoval že pred vojno, ko 
se je vrnil s potovanja po Balkanu), kjer je pri sekciji v Beogradu tudi služboval.28  

Od leta 1927 naprej se je po vrnitvi iz Beograda posvetil pravništvu in kmečko-
delavskemu gibanju v Zvezi kmetskih fantov in deklet. Objavljal je v časopisih Gruda in 
Kmetski list. V času diktature je Zvezo usmerjal v ideje, ki jih je propagirala Jugoslovanska 
nacionalna stranka. Tako je bil septembra 1929 »med pobudniki ustanovitve Zveze slovenskih 
agrarnih interesentov.«29 Čez dve leti je septembra s sodelavci ustanovil Kmečko prosveto in 
bil njen predsednik do smrti. Prav tako je imel pomembno funkcijo v ljubljanski Zvezi 
slovenskih kmetov. 

Janžetovo življenje se je, kljub pestrosti, končalo razmeroma zgodaj. Osemnajstega 
julija leta 1934, dan preden bi dopolnil 42 let, je po hudi bolezni umrl na Rabu. V Grudi so mu 
v slovo zapisali:  

 
Vest o tako nenadni in tragični smrti našega neustrašnega kmetskega borca je 
globoko pretresla vso slovensko javnost, naše mladinske vrste pa so onemele ob 
bridki izgubi svojega najboljšega tovariša, učitelja, voditelja in borca.  

Ves v rožah in cvetju je ležal na svojem domu v Linhartovi ulici. In 
poslednjič so prišli k njemu vsi njegovi: tisoči prijateljev in znancev, od blizu in 
daleč kmetski možje in žene, fantje in dekleta, da ob mrtvem truplu pomolijo za 
dušo tovariša Janžeta — tega apostola kmetske ideje in duha. [...] 

V grozi so se stisnila srca, ko so nato udarila na krsto gruda domače 
zemlje, ki jo je tov. Janže Novak tako strastno ljubil in se zanjo boril vse svoje 
življenje kot najzvestejši sin in borec za kmetske in delavske pravice. Tesnobno 
in tiho se je razšla z domačega pokopališča množica in ostavila truplo pokojnika 
ob strani drage njegove žene Marije, v domači zemlji, med številnimi venci, 
rožami in cvetjem. Ž njo je šel duh kmetske ideje, ki jo je pok. tov. Janže Novak 
tako neustrašno oznanjal širom slovenske zemlje.30 

                                                           
25 SI AS 1688, fasc. 30, pismo z dne 12. novembra 1916. 
26 Kolar, Preporodovci 1912-1914, 164. 
27 Kolar, Preporodovci 1912-1914, 164. 
28 Kolar, Preporodovci 1912-1914, 164; Enciklopedija Slovenije, s.v. »Janže Novak.« 
29 Enciklopedija Slovenije, s.v. »Janže Novak.« 
30 Neznano, »Zadnja pot tovariša Janžeta Novaka,« 217–218. 
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Sklep 
Preporodovec Janže Novak je v svojem kratkem življenju preživel marsikaj. Že v 

začetku svojega delovanja se je moral spopadati z ovirami državnih represivnih organov, sploh 
v Gorici, od koder se je moral zaradi svojega uspešnega delovanja odseliti.  

Sarajevski atentat je botroval temu, da so bili tudi preporodovci uvrščeni med državi 
nevarne, saj so simpatizirali s Srbijo. Janže Novak je bil takrat aretiran in zaprt, najprej v 
ljubljanski jetnišnici, zatem v graški zapor v Karlau. Tu se je moral spopasti s trdim zaporniškim 
življenjem in boj bi kmalu izgubil, če ga ne bi sprejeli v bolniško oskrbo. Minevanje zaporniških 
dni je poskušal pospešiti s študijem prava in z dopisovanjem z domačimi.  

Uspelo mu je dočakati dan, ko je bil pomiloščen in se mu izogniti služenju vojske ter se 
vrniti domov v Notranje Gorice. Tu si je nabral novih moči ter se odpravil študirat v Prago, kjer 
je dočakal konec vojne in razpad države. Bil je mladenič s točno določenimi vizijami in cilji, 
katere je uspel doseči tako z udeležbo v bojih za severno mejo kot s promoviranjem na zagrebški 
univerzi. 

Zadnja leta svojega življenja je preživel v jugoslovanski državi, kot si je vedno želel, in 
sodeloval pri številnih društvih in časopisih. Po hudi bolezni je v dvainštiridesetem letu starosti 
umrl na Rabu. 
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Tadej Čopar 

Območje občine Šmartno pri Litiji med obema svetovnima vojnama 
 

Povzetek 
Občina Šmartno pri Litiji je bila v času med obema vojnama samostojna občina, v kateri 

je potekalo živahno gospodarsko, izobraževalno in društveno dogajanje. V Šmartnem in okolici 
je v tem času delovalo več gostiln, trgovin in manjših obrtnih delavnic ter dva večja 
gospodarska obrata: Usnjarna Knaflič in Tovarna pohištva in stavbnega materiala Izgoršek. 
Šmarska župnija je obsegala osem podružnic vse do leta 1936, ko je bila ustanovljena župnija 
Litija in so se iz šmarske župnije odcepile tri podružnice. V Šmartnem in okolici je delovalo 
več šol (osnovne šole v Šmartnem, Veliki Kostrevnici in Javorju, obrtna šola) in društev 
(Prosvetno društvo, Sokoli, gasilsko društvo v Šmartnem, pevsko društvo Zvon). 

 
Ključne besede: Šmartno pri Litiji, občina, 1918–1941 

 
*** 

 
Občina Šmartno pri Litiji je obstajala kot samostojna občina že pred prvo svetovno 

vojno in je takšen položaj ohranila skozi celotno obdobje med obema vojnama. Samostojnost 
je ohranila tudi po letu 1933, ko je bil sprejet Zakon o občinah in se je število občin v Dravski 
banovini zmanjšalo s 1072 (v letu 1931) na 362 (v letu 1933).1 Šmarski občini sta se takrat 
pridružili katastrska občina Ježen Vrh iz občine Gradišče in katastrska občina Jablanica iz 
občine Litija.2 Do nekaterih sprememb je prišlo leta 1936, ko je bila ustanovljena občina 
Primskovo,3 in leta 1937, ko je bila jablaniška dolina ponovno priključena občini Litija.4  

V letu 1921 je bilo v občini Šmartno pri Litiji 2259 prebivalcev, v letu 1931 pa 2487.5 
Isti podatek o številu prebivalcev za leto 1931 je zapisan tudi v Splošnem pregledu Dravske 
banovine iz leta 1939, ki navaja tudi, da površina občine Šmartno pri Litiji meri 4493 ha 81 a 
72 m2.6 Krajevni leksikon Dravske banovine iz leta 1937 navaja, da ima občina 3311 
prebivalcev in da meri površina občine 5836 ha.7 Glede na podatke, ki jih navaja Splošni 
pregled Dravske banovine (podatki o številu prebivalcev se sicer nanašajo na leto 1931), so bile 
v tem času izmed 17 občin v litijskem okraju le štiri takšne, ki so imele večje število prebivalcev 
od šmarske občine z 2487 prebivalci (Litija: 5145, Stična: 2560, Šent Vid pri Stični: 3294, 
Zagorje ob Savi: 9003).8 Spletna stran statističnega urada RS navaja, da je imela leta 2013 
občina Šmartno pri Litiji 5532 prebivalcev, površina pa je takrat merila 95 km2.9 

Leta 1931 je Šmartno pri Litiji imelo 456 prebivalcev, takrat ločeno Ustje pa 247.10 Za 
primerjavo naj navedemo, da je imela Litija takrat 673 prebivalcev in Zagorje ob Savi 1227 
prebivalcev.11 Marca 2016 spletna stran Statističnega urada RS navaja za Šmartno pri Litiji 

                                                           
1 Grafenauer, Lokalna samouprava na Slovenskem, 231 in 234. 
2 Grafenauer, Lokalna samouprava na Slovenskem, 234; »Uredba o spojitvi občin v Dravski banovini,« Službeni 
list Kraljevske banske uprave Dravske banovine, 877 in 884. 
3 »Uredba o ustanovitvi občine Primskovo,« Službeni list Kraljevske banske uprave Dravske banovine, 490. 
4 Župnišče Šmartno pri Litiji, Župnijska kronika 1895–1940. 
5 Grafenauer, Lokalna samouprava na Slovenskem, 185–186, 224 in 226. 
6 Splošni pregled Dravske banovine, 136. 
7 Krajevni leksikon Dravske banovine, 319. 
8 Splošni pregled Dravske banovine, 133–137. 
9 http://www.stat.si/obcine/Vsebina.aspx?leto=2015&id=178 (Dostop: 20. 3. 2016). 
10 Splošni pregled Dravske banovine, 136. 
11 Splošni pregled Dravske banovine, 134 in 137. 
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1456 prebivalcev, za Litijo 6420 in za Zagorje ob Savi 6893 prebivalcev. Iz tega lahko 
sklepamo, da je uradno število prebivalcev v zadnjih desetletjih v Šmartnem naraščalo nekoliko 
počasneje kot v drugih dveh omenjenih krajih.12 

Do leta 1927 je bil šmarski župan Leopold Hostnik, leta 1927 je župan postal Ernest 
Drčar, leta 1931 Ferdinand Tomažin, leta 1933 Josip Strman in leta 1936 Ignac Rus.13 Pri 
volitvah na državni ravni se je v šmarski občini v dvajsetih letih pokazala velika prevlada SLS, 
ki je v šmarski občini dobila leta 1920 56,4 %, pozneje pa več kot 70 % (leta 1923 skoraj 80 
%). V tistem času je SLS prevladovala tudi na lokalnih volitvah. V tridesetih letih, zaradi 
uvedbe diktature, volitev v takšni obliki, kot se omenjajo v dvajsetih letih, ni bilo več, zato za 
poznejše obdobje takšna analiza ni mogoča.14  

Po poročanju starejše občanke se je prebivalstvo na tem območju preživljalo večinoma 
s poljedelstvom, nekateri posamezniki pa so našli delo tudi drugje, npr. v gostilnah, trgovinah 
in manjših obrtnih delavnicah, ki so takrat delovale v Šmartnem in bližnji okolici. Nekateri so 
delo našli tudi v Predilnici Litija ter rudniku svinca Sitarjevec in njegovi topilnici v Litiji. V 
literaturi se za Šmartno v obravnavanem obdobju navajata dva pomembnejša gospodarska 
obrata: usnjarna Knaflič in Izgorškov mizarski obrat. Ta dva obrata sta v tem času tehnološko 
napredovala in uspešno delovala. Izgorškov mizarski obrat je npr. izdeloval opremo za Narodno 
in univerzitetno knjižnico v Ljubljani in bežigrajsko gimnazijo.15 Na splošno premoženjsko 
stanje prebivalstva ni bilo ugodno, saj se o pomanjkanju poroča že v dvajsetih letih, še posebej 
pa v času gospodarske krize v tridesetih letih.16  

Za obravnavano območje je bila v tem obdobju pomembna pridobitev elektrika. 
Elektrifikacija šmarske občine je potekala v dveh fazah. Prva faza je potekala takoj po prvi 
svetovni vojni, ko je lastnik tovarne pohištva Izgoršek ob potoku postavil majhno elektrarno in 
z električno energijo oskrbel še ostale hiše v Šmartnem.17 Druga faza je potekala tik pred drugo 
svetovno vojno z napeljavo »banovinske elektrike« iz Velenja. Ta naj bi bila v Šmartno 
napeljana julija 1940,18 dogovarjanja v tej smeri pa so potekala že vsaj leta 1937.19 

Splošni pregled Dravske banovine iz leta 1939 omenja za ozemlje šmarske občine dve 
župniji: župnijo Šmartno pri Litiji in župnijo Javorje.20 Župnija Šmartno pri Litiji je imela takoj 
po prvi svetovni vojni osem podružnic (Breg, Brezje, Gradišče, Jablanica, Liberga, Litija, Št. 
Jurij, Vintarjevec), po letu 1936 pa le še pet (Brezje, Gradišče, Jablanica, Liberga, 
Vintarjevec).21 Razlog za to ozemeljsko spremembo je ustanovitev župnije Litija leta 1936, ko 
je prišlo do odcepitve treh šmarskih podružnic (Breg, Litija, Št. Jurij). Takrat je Litija postala 

                                                           
12 
http://www.stat.si/KrajevnaImena/default.asp?txtIme=&selNacin=kjerkoli&selTip=naselja&cmd=++Poi%9A%
E8i++ (Dostop: 20. 3. 2016). 
13 Župnišče Šmartno pri Litiji, Župnijska kronika 1895–1940.; NŠAL 14, Vizitacije 1600–1966, škatla 17, mapa 
»1927«, Dekanija Šmarije, župnija Šmartno pri Litiji (zaporedna številka 23), »Promemoria. Šmartno pri Litiji.« 
(1927); ZAL, LIT 3, škatla 1, mapa 1, Zapisniki sej 1913–1938. 
14 Župnišče Šmartno pri Litiji, Župnijska kronika 1895–1940. 
15 Sinigoj, »Usnjarstvo v Šmartnem pri Litiji,« 245–255; Marin, Nastanek in razvoj industrije v Šmartnem pri 
Litiji, 25–28. 
16 NŠAL 14, Vizitacije 1600–1966, škatla 16, mapa »1923«, Dekanija Litija, župnija Šmartno pri Litiji (zaporedna 
številka 40), »Promemoria. Šmartno pri Litiji.« (20. 5. 1922).; Župnišče Šmartno pri Litiji, Župnijska kronika 
1895–1940. 
17 Ivančič Lebar, »Območje občin Litija in Šmartno pri Litiji med obema svetovnima vojnama,« 620.; Marin, 
Nastanek in razvoj industrije v Šmartnem pri Litiji, 25–26. 
18 Župnišče Šmartno pri Litiji, Župnijska kronika 1895–1940. 
19 ZAL, LIT 3, škatla 1, mapa 1, Zapisniki sej 1913–1938. 
20 Splošni pregled Dravske banovine, 136. 
21 NŠAL, ŽA Šmartno pri Litiji, Spisi, škatla 6, mapa »Cerkveni računi 1919,« Rešitev računa za leto 1919 (cerkev: 
Šmartno pri Litiji) iz 3. 8. 1922; NŠAL, ŽA Šmartno pri Litiji, Spisi, škatla 6, mapa »Cerkveni računi 1936,« 
Rešitev računa za leto 1936 (cerkev: Šmartno pri Litiji) iz 13. 4. 1937. 
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župnija, Breg in Št. Jurij pa njeni podružnici. Novoustanovljeno župnijo Litija so sestavljali 
kraji, ki so prej pripadali trem različnim župnijam: Šmartno pri Litiji, Sava in Vače.22 V župniji 
Šmartno pri Litiji sta v času med obema vojnama delovala dva župnika: Matej Rihar (1918–
1930) in Anton Gornik (1930–1941).23 Del občine Šmartno pri Litiji je spadal pod župnijo 
Javorje. Javorska župnika, ki ju omenjajo viri, sta Franc Indof in Tomaž Javornik.24 

V času med obema vojnama so v šmarski občini delovale tri osnovne šole: v Šmartnem 
pri Litiji, Veliki Kostrevnici in Javorju. V Šmartnem in Javorju je šola obstajala že pred prvo 
svetovno vojno, v Veliki Kostrevnici pa je bila ustanovljena leta 1929. Osnovna šola v 
Šmartnem je bila pred prvo svetovno vojno štirirazrednica, leta 1919 je bila razširjena v 
petrazrednico, leta 1926 v šestrazrednico, leta 1941 pa v sedemrazrednico.25 Med leti 1904 in 
1926 je na šoli kot šolski upravitelj deloval Mihael Debelak, po letu 1926 pa Maks Kovačič. V 
zadnjih letih pred drugo svetovno vojno je imela šola osem oddelkov (šest razredov, ena 
vzporednica, oddelek za oddaljene), okrog 400 učencev, 4 učne sobe in 8 učiteljev.26 Osem 
oddelkov za šmarsko šolo navaja tudi Krajevni leksikon Dravske banovine iz leta 1937. Iz tega 
vira je razvidno, da je bila takrat šmarska šola (če upoštevamo šole, ki so bile v sedežih občin) 
v litijskem okraju četrta najbolj razvita šola izmed petnajstih. Razvitejše so bile šole v Zagorju 
ob Savi (16 oddelkov), Litiji (10 oddelkov) in Št. Vidu pri Stični (9 oddelkov).27 Osnovna šola 
v Veliki Kostrevnici je bila dvorazredna, število učencev pa se je v času med obema vojnama 
večino časa gibalo med 40 in 60.28 Obrtna nadaljevalna šola v Šmartnem pri Litiji je delovala 
med leti 1898 in 1941, a je bil znotraj tega obdobja pouk za nekaj let prekinjen. V dvajsetih 
letih so na tej šoli poučevali dva do trije učitelji, šola pa je imela dva razreda (nekaj časa tudi 
pripravljalni razred).29 Na območje šmarske občine je vplivala tudi meščanska šola, ki je 
delovala v Litiji med leti 1935 in 1941.30 

