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Matic Batič 

Razvoj beneškega Velikega sveta do leta 1297 

Povzetek 
Razprava obravnava razvoj Velikega sveta Beneške republike do t. i. serrate (zaprtja) leta 1297. 
Starejše zgodovinopisje je v dogodkih tega leta videlo prelom epohalnega pomena, saj naj bi 
tedaj beneško plemstvo iz procesov političnega odločanja uspešno izključilo ostalo ljudstvo. 
Tako razumevanje je v novejšem zgodovinopisju večinoma preseženo, saj le-to ugotavlja, da je 
leta 1297 prišlo kvečjemu do razširitve članstva v Velikem svetu. Reforma ne predstavlja 
temeljitega preloma v dotedanjem razvoju beneških političnih institucij, temveč prej organsko 
nadaljevanje razvoja. Razloge zanjo pa lahko iščemo v nekaterih notranjih kontradikcijah 
delovanja Sveta, želji po politični pomiritvi ter drugih takratnih političnih potrebah. 

Abstract 
The article discusses the development of the Great Council of the Republic of Venice until the 
so-called serrata (closure) in 1297. Older historiography understood the events of that year as 
a fracture of epochal importance. They were comprehended as a way with which the Venetian 
nobility excluded the rest of the population from the processes of political decision-making. 
This understanding is today largely seen as outdated, as it is now accepted that in 1297 the 
expansion of membership in the Great Council actually took place. The reform does not 
represent a fundamental break in the development of the Venetian political institutions but 
rather a more organic continuation thereof. The reasons for the reform can be looked for in 
some of the internal contradictions of the Council's work, the desire for political reconciliation, 
and the other political needs at the time. 

 
Ključne besede: Benetke, Veliki svet, serrata, zgodovina političnih institucij, beneška 
aristokracija. 

*** 

Uvod 
Namen pričujočega prispevka je predstaviti osnovne poteze razvoja Velikega sveta 

Beneške republike (Maggior Consiglio, v začetku imenovan Consilium Sapientis) do leta 1297, 
do serrate oz. zaprtja Sveta. Beneško plemstvo naj bi, po prepričanju starejšega zgodovinopisja, 
tedaj članstvo v Velikem svetu podvrglo tako strogim zahtevam in omejitvam, da so številni 
državljani izgubili pravico do članstva v njem.1 Rösch omeni številne starejše zgodovinarje, ki 
so s tem dogodkom zamejevali kar novo dobo beneške državnosti, kar bi pomenilo, da je bilo 
zaprtje Sveta velik premik, ne le v političnem, temveč tudi v socialnem in kulturnem razvoju.2 
Očitno je torej, da razumevanje razvoja političnih institucij odpira vprašanja, ki presegajo zgolj 
pozitivistično deskripcijo. V (spreminjajočih se) oblikah političnih institucij se namreč zrcalijo 
socialne, gospodarske in religiozne razmere neke skupnosti. Politične institucije namreč ne le 
da služijo golemu političnemu odločanju, temveč imajo tudi reprezentativno funkcijo, skozi 
njih politična skupnost torej izraža (tudi) svoje samorazumevanje ter vrednote, skratka svojo 
kulturo.3 Pričujoča razprava, ki podaja shematičen pregled procesa razvoja beneških političnih 
institucij, tako nujno zrcali tudi vladajočo politično ideologijo Serenissime.  

                                                 
1 Kretschmayr, Geschichte von Venedig, 69–75.  
2 Rösch, »The Serrata of the Great Council and Venetian Society«, 67–68. 
3 Ameriški antropolog Clifford Geertz je kulturo opredelil kot »zgodovinsko prenesene vzorce pomenov, ki so 
utelešeni v simbolih, sistem podedovanih konceptov, ki so izraženi v simbolnih oblikah, s katerimi si ljudje 
sporočajo, ohranjajo in razvijajo svoje znanje ter drže do življenja.« (Geertz, The Interpretation of Cultures, 89). 
Geertz je kulturo torej »bral« kot zgodbo določene kulture o sami sebi in svojem mestu v svetu. 
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Beneška državna ureditev 
Preden si natančneje ogledamo sam razvoj in pristojnosti Velikega sveta, moramo 

predstaviti osnove »ustavne« ureditve Beneške republike. Beseda »ustavno« je postavljena v 
narekovaje, ker Benetke niso poznale ustave v današnjem pomenu besede, t. j. formalnega 
dokumenta, ki bi določal osnovno pravno ureditev, ki se ji morajo podrejati vsi drugi zakoni. 
»Ustavna« ureditev je delovala na podoben način, kot še danes deluje Združeno kraljestvo 
Velike Britanije in Severne Irske – najdemo jo lahko v posameznih zakonih in statutih, 
predvsem pa v spoštovanih navadah oz. tradicijah. Le-te so igrale zelo pomembno vlogo pri 
delovanju in določanju pristojnosti in omejitev beneških državnih organov. To pomeni, da 
pristojnosti niso bile nikoli natančno formalno opredeljene, temveč so se sčasoma spreminjale, 
se razvijale, nastajali so novi državni organi, ki so prevzemali nekatere pristojnosti oz. 
omejevali moč prejšnjih itd.4 

Na vrhu Serenissime je stala figura doža. Dož je bil v začetku le bizantinski uradnik, ki 
ga je postavil cesar v Konstantinoplu kot voditelja beneške komune. Kasneje, ko so se Benetke 
znebile bizantinske nadoblasti, so se beneški zgodovinarji tega dejstva skušali na vsak način 
otresti. Razvili so mitično podobo prvobitne suverenosti beneškega ljudstva, ki naj ne bi nikoli 
priznavalo nobene zemeljske nadoblasti ali vira avtoritete. V začetku, še v 11. stoletju, so doži 
delovali kot monarhi z neomejeno močjo, čeprav so bili voljeni. Od takrat pa so se pojavljale 
čedalje močnejše tendence po okrnitvi njihovih pristojnosti. Priključenih jim je bilo več 
svetovalnih odborov, ki so zmanjševali njihova pooblastila. Doževo funkcijo so sčasoma, 
čeprav je bila še vedno dosmrtna, iz monarhične spremenili v funkcijo najvišjega državnega 
uradnika. Kljub temu je dož ostal združevalni simbol komune, ki je vodil vojsko, zunanje 
zadeve, skrbel za izvajanje zakonov in nadzoroval uradništvo. Tako je vsaj simbolno 
predstavljal celotno skupnost.5  