V obdobju med obema vojnama je v Šmartnem delovalo več društev: Prosvetno društvo 
(v okviru tega društva je deloval odsek Orli), Sokoli, gasilsko društvo in pevsko društvo Zvon. 
Sokol v Šmartnem je bil kot samostojno društvo ustanovljen leta 1934 in je izšel iz litijskega 
Sokola (ustanovljenega leta 1908). Ostala tri društva so bila ustanovljena že pred prvo svetovno 
vojno.31 Prosvetno društvo je zaradi diktature v tridesetih letih za nekaj časa prenehalo z 

                                                           
22 Otrin, »Ustanovitev župnije Litija leta 1936,« 679. 
23 Župnišče Šmartno pri Litiji, Župnijska kronika 1895–1940.; Avbelj, Jubilej župnijske cerkve sv. Martina, 83 in 
86. 
24 ZAL, LIT 22, škatla 1, mapa 1, Šolska kronika (1873) 1945–1974, poglavje: »Razvoj šole«; Dolšek, Niti 
življenja: življenjepisi Šmarčanov, Litijanov in okoličanov, 16–17, 85 in 331. 
25 Sedevčič, Šmartno in šola skozi čas, 43–44, 145 in 146; Slovenski šolski muzej, dokumentacijska zbirka, mapa 
osnovne šole Šmartno pri Litiji, Nekaj iz kronike šmarske šole. 
26 Slovenski šolski muzej, dokumentacijska zbirka, mapa osnovne šole Šmartno pri Litiji, Predmet: Ljudska šola 
v Šmartnem pri Litiji, - gradivo za šolski muzej v Ljubljani; ZAL, LIT 30, škatla 4, mapa 44, Zapisnik proračunske 
seje krajevnega šol. odbora v Šmartnem pri Litiji 10. 7. 1938; ZAL, LIT 30, škatla 4, mapa 45, Zapisnik 
proračunske seje krajevnega šol. odbora v Šmartnem pri Litiji 25. 6. 1939; ZAL, LIT 30, škatla 4, mapa 46, 
Zapisnik proračunske seje krajevnega šol. odbora v Šmartnem pri Litiji 25. 8. 1940. 
27 Krajevni leksikon Dravske banovine, 310–333. 
28 Sedevčič, Šmartno in šola skozi čas, 145; Krajevni leksikon Dravske banovine, 321; ZAL, LIT 33, škatla 1, 
mapa 1, Šolska kronika (OŠ Velika Kostrevnica, 1929–1937); ZAL, LIT 33, škatla 1, mapa 2, Šolska kronika (OŠ 
Velika Kostrevnica, 1937–1963). 
29 Sedevčič, Šmartno in šola skozi čas, 43; ZAL, LIT 36, škatla 4, mapa 37, Statistički podatki Obrtne nadaljevalne 
Škole (akad.) u Šmartnem za 1919/20–1929/30. god.; Breznikar, Obrtno šolstvo v Šmartnem pri Litiji, 18.; ZAL, 
LIT 3, škatla 1, mapa 1, Zapisniki sej 1913–1938. 
30 Damjan, Litijsko šolstvo skozi čas, 104 in 109. 
31 Župnišče Šmartno pri Litiji, Župnijska kronika 1895–1940.; Sedevčič, Šmartno in šola skozi čas, 22; »Občni 
zbor Sokola v Šmartnem« Slovenski narod, 22. 1. 1935, 2; »Smrt zglednega narodnjaka« Jutro (ponedeljska 
izdaja), 23. 12. 1940, 2; PGD Šmartno pri Litiji (gasilski dom), Kronika gasilnega društva v Šmartnem 1906.; PGD 
Šmartno pri Litiji (gasilski dom), Sejni zapisnik prostovoljnega gasilnega društva v Šmartnem.; PGD Šmartno pri 
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delovanjem. Razpuščeno je bilo leta 1932 in bilo ponovno vzpostavljeno leta 1935.32 Med 
Prosvetnim društvom iz katoliškega tabora in Sokoli iz liberalnega tabora so bila prisotna 
nasprotja. Tekmovali so tako v telovadbi kot v organizaciji iger. Društvi sta imeli vsaka svojo 
dvorano in telovadišče na prostem.33  
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Litiji (gasilski dom), Zapisnik odborovih sej in občnih zborov gasilnega društva v Šmartnem.; Žužek, Zvon 1890–
1990, 6-19.; Kotar, »Začetki gasilstva v našem kraju,« 9. 
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Saša Jerič 

Katinska afera 
 

Povzetek 
Spomladi leta 1940 je prišlo do usmrtitve14.736 poljskih vojnih ujetnikov po naročilu 

Stalina, in sicer na območju Smolenska v takratni Sovjetski zvezi. Preden je leta 1943 izbruhnila 
t.i. Katinska afera je v javnosti veljalo, da so poljske vojne ujetnike usmrtili Nemci. Katinska 
afera je z razkritjem krivca za enega največjih vojnih zločinov, storjenih med drugo svetovno 
vojno, povzročila velik šok med poljskim prebivalstvom in svetovno javnostjo, nenazadnje pa 
je tudi prinesla jasnejši vpogled v takratno politiko imperializma velesil. Afera je namreč 
pokazala dejanski evropski »balance of power«. 

 
Ključne besede: Katin, pakt Ribbentrop-Molotov, NKVD, nacistična Nemčija, Sovjetska 
zveza 
 

*** 
 

Pred začetkom druge svetovne vojne so evropske države iskale nova in stara 
zavezništva. Ko je Sovjetski zvezi spodletela sklenitev sporazuma z zahodnimi velesilami, z 
namenom da bi Baltske države, Poljsko, Moldavijo ter druge v neposredni soseščini obvarovala 
pred naraščajočo grožnjo nemškega rajha, se je obrnila prav k slednjemu. 23. avgusta 1939 sta 
zunanja ministra Sovjetske zveze in Nemčije, Vjačeslav Molotov in Joachim von Ribbentrop v 
Moskvi, podpisala desetletni pakt o nenapadanju, ki je dve, sami po sebi nezdružljivi, državni 
ideologiji povezal s sporazumom. Pakt o nenapadanju je vseboval še gospodarsko pogodbo in 
najbolj zanimiv del sporazuma – skrivni protokol, ki je določal razdelitev interesnih in vplivnih 
sfer obeh podpisnic v Evropi. Manj kot mesec po podpisu sporazuma je Sovjetska zveza, brez 
uradne vojne napovedi, 7. septembra 1939 napadla vzhodno Poljsko. Na Poljskem je že tako 
vladal kaos, Saj je Nemčija 1. septembra 1939 vdrla v zahodni del države in si ga tudi 
priključila. Le malo časa je trajalo, da so boljševiki povsem zlomili odpor. Samo dva tedna je 
bilo potrebno, da je Rdeča armada ob hitrem napredku povsem obkolila poljsko vojsko. Ujetih 
je bilo skupno 230.000 pripadnikov poljskih oboroženih sil, od tega 12 generalov in okoli 5000 
častnikov. Žalostna usoda teh poljskih častnikov pomeni bistvo vprašanja, ki se je v zgodovino 
zapisalo kot Katinski »primer« Njena vlada je pobegnila v London, na čelu poljske vlade v 
izgnanstvu je ostal general Władisław Sikorski.1  

Odločitev politbiroja 5. marca 1940, da se ustreli poljske vojne ujetnike v treh posebnih 
taboriščih Ostaškov, Starobelsk in Kozelsk, pa tudi tiste v zaporih v zahodni Belorusiji in 
Ukrajini, je pognala NKVD-jev morilski stroj v delovanje. Dokument, ki ga je vodja NKVD-ja 
in komisar za notranje zadeve ZSSR Lavrencij Berija tega dne poslal Stalinu, vsebuje podatke, 
da je Stalin naročil umor 4736 poljskih vojnih ujetnikov iz teh treh taborišč. Med njimi je bilo 
295 generalov, polkovnikov in podpolkovnikov, 2080 majorjev in stotnikov, 6049 častnikov in 
nižjih častnikov, 1030 uradnikov, policistov, žandarjev, zaporniških paznikov, obveščevalnega 
osebja, 144 duhovnikov in naseljencev na obmejnih območjih ter 5138 podčastnikov in 
orožnikov. Berija je v dokumentu številka 794/B, ki so ga naknadno podpisali tudi Stalin in 
ostali pomembni ruski politiki ter generali Kliment Vorošilov, Vjačeslav Molotov, Anastas 
Mikojan, Mikhael Kalinin in Lazar Kaganovič, zapisal: 

  

                                                           
1 Koslav, Dogajalo se je za kulisami. 71–72; Cienciala, Katyn: a crime without punishment, 120. 
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Veliko število nekdanjih pripadnikov poljske vojske, uslužbenci poljske policije 
in obveščevalnih služb, člani poljskih nacionalističnih in kontrarevolucionarnih 
strank, člani, ki so izpostavljeni kontrarevolucionarnim odporniškim skupinam, 
pobeglih in drugih – vsi od njih zapriseženi sovražniki sovjetske oblasti in polni 
sovraštva do sovjetskega sistema – so trenutno pridržani v vojnih taboriščih 
NKVD-ja ...Vojaški in policijski častniki v taboriščih nameravajo nadaljevati 
svoje kontrarevolucionarne aktivnosti in izpeljati protisovjetsko agitacijo. Vsak 
od njih le čaka na izpustitev, da bo lahko nadaljeval aktivno borbo proti sovjetski 
oblasti.2  
 
Poleg tega je politbiro izdal ukaz za deportacijo 25.000 članov družin vojnih ujetnikov, 

ki so jih deportirali v Kazahstan. Eksekucije zapornikov v treh že prej omenjenih taboriščih so 
se odvijale od začetka aprila do konca maja 1940. Zadnji transport ujetnikov je zapustil 
taborišče v Kozelskem 12. maja, vendar teh ujetnikov niso poslali v Katin, ampak v taborišče 
Jukhnov.3 

Do sedaj ni bila najdena nobena priča, ki bi lahko opisala pokol v Katinu, kot sta se 
denimo našli za pokola v Ostaškovu in Starobelsku. Večina ujetnikov je bila prepeljana iz 
taborišča v Kozelsku, nato skozi Smolensk do železniške postaje Gnezdovo, ležeče 6,5 
kilometra stran od mesta Katin. Od tam so jih peljali na področje, imenovano Kozje gore, kjer 
leži mesto Katin. Čeprav očitno nobena priča ni preživela, je ekshumacija (pod nadzorom 
Nemcev) med aprilom in junijem 1943 pokazala, da je večina žrtev imela roke ob telesu, 20 % 
žrtev pa je imelo roke zvezane na hrbtu. Kasnejše raziskave so pokazale, da so ujetniki pred 
usodnim strelom v zatilje stali na nogah ali klečali na kolenih. Zanimivo je dejstvo, ki še vedno 
bega mnoge zgodovinarje,in sicer to, da so bili ujetniki ustreljeni v zatilje z nemškimi pištolami 
Walther, ki so bile po besedah priče, vojaka Tokareva iz NKVD-ja, ki je sodeloval pri pobojih 
v taborišču Ostaškov, manj zanesljive od sovjetskih pištol Nagan kalibra 7.65 mm.4 

Iskanje pogrešanih oficirjev se je začelo že veliko pred tem, ko je spomladi 1943 prišlo 
do razkritja množičnih grobišč. Izbrani preživeli iz vseh treh taborišč so bili premeščeni sprva 
v Jukhnov blizu mesta Smolensk, nato pa v taborišče Griazovetz. Znano je, da je veliko teh, ki 
so bili premeščeni v taborišče Griazovetz, bilo prosovjetsko usmerjenih. Večina jih je v to 
taborišče prišla na željo ruske obveščevalne službe NKVD, saj so po večini že od prej bili agenti 
raznih obveščevalnih služb, spet drugi pa so se gotovi smrti izognili zaradi (po mnenju NKVD) 
svojega potenciala, ki bi lahko bil uporaben za namene Sovjetske zveze. Ne glede na (s strani 
NKVD) postavljene kriterije, kdo bo preživel in kdo ne, so preživeli še vedno gojili patriotska 
čustva do poljske države. Vodstvu taborišča so tako povzročali nemalo težav; slednje je ujetnike 
prisililo, da so brali marksistična dela in jim prepovedali dopisovanje s sorodniki. Ujetniki so 
se nekajkrat uprli in grozili celo z gladovno stavko.5 

Poleti 1941, ko je nemška vojska napredovala proti Sovjetski zvezi, so se ujetniki iz 
Griazovetza pridružili nekaj sto poljskim častnikom. Jeseni 1940 je majhna skupina poljskih 
prosovjetskih oficirjev pod vodstvom polkovnika Zygmunta Berlinga, ki sta ga za to funkcijo 
izbrala Lavrencij Berija in Merkulov, začrtala načrt za ustanovitev poljske divizije v Rdeči 
armadi. Ironično je dejstvo, da je istočasno, torej oktobra 1940, Berija denarno nagradil delavce 
NKVD-ja, ki so posredno ali neposredno pomagali pri eksekuciji poljskih vojnih ujetnikov v 
vseh treh taboriščih. Ko je Berling januarja 1941 Beriji naštel okoli 500 častnikov, ki bi jih 
vključil v to armado, ga je Berija vprašal, če so le-ti nameščeni v taboriščih Kozelsk in 

                                                           
2Stalin's order, http://www.katyn.org.au/beria.html (pridobljeno dne 14. 11. 2015). 
3Cienciala, Katyn: a crime without punishment, 121. 
4Cienciala, Katyn: a crime without punishment, 124–129 in 133; Lebedeva, Četrta delitev Poljske; Paul, Katyn, 
206. 
5Cienciala, Katyn: a crime without punishment, 206–207. 
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Starobelsk. Ko je dobil pritrdilen odgovor, je Berija povedal, da ti vojaki niso v Sovjetski zvezi, 
nakar je Berling zaključil, da so potem enostavno zapustili državo. Ta dogodek dobro ponazori 
situacijo, kako se ostali Poljaki za časa eksekucij poljskih vojnih ujetnikov niso niti malo 
zavedali, kakšna usoda je doletela njihove rojake.6 

22. junija 1941 je prišlo do nepričakovanega preobrata: začela se je nemška operacija 
Barbarossa. Hitler je enostransko prelomil pakt Ribbentrop-Molotov in napadel Sovjetsko 
zvezo. Ta nenadni in za Stalina nepričakovani preobrat je bil ključnega pomena pri odkritju 
zločina, ki ga je Sovjetska zveza izvedla nad poljskimi vojnimi ujetniki. 30. julija leta je general 
Władisław Sikorski, vodja poljske vlade v izgnanstvu in poveljnik poljskih oboroženih sil v 
Londonu, s sovjetskim veleposlanikom Ivanom Majskim podpisal sporazum o ponovni 
vzpostavitvi poljsko-sovjetskih odnosov, ki so bili septembra 1939, ko je Sovjetska zveza 
napadla Poljsko, nasilno prekinjeni. Čeprav so trije ministri poljske vlade v izgnanstvu v protest 
proti sklenitvi tega sporazuma odstopili iz svojih služb, je Sikorski sporazum zagovarjal kot 
zelo pomembnega. Očitno si je želel, da bi se odnos med Poljsko in Sovjetsko zvezo izboljšal, 
njegov glavni cilj pa je bil znova organizirati poljsko vojsko iz vrst poljskih vojnih ujetnikov. 
Sporazum je bil podpisan 30. julija 1940. Ko so tako oktobra 1941 poljski vojaki začeli prihajati 
v poljske vojaške centre, razporejene po Sovjetski zvezi v Buzuluku, Tatiščevu in Totskovu 
(blizu Samare), so poljske vojaške oblasti opazile, da častnikov iz taborišč Kozelsk in 
Starobelsk ter policistov in orožnikov iz taborišča Ostaškov ni bilo. Poljski veleposlanik v 
Moskvi, Stanisłav Kot, je začel poizvedovati po pogrešanih ujetnikih pri sovjetskem zunanjem 
ministru Molotovu, njegovem namestniku Andreju Višinskemu in celo pri Stalinu samem. 
Odgovor je bil vedno enak, namreč da so bili ujetniki izpuščeni. Sovjetska oblast je trdila, da 
naj bi večina pogrešanih odšla v Mandžurijo.7 

Velika Britanija in ZDA so začele pritiskati na Sovjetsko zvezo, naj amnestira vse 
vojne ujetnike in jih čim prej premesti na Bližnji vzhod. To je Stalin po pregovorih tudi storil. 
Decembra 1941 je odobril premik poljske armade in civilistov iz Sovjetske zveze najprej v 
Uzbekistan, nato pa v Teheran. Od tam so nato poljski vojaki napredovali do Italije, kjer so 
potem leta 1943odigrali pomembno vlogo pri kapitulaciji Italije, ko se jih je veliko borilo pri 
bitki za Monte Cassino.8 

Nemci so območje okoli mesta Smolensk okupirali julija 1941. 537. obveščevalni polk 
se je ustalil v nekdanji stavbi NKVD-ja v bližini Kozje gore. Ti hribi se nahajajo na vzhodni 
meji Katinskega gozda, v bližini dveh katinskih vasi in železniške postaje Gnezdovo, kar je 
približno 20 kilometrov severozahodno od Smolenska. Poleti leta 1942 je nekaj Poljakov, ki so 
bili zaposleni pri nemški civilni in vojaški organizaciji Todt, v teh krajih od lokalnega 
prebivalstva izvedelo, da naj bi bili poljski častniki ustreljeni v Katinskem gozdu. Nemci so ob 
tej šokantni novici takoj naročili izkopavanja. Našli so nekaj poljskih vojaških insignij in 
človeških kosti, ki pa tedaj niso pritegnilo širše nemške pozornosti. Zadeva je dobila takšno 
nadaljevanje: poročnik Friedrich Ahrend, komandant 537. obveščevalnega polka, je v začetku 
1943 opazil volčjo sled, on kateri so bile potem najdene človeške kosti. Začelo se je zasliševanje 
lokalnega ruskega prebivalstva o tem, če so vaške govorice o streljanju v gozdu resnične. 
Ahrend je naročil kopanje večjih razsežnosti, kar je naposled pripeljalo do odkritja množičnega 
grobišča. Tako je bil odkrit eden izmed treh največjih krajev zločina. Grobišča v Katinskem 
gozdu so Nemci, zaradi nasilne narave usmrtitev, poimenovali »katinski masaker«. Z 
nadaljevanjem izkopavanj so počakali do 29. marca, saj se je šele do takrat zamrznjena zemlja 
odtalila. Nemška propaganda je kmalu spoznala vrednost tega odkritja in se ga je odločila 
izrabiti v svoje politične namene. To pa predvsem zato, da bi si zavarovala podporo Poljakov v 
                                                           
6Cienciala, Katyn: a crime without punishment, 208; Lebedeva, Četrta delitev Poljske. 
7Cienciala, Katyn: a crime without punishment, 208–209; Koslav, Dogajalo se je za kulisami, 72; Lebedeva, Četrta 
delitev Poljske. 
8Cienciala, Katyn: a crime without punishment, 211. 
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nemškem delu Poljske in zato, da bi dosegla razkol med zavezniki. Prvič je odkritje množičnega 
grobišča v Katinskem gozdu prišlo v javnost 11. aprila 1943. O njem je poročala nemška 
časopisna agencija Trans-Ozean. Predvajala je poročilo nemških vojaških oblasti, ki so v bližini 
Smolenska odkrili množično grobišče, napolnjeno z okoli 3000 poljskimi častniki, ki jih je 
verjetno pobil NKVD februarja in marca 1940. Identifikacija nekaterih žrtev je bila mogoča 
preko raznih osebnih papirjev, ki so jih našli zraven trupel. Sovjetska propaganda je na obtožbe 
odgovorila, da so pošastne in zanikala vso krivdo. Nemce so obtoževali, da so oni postrelili 
Poljake z nekaj ruskimi domačini vred.9 

Tako se je začela Katinska afera – tako sovjetska kot tudi nemška stran sta ena drugo 
obtoževali za pokole, pri tem pa je imela vsaka svoje namere in koristi. Šele 13. aprila je bila 
celotna svetovna javnost seznanjena z nemškim odkritjem: službeno poročilo je podal berlinski 
radio. Propagandna vojna je nato trajala še nekaj časa. Poljska javnost je bila pretresena, sum 
je očitno padel na Kremelj. Zdelo se je, kot da so pri iskanju pogrešanih častnikov le našli 
manjkajoči delček v sestavljanki. General Sikorski je z nekaj člani poljskega kabineta 
razpravljal o katinskem primeru. Po razpravi je poslal noto sovjetski ambasadi z zahtevo po 
razjasnitvi. Poleg tega je zahteval, naj mednarodni Rdeči križ razišče zadevo in na podlagi 
raziskanega poda izjavo, kdo je bil odgovoren za ta zločin. Na poljske zahteve je med prvimi 
odgovoril britanski premier Winston Churchill, ki je Poljakom obljubil pomoč, vendar šele po 
koncu vojne, saj ni mogel tvegati izgube tako močnega zaveznika, kot je bila Sovjetska zveza. 
Stiki so bili naposled pretrgani 26. aprila 1943. Temu sta ameriški predsednik Franklin D. 
Roosevelt in Churchill nasprotovala, ker bi to pomenilo omajanje odnosov med zavezniki. 
Zavezniki so pritisnili na generala Sikorskega, češ da sedaj ni pravi čas za razčiščevanje 
katinske afere, in ga celo pripravili do tega, da je preklical naročeno mednarodno preiskavo.10 

Kot je že omenjeno, so na nemški strani afero poskušali izkoristiti na najboljši možen 
način. Goebbels je celo poslal poziv mednarodnemu Rdečemu križu v Ženevo, naj ta zadevo 
čim prej razišče. Takoj po odkritju grobišč in tudi po vojni, so potekale tri preiskave grobišč. 
Prvo preiskavo leta 1943 je vodil državni vodja nemških zdravnikov Leonardo Conti. Pomagalo 
mu je 12 zdravnikov iz Belgije, Bolgarije, Danske, Finske, Italije, Hrvaške, Nizozemske, 
Češkoslovaške, Romunije, Švice, Slovaške in Madžarske, ki so grobove preiskali. V sklepnem 
zapisniku z dne 30. aprila 1943 so ugotovili, da so bili ujetniki ustreljeni marca in aprila 1941. 
Drugo pomembno preiskavo so izvedli Poljaki po vojni. Krakovski javni tožilec, dr. Roman 
Martini, je med poizvedovanjem uspel priti do nekaj imen častnikov NKVD-ja, ki so sodelovali 
pri katinskem pokolu. Vodja strelskega oddelka je bil Burjanov. Več Martiniju ni uspelo 
izvedeti, saj je bil 1946 umorjen. Tretjo preiskavo je odredila sovjetska vlada kmalu potem, ko 
so Rusi ponovno osvobodili področje Smolenskega. Navedli so 11.000 trupel, ki naj bi izvirala 
iz množičnega streljanja poljskih vojnih ujetnikov septembra 1942 v treh omenjenih 
taboriščih.11 

Eden izmed pokazateljev, da ZSSR nikakor ni hotela imeti opravka s katinskimi 
dogodki, je dejstvo, da je ruska vlada na sodišču za vojne zločine na svojo črno listo (na to listo 
je vsaka država udeleženka v vojni imela možnost napisati teme, za katere je predvidevala, da 
niso potrebne omembe) uvrstila Katin. Do razprave glede Katina je prišlo šele ob razpravah 
glede poljske države. Poljska je na seznam tem, ki jih je hotela obdelati kot sporne, seveda 
uvrstila Katin. Ko se je tema razvnela, so Sovjeti vso krivdo znesli na Nemčijo. Ko je 
nürnberško vojno sodišče 30. septembra in 1. oktobra 1945 izrekalo sodbe nacističnim vojnim 
zločincem, ni bil v razsodbi niti z eno besedo omenjen katinski primer. Katinsko vprašanje je 
tako še naprej ostajalo nerešeno. Moskva je še naprej zagovarjala svojo verzijo, da so Poljaki 

                                                           
9Cienciala, Katyn: a crime without punishment, 215–217. 
10Cienciala, Katyn: a crime without punishment, 217–218; Paul, Katyn, 208. 
11Heydecker, Nürnberški proces, 365. 
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iz navedenih treh taborišč enostavno izginili ali pa pobegnili v Mandžurijo. Povojna 
komunistična vlada na Poljskem je bila prisiljena sprejeti različico Moskve, čeprav tega večina 
Poljakov v izgnanstvu in neodvisni zgodovinarji nikoli niso sprejeli kot verodostojno različico. 
Prepričani so namreč bili, da so bili poljski vojni ujetniki ubiti. V času po drugi svetovni vojni 
je sledilo še nekaj preiskav grobišč, a vseskozi je veljalo, da so krivi Nemci.12 

Dve dejstvi sta bili ključni, da je Ruska federacija leta 1990 naposled priznala resnico 
glede Katina. Prvo je bil ultimat Wojciecha Jaruzelskega sovjetski vladi v prvih mesecih leta 
1990, da ne bo nadaljeval svojega predsedniškega obiska v Moskvo aprila 1990, če sovjetska 
vlada ne bo povedala resnice glede Katina. Drugi odločujoči faktor pa je bil intervju z Natašo 
S. Lebedevo 25. marca 1990 v »Moskovskih Novostih«. V tem intervjuju, ki ga moskovska 
vlada ni potrdila, je Lebedeva prav tako zahtevala pojasnila glede neznanih dejstev, ki so begala 
zgodovinarje. Očitno je prav ta sporni intervju na koncu le pripomogel k temu, da je Ruska 
federacija uradno priznala zločin Sovjetske zveze za časa Stalinovega režima. Bilo je pozno 
decembra 1991, ko so uradni in glavni dokumenti o zadevi Katin prišli na plan. Ko je 23. 
decembra Mihail Sergejevič Gorbačov predal predsedniški mandat novemu in hkrati prvemu 
predsedniku Ruske federacije Borisu Jelcinu, je poleg tega predal tudi kuverto z nekaj 
dokumenti, za katere se je kasneje izkazalo, da so bili odločilnega pomena za razplet zgodbe 
okoli Katinske afere. Kuverta je vsebovala skrivne dokumente o Katinu, ki so služili kot dokazi 
o zločinih za časa Stalinovega režima. V njej so bili originalni ruski teksti skrivnega protokola 
nemško-sovjetskega sporazuma iz 1939 ter tekst z odločitvijo politbiroja iz 5. marca 1940 za 
postrelitev poljskih vojnih ujetnikov. Afera Katinski gozd je svoj epilog dobila šele leta 2010, 
ko je preteklo natanko 50 let od usmrtitve 14.736 poljskih ujetnikov in so se uradno odprli 
moskovski arhivi. Iz afere Katin se torej da potegniti dva bistvena zaključka: pokazala je, kako 
so velesile med 2. svetovno vojno manipulirale z manjšimi nacijami, pa tudi to, kako pomembna 
je bila Sovjetska zveza za zaveznike.13 
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Blaž Štangelj 

Spodnji Hrastnik – bolnica in porodnišnica v Kočevskem rogu 1943–1945 
 

Povzetek 
Partizanska bolnica Spodnji Hrastnik je med leti 1943 in 1945 delovala v Kočevskem 

rogu. V njej so se zdravili ranjenci in bolniki, imeli pa so poseben del, kjer je bila porodnišnica. 
Tu se je med majem 1944 in marcem 1945 rodilo 45 otrok. Bolnica in porodnišnica Spodnji 
Hrastnik je bila oddelek oziroma postojanka Slovenske centralne vojno partizanske bolnice, ki 
jo je sestavljalo več postojank in je v Kočevskem rogu delovala med leti 1942 in 1945.  

 
Ključne besede: bolnica, druga svetovna vojna, Kočevski rog, porodnišnica, zdravstvo 
 

*** 
 

Oris Slovenske centralne vojno partizanske bolnice v Kočevskem rogu 
Prva partizanska bolnica v Kočevskem rogu je bila ustanovljena junija 1942 v 

Auerspergovi logarski koči na Daleč hribu. Imenovali so jo tudi centralna, namenjena pa je bila 
predvsem težje ranjenim. Bolnica Daleč hrib je bila požgana v prvih dneh ofenzive italijanske 
vojske v Kočevskem rogu, v začetku druge polovice avgusta 1942 (ena izmed faz velike 
italijanske ofenzive v Ljubljanski pokrajini, imenovana tudi roška). Žrtev med ranjenci ni bilo, 
saj so jih pravočasno umaknili v skrito globel pod Daleč hribom.  

Po veliki italijanski ofenzivi so začeli graditi bolnice na skritih krajih, stran od izvirov 
in objektov vrisanih na vojaške zemljevide. Paziti je bilo potrebno, da se pri hoji iz in v bolnico 
niso puščale sledi. Prvi del poti v bolnico je bilo npr. potrebno narediti po skalah brez mahu, 
ležečem hlodu, pomagali so si tudi z raznimi deskami in dvižnimi mostički. Zakriti oziroma 
zakamuflirati je bilo potrebno vse sledi, ki bi vodile do postojanke. Posebna pazljivost in 
kamuflaža je bila potrebna v snegu. Naredili so krožne poti, ki bi sovražnika, če bi prišel na pot, 
odvedle stran od bolnice. Pri odcepu poti proti bolnici so sneg zgladili z metlo ali pa ga skozi 
sito nasuli tako, da se ni opazila razlika med naravno zapadlim snegom in tem, ki je bil nasut. 
Bolnice so imele skrita, zavajajoča imena. Barake so bile zakrite s smrekovimi vejami. To je 
tako imenovana konspiracija.  

V Kočevskem rogu je bila prva konspirativna bolnica, imenovana Jelenbreg, zgrajena v 
začetku oktobra 1942. Konec oktobra je bila zgrajena še bolnica Jelenžleb. V letu 1943 so bile 
zgrajene naslednje konspirativne bolnice oziroma postojanke: Vinica, Spodnje Lašče, Pugled, 
Jelendol, Stari Log, Zgornje Lašče, Lesen kamen, Zgornji Hrastnik in Spodnji Hrastnik. V letu 
1943 sta bili vzpostavljeni dve postojanki za okrevajoče ranjence in bolnike oz. 
rekonvalescente, Hrastnik in Škrilj. Prazno postojanko Hrastnik je junija 1943 požgala in 
uničila italijanska vojska. Prav tako izpraznjeno postojanko Škrilj, pa je med ofenzivo nemške 
vojske v Kočevskem rogu, v drugi polovici oktobra 1943, uničila nemška vojska. Po kapitulaciji 
Italije, septembra 1943, so uredili tako imenovani dolinski bolnici v Dolenjskih Toplicah in 
Novem Taboru. Dolinski bolnici sta bili potrebni zaradi večjega števila ranjencev, ki bi sicer 
preobremenili konspirativne bolnice v Kočevskem rogu. Prav tako bi lahko poslabšali 
konspiracijo teh postojank. Dolinski bolnici sta delovali do ofenzive nemške vojske, v drugi 
polovici oktobra 1943. V letu 1944 je bila zgrajena še konspirativna bolnica Ajdovec in 
nekonspirativna postojanka Planina, ki je bila namenjena rekonvalescentom.1  

                                                           
1 Ferenc, Baza 20 in bolnišnici, 8, 21–23; Jarc, Partizanski rog, 247–271.  



KLIO, november 2016 

 
62 

 

Bolnice oziroma postojanke so bile postavljene na območju premera 15 km v 
Kočevskem rogu. Vsako izmed teh postojank je sestavljalo več lesenih barak, vodil pa jo je 
vodja postojanke. Bolnice so delovale pod enotno upravo in skupnim imenom Slovenska 
centralna vojno partizanska bolnica (SCVPB). Tako je torej v Kočevskem rogu med drugo 
svetovno vojno delovala ena bolnica, torej SCVPB, ki pa je bila sestavljena iz več bolniških 
postojank oziroma oddelkov. Na upravi SCVPB so potekale redne konference vodij in 
političnih komisarjev postojank, kjer so razpravljali o strokovnih in upravnih zadevah. V letu 
1944 so se v SCVPB diferencirali posebni oddelki, kot so kirurški, internistični, porodniški, 
infekcijski ter oddelek za invalide in rekonvalescente.2 Postojanke SCVPB so maja 1944 
razdelili na vzhodni in zahodni sektor. Vsak sektor je imel nadzornega zdravnika, ki je nadziral 
potek zdravljenja ranjencev po postojankah.3 26. marca 1945 so SCVPB priključili postojanko 
Kremen. Ta je pred tem spadala v Slovensko vojno partizansko bolnico Bobovec (SVPB-B), ki 
pa so jo 20. marca 1945 ukinili kot samostojno bolnico, ter osebje in material priključili 
SCVPB.4 Za oskrbo SCVPB je skrbel sanitetni ekonomat, ki je bil ustanovljen januarja 1943. 
Sprva se je imenoval Intendanca SCVPB.5 SCVPB je delovala do konca druge svetovne vojne. 
Od postojank SCVPB, sta danes ohranjeni bolnici Jelendol in Zgornji Hrastnik. Zanju skrbita 
Dolenjski muzej Novo mesto in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, enota Novo 
mesto. 