V 12. in 13. stoletju, ko se je pomen doževe funkcije temeljito spremenil, se je dokončno 
izoblikovala tudi piramidalna shema beneške politične ureditve. Na dnu je bila ljudska 
skupščina, nato Veliki svet, ki sta mu sledila Senat in Svet štiridesetih. Na vrhu je bil Mali svet, 
ki je deloval kot dožev posvetovalni organ, in nato sam dož. Struktura oblasti je bila zasnovana 
tako, da je preprečevala preveliko koncentracijo moči v rokah posameznika, posamezna 
delovna telesa pa so se medsebojno nadzirala. Prav nezaupanje do prevelike koncentracije 
oblasti v rokah posameznika je ena izmed temeljnih značilnosti beneške politične ureditve in 
prakse ter tudi eden izmed razlogov za nastanek številnih državnih organov. Nezaupanje do 
posameznikov je šlo tako daleč, da so tudi sodniki kazenske obsodbe sprejemali le v sodnem 
senatu, ne pa posamezno.6  

Ljudska skupščina se je sestajala čedalje redkeje. Njena glavna pristojnost je bila 
potrditev vsakokratne nominacije doža in glasovanje o najpomembnejših zakonih. Veliki svet, 
ki bo podrobneje predstavljen kasneje, je volil vse državne uradnike in člane manjših odborov. 
Sprejemal je zakone, obsodbe in pomilostitve. Ker je bil prevelik za pogoste obravnave in 
učinkovita posvetovanja, je izvolil dva manjša sveta. Svet štiridesetih (Quarantia) je deloval 
kot najvišje prizivno sodišče in pripravljal finančno zakonodajo. Kasneje je postal pomembnejši 
Senat (Consiglio dei Pregadi), ki ga je sestavljalo 60 članov. Ta organ se je ukvarjal predvsem 
s trgovinskimi vprašanji, pošiljanjem ambasadorjev in ladjevij. Na vrhu je bil še Dožev svet oz. 
Mali svet, ki je dajal pobude za delovanje spodnjih organov, hkrati pa se je moral pokoravati 
njihovim odločitvam. Svet je sestavljalo šest doževih svetovalcev, ki so zastopali šest mestnih 
okrožij (Sestiere). Služili so lahko največ eno leto, sestajali pa so se pod predsedstvom doža; 
na sestankih so sodelovali tudi trije voditelji Štirideseterice (Capi). Teh deset mož je sestavljalo 

                                                 
4 Lane, Venice: A Maritime Republic, 95. 
5 Bouwsma, Venice and the Defense of Republican Liberty, 62–63. 
6 Lane, Venice: A Maritime Republic, 95. 
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vlado v ožjem pomenu besede (Signoria). Ena izmed nalog svetnikov, ki je omenjena v njihovi 
prisegi, je bilo tudi opozarjanje doža na odločitve Velikega sveta in drugih organov. Če se je 
dož izvrševanju teh sklepov upiral, mu je Svet konstanto nasprotoval, da ne bi postal premočan. 
Dokler pa je dož upošteval pravni okvir in svojo vlogo v njem, si je v Svetu lahko zagotovil 
vodilno vlogo, saj so se svétniki letno menjali.7 

Veliki svet 
Zlato obdobje Velikega sveta Beneške republike je bilo 13. stoletje, ko je stal v samem 

centru beneškega političnega življenja. V tem času je beneška državna ureditev dobila določene 
oblike, ki so se kazale v že naštetih političnih institucijah. Te institucije (Veliki in Mali svet, 
Senat, Štirideseterica) so plemstvu pravno zagotovile vodilni položaj v državi, saj je naraščanje 
njihove moči šlo predvsem na račun omejevanja izvršilne oblasti dožev, pa tudi ljudstva, 
zbranega v ljudski skupščini. Naraščanje moči Velikega sveta ne sovpada namreč le z 
omejevanjem pristojnosti dožev, temveč tudi s postopnim opuščanjem ljudskih skupščin, 
katerih kompetence8 je v čedalje večji meri prevzemal Veliki svet, kasneje pa tudi ostali odbori, 
ki jih je le-ta izvolil.9  

Veliki svet je izšel iz »Sveta modrih«, ki se je uveljavil v štiridesetih letih 12. stoletja. 
Ko se je pojavil dožev svetovalni odbor oz. Mali svet, se je za večji zbor uveljavilo ime Veliki 
svet. Kljub temu je bilo število članov takrat majhno – med 4. križarsko vojno (1202–1204) je 
štel le 40 članov. Tudi kasneje je bilo število članov omejeno, vendar se je uveljavila ureditev, 
da na sejah sveta sodelujejo tudi številni ostali nosilci političnih funkcij v mestu. Tako so sejam 
prisostvovali in na njih sodelovali tudi dož s svojim Malim svetom, Štirideseterica, Senat (ki je 
štel 60 članov), sodniki (iudices) in ostali člani beneških officia. Posledica te ureditve je bilo 
nenavadno dejstvo, da so »navadni« člani Sveta pravzaprav postali manjšina. Da bi to popravili, 
so v prvi polovici 13. stoletja povečali število izvoljenih članov na 100. Člane so volili vsako 
leto, poleg tega pa je tudi za člane Velikega sveta veljala splošna beneška omejitev, da ne sme 
nihče zasedati več kot ene javne funkcije. Tako so člane Sveta, ki so bili med služenjem 
mandata izvoljeni na druge položaje, nadomeščali na nadomestnih volitvah. Posledica te 
ureditve je bila ta, da je število članov stalno raslo, saj so tudi izvoljeni bivši člani lahko 
prisostvovali kot nosilci javnih funkcij. Število članov se je tako močno povečalo, a stalno 
spreminjalo. V 13. stoletju je nihalo med 300 in 500, kasneje je seglo tudi čez 1000.10 

Volitve v Veliki svet so potekale po dvokrožnem sistemu. Kandidate so predlagali 
izbrani volilni možje (electores anni), nato pa jih je moral potrditi še Veliki svet. Kot pri vseh 
beneških političnih zadevah, je bil tudi pri volitvah v Veliki svet volilni sistem zasnovan z 
namenom kar najbolj otežiti strankarstvo ali podkupovanje. Izbrani volilni možje, ki izvolitve 
niso mogli zavrniti,11 so se namreč takoj po izvolitvi morali zapreti v klavzuro v doževi palači, 
kjer so ostali vse dokler niso izbrali kandidatov. Vsakršen kontakt z zunanjim svetom ali 
zapuščanje klavzure je bilo strogo prepovedano, za to početje so grozile tudi visoke denarne 
kazni. Za nadomestne volitve so bili določeni drugi volilni možje z le polletnim mandatom 