 
Bolnica in porodnišnica Spodnji Hrastnik 

Avgusta 1943 so v gozdu, med požganima vasema Smrečnik in Ribnik v Kočevskem 
rogu, izdelali eno večjo in dve manjši baraki. Tu je nastala bolnica Spodnji Hrastnik. 6 Barake 
za ranjence in osebje so sredi septembra 1943 popravili in preuredili. Zgradili so še novo 
kuhinjo s shrambo in skladišče.7 Prve ranjence je bolnica sprejela 8. novembra 1943. Upravnica 
bolnice je postala dr. Božena Grosman - Vida.8  

Med ofenzivo nemške vojske v Kočevskem rogu, v drugi polovici oktobra 1943, so težje 
ranjence skrili v dva podzemna bunkerja, ostali ranjenci in osebje pa so se umaknili iz bolnice. 
Dr. Božena Grosman o tem piše:  

 
Štiri dni smo taborili na prostem, poslušali regljanje strojnic, pokanje pušk in 
topov, ropotanje kamionov in tankov, se skrivali pred letali, opazovali sij 
požarov in ugibali, ali so Nemci našo postojanko odkrili in zažgali ali ne.9  
 
Vsi ranjenci in osebje so preživeli ofenzivo, saj nemški vojaki bolnice niso našli. O 

vrnitvi v bolnico dr. Božena Grosman zapiše: 
 
Prvo veselje ob vrnitvi je bil studenec s čudovito dobro vodo. /.../ In nenadoma, 
čuj! iz doline glas zvonov! Bil je prvi november, dan mrtvih, nam pa je bil po 
hajki to prvi znak življenja: še niso pobili vseh!10 
 

                                                           
2 Ferenc, Baza 20 in bolnišnici, 21. 
3 Milčinski, »Mi pa nismo se uklonili,« 453, 455. 
4 Mikuž, Oris partizanske sanitete, 16–19, 192; Jarc, Partizanski rog, 271–272.  
5 Jarc, Partizanski rog, 274–275. 
6 Jarc, Partizanski rog, 265–266.  
7 Grosman, Partizanska zdravnica, 40–41. 
8 Jarc, Partizanski rog, 266. 
9 Grosman, Partizanska zdravnica, 42; Grosman, Nekoč je bilo, 25–30. 
10 Grosman, Nekoč je bilo, 29. 
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 Leta 1944 so bolnico razširili. Aprila 1944 so zgradili novo barako za porodnišnico, ki 
je imela porodno sobo, kopalnico in prostor za matere in dojenčke. Maja 1944 so zgradili 
manjšo barako z ločenima prostoroma za upravnika bolnice in komisarja, septembra septično 
porodno barako s štirimi posteljami, oktobra pa novo barako za ranjence. Januarja 1945 je bila 
zgrajena še nova kuhinja.11 Bolnica Spodnji Hrastnik je bila razdeljena na porodnišnico in 
oddelek za interne bolezni,12 kamor so sprejemali tudi lažje ranjence.13  

Porodnišnico je sprva vodila dr. Božena Grosman, nato dr. Božena Sernec. Interni 
oddelek pa je najprej vodila dr. Cirila Maselj - Mica in nato dr. Drago Martelanc.14 Dr. Božena 
Grosman tako opiše objekte bolnice:  

 
Naselje Spodnji Hrastnik je bilo dokaj obsežno, saj ga je sestavljalo enajst 
zgradb: baraki za ranjence in za bolnike, dve baraki za žene, majhna izolirnica, 
upravna stavba, baraka za osebje, dvoje skladišč, kuhinja in drvarnica. Razen 
tega pa še dva bunkerja, dvoje stranišč, ločenih za moške in ženske, pokrita jama 
za odpadke in pokopališče. Posamezne barake so povezovale stopničke, ker je 
bilo naselje postavljeno v hrib.15 
  
Baraka namenjena porodnišnici, je bila zgrajena iz polovičnih hlodov. Zgradila jo je 

partizanska gradbena ekipa, ki je z gradnjo začela v aprilu 1944.16 Med gradnjo je bolnici 
Spodnji Hrastnik pretila nevarnost izdaje. Član gradbene ekipe, ki je bil domačin in je te 
gozdove dobro poznal, je pobegnil k Nemcem v Novo mesto. V bolnici so bili v strogi 
pripravljenosti. Prikrili so dohode, poskrili inventar in poostrili stražo. Zaukazana je bila stroga 
tišina. Nekaj dni so čakali v negotovosti. Predlagano je bilo, da bi bolnico preselili, a tega niso 
storili, saj kot zapiše dr. Božena Grosman: 

  
Naš »Spodnji« nam je že tako prirastel k srcu, da se nikakor nismo mogli odtrgati 
od njega in se odločiti za selitev. Saj smo bili vendar povsod na enako varnem 
oziroma nevarnem. Nazadnje smo se naveličali brezposelnega, ubijajočega 
čakanja in spet nadaljevali z delom.17 
 
Gradnjo in opremo porodnišnice so dovršili v šestih tednih.18 Baraka je bila znotraj 

obložena s strešno lepenko in obeljena. Ena stena, dolga 7 metrov, je bila sestavljena iz samih 
oken.19 Upravnica porodnišnice Spodnji Hrastnik, dr. Božena Grosman, o njej piše: 

 
Ponosno se je dvigala lepa stavba nekoliko višje od ostalih barak. Skozi 
kopalnico, v kateri je bil zraven emajlirane otroške kopalne kadi nameščen še 
porcelanast umivalnik z za silo napeljano tekočo vodo in naravnim odtokom, se 
je prišlo v porodno sobo. V njej je bila razen preiskovalne mize in police z 
instrumenti postelja za mater in otroška zibelka za novorojenčka. Poleg tega 
prostora je bila dnevna soba, ki je imela na drugi strani še poseben vhod 
naravnost od zunaj. V njo je vodilo nekaj stopničk. V tej sobi je stalo dvanajst 

                                                           
11 Grosman, Partizanska zdravnica, 47, 53–54. 
12 Kalinšek, Zdravljenje ranjencev v SCVPB, 49.  
13 Milčinski, »Mi pa nismo se uklonili,« 454. 
14 Jarc, Partizanski rog, 266–267; Kalinšek, Zdravljenje ranjencev, 49. 
15 Grosman, Nekoč je bilo, 69–70. 
16 Grosman, Partizanska zdravnica, 47–48. 
17 Grosman, Nekoč je bilo, 54. 
18 Grosman, Partizanska zdravnica, 47–48. 
19 Grosman, Nekoč je bilo, 54–55. 
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postelj s posteljnimi omaricami za matere in dvanajst ličnih otroških posteljic, v 
sredini druge stene pa omara z dvanajstimi predali. Mogoče je videti smešno, da 
to posebej omenjam, a za nas je bilo to takrat že nezaslišano razkošje. /…/ Vso 
notranjo opremo so partizani naredili sami; postelje, jaslice za sončenje, merilno 
korito za dojenčke, lončeno peč, okvirje slik, stojalo za cvetlice in cvetlične 
lonce. Razen otroške kopalne kadi smo dobili tudi pravcato otroško tehtnico. Iz 
zavezniških padal, belih in barvanih, smo sešili ne le slamnjače, rjuhe, prevleke 
za blazine, prte in prtičke, ampak tudi zavese, stenske obloge in posteljna 
pregrinjala. Vse barve so se lepo ujemale. Zelo smo bili ponosni na vse to! Res 
da nismo imeli ne elektrike ne tekoče vode, a vendar čistoča v gozdni 
porodnišnici ni zaostajala za tisto v tedanjih bolnišnicah.20 
 
V porodnišnici Spodnji Hrastnik je bilo med majem 1944 in marcem 1945 rojenih 45 

otrok. Prvi novorojenec je bil deček z imenom Iztok - Zvonko. Rojen je bil 8. maja 1944. Zadnji 
novorojenec v Spodnjem Hrastniku pa je bil Boris, ki je bil rojen 17. marca 1945.21 V 
porodnišnici so imeli tudi babico in bolničarko Gito Hariš, ki je bila izučena v otroški prehrani 
in je mladim materam veliko pomagala. Novorojenčke so, po sedmih do desetih tednih, z 
materami preselili iz porodniške sobe v dnevni prostor. Nega otrok je bila enaka kot v mirnem 
času. Otroke so kljub pomanjkanju vode kopali in jim vsak dan prali plenice.22 Uporabljali so 
deževnico, ki se je iz streh barak zbirala v lesene kadi. Kadar je bila voda temne barve in je v 
njej plavala kakšna nesnaga, so jo: »precedili skozi sita in gazo ter prekuhali.«23 Dr. Božena 
Grosman je mladim materam večkrat na teden predavala; »o negi in pravilni prehrani zdravega 
in bolnega otroka, o najpogostejših otroških in nalezljivih boleznih pa tudi o vzgoji majhnega 
otroka.«24 Partizanske matere so v porodnišnici iz raznega perila izdelovale otroške plenice, 
parale so volnene šale, puloverje, rokavice in razvijale vrvi iz zavezniških padal. Iz teh niti so 
šivale in pletle obleke za otroke: »majice, jopice, hlačke in žabice, rokavice in nogavice, 
copatke in oblekice.« 25 

V SCVPB se je v letih 1943–1945 rodilo 54 otrok, od teh je bilo 25 dečkov in 29 deklic. 
Prva dva poroda sta bila avgusta in oktobra 1943 v bolnici Jelenbreg. V bolnici Vinica so se v 
letu 1944 rodili trije otroci, in sicer januarja 1944 dva ter aprila eden. Aprila 1944 so se trije 
otroci rodili v bolnici Zgornji Hrastnik. V tej bolnici se je en otrok rodil še januarja 1945. 
Ostalih 45 otrok je bilo rojenih v porodnišnici Spodnji Hrastnik.26 Glede smrtnosti otrok, 
rojenih v partizanski porodnišnici Spodnji Hrastnik, dr. Božena Grosman piše: 

  
Dasi so nam napovedovali, da bo večina otrok, rojenih v mračnem gozdu, umrla, 
se to ni zgodilo. Od 5327 otrok, ki so bili rojeni v porodnišnici, jih je umrlo le 
troje, to je 5,6 odstotka, torej mnogo manj, kakor je bila v Sloveniji umrljivost 
dojenčkov pred vojno (nad 10 %) in kakršno smo v Sloveniji dosegli šele leta 
1953 (5,7 %). Kolikor sem videla te otroke mnogo let pozneje, lahko rečem, da 

                                                           
20 Grosman, Nekoč je bilo, 54–56. 
21 Arhiv Republike Slovenije, SI AS 1860 Slovenske vojne partizanske bolnišnice, t. e. 37, p. e. 671, Seznam 
novorojenčkov rojenih v SCVPB. 
22 Grosman, Partizanska zdravnica, 48–49. 
23 Grosman, Nekoč je bilo, 57. 
24 Grosman, Partizanska zdravnica, 50. 
25 Grosman, Partizanska zdravnica, 50. 
26 SI AS 1860 Slovenske vojne partizanske bolnišnice, t. e. 37, p. e. 671, Seznam novorojenčkov rojenih v SCVPB; 
SI AS 1860, Slovenske vojne partizanske bolnišnice, t. e. 85, p. e. 947, Kraigher Emilija – Mariča: Kronika 
postojanke SCVPB Jelenbreg od 5. 10. 1942 do 28. 2. 1944. 
27 Številka se razlikuje s Seznamom novorojenčkov rojenih v SCVPB. V: SI AS 1860, t. e. 37, p. e. 671. Po tem 
seznamu je bilo v SCVPB skupaj rojenih 54 otrok, od teh je bilo 45 rojenih v porodnišnici Spodnji Hrastnik. 
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so prav lepo razviti, tako telesno kot duševno. (Kar mi je znano, je od teh otrok 
umrla le Ninica Roška, štiri in pol leta stara, izredno simpatična in pametna 
punčka, ki jo še danes objokujejo.)28 
 
 Tako kot ranjence, so tudi nosečnice in matere z otroki z zavezniškimi letali evakuirali 

v zavezniške bolnice v južni Italiji. Uprava SCVPB je 8. februarja 1945 poslala dopis vodstvu 
postojanke Spodnji Hrastnik, v katerem je naročila naj za evakuacijo v Italijo pripravijo vse 
noseče, ki niso bile tik pred porodom in vse matere z otroci, ki so bile štirinajst dni po porodu. 
Vse navedene so morale brezpogojno oditi, saj je za to odgovarjalo vodstvo postojanke.29 

Partizanska bolnica in porodnišnica Spodnji Hrastnik je delovala do konca druge 
svetovne vojne. Kljub temu, da ni bila nikoli odkrita s strani sovražnika, se objekti niso ohranili. 
Točen prostor bolnice je bil nekako od konca 80. let 20. stoletja pozabljen in v 21. stoletju 
strokovnjakom, muzealcem ter ljubiteljskim raziskovalcem ni bil več znan. Lokacija bolnice 
Spodnji Hrastnik je zopet znana od 6. aprila 2015. Takrat ga je s pregledovanjem terena, torej 
hojo skozi gozdni teren, našel avtor tega članka. Na prostoru bolnice Spodnji Hrastnik30 so vidni 
nekateri izravnani prostori kjer so stale barake. Našli so se naslednji ostanki: več kosov opeke, 
ki je lahko ostanek štedilnika, krušne peči, peči v baraki (ali pa vsega trojega), kovinski okvir 
(lahko je okvir peči oz. štedilnika), kovinski lonci, del plošče štedilnika, dve ključavnici od vrat, 
koščki stekla, koščki pečnic, pečnica, ki se je najverjetneje uporabljala za vazo, kosi strešne 
opeke, kovinska spona za les, vijak, kosi pločevine, cev puškomitraljeza Breda.31 
 

 
 
 

                                                           
28 Grosman, Partizanska zdravnica, 52. 
29 SI AS 1860, Slovenske vojne partizanske bolnišnice, t. e. 13, p. e. 266, Dopis Uprave SCVPB vodstvu postojanke 
Spodnji Hrastnik dne, 8. februarja 1945.  
30 Če sem natančen je torej to, glede na ostanke, za enkrat najbolj verjetna lokacija bolnice Spodnji Hrastnik. 
31 Hrani jo Dolenjski muzej Novo mesto. 

Bolnica Spodnji Hrastnik. Levo stara baraka, desno 
kuhinja. Pomlad 1944. Foto: Dr. Janez Milčinski-
Peter. Fotografijo hrani MNZS, inv. št. 1226/23. 

Bolnica Spodnji Hrastnik. Leto 1944. Foto: Dr. 
Janez Milčinski-Peter. Fotografijo hrani MNZS, 
inv. št. 1344/22. Druga iz leve je dr. Božena 
Grosman - Vida. 
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1944. Foto: Dr. Janez Milčinski-Peter.1 Fotografijo 
hrani MNZS, inv. št. 1344/26.  
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pomlad 1944. Foto: 
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Grega Mejak 

Avto-moto dirke v Novi Gorici 1961-1971 
 

Povzetek 
Avtomobilske oziroma večkrat motoristične dirke po ulicah Nove Gorice so bile 

največja športna prireditev na Severnem Primorskem. Dirke so se razvijale iz leta v leto in na 
njih so nastopali tudi svetovno znani dirkači. Prireditve se je udeležilo veliko število gledalcev, 
ki jih je bilo v najboljših letih tudi trikrat več kakor je imelo mesto prebivalcev.  

 
Ključne besede: Nova Gorica, dirke, motociklizem 
 

*** 
 

Najverjetneje je bila prva avto-moto dirka po ulicah oz. cestah Nove Gorice že leta 1958, 
vendar o njej ni podatkov. Obstajajo rezultati za dirki iz let 1959 in 1960, tista leta 1959 je bila 
navedena kot druga, zato torej sklep, da je bila prva leta 1958. Več gradiva je na voljo za dirke 
med letoma 1961 in 1971, leta 1962 pa dirke ni bilo. O tem se da veliko izvedeti iz gradiva, ki 
ga hrani Pokrajinski arhiv v Novi Gorici.1 In sicer fond Avto-moto društva Gorica-Nova Gorica 
št. 521 iz PANG. V raziskavi so bile uporabljene enote št. 25-35 iz fasciklov št. 3 in 4, ki 
obravnavata leta med 1961 in 1971. Potrditev, da dirke leta 1962 ni bilo, lahko najdemo v knjigi 
Tomos – Skozi zgodovino z 204 km/h, avtorja Janeza Petra Groma, za raziskavo pa je bilo 
uporabljenih tudi nekaj številk Primorskega dnevnika, ki izhaja v Trstu. 

Dirke so se na začetku odvijale na republiškem nivoju, potem pa so preko dirk za zvezno 
državno prvenstvo prerasle v mednarodne dirke s široko udeležbo. Mednarodni značaj so sicer 
imele že v začetku šestdesetih let, saj so zaradi bližine meje na njih nastopali tudi italijanski 
dirkači. V prošnjah morebitnim sponzorjem za pokroviteljstvo dirk leta 1971 je navedeno, da 
so se dirk v Novi Gorici leta 1970 udeležili dirkači iz 20 različnih držav, dirk v Opatiji, ki so 
štele za točke svetovnega prvenstva, pa recimo zgolj iz 19. V majhno razvijajoče se mesto ob 
italijanski meji, ki je bila, kot vemo, tudi meja železne zavese, so prišli kljub temu, da je bilo 
na vzhodni strani, dirkači iz Avstralije, Nove Zelandije, ZDA, Kanade in tudi Južne Amerike. 
Sponzorje je organizator prepričeval tudi s tem, da si bo dirke bojda ogledalo 35 tisoč ljudi, 
med njimi kakšnih 10 tisoč iz sosednje Italije. Dirke so prerasle iz lokalnega oz. republiškega 
nivoja na mednarodni pod okriljem FIM,2 to je bila največja športna prireditev v takratnem času 
na Goriškem oz. Severni Primorski. Cestno-hitrostne dirke, kakršne so potekale tudi po ulicah 
Nove Gorice, so začeli v sedemdesetih letih ukinjati. Razlogov je bilo več, in sicer predvsem 
varnost tekmovalcev in gledalcev ter tudi težke gospodarske razmere. Na dirkah je nemalokrat 
prihajalo tudi do nesreč s smrtnim izidom. V Novi Gorici je sicer bilo nekaj nesreč, nikoli pa 
take, ki bi se končala s smrtjo. Zadnja cestno-hitrostna dirka v Socialistični republiki Sloveniji 
je bila leta 1973 v Škofji Loki in je štela za zvezno prvenstvo Jugoslavije. 

Na dirkah so tekmovali v več kategorijah in razredih. Motocikli so spadali pod 
kategorijo A, ki jo je sestavljalo več razredov, in sicer: do 50 ccm, do 125 ccm, do 175 ccm, do 
250 ccm, do 350 ccm in do 500 ccm. Pod kategorijo B so spadali motocikli s prikolicami, pri 
katerih je bila dovoljena največja delovna prostornina motorja različna v različnih letih, iz 1200 
ccm se je znižala na 1000 ccm in nato na 500 ccm. Avtomobili v kategoriji C so sicer nastopili 
samo štirikrat. To se je zgodilo v letih 1959, 1960, 1964 in zadnjič 1966. Nekajkrat je bilo 

                                                           
1 Naprej kar PANG. 
2 Mednarodna motociklistična zveza. 



KLIO, november 2016 

 
68 

 

premalo prijavljenih, da bi kategorija sploh štartala, leta 1966 pa je prišlo do hujše nesreče, o 
kateri je takole poročal Primorski dnevnik: 

  
Nesreča se je pripetila vozniku avtomobila zastava 750, 26-letnemu Branimiru 
Periču iz Beograda, ki se mu skorajda ni skrivil las na glavi. Perič se je pripeljal 
po Erjavčevem drevoredu čez magistralo ter nadaljeval pot po tekmovalni progi 
pred nebotičnikom po cesti, ki se rahlo vzpenja. Ker je vozil z brzino okrog 100 
kilometrov na uro čez križišče, ga je na rahlem desnem ovinku nekoliko zaneslo 
na levo, kjer so v gostem špalirju številni udeleženci prisostvovali napetim 
hitrostnim dirkam, veljavnim za državno prvenstvo. Ko je Periča zaneslo, je 
hipoma okrenil volan v desno, tako da se je vozilo usmerilo na desno stran ceste, 
kjer je najprej udarilo ob pločnik, potem pa zavozilo med občinstvo. Občinstvo 
se je razbežalo, vendar je na kraju ostalo ranjenih več ljudi, med njimi najhuje 
gasilec Alojz Rožič iz Nove Gorice, ki ima razne poškodbe, med njimi tudi zlom 
noge, nadalje Pavel Podgornik, star 38 let, doma iz Nove Gorice, ki ima razbite 
zobe, polomljena rebra in zlomljeno desno nogo, Marica Cej iz Ravnice, ki ima 
zlomljeno zapestje in desno nogo, ter Ferdinand Rajsman iz Nove Gorice, ki ima 
poškodovano hrbtenico.3  

 
Na dirki leta 1966 sta bila po poročanju Primorskega dnevnika tudi dva padca 

motoristov, ampak brez hujših posledic. Zagotovo pa je ta nesreča povzročila paniko med 
množico gledalcev. V članku lahko preberemo še nekatera imena lažje ranjenih, ki so jih 
odpeljali v bolnišnico.4 Lažje ranjene so kmalu odpustili, tiste s težjimi poškodbami pa so 
zadržali v bolnišnici.  

Dirk v Novi Gorici so se udeleževali svetovni mojstri moto-športa, kot so npr. Parlotti,5 
Milani,6 Molloy,7 Marszowsky8 itd., kar je privabilo veliko število gledalcev z obeh strani meje. 

                                                           
3 »Dirkač z avtom zavozil v množico, 15 oseb ranjenih (med njimi 4 hudo).« 
4 V Šempeter pri Gorici. 
5 Gilberto Parlotti je leta 1969 je s Tomosom D6 postal italijanski državni prvak (Grom, Tomos skozi zgodovino, 
203). Istega leta zaključi svetovno prvenstvo kot 6. (Grom, Tomos skozi zgodovino, 211). Na strani 221 Grom 
omenja, da je Parlotti v Italiji in Jugoslaviji pridobil status legendarnega dirkača. Leta 1970 je ponovil uspeh in s 
Tomosom ponovno osvojil italijansko DP, nato pa prestopil k Morbidelliju, s Tomosom je nadaljeval leta 1971 na 
dirkah v Jugoslaviji, SP pa je vozil na Morbidelli-ju in Derbiju. Sicer je 1970 osvojil s Tomosom 3. mesto na 
Veliki nagradi Zahodne Nemčije, nato je na Nizozemskem z Morbidellijem v 125-kubičnem razredu zmagal dirko. 
Leta 1972 je nadaljeval uspehe v SP s 125-kubičnim Morbidelli-jem, pred dirko na otoku Man, ki je veljala za 
najnevarnejšo v koledarju, so mu vsi odsvetovali nastop, vendar je vseeno nastopil. Pred tem je dobil dirki na 
Nürburgringu v Nemčiji in v Clermont-Ferrandu v Franciji ter bil vodilni dirkač v SP in tako glavni favorit za 
skupno zmago. Hotel je še prestižno zmago na »TT-ju«, vendar pa je bila drika zanj usodna. Uradno zaradi slabega 
vremena, po nekaterih ugibanjih zaradi blokade menjalnika, je v ovinku Verandah na cesti A 18 izgubil nadzor 
nad dirkalnikom in tudi življenje (Grom, Tomos skozi zgodovino, 295). 
6 Gilberto Milani iz Italije je tekmoval v svetovnem motociklističnem prvenstvu v različnih kategorijah od 1959 
do 1969, v razredu do 350 ccm je bil enkrat drugi in enkrat tretji, v kraljevskem razredu do 500 ccm pa je bil enkrat 
drugi. Vir: http://www.motogp.com/en/riders/Gilberto+Milani, 10.11.2015, ura: 22:30. 
7 Ginger Molloy iz Nove Zelandije je tekmoval v svetovnem prvenstvu od leta 1965 do 1970 v različnih razredih. 
Leta 1966 je na edini dirki, na kateri je nastopil v razredu do 250 ccm zmagal, večji uspeh pa so 4 druga mesta v 
sezoni 1970, ko je v kraljevskem razredu do 500 ccm s Kawasakijem sezono končal kot drugi, pred njim je bil 
samo legendarni Giacomo Agostini. Vir: http://www.motogp.com/en/riders/Ginger+Molloy, 10.11.2015, ura 
22:35. 
8 Gyula Marszowsky je bil švicarski dirkač, madžarskega porekla, ki je tekmoval v svetovnem prvenstvu od leta 
1961 do 1973. Leta 1969 je z motorjem Linto v kraljevskem razredu z enim drugim mestom in ostalimi dobrimi 
uvrstitvami bil na koncu drugi, pred njim je bil samo legendarni Agostini. Leta 1971 je z Yamaho zmagal eno 
dirko v razredu do 250 ccm, sicer pa je bil skupno 8 krat na stopničkah za zmagovalce. Vir: 
http://www.motogp.com/en/riders/Gyula+Marsovszky, ura: 22:40. 
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Število le-teh se je gibalo v najboljših letih konec 60. let oz. začetek 70. let tudi do 30.000, po 
nekaterih poročilih tudi do 35.000, kar je verjetno malo pretirano. Leta 1969 so napovedovali, 
da bo nastopil celo sloviti Giacomo Agostini,9 vendar ga je po poročanju Primorskega dnevnika 
zadržal nastop v Londonu.10 V članku je tudi omenjeno, da naj bi si v primeru lepega vremena 
ogledalo dirke še več ljudi kakor leto prej, ko je bil obisk 30.000 navijačev.11  

Na začetku so dirkali predvsem lokalni zanesenjaki, nato pa so dirke prerasle na nivo 
republiškega prvenstva12 z ekstranacionalno oz. mednarodno udeležbo.13 Za tem so leta 1966 
že priredili dirke za Državno prvenstvo Jugoslavije. Leta 1967 so bile dirke za Pokal treh 
pokrajin, to so bile Koroška, in sicer avstrijski del, Furlanija – Julijska krajina in Slovenija,14 
kot pokrajina oz. republika iz SFRJ. Kot gosti pa so bili povabljeni tudi dirkači iz Socialistične 
republike Hrvaške. Vsaka pokrajina je lahko prijavila ekipo petih tekmovalcev, ki so tekmovali 
z motorji v posameznih razredih kategorije A. V vsakem kategorijskem razredu so šle v 
seštevek ekipe točke dveh najbolje uvrščenih v tem razredu. Od leta 1968 do vključno 1971 pa 
so dirke potekale pod imenom: Dirka za nagrado Nove Gorice, to so bile mednarodne dirke z 
udeležbo iz več kontinentov. Nagrada Nove Gorice je bila tretja največja oz. najprestižnejša 
dirka v SFRJ, takoj za dirkami v Škofji Loki, ki so imele večjo tradicijo, in za dirkami v Opatiji, 
ki so kot VN/GP15 Jadrana oz. Jugoslavije štele za točke svetovnega prvenstva16.  

Za gledalce je bilo tudi dobro poskrbljeno. Organizator pripravljal nagradne igre, 
gostinsko ponudbo, zagotovili so dovolj parkirnih mest in obveščali gledalce, npr. v časopisih 
ipd. Atraktivne dirke in pogosto tudi nevarne dirke so privabljale iz leta v leto večje število 
gledalcev, kar dokazuje, da so bili tudi zadovoljni z organizacijo. Verjetno je k temu, da je bil 
obisk tolikšen, pripomoglo tudi, da nesreč na novogoriških dirkah ni bilo ravno dosti, vsaj v 
primerjavi z ostalimi dirkami, ki so pogosto zahtevale smrtne žrtve. K temu je najverjetneje 
pripomogla tudi steza, ki ni bila med hitrejšimi, zaradi kratkih ravnin so bile hitrosti nižje.  

Domači dirkači so večinoma tekmovali v najšibkejšem razredu do 50 ccm. Seveda so 
bili ti motocikli cenejši, bolj dostopni in tudi lažje jih je bilo popravljati ter predelovati oz. 
»frizirati« v dirkaškem žargonu. Skorajda vsi dirkači so bili člani privatnih ekip, nekaj 
nadarjenih slovenskih dirkačev pa je začela podpirati tovarna Tomos, ki jih je vključila v 
tovarniško ekipo ter jim tako ponudila najboljši material kar ga je tovarna imela in razvijala v 
dirkaškem oddelku. Tisti v privatnih ekipah pa so morali praktično za vse skrbeti sami in so 
imeli bolj omejena sredstva. Tomosova dirkača sta bila npr. Slovenca Adrijan Bernetič in Janko 
Štefe, vendar pa je tovarna podpirala tudi Italijane, npr. Gilberta Parlottija in Luigija Rinauda.  

Da je dirka prerasla na mednarodni nivo dokazuje seznam držav udeleženk, ki so bile 
udeležene ali pa vsaj prijavljene na dirke. To število je sicer variiralo, ampak je bilo primerljivo 
z opatijsko dirko (od 1968 naprej). Ko pogledamo vse države, jih lahko naštejemo kar 25. 
Največ je bilo seveda evropskih: Avstrija, Belgija, Češkoslovaška, Danska, Finska, Francija, 
Irska, Italija, Monako, Madžarska, Nizozemska, Poljska, Španija, Švedska, Švica, ZR Nemčija 
in Jugoslavija. Iz Južne Amerike so prihajali dirkači iz Peruja, iz Severne pa iz ZDA in Kanade. 

                                                           
9 Giacomo Agostini je z nastopal z motorji MV Agusta osvojil 8 naslovov svetovnega prvaka v kategoriji do 500 
ccm, kar je bil kraljevski razred, kot danes MOTO GP, še 7 svetovnih naslovov pa je dodal v kategoriji oz. razredu 
do 350 ccm. http://www.motogp.com/en/riders/Giacomo+Agostini, 10.11.2015, ura: 22:40 
10 »Motorne dirke v Novi Gorici.« 
11 Isti časopis je sicer poročal leto prej, da si je dirke ogledalo okrog 25.000 ljudi, morda so številke malce pretirane, 
ampak gotovo kar ogromno število za mesto z 10.000 prebivalci. 
12 Leta 1961 za prvenstvo LRS, 1962 dirk ni bilo, v letih 1963-1965 za prvenstvo SRS. 
13 Tako je navedeno v zbornikih, ki jih je ob dirkah izdajal AMD Gorica, pomenilo pa je udeležbo dirkačev iz 
sosednjih držav, najprej Italije, nato tudi Avstrije. 
14 Oziroma bolje: Socialistična republika Slovenija.  
15 Velika nagrada oz. Grand Prix. 
16 Govora je o cestno-hitrostnih moto dirkah, SP je bilo sicer tudi na dirkališčih, v SFRJ pa se je dirkalo po ulicah 
in cestah mest.  
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Prihajali so tudi dirkači iz Avstralije in Nove Zelandije. Udeleženci pa so bili tudi afriški dirkači 
iz Alžirije in Južne Afrike.  

Novogoriške dirke se niso ves čas vozile po isti stezi. Med letoma 1959 in 1964 je bila 
namreč v uporabi 4,5 km dolga proga, ki je imela start in cilj na Kidričevi ulici, blizu občinske 
stavbe. Ob občinski stavbi je bil tudi tekmovalni park oz. v dirkaškem žargonu »boksi«. Iz 
Kidričeve so zavili na Erjavčevo, nato iz te na Prvomajsko proti Solkanu, kjer je bilo na cesti 
IX. Korpusa nekaj zahtevnih ovinkov, nato je sledila dolga ravnina na Vojkovo ter zavoj nazaj 
na Kidričevo.17 Na tej progi je bilo zaradi dolgih ravnin mogoče doseči kar velike hitrosti. Leta 
1963 je na dirki za republiško prvenstvo SRS z mednarodno udeležbo nadarjeni italijanski 
dirkač Gilberto Parlotti na svojem Moto Moriniju v razredu do 250 ccm dosegel povprečno 
hitrost kroga kar 110,8 km/h.  

Leta 1965 so progo skrajšali na 3 km in je potekala samo po ulicah mestnega središča. 
Razen enega zavoja, so bili vsi ostri in ravnine so bile krajše. Posledično so se znižale tudi 
hitrosti in dirke so malenkost izgubile na atraktivnosti. Je pa bilo to varneje za tekmovalce kot 
tudi za gledalce. Start in cilj sta bila kot prej še vedno na Kidričevi, in sicer pred stavbo sodišča. 
Nato so za 90° zavili na desno na Leninovo,18 sledil je levi zavoj za 90° na Cankarjevo, kjer je 
danes mestno kopališče, nato so na križišču z Erjavčevo ponovno ostro zavili levo. Ko so 
pripeljali do križišča, so pri nebotičniku zavili desno na Marksovo,19 po kateri so se peljali do 
križišča z Vojkovo,20 kjer so zavili ostro levo, sledila je najdaljša ravnina do ponovnega ostrega 
ovinka na startno-ciljno ravnino na Kidričevi. Na tej stezi so najprej bile dirke za republiško 
prvenstvo SRS 1965, nato za prvenstvo Jugoslavije 1966, Pokal treh pokrajin 1967 in od leta 
1968 do 1971 za Nagrado/Prix Nove Gorice pod okriljem FIM. Končni rekord steze je bil 
postavljen leta 1971, najboljši krog je odpeljal Švicar Gyula Marsovszky na Yamahi 
prostornine 250 ccm s 106,456 km/h. 

Leta 1972 so pričakovali nadaljevanje, vendar pa je bilo na drugih dirkah preveč nesreč 
s smrtnim izidom, kar je botrovalo postopni ukinitvi uličnih dirk. Leta 1970 je bila taka nesreča 
v Kamniku, nato 1971 v Reki, Škofji Loki, (1969 Parlotti na otoku Man). K ukinitvi so 
pripomogli tudi visoki stroški in to, da nikjer v Sloveniji niso zgradili namenskega objekta za 
dirke. O zadnji dirki v Novi Gorici leta 1971 je podal izjavo tudi Rudi Šimac, predsednik 
občinske skupščine Nova Gorica in organizacijskega komiteja dirke:  

 
AMD Gorica je imelo vrhunsko usposobljen kader za organizacijo teh prireditev, 
ki je zagnano in vestno opravil zahtevane naloge, tako društvo in tudi vsak 
posameznik. Prireditev je presegala lokalne in tudi državne okvirje, a tudi 
finančne možnosti goriškega gospodarstva, zato je organizator moral iskati 
finančne vire celo zunaj republiških meja, saj je bil generalni pokrovitelj 
Nagrade Nove Gorice 71 sarajevski Energoinvest. Z organizacijskim komitejem 
je sodelovalo gospodarstvo, politika in uprava. Žal je prireditev pokazala tudi, 
da je na mestnih ulicah težko obvladati veliko množico gledalcev. Pokazala se 
je potreba po namenskem objektu za izvedbo teh zahtevnih tekmovanj. Že 
naslednje leto se je to pokazalo kot utemeljeno, saj je do nesreče s smrtnim 
izidom prišlo v Škofji Loki. To pa je bila tudi priložnost, da se s temi tekmovanji 
prekine, saj je bilo tudi finančno breme preveliko! Občina Nova Gorica je v tem 
času gradila vodovodno omrežje, bolnico in drugo infrastrukturo, tako da si 
izgradnjo takega objekta ni mogla privoščiti!«21 

                                                           
17 Imena teh ulic so še vedno nespremenjena.  
18 Danes bi to bilo čez Bevkov trg, ki je sicer zaprt za promet in naprej Rejčeva ulica.  
19 Danes Tolminskih puntarjev. 
20 Danes je to krožišče pri Qlandi-ji.  
21 Grom, Tomos skozi zgodovino, 289. 
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Za boljšo predstavo o mestu naj podamo še nekaj tehničnih podatkov o Novi Gorici iz 

brošure, ki je izšla za dirke leta 1968.22 Piše, da je Nova Gorica na nadmorski višini 95 metrov, 
ima 10.000 prebivalcev ter je gospodarsko in kulturno središče Severne Primorske. Mesto je 
nastalo po drugi svetovni vojni poleg Gorice, ki je pripadla Italiji. Zgrajena je po sodobnih 
urbanističnih načrtih, tako da so zgradbe obdane z zelenimi pasovi polnimi cvetja.23 Omenja, 
da ima mesto železniško in avtobusno postajo (vsako na drugem koncu mesta - nista združeni), 
kino, gledališče, muzej, knjižnico, bolnico, lekarno in banko. V tistem času so bili to pomembni 
podatki, danes pa so samoumevni. Mesto je res nekakšno središče severne Primorske, v času 
socializma pa je bilo veliko več delujoče industrije, ki je privabljala v mesto nove naseljence iz 
okoliških vasi, nekateri iz okoliških vasi pa so ostali samo dnevni migranti. 