                                                 
7 Lane, Venice: A Maritime Republic, 96–97. 
8 Seznam pristojnosti je deloma omenjen že zgoraj. Sicer pa ga je v celoti skoraj nemogoče natančno določiti, saj 
ni bil nikjer natančno zapisan, hkrati pa so se pristojnosti tudi spreminjale, kot smo že videli. Kljub temu je treba 
omeniti, da je Veliki svet volil ostale zgoraj omenjene organe, prokuratorje sv. Marka, imenoval notarje, člane 
drugih državnih služb, vodil zunanjo politiko, imel pristojnosti na finančnem področju (carine, davki, trgovinska 
politika), imenoval nove državljane itd. (Merores, »Der große Rat von Venedig«, 35–41). 
9 Merores, »Der große Rat von Venedig«, 34–36. 
10 Gerhard Rösch, Der venezianische Adel, 168–170. 
11 Na tem mestu je potrebno izpostaviti, da članstvo v številnih beneških državnih službah ni bilo zelo zaželeno. 
Tudi služba elektorjev naj bi bila ena izmed tistih, ki so se ji vsi skušali izogniti, saj v tem času niso mogli nastopiti 
drugih političnih funkcij, poleg tega je bilo članstvo finančno možno le za najpremožnejše (Merores, »Der große 
Rat von Venedig«, 47). 



Matic Batič 
 

 
6 

 

(electores medii anni). Število volilnih mož ni bilo točno določeno. Čeprav je Svet izbrane 
kandidate moral še potrditi, pa so večinoma glasovali kar o celi kandidatni listi, kar je pomenilo, 
da je bila vloga volilnih mož odločilna.12 

Zasedanja Velikega sveta so bila precej pogosta, saj se je sestajal tudi deset- do 
petnajstkrat mesečno. Udeležba članov zato ni bila posebno visoka, saj je tudi pri pomembnih 
zasedanjih večkrat sodelovala le približno polovica članov. Sklepe so običajno sprejemali z 
navadno večino, kasneje je bila – posebno pri pomembnih vprašanjih – zahtevana 2/3 ali celo 
¾ večina. Kot je bilo že omenjeno, je Benečanom v veliki meri uspelo preprečiti strankarske 
boje, vendar ti kljub temu niso popolnoma izginili. O tem zgovorno priča podatek, da je bilo 
članom sveta na zasedanja prepovedano nositi orožje, tudi nože in bodala.13 

Reforma leta 1297 
Pasivna volilna pravica za člane Sveta je bila le grobo določena. Pred reformami, ki si 

jih bomo ogledali, so bili kot člani formalno izključeni le vsi mlajši od 20 let (razen doževih 
sinov), nezakonski sinovi in tisti, ki niso plačali davkov, vendar je članstvo v praksi bilo močno 
odvisno od porekla, kar dokazujejo ohranjene liste članov. Med volilnimi možmi (ki so sami 
bili člani Sveta) je obstajal konsenz o tem, katere družine so primerne za kandidaturo v svet. 
Tako najdemo v seznamih večinoma ista imena starih plemiških družin, kot so npr. Ziani, 
Badoer, Dandolo, Tiepoli itd.14 V drugi polovici 13. stoletja je po vsej Italiji prišlo do t. i. vstaje 
ljudstva. Številni ljudje, ki so obogateli s trgovanjem ali drugimi dejavnostmi, so zahtevali svoj 
delež pri delitvi oblasti. Poleg starega plemstva (nobili) so se počasi uveljavljale nove bogate 
družine (popolo grasso). V številnih italijanskih mestnih komunah so boji med starimi in 
novimi magnati sprožili hude nemire, ki so običajno privedle do vzpona ene same vladajoče 
družine (kot so bili Sforze in Viscontiji v Milanu ali Medičejci v Firencah). V Benetkah pa do 
tega ni prišlo. Nekateri razlogi15 bodo natančneje predstavljeni kasneje, vendar lahko na splošno 
rečemo, da je staro plemstvo prišleke počasi sprejemalo medse.16 Dostop za pripadnike novih 
družin tako sicer ni bil zaprt, vendar je staro plemstvo v 13. stoletju v Maggior Consiglio 
ohranilo prevlado.17 Občasno so stari aristokrati v svojo družbo sprejeli posamezne družbene 
povzpetnike, vendar se je velika večina članov za svoje članstvo lahko zahvalila le svojemu 
staremu plemiškemu poreklu.18 

Kljub temu so se proti koncu 13. stoletja pojavili predlogi, ki so omejevali pristojnosti 
volilnih mož in jo deloma prenašali na druge organe. Tako se je leta 1286 v Svetu pojavil 
predlog, da bi vse predlagane člane Velikega sveta in Senata morali posamezno potrditi v Svetu 
štiridesetih, kjer bi vsak kandidat moral dobiti večinsko podporo. Predlog je bil sicer zavrnjen, 
a je le dva dni kasneje soroden predlog podala še Štirideseterica: skladno s predlogom bi vsak 
kandidat moral dokazati pravico svojih prednikov do članstva v Svetu, kar je praktično 