Kljub manjšim vložkom glede na Evropo in svet je bil v SFRJ avto-moto šport zelo 
popularen in v razcvetu. Ob ceste in ulice je prišlo veliko gledalcev, recimo trikratnik števila 
prebivalcev mesta in tekmovali so dirkači svetovnega ranga. Zanimivo je, da je več dirkačev 
prihajalo iz zahodnega bloka kot iz vzhodnega. Kljub napetostim hladne vojne, je šport gradil 
vezi med ljudmi. Italijanski dirkači so dirkali v Sloveniji že v šestdesetih letih, kar kaže na 
precejšnjo odprtost zahodne meje Jugoslavije z Italijo. Tako je na prireditev prihajalo tudi 
veliko število gledalcev iz zahodne sosede.  
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Arhivski viri: 
- Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, fond 521 – AMD Gorica, FSC 3, leto 1961 -1969, enote 

25-31. 
- Pokrajinski arhiv v Novi Gorici, fond 521 – AMD Gorica, FSC 4, leto 1968-1971, enote 

32-35. 

Časopisni viri: 
- »Dirkač z avtom zavozil v množico, 15 oseb ranjenih (med njimi 4 hudo).« V: Primorski 

dnevnik, (23.8.1966): 5. 
- »Tržačan Gilberto Parlotti nov rekord proge 106,416 km.« V: Primorski dnevnik, 

(27.8.1968): 6. 
- »Motorne dirke v Novi Gorici.« V: Primorski dnevnik, (30.8.1969): 5. 
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22 PANG, FOND 521, FSC 3, ENOTA 31, LETO 1968. 
23 Še danes je kljub večjemu številu zidanih stavb v mestu kar precej zelenih površin, simbol mesta, ki je tudi v 
grbu, pa je vrtnica.  
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Petra Kim Krasnić 

Politika apartheida v Južni Afriki med leti 1948 in 1994 
 

Povzetek 
Prispevek daje vpogled v razvoj politike apartheida, ki jo je bela manjšina uveljavila v 

Južni Afriki med leti 1948 in 1994. Pod apartheidom so bile svoboda gibanja ter politično in 
socialno-ekonomske pravice nebelega prebivalstva močno omejene, kar je pripeljalo do 
nezadovoljstva, demonstracij in posledično še hujše represije vlade. V prispevku so opisani 
glavni vladni zakoni, boj afriškega prebivalstva za enakopravnost in prelomni dogodki v tem 
zapletenem obdobju južnoafriške zgodovine. 

 
Ključne besede: Apartheid, Južna Afrika, Afriški nacionalni kongres, rasna segregacija 
 

*** 
 

Sprejetje apartheida 1948 
Protiafriška zakonodaja se je uradno začela že leta 1913, ko je vlada sprejela zakon o 

ozemlju, ki je razdelil zemljo na podlagi rase, s katerim je 93 odstotkov ozemlja pripadlo 
belcem (čeprav so temnopolti prebivalci sestavljali 80 % prebivalcev)1 in se nadaljevala z 
zakonom o mestnih področjih (1923), ki je ustvaril prenatrpane afriške slume (imenovane 
»domorodne lokacije«), iz katerih je dobavljal poceni delovno silo; z zakonom o rasni 
segregaciji (1926), ki je Afričanom prepovedal prakticirati strokovne poklice; z zakonom o 
domorodni upravi (1927), s katerim je britanska krona namesto najvišjih domorodnih 
poglavarjev postala vrhovni vodja vseh afriških področij; in nazadnje z zakonom o zastopanju 
domorodcev (1936), ki je v pokrajini Cape odstranil Afričane iz registra volivcev.2 Po vojni leta 
1946 je vlada sprejela zakon o pravici do azijske zemlje, ki je postavil prepreke prostemu 
gibanju Indijcev, omejil področja, kjer so smeli stanovati in trgovati, in močno zmanjšal pravico 
do kupovanja zemlje. Ta zakon, znan tudi pod imenom zakon o getu, je bil huda žalitev indijski 
skupnosti in predhodnik zakona o skupinskih območjih, ki je sčasoma omejil svobodo vseh 
temnopoltih Južnoafričanov.3 

Do prelomnih dogodkov na poti politike rasnega ločevanja je prišlo leta 1948, ko so 
potekale splošne volitve, na katerih se je kampanja Nacionalne stranke predstavila s političnim 
programom, ki je bil znan pod imenom apartheid, ki dobesedno pomeni ločenost, predstavljal 
pa je zapis vseh zakonov in uredb, ki so temnopolte prebivalce že stoletja držali v nižjem 
položaju od belcev, v enoten sistem zatiranja.4 Predpostavka apartheida je bila, da so belci več 
vredni od Afričanov in Indijcev, njegova naloga pa je bila, da za vedno utrdi nadvlado belcev. 
To politiko je podpirala nizozemska reformirana cerkev, ki je apartheid oskrbovala z religiozno 
oporo tako, da je namigovala, da so Afrikanerji5 od boga izbrano ljudstvo, črnci pa hlapčevska 
vrsta.6 28. 5. 1948 so bili razglašeni uradni rezultati volitev, na katerih je zmagala Nacionalna 

                                                           
1 Worger, Africa and the West, 31. 
2 Mandela, Dolga pot do svobode, 116. 
3 Mandela, Dolga pot do svobode, 119. 
4 Izraz je bil nov, četudi je bila ideja stara.  
5 Afrikanerji ali Buri (Boeri) so potomci prvih belih priseljencev iz Holandije, ki so se naselili v Južni Afriki v 17. 
stoletju in se afrikanizirali, od koder tudi naziv Afrikanerji. Postopoma so oblikovali dejansko gospodujoč narod 
v Južni Afriki; Južnič, Kolonializem in dekolonizacija, 115. 
6 Mandela, Dolga pot do svobode, 127–128. 
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stranka, ki jo je vodil Daniel François Malan.7 Vlada je že kmalu po volitvah začela z uvajanjem 
rasnih zakonov in med leti 1948 in 1970 še povečevala svojo moč na vseh volitvah.8  

 
Postopno uvajanje rasnih zakonov 

Glavni ukrepi apartheida so bili usmerjeni na politiko in ekonomijo, postopoma pa so 
posegali na vsa področja življenja.9 Že od leta 1948 so se na različnih mestih začeli pojavljati 
znaki z napisom: »Samo za belce«. Prvi pomemben zakon, ki ga je vlada sprejela takoj po 
volitvah, je bil zakon o prepovedi mešanih porok (1949), ki je prepovedoval vse poroke med 
belci in pripadniki ostalih ras. Ta zakon je kmalu nasledil zakon o nemoralnosti, s katerim so 
spolni odnosi med belci in nebelci postali nezakoniti.10 Poleg zakona o zatiranju 
komunizma11(1950), ki je prepovedal komunistično stranko Južne Afrike, sta temelje 
apartheida postavila še dva zakona, in sicer zakon o prebivalstvu in registraciji (1950), ki je 
označil vse Južnoafričane glede na raso, pri čemer je barva kože postala edina in 
najpomembnejša opredelitev posameznika, ter zakon o skupinskih območjih (1950), ki ga je 
predsednik vlade Malan opisal kot »bistvo apartheida« in je zahteval ločena območja prebivanja 
in trgovanja za vsako rasno skupino. Naslednjega leta sta bila sprejeta še dva zakona, ki sta 
neposredno napadala pravice temnopoltih in Afričanov. Z zakonom o ločenem zastopanju 
volivcev (1951) so temnopolte prenesli na ločen seznam volivcev na Capu, s čimer so jim 
oslabili pravice do svoboščin, ki so jih uživali več kot stoletje. Zakon o bantujskih organih 
oblasti (1951) pa je opustil Svet za zastopanje domorodcev, ki je bil edini posredni forum 
nacionalnega zastopanja za Afričane.12 

 
Demonstracije, kampanja kljubovanja in zaostrovanje politike apartheida 
Že leta 1912 je nastala prva politična organizacija v državi, ki je predstavljala interese 

temnopoltega prebivalstva in glavno opozicijo vladi, t.i. Južnoafriški narodni kongres 
(SANNC), ki se je leta 1923 preimenoval v Afriški narodni kongres (ANC). ANC se je vse do 
odprave apartheida leta 1994 boril za pravice temnopoltih in javno obtoževal rasne predsodke 
ter opominjal na cilj, da bi temnopolti postali polnopravni državljani Južne Afrike.13 Marca 
1950 so transvaalski ANC, transvaalski indijski kongres, Organizacija afriškega ljudstva in 
okrožni odbor komunistične partije v Johannesburgu organizirali »shod za zaščito svobode 
govora«, ki je privabil deset tisoč ljudi. Na shodu je bila sprejeta resolucija za enodnevno 
splošno stavko, imenovano Dan svobode, načrtovano za 1. maj. Stavka naj bi pozivala k 
opustitvi zakonov o prepustnicah in vse diskriminatorne zakonodaje. V pričakovanju je vlada 
za 1. maj prepovedala vsakršno sestajanje in zbiranje. Množica se je zbrala kljub vladnim 
prepovedim in več kot dve tretjini afriških delavcev je v času enodnevne stavke ostalo doma. 
Navkljub protestom in kritikam so se nacionalisti odzvali tako, da so še povečali zatiranje.14  

                                                           
7 Malan je bil predsednik vlade med leti 1948 in 1954. 
8 Guy, Africa: A modern history, 335. 
9 Zakoni in predpisi so potrjevali ali uvajali segregacijo za javna prevozna sredstva, bolnišnice, dvigala, klopi, 
parke, cerkvene dvorane, teatre, restavracije, hotele, kot tudi za šole in univerze. Uradna politika je želela preprečiti 
tudi medsebojne stike v športu, in sicer s prepovedjo tekmovanj med ekipami različnih ras, prepovedjo mešanih 
ekip, itd; Thompson, A history of South Africa, 197. 
10 Mandela, Dolga pot do svobode, 129–130. 
11 Zakon je Južnoafriško komunistično partijo razglasil za nezakonito, prav tako tudi članstvo v partiji ali 
spodbujanje ciljev komunizma. Za kršenje zakona so bile predvidene kazni do največ deset let zaporne kazni. V 
osnovi je predlog zakona dovoljeval vladi, da katero koli organizacijo razglasi za nezakonito in omejuje 
posameznike, ki nasprotujejo njeni politiki; Mandela, Dolga pot do svobode, 133. 
12 Mandela, Dolga pot do svobode, 138–139. 
13 Worger, Africa and the west, 34. 
14 Mandela, Dolga pot do svobode, 132–133. 
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Marca 1951 je bila organizirana demonstracija v Capetownu, aprila pa stavka, med 
katero so trgovine ostale zaprte, šoloobvezni otroci pa so ostali doma. Konferenca ANC-ja je 
zatem sprejela resolucijo, ki je pozvala vlado, naj razveljavi zakon o zatiranju komunizma, 
zakon o skupinskih območjih, zakon o ločenem zastopanju volivcev, zakon o bantujskih 
organih oblasti, zakone o prepustnicah in zakone o omejevanju živine do 29. 2. 1952. Svet je 
določil, da bo ANC 6.4.1952 organiziral demonstracije kot predhodnico začetku kampanje za 
nasprotovanje nepravičnim zakonom.15 Malanova vlada je zavrnila zahteve ANC-ja in 6. aprila 
so se začele uvodne demonstracije. 31. maja so se člani ANC-ja in SAIC-ja sestali v Port 
Elizabethu in razglasili, da se bo kampanja kljubovanja začela 26.junija, na obletnico 
nacionalnega dneva protesta. Skupni načrtovalni svet se je dogovoril za odprt program 
nesodelovanja in nenasilja. Predlagani sta bili dve stopnji kljubovanja. Na prvi stopnji je 
majhno število prostovoljcev prekršilo izbrane zakone v peščici mestnih območij. Brez 
dovolilnic so vstopili na prepovedana območja, uporabljali poslopja, ki so bila rezervirana 
izključno za belce, vstopali na železniške vagone, v čakalnice in na poštne urade, namenjene 
izključno belcem. Namenoma so ostali v mestu po policijski uri. Druga stopnja je bila 
predvidena kot množično kljubovanje, ki ga spremljajo stavke in industrijska ukrepanja po vsej 
državi.16 Septembra tega leta je bila kampanja na vrhuncu. Skupine demonstrantov so vstopale 
na nedovoljena območja, zažigale prepustnice, kršile policijsko uro itd. Do konca leta, ko je že 
izgubljala svojo udarno moč, je bilo aretiranih (in po večini obtoženih) 8326 oseb. Kljub 
namenom organizatorjev, da bi upori potekali brez nasilja, je tekom kampanje življenje izgubilo 
šestindvajset Afričanov in šest Evropejcev. V odgovor na kampanjo je vlada leta 1953 sprejela 
zakon o javni varnosti, s katerim so lahko razglasili izredne razmere na vseh območjih države 
in dodali amandma kazenskemu zakoniku, ki je uvajal hude kazni za kršitev miru ali 
hujskaštvo.17 

Politika rasne segregacije je posegla tudi na področje izobrazbe. Leta 1953 je parlament 
sprejel zakon o izobrazbi bantujskih črncev. Zakon je nadzor nad afriško izobrazbo prenesel z 
Ministrstva za izobraževanje na Ministrstvo za domorodne zadeve. S tem zakonom so afriške 
osnovne in srednje šole, s katerimi so upravljali cerkev in misijonarski programi, postavili pred 
izbiro ali naj predajo svoje šole državi ali pa prejemajo postopno zmanjševanje subvencije in s 
tem ukinitev izobrazbe za Afričane. V odgovor na prenos nadzora na Ministrstvo za domorodne 
zadeve, je ANC 1. aprila 1955 začel s tedenskim šolskim bojkotom proti novemu zakonu in 
organiziranju klubov, kjer so poučevali otroke, ki so prenehali obiskovati šole. Vlada je 
naknadno sprejela zakon, po katerem je bilo neodobreno izobraževanje prekršek, ki so ga 
kaznovali z globo ali zaporno kaznijo.18  

Leta 1957 je ženska liga ANC povsod po državi organizirala proteste proti prepustnicam 
za ženske. V jugovzhodnem Transvaalu, Standertonu, Heidelbergu, Balfouru in drugod je 
protestiralo na tisoče žensk. Do konca drugega dne protestov je bilo aretiranih skoraj 2000 
žensk.19  

Med leti 1950 in 1960 je vlada razširila svojo represivno zakonodajo in postopoma 
popolnoma prepovedala politično in opozicijsko delovanje temnopoltega prebivalstva.20 
Uvedena je bila stroga kontrola gibanja, posebej notranjih migracij. Prepovedano je bilo vsako 
sindikalistično delovanje. Posebno pomembna je bila politika bantustana, ki je bila uzakonjena 
s sprejetjem zakona o bantustanih (1959). Cilj zakona je bila naselitev temnopoltega 
prebivalstva znotraj bantustanov in jim omejiti svobodo gibanja izven tega omejenega območja, 

                                                           
15 Mandela, Dolga pot do svobode, 139–140. 
16 Mandela, Dolga pot do svobode, 144–145. 
17 Davenport, South Africa: A Modern History, 387. 
18 Mandela, Dolga pot do svobode, 183–185. 
19 Mandela, Dolga pot do svobode, 242–244. 
20 Guy, Africa: A modern history, 334. 
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s čimer so želeli doseči popolno kontrolo nad temnopoltim prebivalstvom. Ustvarjenih je bilo 
9 etnično ločenih bantustanov z okoli 18 000 prebivalci.21 Na podlagi nove politike, sta dve 
tretjini Afričanov, čeprav so živeli v tako imenovanih »belskih« območjih, lahko imeli 
državljanstvo le v svojih »plemenskih domovinah«. Ta zakon je bil temelj tega, kar je država 
imenovala groot ali veliki apartheid. Ob približno enakem času je vlada uvedla tudi zakon o 
razširitvi univerzitetne izobrazbe, še eno vejo velikega apartheida, ki je nebelcem zaprla pot na 
rasno »odprte« univerze.22  

 
Pokol v Sharpevillu (1960) in razglasitev neodvisnosti (1961) 

21.3.1960 je prišlo do prelomnih dogodkov v majhnem mestnem predelu Sharpeville, 
približno šestdeset kilometrov južno od Johannesburga. Aktivisti Panafrikanističnega kongresa 
(PAC) 23 so organizirali množične demonstracije proti ustanavljanju bantustanov in omejevanju 
gibanja, ki so se končale s streljanjem policistov na demonstrante. Ubitih je bilo 69, ranjenih pa 
186 demonstrantov. Podobna tragedija, sicer z manj žrtvami, se je zgodila kasneje istega dne 
tudi v Langi blizu Cape Towna. Umrle so tri osebe, 47 pa je bilo ranjenih.24 Streljanja v 
Sharpevillu so sprožila nacionalno vznemirjenje in vladno krizo. Ogorčeni protesti so se 
pojavljali po vsem svetu in prvič je v južnoafriških zadevah posredoval Varnostni svet 
Združenih narodov, ki je preganjal vlado, naj uvede ukrepe za vzpostavitev rasne enakosti. 
Johannesburška borza je padla in kapital je začel odtekati iz države. Vlada Hendrika 
Verwoerda25 pa je vztrajala, da je Sharpeville posledica komunistične zarote,26 in 8. aprila 
razglasila obe organizaciji, tako PAC, kot tudi ANC, za nezakoniti, ter obsodila njune voditelje 
na zaporno kazen.27 Policijska racija po vsej državi je privedla do priprtja (brez sojenja) več kot 
dva tisoč ljudi, ki so pripadali vsem rasam in vsem strankam, ki so bile proti apartheidu. 
Razglašen je bil vpoklic vojakov in vojne enote so bile mobilizirane ter nameščene povsod po 
državi. Kazen za promocijo ANC-ja je bila zapor do desetih let. Zdaj so bili nezakoniti, celo 
nenasilni, miroljubni protesti pod okriljem ANC-ja.28 Incident v Sharpevillu je izzval 
mednarodno obsojanje, na kar je oblast reagirala z izstopom iz Commonweltha in razglasitvijo 
neodvisnosti 31. maja 1961.29  

 
Boj Afriškega nacionalnega kongresa 

Po dogodkih v Sharpevillu leta 1960 in prepovedi delovanja ANC-ja, je Nelson 
Mandela30 prenesel svoje delovanje v ilegalo in oblikoval novo vojaško krilo Afriškega 
kongresa,31 imenovano Umkhonto we Sizwe (Kopje naroda ali krajše MK). Simbol kopja je bil 
izbran, ker so se s tem preprostim orožjem Afričani stoletja upirali vdorom belcev.32 V 
pamfletu, izdanem 16.12.1961, je Umkhonto we Sizwe oznanila, da začenja s kampanjo 
sabotaž, uperjenih v strateško pomembne tarče (vojaške objekte, policijske postaje, zapore, 

                                                           
21 Stojanović, Rađanje globalnog sveta, 277. 
22 Mandela, Dolga pot do svobode, 252. 
23 Organizacija, ki si je prizadevala za temnopolto Južno Afriko (v nasprotju z ANC, ki se je boril za enakopravno, 
večrasno državo). 
24 Davenport, South Africa: A modern history, 414. 
25 Predsednik vlade Južne Afrike med leti 1958 in 1966. 
26 Mandela, Dolga pot do svobode, 260–261. 
27 Worger, Africa and the West, 167. 
28 Mandela, Dolga pot do svobode, 265.  
29 Stojanović, Rađanje globalnog sveta, 450. 
30 Južnoafriški politik in državnik, borec proti apartheidu, eden od voditeljev ANC-ja.  
31 Vojaško gibanje je bilo ločen in neodvisen organ, povezan z ANC-jem, vendar ne pod njegovim neposrednim 
nadzorom. Politika ANC-ja je še vedno ostala nenasilje; Mandela, Dolga pot do svobode, 296. 
32 Mandela, Dolga pot do svobode, 261. 
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prevozne povezave, itd.).33 Torej v tarče, ki ne bi zgolj ovirale vojaške učinkovitosti države, 
temveč bi prestrašile privržence Nacionalne stranke, odvrnile tuji kapital in oslabile 
gospodarstvo. Na tak način naj bi prisilili vlado, da bi sedla za pogajalsko mizo.34 Politiko 
oboroženega boja je od tedaj nadaljevala tudi v sedemdesetih in osemdesetih letih. 35  

Šestnajst let po dogodkih v Sharpevillu je ponovno izbruhnil val nasilja, ki se je začel v 
Sowetu36 in se razširil po vsej državi ter tako predstavljal prvo resnejšo krizo vlade v zadnjih 
dveh desetletjih.37 Nasilje se je začelo 16.6.1976, ko je prišlo do protesta okoli 15.000 šolarjev 
v Johannesburgu, ki so demonstrirali po tem, ko je afrikanerski jezik postal obvezen šolski 
predmet. Policija je napadla otroke, kar je izzvalo velike nemire, v katerih je pomrlo vsaj 500 
ljudi. Režim se je vse bolj militariziral, center odpora pa je postajal Soweto.38 Oktobra 1976 je 
vlada prepovedala delovanje 18 črnskim gibanjem in aretirala ter obtožila 50 njihovih 
voditeljev.39 V naslednjih šestih do devetih mesecih je policija aretirala vsaj 6000 ljudi, z 
zakonom o terorizmu40 pa je pridržala še več tisoč ljudi in jih vsaj 700 tudi ubila.41 

 
Kriza apartheida 1978–1989 in nova Južna Afrika 1994 

Leta 1978 je bila država apartheida v globoki krizi. Južnoafriškemu ekonomskemu 
»boom-u« v šestdesetih in zgodnjih sedemdesetih letih, ko je Južna Afrika po stopnji 
gospodarske rasti tesno sledila Japonski, je sledilo obdobje ostre recesije – administracija 
sistema zakonov apartheida se je izkazala za izredno potratno, inflacija je presegala 10 %, 
belsko prebivalstvo pa je postajalo vse bolj revno. Prišlo je tudi do demografskega upada belega 
prebivalstva, in sicer iz 21 % prebivalstva na 16 % in pričakovalo se je, da bo v začetku 21. 
stoletja upadlo na le 10 %. Spreminjale so se tudi mednarodne razmere, ki so ustvarjale vse 
večji pritisk po ukinitvi politike apartheida.42  

Leta 1984 je prišlo do ponovne vstaje, ki je bila silovitejša in je trajala dlje kot katerakoli 
do tedaj. Trajala je tri leta, tedaj pa je umrlo več kot 3000 ljudi. Država je morala v tem obdobju 
mobilizirati vojsko in dvakrat razglasiti izredno stanje, kljub temu pa je bila vstaja le delno 
zadušena.43 Soočena z naraščajočim nasprotovanjem politiki rasnega ločevanja, je Nacionalna 
stranka z novim predsednikom Pit Botho44 v zgodnjih osemdesetih začela sprejemati politiko 
»reform«, ki naj bi omilile situacijo,45 vendar le-te niso prinesle želenih rezultatov, saj so še 
vedno izključevale temnopolto večino pri delitvi oblasti. Razmere v državi so se vse bolj 
slabšale in leta 1985 je vlada odredila izredno stanje. Tekom leta 1986 je prišlo do eksplozije 
nasilja, v katerem je izgubilo življenje več kot 1600 ljudi. Pričele so se tudi masovne aretacije, 
po izračunih naj bi bilo samo od maja do junija 1986 aretiranih 40 000 ljudi. Umori so postali 
redni in masovni pojavi. Države Evropske skupnosti in nekatere države Commonweltha so 
uvedle sankcije, ki so privedle do ekonomske krize, brezposelnosti in inflacije, ekonomska rast 
pa je padla na le 2 %. Ta kriza je bila pomemben dejavnik pri padcu apartheida. Pod tem in vse 
večjem notranjem pritisku je Bota omilil rasne zakone, temnopoltim je dovolil celo naseljevanje 

                                                           
33 Worger, Africa and the West, 167–168. 
34 Mandela, Dolga pot do svobode, 307. 
35 Worger, Africa and the West, 167–168. 
36 SOWETO - Okrajšava za South Western Townships (jugozahodna naselja). 
37 Guy, Africa: A modern history, 564.  
38 Stojanović, Rađanje globalnog sveta, 450. 
39 Guy, Africa: A modern history, 565. 
40 Zakon o terorizmu je dovoljeval pridržanje brez sojenja in obvestila svojcev pridržanega. 
41 Worger, Africa and the West, 207. 
42 Thompson, A history of South Africa, 221–222. 
43 Guy, Africa: A modern history, 730. 
44 Pieter Willem Botha je bil med letoma 1978 in 1984 ministrski predsednik Južnoafriške republike, med letoma 
1984 in 1989 pa predsednik države. 
45 Worger, Africa and the West, 251. 
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v belske četrti.46 Bela vlada je ugotovila, da so spremembe nujne, saj je sistem apartheida vse 
bolj razpadal.47 Nacionalna stranka je razveljavila prepoved delovanja ANC in ostalih prej 
legalnih organizacij ter leta 1990 iz zapora izpustila Nelsona Mandelo (kjer je bil zaprt skoraj 
trideset let). Začelo se je tudi pogajanje o vzpostavitvi nove politične strukture, ki ne bi 
priznavala rasnih razlik in bi prvič v zgodovini države dajala vsem prebivalcem pravico do 
udeležbe na volitvah. Pogajanja so potekala pod okriljem Konvencije za demokratično Južno 
Afriko (CODESA), ki je vključevala ANC, Nacionalno stranko in več drugih političnih skupin. 
Prvič se je sestala decembra 1991 in nadaljevala pogajanja48 do prvih splošnih volitev leta 1994, 
na katerih je zmagal Afriški nacionalni kongres z Nelsonom Mandelo kot prvim temnopoltim 
predsednikom Južnoafriške republike.49 
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Janus Pintarič 

Sprememba odnosa do četništva v Srbiji po demokratičnih spremembah 
 

Povzetek 
Vloga četniškega gibanja v 2. svetovni vojni je bila v socialistični Jugoslaviji 

ovrednotena zelo negativno in v znamenju komunistične interpretacije zgodovine kot 
»razrednega boja.« Četniki so bili označeni kot reakcionarna sila, ki jo je diskreditirala 
kolaboracija s fašističnim okupatorjem. V znamenju vladajoče ideologije »bratstva in 
enotnosti« je bil četniški srbski nacionalizem zatiran in nezaželen. Padec socialističnega režima, 
vzpon nacionalizmov v Jugoslaviji, njen razpad in nacionalistično ozračje balkanskih vojn 90. 
let so ustvarili okolje, v katerem so se prijele revizionistične reinterpretacije četniškega gibanja, 
ki so postopoma začele dobivati vse večji vpliv v javnosti. Pomemben mejnik je padec 
Miloševića 5. oktobra 2000, ko se je antikomunistični pogled na zgodovino še bolj prijel in 
vodil do korenitih sprememb v opisovanju dogodkov med drugo svetovno vojno v Srbiji, zlasti 
v šolskih učbenikih, prišlo pa je tudi do postopne pravne rehabilitacije gibanja. 

 
Ključne besede: Srbija, moderna zgodovina, četniško gibanje, Milošević, revizionizem 
 

*** 
 

Četniško gibanje v zgodovinopisju socialistične Jugoslavije 
Za razumevanje spremembe v odnosu do četništva po padcu socialističnega režima je 

najprej potrebno povzeti uradna stališča, ki jih je do tega gibanja preko zgodovinopisja in 
propagande širila socialistična oblast. Glede na totalitarno naravo režima, pretirano odstopanje 
od takšnega pogleda v javnosti ni bilo dovoljeno. 

Knjiga Miloša Minića - Četnici i njihova uloga u vreme narodno oslobodilačkog rata 
1941– 1945 je dober primer uradne interpretacije četništva v socialistični Jugoslaviji. V njej se 
nenehno poudarja, da so se četniki borili na strani okupatorja skupaj z »domačimi izdajalci« 
kot »najmočnejša sila kontrarevolucije.«1 Opisani so kot oportunistična sila, katere glavni cilj 
je bil uničenje partizanstva in ki se je bila s tem namenom pripravljena povezati s komerkoli. 
Po drugi strani se četnikom priznava, da so bili drugačni od kolaborantov, ki so pričakovali 
zmago sil osi (Nedić, Pavelićevi ustaši ipd.), saj so računali in upali na zavezniško zmago, a so 
s svojo kolaboracijo omogočili, da so Nemci lahko angažirali več sil, ki bi jih sicer potrebovali 
v Jugoslaviji, na drugih frontah.2 

V duhu bratske enotnosti med narodi v Jugoslaviji se je četniško gibanje očrnilo, saj je 
gojilo velikosrbski hegemonizem in šovinizem. Zločine ustašev nad Srbi naj bi zlorabilo za 
obračunavanje s hrvaškim narodom kot celoto.3 Prav tako se je četnike prikazovalo kot 
ekstremno reakcionarno gibanje, ki se je zavzemalo za obnovitev monarhije in »starega 
socialnega reda,« tj. politične ureditve iz časa pred vojno.4 V komunistični interpretaciji 
četništva se je tako nenehno poudarjalo, da je bil v njegovem ozadju predvsem prisoten strah 
tistih, ki so v političnem in družbenem preoblikovanju Jugoslavije, kot ga je zagovarjala KPJ, 
videli izgubo svoji »razrednih in drugih privilegijev.«5 Družbeno sestavo četništva se je 
opisovalo kot sestavo iz »politično zaostalega« ruralnega prebivalstva in »malomeščanstva,« ki 

                                                           
1 Minić, Četnici i njihova uloga u vreme narodno oslobodilačkog rata, 11. 
2 Minić, Četnici i njihova uloga u vreme narodno oslobodilačkog rata, 16–17. 
3 Minić, Četnici i njihova uloga u vreme narodno oslobodilačkog rata, 21. 
4 Minić, Četnici i njihova uloga u vreme narodno oslobodilačkog rata, 22. 
5 Minić, Četnici i njihova uloga u vreme narodno oslobodilačkog rata, 24. 
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da je bilo zaslepljeno z antikomunistično propagando medvojne Jugoslavije in podvrženo 
monarhiji.6 Prav tako se je določeno krivdo pripisovalo pravoslavnim duhovnikom, ki so 
partizane imeli za »brezbožne.«7 Zaradi teh razlogov naj bi bili četniki že od vsega začetka proti 
zavezništvu s partizani, ki so ga leta 1941 začasno sklenili zgolj zato, da bi prikrili svoje prave 
namene.8 

Komunistična stran je svoj uspeh opisovala kot posledico »dozorelosti« naroda, ki se je 
začel zavedati nujnih političnih in družbenih sprememb, ki so bile potrebne v Jugoslaviji.9 
Podpora zahodnih zavezniških sil četnikom je bila predstavljena kot del politike razdelitve 
interesnih sfer med zavezniki, v kateri bi zahodne sile zadržale Jugoslavijo pod svojim 
vplivom.10 Ta podpora naj bi rodila iluzije dela prebivalstva, da se bodo četniki pridružili borbi 
proti okupatorju, ko jim bodo pri tem neposredno pomagali zahodni zavezniki.11 V 
komunistični historiografiji se je poudarjalo zločine četnikov, prav tako pa se je naglaševalo 
njihovo kratko sodelovanje z ustaši proti partizanom v Bosni 1943. in 1944. leta.12 Teror 
četnikov se je po svoji ostrini in obsegu enačil s terorjem fašističnih okupatorjev.13 

 
Obdobje Slobodana Miloševića 

V okviru propada socialističnega režima in njegove vladajoče ideologije so določene 
negativne interpretacije četniškega gibanja zastarale same po sebi (sploh tiste, ki so bile vezane 
na razredni boj in podobne marksistične koncepte). Z vzponom nacionalizmov posameznih 
narodov v razpadajoči Jugoslaviji se je porušil internacionalistični koncept partizanskega 
antifašizma. V Srbiji se je nacionalistična mobilizacija začela s t. i. antibirokratsko revolucijo, 
ki so jo zaznamovale demonstracije v številnih srbskih mestih.14 V tem času je rehabilitacija 
četniškega gibanja postala vedno bolj aktualna. Četniški antikomunizem je dobil legitimnost z 
vidika srbskega nacionalizma, ki je za »nerešeno nacionalno vprašanje« srbskega naroda v 
okviru Jugoslavije v veliki meri krivil komunizem.15 Komunistična Jugoslavija je namreč srbski 
narod razdelila med različne republike znotraj SFRJ, kar se je v začetku 90. let začelo kazati 
kot usodno za srbski narod. Miloševićev nacionalistični režim pa po drugi strani ni bil 
pripravljen prekiniti z antifašizmom, želel ga je le »dekomunizirati« in mu nadeti bolj 
nacionalni karakter. Pri tem je bila rekonstrukcija četniške dediščine zelo priročna. Četništvo 
se je vse bolj začelo prikazovati kot »prvo pravo, avtohtono obliko srbskega antifašizma«.16 

Določene začetke postopne rehabilitacije četništva lahko opazimo že prej. Srbski 
nacionalizem je svoj vzpon doživljal že v 80. letih (ključni moment je bil memorandum Srbske 
akademije znanosti in umetnosti iz leta 1986), zametke pro-četniške (re)interpretacije 
polpretekle srbske zgodovine pa se da opaziti iz romanov kot sta Nož Vuka Draškovića (ki je 
bil v 90. letih s svojim Srbskim gibanjem obnove veliki apologet in nosilec četniške tradicije) 
iz leta 1982, v katerem so Srbi v veliki meri predstavljeni kot žrtve druge svetovne vojne in 
dogodkov po njej na prostoru Jugoslavije, in Knjiga o Milutinu Danka Popovića (1985), v kateri 
je pod vprašaj postavljeno jugoslovanstvo s perspektive srbskih nacionalnih interesov.17 Do 
poznih 80. let je bil srbski nacionalizem omejen v krogih disidentov, ko je prišel na plano, pa 