                                                 
12 Rösch, Der venezianische Adel, 170–171. 
13 Merores, »Der große Rat von Venedig«, 52. 
14 Tako je leta 1261/1262 bilo med 430 pripadniki Sveta 17 članov družine Dandolo, 17 Morosinijev, 17 
Contarinijev, 19 Querinijev, 12 Falierijev, 10 Gradenigov itd. (Merores, »Der große Rat von Venedig«, 57). 
15 Podrobnejša obravnava bi zahtevala poseben prispevek. Poleg razlogov, ki bodo predstavljeni v nadaljevanju, 
je treba vsekakor omeniti enega izmed temeljnih beneških mitov o beneški samostojnosti, ki je izvirala iz 
suverenosti beneške skupnosti. Komuna je bila razumljena kot najvišja tostranska avtoriteta, ki jo je krepil tudi 
kult sv. Marka. Podrejena ji je bila tudi Cerkev, saj beneško plemstvo cerkvenim dostojanstvenikom ni dopuščalo 
praktično nobenega vpliva v posvetnih zadevah. V tem kontekstu lahko razumemo tudi beneški odpor do 
strankarskih povezovanj in političnih bojev, saj bi ti lahko ogrozili povezanost komune. Prav duh povezanosti in 
pripadnosti je odigral pomembno vlogo pri odločitvah nekaterih poraženih kandidatov za dože, da se s tem 
sprijaznijo in delujejo dalje v dobro komune. Podrobneje o tem prim. Bouwsma, Venice and the Defense of 
Republican Liberty, 63–64. 
16 Lane, Venice: A Maritime Republic, 103–104. 
17 Merores, »Der große Rat von Venedig«, 70–73. 
18 Rösch, Der venezianische Adel, 171–172. 
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pomenilo dokaz svojih plemiških korenin. Predlog je bil zavrnjen, a se pobudniki niso vdali in 
oktobra istega leta podali še en predlog podoben prvemu, ki pa je bil prav tako zavrnjen. Namen 
vseh treh predlogov je jasen – omejiti pristojnosti volilnih mož in nadzor nad novimi prišleki v 
Svetu predati večji skupini. Iz trdovratnosti predlogov, ki jim je nasprotoval tedanji dož 
Giovanni Dandolo, lahko sklepamo, da je problem volitev postal akuten, saj so bili izvoljeni 
ljudje, katerih poreklo je bilo sporno.19 Glede tega je potrebno poudariti, da se ta problem 
nanaša predvsem na prišleke iz Vzhoda in Dalmacije, katerih pripadnost komuni ni bila 
popolnoma jasna. Postavlja se vprašanje, zakaj je torej bil zakonski predlog zavrnjen. Dož 
Dandolo in večina v Velikem svetu, ki je predloge zavrnila, je pripadala najuglednejšim 
aristokratskim beneškim družinam. Glede na to je nesmiselno sklepati, da je za predlogi stala 
zarota aristokracije z namenom odrezati vse prišleke od vzvodov oblasti. Razloge lahko prej 
iščemo v strahu članov pred pojavom strankarskih bojev, ki so se jim Benečani na vsak način 
poskušali izogniti. Predlagani sistem bi večini v Svetu štiridesetih namreč omogočil iz pozicij 
oblasti izključiti politične nasprotnike.20  

Podoben predlog je bil nato podan leta 1296 in nato še 28. februarja 1297, ko je bil 
volilni sistem tudi spremenjen. Ta zakon, ki predstavlja tudi najpomembnejši sklep oz. ukrep 
serrate, ni vseboval nikakršnih določil glede dedovanja sedežev v Velikem svetu ali pogojev 
za članstvo, veljal pa naj bi najprej le poskusno do jeseni 1298. Člane je razdelil v dve skupini. 
Prvo so predstavljali vsi tisti člani sveta, ki so v prejšnjih štirih letih že sedeli v Velikem svetu 
in so v Svetu štiridesetih prejeli vsaj 12 glasov podpore. Drugi člani pa so morali biti najprej 
predlagani s strani doža in Malega sveta, nato pa dobiti podporo elektorjev in 12 glasov podpore 
pri Štiridesetih. Najočitnejši učinek tega volilnega sistema je bil ta, da je večino sedežev v Svetu 
zagotovil ljudem s političnimi izkušnjami, kar je bil brez dvoma tudi glavni namen 
predlagateljev. Benetke so se takrat namreč nahajale v vojni z Genovo in Padovo. Številni 
izkušeni plemiči so zato bili na morju z ladjevjem, zato je obstajala nevarnost, da jih bodo 
nadomestili predvsem mlajši, neizkušeni pripadniki plemiških družin, kar bi v vojnem stanju 
lahko imelo hude posledice. Poleg tega je reforma pravzaprav povečala moč pravih svetnikov, 
saj se je njihovo število zdaj povzpelo nad 100, kar je posledično zmanjšalo pomen virilistov, 
ki niso več predstavljali večine.21 

Kot je bilo omenjeno, je bil zakon sprejet le za začasno obdobje. Kako se je torej razvoj 
nadaljeval? Na to vprašanje je težko odgovoriti, saj so viri za naslednjih nekaj let slabo 
ohranjeni. Različni zgodovinarji so ponudili različne odgovore. Frederic Lane tako pravi, da so 
naslednje leto sprejeli zakon, ki je dosedanjim članom avtomatsko zagotovil sedež brez 
glasovanja v Svetu štiridesetih. Gerhard Rösch to zavrača in trdi, da se je volilni sistem iz leta 
1297 obdržal. Kot argument navaja dejstvo, da se število članov Velikega sveta v prihodnjih 
letih ni povečalo, kar bi bilo logično, če bi vsak dosedanji član avtomatsko dobil sedež. Kljub 
tej nejasnosti pa ni nobenega dvoma, da je decembra 1298 bil sprejet pomemben zakon, ki pa 
se ni nanašal na Veliki svet, temveč na Svet štiridesetih. Ta zakon je članstvo v tem organu 
omejil le na bivše člane Velikega sveta. Tu lahko resnično govorimo o posrednem omejevanju 
dostopa v Veliki svet, ker je Svet štiridesetih potrjeval njegove člane. Hkrati so v naslednjih 
letih povečali število glasov, ki so jih novi člani potrebovali za potrditev v Svetu štiridesetih. 
Leta 1307 je bilo število tako dvignjeno na 25, čez tri leta pa že na 30 v Štirideseterici in večino 
v Maggior Consiglio, ki se je kasneje povzpela celo na dve tretjini.22 

Kljub temu Veliki svet ni ostal zaprt za nove prišleke. Dož je lahko skupaj z Malim 
svetom predlagal kandidate volilnim možem per gratiam, ki so jih nato lahko podali v potrditev 

                                                 
19 Rösch, Der venezianische Adel, 172–173. 
20 Lane, Venice: A Maritime Reublic, 112. 
21 Rösch, Der venezianische Adel, 174. 
22 Rösch, Der venezianische Adel, 175–177. 



Matic Batič 
 

 
8 

 

Svetu štiridesetih, kasneje pa je pri sprejemanju novih članov sodeloval tudi sam Veliki svet, 
kot smo že videli. Takratni dož Pietro Gradenigo je tako v potrditev predlagal številne popolare 
in člane družin, ki so se v tem času vračale z Vzhoda.23 Obstajal je nenapisan konsenz, da so za 
članstvo v svetu primerni le ugledni plemiči, vendar so doži z zakonom iz leta 1297 dobili tudi 
možnost, da so posameznike razglasili za »izvoljive«.24 Ta politika je uničila sleherno možnost, 
da bi v plemiški kasti prišlo do razkola med starim in novim plemstvom. Tako lahko namesto 
o zaprtju sveta govorimo pravzaprav o njegovi razširitvi, saj so bile v Svet sprejete številne 
nove družine. To je sovpadalo s procesom formalne določitve pripadnosti beneškemu 
plemstvu.25 