                                                           
6 Minić, Četnici i njihova uloga u vreme narodno oslobodilačkog rata, 24. 
7 Minić, Četnici i njihova uloga u vreme narodno oslobodilačkog rata, 24–25. 
8 Minić, Četnici i njihova uloga u vreme narodno oslobodilačkog rata, 25. 
9 Minić, Četnici i njihova uloga u vreme narodno oslobodilačkog rata, 28. 
10 Minić, Četnici i njihova uloga u vreme narodno oslobodilačkog rata, 30. 
11 Minić, Četnici i njihova uloga u vreme narodno oslobodilačkog rata, 33. 
12 Minić, Četnici i njihova uloga u vreme narodno oslobodilačkog rata, 73. 
13 Minić, Četnici i njihova uloga u vreme narodno oslobodilačkog rata, 88–89. 
14 Vladisavljević, Serbia's Antibureaucratic Revolution, 154. 
15 Kršev, »Karakter četničkog pokreta u Srbiji 1941,« 140. 
16 Kršev, »Karakter četničkog pokreta u Srbiji 1941,« 140. 
17 Baruch Wachtel, Making a Nation, Breaking a Nation, 203–209. 
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je prevzel zelo antikomunistično držo. Komunistična revolucija se je začela jemati kot 
spodkopavanje srbskih zgodovinskih dosežkov: iz oblasti je namreč izrinila srbsko dinastijo, 
socialistična Jugoslavija pa je Srbiji odvzela njene »srednjeveške« dežele (Kosovo in 
Makedonijo), ki so si jih Srbi s krvjo priborili v prvi svetovni vojni, in nasploh z ustavo iz leta 
1974 postavila temelje za srbsko nacionalno tragedijo v balkanskih vojnah 90-ih let. Prav tako 
je po mnenju nekaterih srbskih nacionalistov komunistična historiografija zmanjševala pomen 
genocida nad Srbi s strani hrvaških ustašev oz. ga je interpretirala v napačnem kontekstu.18 V 
letih pred razpadom Jugoslavije je Milošević začel mobilizirati Srbe pod raznorazno srbsko 
nacionalistično simboliko, kar je doseglo vrhunec leta 1989 na 600. obletnico kosovske bitke.19 
Četništvo in srbsko pravoslavje sta bila del te nacionalistične simbolike, ki sta ob propadu 
socialističnega totalitarnega sistema lahko prišla na plano. Milošević je srbskemu nacionalizmu 
spretno dodal določene verske elemente in preko pravoslavja opravičeval politične cilje.20 V 
takšni atmosferi se je nostalgija za fuzijo pravoslavnih in nacionalističnih vrednot, ki jo je 
predstavljalo četniško gibanje, hitro širila. V začetku 90. so se v Srbiji menjala določena imena 
trgov, ulic in mest, umaknilo se je določene partizanske spomenike in prenehalo se je s 
praznovanjem nekaterih državnih praznikov prejšnje države, ki so bili vezani na dogodke iz 
druge svetovne vojne.21 

Čeprav je obstajal določen revanšizem do komunistične preteklosti, se v Miloševićevem 
obdobju z njo nikoli ni sistematično obračunavalo, prav tako njegov režim ni podpiral preveč 
radikalnih reinterpretacij zgodovine. Glede četnikov so bili ti po novem v odnosu do partizanov 
»enakovredni antifašisti«, njihovi zločini, ki so se prej naglaševali, pa so se odpisali v smislu, 
da so vsi »po malem« delali zločine.22 Srbski nacionalisti, ki so se sklicevali na četniško 
dediščino (kot sta bila npr. že omenjeni Vuk Drašković in Vojislav Šešelj, ki je v četništvu videl 
predstavnike velikosrbske ideje, ki so bili sicer do neke mere še naivno ujeti v dilemi 
jugoslovanske ideje),23 so v vojni na Hrvaškem in v Bosni organizirali paravojaške enote, ki so 
nosile četniško simboliko.24 Hrvaški mediji so začeli označevati vse srbske vojaške enote za 
»četnike,« kakor so Srbi označevali hrvaške sile za »ustaše.«25 Preko te vojne se je tako na nek 
način vzpostavila kontinuiteta s tradicijo teh gibanj iz časa druge svetovne vojne, ki je v 
nekaterih pogledih dobila nov pomen. Novi patriotski heroji so partizanske heroje prejšnjega 
režima potisnili še bolj v pozabo.26 Na nek način je izbruh etničnih tenzij in brutalnost balkanske 
vojne 90. let demantirala komunistično historiografijo, ki je v svoji interpretaciji dogodkov 2. 
svetovne vojne na področju Jugoslavije v ospredje postavila razredne razloge, zanemarjala pa 
je nacionalne konflikte. Vpričo teh novih okoliščin je četništvo v Srbiji doživljajo svoj 
preporod, čeprav ni bilo uradno rehabilitirano. 

Glavna osnova za pro-četniške argumente v odnosu do 2. svetovne vojne je bilo 
poudarjanje karakterja, ki ga je gibanje imelo leta 1941, ko je bilo prvenstveno usmerjeno proti 
nemškemu okupatorju, medtem ko se je kasnejše sporne plati četništva odpisalo kot »taktične 
odločitve« v sili neugodnih razmer.27 Za razliko od ustaštva se je četništvo lahko uvrstilo v 
sklop prozavezniškega demokratičnega antifašizma, kar je javno zagovarjanje tega gibanja 
naredilo bolj sprejemljivo. V nacionalističnem okolju 90. let je četnikom naklonjena 
interpretacija zgodovine dobila veliko zagona, vredno pa je omeniti tudi, da je vedno obstajala 
                                                           
18 Pavković, The Fragmentation of Yugoslavia, 88. 
19 Pavković, The Fragmentation of Yugoslavia, 89. 
20 Mylonas, The Quest For and Eternal Orthodox Identity, 134. 
21 Kršev, »Karakter četničkog pokreta u Srbiji 1941,« 141. 
22 Kršev, »Karakter četničkog pokreta u Srbiji 1941,« 141. 
23 Šešelj, The Ideology of Serbian Nationalism, 988–992. 
24 Pavković, The Fragmentation of Yugoslavia, 129. 
25 Pavković, The Fragmentation of Yugoslavia, 142. 
26 Kuljić, »Tito u novom srpskom poretku sećanja,« 101. 
27 Kršev, »Karakter četničkog pokreta u Srbiji 1941,« 163. 
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vidna opozicija. Vpričo vojne (ta sicer ni neposredno zajela teritorija Srbije, je pa kljub temu 
terjala svoj davek), porasti kriminala in gospodarskih sankcij, je mnogo ljudi začelo gojiti 
nostalgijo do prejšnje države in njenega režima, ki je za marsikoga predstavljal določeno 
socialno varnost in red.28 Po drugi strani pa je izraz »jugonostalgičar« v tistem času imel 
negativne konotacije sovražnika nacije.29 Prav tako je bila jugonostalgija večkrat nepolitična in 
ni nujno izključevala privrženosti nacionalizmu. Prav nacionalistični kolektivizem pa je bil 
glavna značilnost Miloševićevega obdobja.30 Nacionalistična čustva je med drugim okrepila 
intervencija Natovih sil leta 1999, ki je v nacionalizem pritegnila velik del do takrat 
neopredeljenega prebivalstva.31 V obzir je treba vzeti, da je globoka ekonomska kriza v Srbiji 
v 90. letih vodila v razpad uveljavljenih družbenih vrednot. Posebej je prizadela srednji razred, 
ki se je oblikoval v času socializma.32 Več raziskav kaže, da so se v teh časih Srbi obrnili k 
tradicionalnim oblikam identifikacije (nacionalne namesto razredne, verske namesto ateistične) 
in k patriarhalnim vrednotam.33 

 
Po padcu Miloševića 

Po 5. oktobru 2000 in padcu Miloševićevega režima so se težnje po rehabilitaciji 
četništva še povečale in se vse bolj pojavljale v javnosti. Pomemben mejnik predstavljajo 
srednješolski učbeniki iz leta 2002, v katerih je bil Draža Mihailović postavljen ob bok Titu kot 
enako pomemben antifašistični borec.34 V tem času se je tudi dokončno obračunalo s 
komunistično preteklostjo: pri nacionalističnih konservativcih je bil Tito sovražnik nacije, 
Jugoslavija in socializem pa zgodovinski napaki srbskega naroda, pri liberalcih pa se je Tita 
jemalo kot totalitarnega nasprotnika pravne države.35 KPJ je bila iz osvobodilne sile dokončno 
prevrednotena v totalitarno, dan vstaje Srbije proti fašizmu (7. 7. 1941) pa je v zavesti mnogih 
postal »dan ko je Srb vstal proti drugemu Srbu.«36 

Po padcu Miloševića se je o rehabilitaciji četništva začelo vse več govoriti v javnosti. S 
strani levice, ki je nasprotovala temu t. i. »revizionizmu« zgodovine, se je opozarjalo, da je 
Miloševićev nacionalizem zamenjal »demokratični nacionalizem,« tj. da se mnoge stranke še 
vedno zavzemajo za nacionalistične cilje.37 Nasploh so poskusi reinterpretacije četništva 
naleteli na dokaj glasno opozicijo, ki je v tem videla »fašistične« in nacionalistične težnje v 
zgodovinopisju. V luči prej omenjene spremembe v učbenikih za zadnji razred osnovne in 
srednje šole, v katerih se obravnava srbsko zgodovino 20. stoletja, so ti nasprotniki opozarjali, 
da se poleg relativiziranja sodelovanja Draže in njegovih četnikov reinterpretira tudi vloga 
Milana Nedića, ki je odkrito kolabiral s silami osi, in s tem odkrito relativizira fašizem.38 Leta 
2006 so ponovno menjali učbenike, kjer je bila četniška kolaboracija opisana še bolj 
apologetsko, predstavljena v luči težkih razmer. Tako je na primer izpostavljeno mišljenje, da 
je bila denimo »italijanska vojska precej manj nevarna od ustašev« in je bila zaradi tega 
italijanska okupacija najboljša začasna rešitev za ohranitev srbskega naroda.39 Prav tako se 
poudarja, da je bila četnikom na prvem mestu ohranitev srbskega naroda, zaradi česar niso 

                                                           
28 Kuljić, »Tito u novom srpskom poretku sećanja,« 101. 
29 Kuljić, »Tito u novom srpskom poretku sećanja,« 111. 
30 Pavičević, »Srbija i (anti)heroji,« 166–167. 
31 Cvejić, »Civic Movement, Social-Capital and Institutional Transformation in Post-Socialist Serbia,« 274. 
32 Pavičević, »Srbija i (anti)heroji,« 164-167. 
33 Pešić, »Opstajanje tradicionalističkih vrednosnih orijentacija u Srbiji,« 290–305; Petrović, »Promene 
vrednosnih orijentacija srednje klase u periodu post-socijalističke transformacije u Srbiji.« 375–394. 
34 Kuljić, »Tito u novom srpskom poretku sećanja,« 101. 
35 Kuljić, »Tito u novom srpskom poretku sećanja,« 102. 
36 Kuljić, »Tito u novom srpskom poretku sećanja,« 105. 
37 Kuljić, »Tito u novom srpskom poretku sećanja,« 101. 
38 Stojanović, »Revizija revizije: 1941 u udžbenicima istorije u Srbiji,« 159. 
39 Stojanović, »Revizija revizije: 1941 u udžbenicima istorije u Srbiji,« 160. 
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hoteli ostrih povračilnih ukrepov okupatorja.40 Pri opisovanju partizanskega gibanja se precej 
bolj kot prej poudarja komunistična ideološka usmeritev njegovega vodstva, ki da se je 
prvenstveno zanimalo za razredni boj.41 Mnenje, da se je četništvo javno in uradno rehabilitiralo 
preko šolskih učbenikov, je v Srbiji precej razširjeno. Nasprotniki četnikov so se pritoževali 
tudi čez učbenike za zadnji razred osnovne šole iz leta 2011 in učbenike za gimnazije iz leta 
2009.42 V pripravi so novi učbeniki, ki bodo v veljavo prišli s šolskim letom 2016/17, za katere 
se predvideva, da bodo prav tako naklonjeni četnikom.43 

Kar se tiče interpretacije četništva v modernem srbskem zgodovinopisju, se denimo v 
sintezi srbske zgodovine Sime Ćirkovića, ki je bila napisana leta 2004 in prevedena v 
slovenščino leta 2009, antifašizem priznava tako partizanom kot četnikom.44 Avtor ne kaže 
pretirane naklonjenosti niti enim niti drugim, izpostavi pa nekaj stvari, ki gredo na roko 
četnikom. Tako je na primer omenjeno, da so se partizani leta 1943, ko so izvedeli za načrte 
morebitnega zavezniškega izkrcanja na Balkanu, pogajali z Nemci o premirju in ponujali 
sodelovanje proti četnikom.45 Poleg tega avtor poudari, da so partizani proti koncu mobilizirali 
veliko mladih ljudi in jih brez šolanja in priprave poslali na sremsko fronto, kjer so množično 
umirali zgolj zato, da bi partizansko vodstvo v očeh zaveznikov povečalo svojo pomembnost v 
skupnem zavezniškem boju.46 

Sprememba odnosa do četnikov je v obdobju po 5. oktobru dobila potrditev tudi pravno 
in sicer z raznimi zakoni, ki so začeli enačiti četnike s partizani in jih s tem de facto rehabilitirali. 
Tako je bil leta 2004 sprejet t. i. zakon o izenačenju pravic partizanskih in »ravnogorskih« 
(četniških) borcev in leta 2006 zakon o rehabilitaciji.47 Leta 2011 je bil potem sprejet še 
dopolnjen zakon o rehabilitaciji.48 Maja 2015 je bil rehabilitiran vodja četniškega gibanja Draža 
Mihailović, s tem ko je višje sodišče v Beogradu razveljavilo njegovo obsodbo iz leta 1946.49 
Prav tako je potrebno omeniti, da je srbsko ministrstvo za pravosodje spomladi 2009 formiralo 
komisijo za iskanje posmrtnih ostankov Draže Mihailovića.50 Oktobra istega leta je bila 
formirana tudi državna komisija za odkopavanje žrtev komunističnega terorja.51 V srbski 
javnosti so mnenja glede četništva še vedno deljena in predmet mnogih polemik. 
 

Sklep 
Padec totalitarnega socialističnega režima in vladajoče ideologije bratstva in enotnosti, 

ki jo je zamenjal srbski kolektivistični nacionalizem Miloševićevega obdobja, je ponudil okvir 
za revizionistično interpretacijo zgodovine četniškega gibanja in njegove vloge v Srbiji med 
drugo svetovno vojno, ki je bilo do takrat prisotno zgolj med emigracijo in disidenti. Določene 
sporne odločitve četniškega gibanja so bile apologetsko interpretirane kot posledica težkih 
razmer, samo gibanje pa se je po novem predstavljalo kot prvenstveno antifašistično gibanje, 
ki je bilo prodemokratično usmerjeno in na strani zahodnih zaveznikov. Takšnim 
interpretacijam je šlo na roko antikomunistično ozračje tistega časa (še posebej po padcu 
Miloševića), kakor tudi dejstvo, da se je v očeh mnogih propadli komunistični režim 

                                                           
40 Stojanović, »Revizija revizije: 1941 u udžbenicima istorije u Srbiji,« 162. 
41 Stojanović, »Revizija revizije: 1941 u udžbenicima istorije u Srbiji,« 162. 
42 Cvejić, »Retuširanje istorije: Draža je u udžbenicima odavno rehabilitovan.«  
43 Petrović, »Draža izdajnik za još jednu generaciju đaka.«  
44 Ćirković, Srbska zgodovina, 235. 
45 Ćirković, Srbska zgodovina, 235. 
46 Ćirković, Srbska zgodovina, 236. 
47 Kršev, »Karakter četničkog pokreta u Srbiji 1941,« 141. 
48 Službeni glasnik RS, št. 92/2011, Zakon o rehabilitaciji.  
49 Cvijić, »Rehabilitovan Draža Mihailović.«  
50 Stojanović, Tumačenja istorije, sistem vrednosti i kulturni obrazac.  
51 Stojanović, Tumačenja istorije, sistem vrednosti i kulturni obrazac. 
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diskreditiral. Četništvo je bilo namreč predstavljeno v bolj pozitivni luči tudi preko 
diskreditiranja partizanskega gibanja in poudarjanja žrtev komunističnega terorja. 

Po padcu Miloševića 5. oktobra 2000 se je prizadevanje za rehabilitacijo četnikov še 
bolj okrepilo, gibanje je bilo vedno bolj pozitivno opisano v učbenikih in postopoma tudi 
pravno rehabilitirano. Takšen razvoj dogodkov je sprožil nasprotovanje dela srbske javnosti 
(predvsem levičarske), ki je v tem videla ideološko motivirane revizionistične poskuse. To je 
vodilo do določene polarizacije družbe glede vprašanja četnikov. Glede na to, da zadeve glede 
tega ostajajo zelo odprte, je težko napovedati, v katero smer se bo situacija razvila v prihodnje. 
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