V prihodnjih letih so se namreč pojavile tendence po natančnejšem urejanju dostopa v 
Veliki svet. Leta 1311 so ponovno določili minimalno starost za članstvo, ki je znašala 18 let. 
Da bi elektorjem pri pripravljanju kandidatnih list olajšali delo, je bil leta 1315 pripravljen 
seznam vseh »izvoljivih« posameznikov. Ta seznam je bil v bistvu seznam takratnega 
beneškega plemstva, ki pa ga je Veliki svet leta 1317 podvrgel še reviziji, ki so jo opravili 
advocatores comunis. Šele ta postopek lahko označimo za pravo zaprtje Velikega sveta, čigar 
potencialni člani so bili tedaj natančno določeni in so prejeli tudi potrdilo o svoji pasivni volilni 
pravici. Kriterij, ki je bil pri tem uporabljen, je bilo članstvo očeta ali starega očeta kandidata v 
Velikem svetu. Hkrati je tudi večina političnih funkcij (z redkimi izjemami) postala rezervirana 
le za člane sveta. Logično nadaljevanje te politike je bila odločitev iz leta 1321, ki je odpravila 
elektorski kolegij in članstvo sveta zagotovila vsem zgoraj omenjenim plemičem, ki so bili stari 
vsaj 25 let.26 

Kljub temu članstvo v Velikem svetu ni bilo popolnoma zaprto za prišleke, saj so doži 
še vedno ohranili možnost kandidirati nove člane per gratiam, ki pa je bila uporabljena le zelo 
redko.27 Zgovoren je podatek, da vse od leta 1310 do začetka vojne za Chioggio, približno 70 
let kasneje na tak način ni bil predlagan noben kandidat. Šele v vojnih razmerah so bili v Veliki 
svet in posledično med beneško plemstvo sprejeti nekateri posamezniki, ki so se izkazali v 
vojni. Tudi kasneje se je vse do 17. stoletja ta postopek uporabljal zelo redko.28  

Razlogi in posledice 
Starejše zgodovinopisje je v opisanih dogodkih videlo predvsem zmago plemstva nad 

ljudstvom, ki je bilo od reforme dalje izključeno iz političnega odločanja. Ta teza je danes v 
glavnem zavrnjena. Frederic Lane ugotavlja, da je plemstvo vladalo povsem enako pred in po 
dogodkih leta 1297. Poleg tega poudarja, da v poznem 13. stoletju v Benetkah ni obstajal 
nikakršen konflikt med plemstvom in »ljudstvom«. Razloge za reformo je treba torej iskati v 
samem plemiškem razredu.29  

Italijanski zgodovinar Roberto Cessi je kot prvi razlog navedel rešitev tehničnega 
problema, ki ga je prinesla vzpostavitev novih političnih funkcij v 13. stoletju. Ker so nosilci 
le-teh bili upravičeni do sodelovanja v Velikem svetu, so v njem imeli večino, »pravi« svétniki 
pa so postajali čedalje manj pomembni. Ker je Veliki svet imel centralno vlogo pri vodenju 
države in nadzorovanju drugih državnih organov, je beneška politična ureditev na ta način zašla 
v krizo, saj so člani raznih organov in odborov pravzaprav čedalje bolj nadzirali sami sebe. 
Rešitev je bila razširitev Velikega sveta, kjer je prišlo do opustitve fiksnega števila svétnikov, 

                                                 
23 To je bil namreč čas padca zadnjih križarskih mest in trdnjav na Bližnjem vzhodu. 
24 Izvolitev zaradi zaslug oz. per gratiam, pri čemer te zasluge niso bile nikjer natančno opredeljene (Merores, 
»Der große Rat von Venedig,« 77). 
25 Rösch, Der venezianische Adel, 176–178. 
26 Rösch, Der venezianische Adel, 178–180. 
27 Potomci tako sprejetega člana so nato imeli zagotovljeno članstvo; prim. Merores, »Der große Rat von Venedig,« 
81. 
28 Rösch, Der venezianische Adel, 180. 
29 Lane, Venice: A Maritime Republic, 113. 
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ki se je izkazala kot prenizka. Rezultat je bila ponovna okrepitev vloge in pomena Sveta, ki je 
tako pridobil centralno mesto v beneški ustavni ureditvi.30 

Poleg tega je potrebno upoštevati dejstvo, da so v letih pred reformo čedalje več 
političnih položajev zasedali člani, ki niso bili pripadniki Velikega sveta. Pojavila se je 
nevarnost, da bi že zastopane plemiške družine druge odrinile oz. jim preprečile vstop v 
Maggior Consiglio, kar je bilo mogoče, saj so člani sveta sami določali volilne može, ki so nato 
nominirali člane. Če bi pomemben del plemstva ostal odrinjen od političnega odločanja, bi to 
lahko sprožilo krizo in nastanek strankarstva, ki je bilo v tem času močno razširjeno v 
italijanskih mestnih komunah. Da bi to preprečili, je reforma vsem tistim, ki so že spadali med 
politično elito, zagotovila sedež v Velikem svetu in s tem delež pri vladanju. Svet se je v 
prihodnjih letih res povečal, o čemer pričajo podatki o pomanjkanju prostora pri zasedanjih.31 

Dož Pietro Gradenigo si je poleg tega prizadeval v Svet sprejeti čim več »novih« družin 
oz. popolarov, ki jim je njihov finančni položaj omogočal izražati zahteve po sodelovanju pri 
delitvi oblasti. Ta poteza je odstranila možnost, da bi nezadovoljneži iskali zaveznike med 
drugimi popolari in cehi ter tako ogrožali državno ureditev. Nasploh ni obstajala trdna stranka 
teh »novih ljudi«, obstajali so le posamezniki, ki so se povzpeli in so želeli participirati tudi pri 
političnem odločanju. Reforma leta 1297 jim je to omogočila in s tem utrdila že uveljavljeno 
državno ureditev.32  

Margarete Merores vidi v dogodkih leta 1297 nadaljevanje že obstoječih tendenc v 
beneški družbi, ki so takrat postale tudi pravno kodificirane. Odločitev o primernosti članov v 
Velikem svetu, spričo številnih novih zahtev vzpenjajočih se popolarov in vračajočih se družin 
z Vzhoda, ni mogla biti več odvisna le od »javnega mnenja« (ki so ga predstavljali elektorji), 
temveč so jo prestavili na višjo sodno instanco, t. j. na Svet štiridesetih. Iz Velikega sveta se je 
v tem in prihodnjih desetletjih v procesu, ki smo ga predstavili, dokončno oblikovala beneška 
aristokracija, pripadnost kateri je postala tudi pravno urejena. Kot poudarja avtorica, je npr. 
pripadnik družine Dandolo bil označen kot nobilis vir (plemeniti mož) tako v 10. kot v 14. 
stoletju, a ta izraz v obeh obdobjih še zdaleč ni pomenil istega pravnega in socialnega statusa. 
Če je v 10. stoletju načeloma tak plemič še vedno bil le primus inter pares,33 je v 14. stoletju 
že bil pripadnik pravno določenega in omejenega vodilnega razreda, ki je edini posedoval vse 
politične pravice. Serrata je bila torej le ena izmed točk omenjenega procesa stratifikacije, 
čeprav gotovo ena pomembnejših.34 

Sklep 
Katere zaključke lahko torej izpostavimo na koncu? Najprej je treba vsekakor reči, da 

serrata vsaj na začetku ni omejila članstva, temveč je pripeljala do razširitve Velikega sveta. 
Dož Pietro Gradenigo si je prizadeval v Svet vključiti čim več pomembnih beneških družin, kar 
mu je tudi uspelo. Razlogi za to razširitev so različni. Gotovo je treba upoštevati nekatere 
kontradikcije v samem delovanju Sveta, kjer so virilisti pred reformo imeli več glasov kot člani 
v ožjem pomenu besede. Brez dvoma ne smemo zanemariti tudi želje po preprečitvi 
strankarskih sporov, ki je bila ena izmed temeljnih vodil beneške politike. Najuspešnejši način 
za preprečevanje nezadovoljstva je predstavljalo prav vključevanje potencialnih oporečnikov v 
proces političnega odločanja, kar je reforma leta 1297 tudi dosegla. Končno pa je treba 
poudariti, da reforma ne predstavlja radikalnega preloma z dotedanjimi tendencami razvoja. 
Bila je nadaljevanje reformnih poskusov iz leta 1286 in je odgovarjala trenutnim političnim 
potrebam in razmeram v republiki. 

                                                 
30 Rösch, Der venezianische Adel, 181. 
31 Rösch, Der venezianische Adel, 181–182. 
32 Lane, Venice: A Maritime Republic, 114. 
33 V praksi pač ne, kot smo videli. 
34 Merores, »Der große Rat von Venedig,« 108–110. 
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Kljub temu ostane odprto vprašanje, ali je bil končen namen reforme pravzaprav 
»zaprtje« Velikega sveta, ki se je nato odvilo v 14. stoletju. Vprašanje sicer še ni dokončno 
razrešeno, vendar večina zgodovinarjev danes to zavrača. Odgovore na to vprašanje iščejo 
predvsem v ekonomski krizi zgodnjega 14. stoletja, ki je plemiče pripravila do tega, da so 
»strnili vrste« in začeli voditi tudi čedalje bolj protekcionistično gospodarsko politiko.35 Starejši 
zgodovinarji, ki so iskali vzroke za strogo pravno ločenost beneškega plemstva, ki oblasti ni 
hotelo deliti z »novimi ljudmi«, so napačno sklepali, da so prelomnico v razvoju našli v 
dogodkih leta 1297.36 Slednja je nato postala temeljna letnica v beneški socialni in politični 
zgodovini, za kar se v poljudnoznanstvenih delih marsikje predstavlja še danes. 
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35 Rösch, Der venezianische Adel, 184–187. 
36 Tako npr. avstrijski zgodovinar Heinrich Kretschmayer, ki je med leti 1905 in 1934 izdal obsežno zgodovino 
Benetk, z naslovom Geschichte von Venedig v treh zvezkih. Delo je do danes najobsežnejši prikaz beneške 
zgodovine v nemškem jeziku in je bilo v zadnjih letih tudi ponatisnjeno. Prim. Kretschmayer, Geschichte von 
Venedig, 73–75. 
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Boštjan Potočnik 

Primerjava dubrovniške in piranske zadolžnice iz leta 1301 

Povzetek 
Članek opisuje in primerja vsebinske, formalne ter druge razlike in podobnosti zadolžnic iz 
Dubrovnika in Pirana, ki so nastale leta 1301. V začetku zajema splošen opis dela notarjev in 
lastnosti zadolžnice ter razvoj dubrovniškega in piranskega notariata približno do sredine 14. 
stoletja. V glavnem delu sta podana opisa tipičnih zadolžnic s primeri iz tistega časa, ki jima 
sledi še primerjava. 

Abstract 
The article describes and compares distinctions and similarities in content, form and other 
aspects of promissory notes from Dubrovnik and Piran, made in 1301. The beginning is a 
general description of notary work and the characteristics of promissory notes, as well as the 
evolution of notary offices in Dubrovnik and Piran until the middle of the14th century. The 
main part gives descriptions of typical promissory notes with examples from the time period, 
followed by a comparison. 
 
Ključne besede: zadolžnica, Piran, Dubrovnik, 14. stoletje, primerjava. 
 

*** 

Uvod 
V srednjem veku je notar imel zelo velik pomen, saj je bil v času splošne nepismenosti 

in neizobraženosti tisti, ki je znal brati in pisati, poleg tega pa je poznal tudi pravo in zakone. 
Tako je bil notar oseba, ki je bila pooblaščena, da sme sestavljati javne listine.1 Specializiran je 
bil za sestavo pravnih, poslovnih in podobnih zapisov, overjal je podpise in prepise, v shrambo 
prejemal denar in druge vredne stvari. Zaradi pomembnosti so si v razvoju prava notarji 
pridobili fides publica – značaj javne vere, da imajo njihovi akti in zapisi avtoriteto in 
kredibilnost.2 Zapisi, ki so jih notarji ustvarili, so dali garancijo, da se pomembni dogodki in 
dogovori iz življenja posameznikov ne bodo pozabili, zato ne preseneča, da se je sčasoma 
ustalila in uzakonila navada, da morajo notarske knjige shraniti tudi po smrti notarja. 

Čeprav so notarji pri svojem delu sestavljali različne pravne akte, je v ospredje te naloge 
postavljena zadolžnica. To je pravni dokument, ki določi pogoje zadolžitve – na kakšen način 
bo dolžnik do določenega roka povrnil dolg v denarni ali kakšni drugi obliki. V srednjem veku 
je pisanje zadolžnic pomenilo večji del notarjevega dela – npr. v Dubrovniku jih je bilo toliko, 
da so bile shranjene ločeno od drugačnih dokumentov,3 v notarski knjigi piranskega notarja 
Mafeusa pa je od 420 vpisov kar 310 zadolžnic.4  

Zadolžnice nam tako danes služijo kot pomemben vir ekonomske zgodovine, čeprav v 
ohranjenih notarskih knjigah sploh ne najdemo originalnih zadolžnic. Notarska praksa je bila 
namreč taka, da je notar v svojo knjigo vpisal le bistveno vsebino listine, imenovano 
imbreviaturae. Z imbreviaturo je izpustil nepomembne formule in fraze ter ustrezno skrajšal 
obseg besedila. Iz tega zapisa je nato notar izdelal dejansko listino in jo izročil strankam. Notar 

                                                 
1 Darovec, Notarjeva javna vera, 32. 
2 Rast notarjeve avtoritete je povzročila tudi upad pomembnosti prič. Že tako so se številne nepismene priče na 
listino podpisale le z znakom križa (signum manus), kar se je postopno spremenilo v njihovo omembo pri postopku 
in polaganje rok na listino (manumissio) (Darovec, Notarjeva javna vera, 54). 
3 Voje, Poslovna uspešnost trgovcev, 18. 
4 Mihelič, Piranska notarska knjiga, 4. zvezek, 33. 
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je tako imel pregled nad svojim delom, prav tako pa je lahko izdelal novo listino, če se je prva 
izgubila ali uničila. 

V prispevku bom primerjal obliko in vsebino zadolžnic iz komun Dubrovnika in Pirana, 
ki sta nastali leta 1301. Zadolžnica je namreč »živ« pravni akt, ki se je skozi čas spreminjal, da 
je lahko kar najbolje služil svojemu namenu. Bilo bi preveč, če bi opisal vse podobnosti in 
razlike med dokumentoma omenjenih mest skozi čas, zato je bilo potrebno izbrati točko v času, 
kjer so bile oblike zadolžnic razvite do primerljive mere, hkrati pa je bilo treba upoštevati 
seveda tudi pomanjkljivost virov. Prehod iz 13. v 14. stoletje je bilo obdobje, ko je bila osnovna 
forma dokumenta v obeh mestih začrtana in lahko začnemo opazovati razmerja med njima. 
Prav tako je to tudi čas, iz katerega imamo ohranjenih obilico virov za naše preučevanje, zato 
je bilo izbrano to obdobje. 

Razvoj dubrovniškega notariata 
Kot veliko trgovsko središče je imel Dubrovnik razvito zelo obsežno kreditno trgovino. 

V manjših mestih ob jadranski obali so se zadolžnice pomešale med druge notarske 
imbreviature, medtem ko jih je bilo v Dubrovniku toliko, da so se urejanja lotili na drugačen 
način. Da je sistem dobil red in pravila, je dubrovniška vlada 8. junija 1275 ukazala, da se 
morajo vsi kreditni posli, ki so presegali vrednost 10 perperjev, skleniti v pisni obliki.5 V 
Dubrovniku so skrb za vpeljavo reda v poslovanje notariata in kancelarije prepustili šolanemu 
uradniku iz Lombardije, Tomasinu de Saveri, ki je v komuni postal prvi posvetni notar. 
Tomasino de Savera je ustrezno priredil formulo dubrovniške zadolžnice, poleg tega pa je 
zadolžnice tudi ločil od drugih notarskih aktov in jih zapisoval v zvezke z naslovom Liber, in 
quo abreviate sunt carte notarii de credenciis, debitis et collegantiis, ki jih danes poznamo pod 
imenom Knjiga zadolžnic.6 

Prva notarska knjiga v Dubrovniku naj bi nastala že leta 1268, vendar se ni ohranila.7 
Njen avtor naj bi bil tedanji notar, prezbiter Peter, in jo je zaradi svojega stanu prepustil 
cerkvenemu varstvu. Šele nekaj let kasneje je dubrovniška vlada osnovala arhiv, kamor so 
zaradi pomembnosti shranjevali tudi notarske knjige. Prva ohranjena notarska knjiga, ki vsebuje 
tudi zadolžnice, je Debita notariae. Izvira iz leta 1282, njen avtor pa je že omenjeni Tomasino 
de Savera.8  

Ker je bilo pisarniškega dela v Dubrovniku preveč za eno osebo, se je razdelilo med 
kancelarja in notarja. Delo kancelarja, ki po pravilu ni bilo povezano z vpisovanjem zadolžnic,9 
je prevzel Tomasino de Savera, delo notarja (torej tudi delo z zadolžnicami) pa domači prezbiter 
Johannes – Ivan Prodančić,10 kar je pomenilo, da so v Dubrovniku leta 1284 na mesto notarja 
ponovno postavili domačina duhovniškega stanu. Johannes je kot notar služboval do leta 1293, 
ko ga je nadomestil kanonik Andrija Benešić. Ta je delo notarja opravljal do leta 1324, ko ga 
je nasledil Johannes de Finis, ki je leta 1348 umrl za kugo.11 

Neumestno bi bilo, če bi še naprej našteval dubrovniške notarje, ki ne bodo imeli globlje 
povezave z vsebino prispevka. Vseeno pa je treba omeniti še pojav dvojnosti izdaje zadolžnic. 
Tomasina de Savero je namreč na mestu kancelarja leta 1286 nasledil Aço quondan Jacobi de 
Titullo, ki je to funkcijo opravljal do leta 1297. Kljub temu da je bilo že omenjeno, da naj bi 
zadolžnice vpisoval notar, jih je v svoje knjige vključil tudi kancelar Aço,12 zaradi česar 
imbreviature zadolžnic v tem obdobju najdemo v več različnih knjigah – vpisane so v knjigi 

                                                 
5 Voje, Poslovna uspešnost trgovcev, 18. 
6 Voje, Poslovna uspešnost trgovcev, 18. 
7 Voje, Poslovna uspešnost trgovcev, 18. 
8 Voje, Poslovna uspešnost trgovcev, 19. 
9 Voje, Poslovna uspešnost trgovcev, 22. 
10 Voje, Poslovna uspešnost trgovcev, 21. 
11 Voje, Poslovna uspešnost trgovcev, 26. 
12 Voje, Poslovna uspešnost trgovcev, 22. 
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quaternus communis, ki je bila izključno v domeni kancelarja, in v knjigi Diverse notariae, ki 
jo je vodil notar. Kancelar Albertini je leta 1309 zadolžnice razlikoval celo po imenu:13 tiste, ki 
so jih napisali notarji, je imenoval carta notaria, imbreviature kancelarjev pa scriptura. 
Dvojnost je razvidna tudi iz tega, da je dubrovniški Mali svet leta 1313 predpisal tarife za 
vpisovanje aktov v uradniške knjige.14 Ob tej priložnosti se omenjajo knjige občinske 
kancelarije libri communis in knjige, ki so jih vodili notarji catastica notariorum. Po letu 1313 
dvojnost izgine in so zadolžnice vpisane le v notarske knjige.15 

Razvoj piranskega notariata 
Na razvoj dela notarjev v Piranu (če gledamo širše, na področju Istre) je vplivalo več 

različnih pravnih sistemov iz okolice. Zelo močno je vplivalo že obdobje frankovske nadoblasti, 
ki je stremela k centralizaciji sistema. Že uredba iz leta 781 zapoveduje, da morajo biti notarji 
tisti, ki zapisujejo pravne akte.16 Karel Veliki je njihovo funkcijo izenačil s funkcijo sodnika, 
leta 810 pa je funkcija postala povsem laična, saj je bilo duhovnikom prepovedano sestavljanje 
listin.17 Ker je bilo že v tistem času določeno, da mora biti notar imenovan, je postalo 
pomembno, da so si posamezna mesta od centralne oblasti pridobila privilegij sama si izbrati 
notarje. Komuna v Piranu je že leta 974 dobila določeno avtonomijo pri imenovanju svojega 
notarja, vendar je spor s koprskim škofom glede oljne desetine med leti 1201 in 1205 pokazal, 
da privilegij ni bil docela urejen.18 Koprski škof je namreč trdil, da piranski notar, ki je pogodbo 
sestavil, te pravice ni imel. Spor je bil razrešen tako, da so piranskemu notarju priznali 
avtoriteto. 

Nasploh je 13. stoletje minilo v znamenju krepitve avtonomije piranske komune, ki je 
tako leta 1274 dobila svoj statut.19 Original se ni ohranil, vendar lahko večino določb razberemo 
ali izvemo iz kasnejših statutov. Prvi ohranjen statut je iz leta 130720 in je v njem določeno tudi 
delo notarjev in vpis v notarske knjige. Notar je moral najprej ob prisotnosti prič in strank 
zapisati imbreviaturo pravnega dogodka v svoj zvezek, ki jo je nato prisotnim tudi prebral. 
Notar je nato imel mesec dni časa, da je izdelal listino z isto vsebino za svoje stranke. V njej je 
moral navesti datum, kraj, priče, dolg, rok, pogodbenike in predvideno globo.21 Določeno je 
bilo tudi, da so se notarske knjige po notarjevi smrti morale shraniti v cerkvi sv. Jurija.22 Navada 
shranjevanja je morala obstajati že prej, saj najstarejša ohranjena notarska knjiga iz Pirana izvira 
iz leta 1281. Statut je določal tudi kazni za goljufive notarje (poneverba listine je bila kaznovana 
z odsekanjem desnice, na kar je bil obsojen piranski notar Michael de Parma leta 133023) in 
plačilo notarjev. Notarji niso dobivali plače, temveč je bila določena tarifa, po kateri so jim 
morali ljudje plačevati njihove storitve.24 Ta cenik notarskih uslug je bil določen v statutih. 

V Piranu je ohranjenih 17 notarskih knjig, ki bolj ali manj popolno zajemajo leta od 
1281 do 1317. Ureditev je dopuščala, da je hkrati delovalo več notarjev, kar je privedlo do tega, 

                                                 
13 Voje, Poslovna uspešnost trgovcev, 25. 
14 Voje, Poslovna uspešnost trgovcev, 24. 
15 Voje, Poslovna uspešnost trgovcev, 26. 
16 Darovec, Notarjeva javna vera, 43. 
17 Darovec, Notarjeva javna vera, 43–44 . 
18 Darovec, Notarjeva javna vera, 65–70. 
19 Pahor, »Statut občine Piran iz leta 1274,« 77. 
20 Mihelič, Piranska notarska knjiga, 3. zvezek, 15. 
21 Mihelič, Piranska notarska knjiga, 3. zvezek, 15. 
22 Mihelič, Piranska notarska knjiga, 3. zvezek, 15. 
23 Darovec, Notarjeva javna vera, 73. 
24 Ker so se cene razlikovale od mesta do mesta (na slovenski obali so bili najdražji notarji v Kopru, najcenejši pa 
v Izoli – piranski notarji so bili vmes), se lahko pojavi vprašanje, ali so se meščani v iskanju cenejših notarskih 
storitev odpravljali tudi v druga mesta. Najverjetneje se tega niso posluževali, saj je listino nato moral potrditi 
»domači« podestat, v svoje knjige pa jo je moral vpisati še njegov kancelar, za kar je bilo potrebno spet plačati. 
Prav tako je obstajala nevarnost, da podestat listine nebi potrdil (Darovec, Notarjeva javna vera, 176). 
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da se knjige prekrivajo v časovnih obdobjih, ki jih zajemajo. Avtorji ohranjenih knjig, v katerih 
prevladujejo zadolžnice, so:25 Dominicus Petenarius (knjige 1, 2, 4, 5, 7, 8, 17), Facina Grimaldi 
(knjiga 3), Sclau(i)onus (knjiga 6), Facina Vitalis (knjiga 9), Franciscus de Malonbris (knjiga 
10), Almericus de Pirano (knjiga 11), Mafeus (knjiga 13) in Peronus Apolonii (knjiga 15). 
Avtorji knjig 12, 14 in 16 niso znani. 

Dubrovniška zadolžnica 
Osnovno besedilo dubrovniške zadolžnice je nastalo v začetku 13. stoletja.26 Dokument 

je bil pod vplivom znanja iz tujine, saj so notariat vodili notarji, šolani v Italiji. Ti so dosegli 
nekaj sprememb, vendar so bile te odvisne od volje dubrovniškega Velikega sveta. Dubrovniška 
zadolžnica je izoblikovala jasen in preprost koncept, katerega končni namen je bila 
praktičnost.27 Besedilo dolžnosti dolžnika se tako ni spremenilo celoten srednji vek, dodajale 
ali spreminjale pa so se formule glede roka, zamudnih obresti itd. Glavno obliko zadolžnici je 
dal Tomasino de Savera,28 ki ji je dodal kraj izdaje zadolžnice ter verbalno invokacijo (klic 
božjega imena) in indikcijo.29 

Bistveni elementi zadolžnice, ki so bili vključeni v imbreviaturo, so bili (po vrstnem 
redu): 

- Indikcija. Notar je najprej zabeležil leto in ciklus, v katerem je bila sklenjena zadolžnica. 
Indikcija ni bila zapisana pred vsako zadolžnico posebej, temveč je imela skupina 
dokumentov, ki so bili zapisani istočasno, skupno indikcijo. 

- Datum. Nato je bil zapisan datum – najprej dan, nato mesec. Če je bilo v istem dnevu 
sklenjenih več zadolžnic, je bil v notarski knjigi točen datum zapisan le pri prvi, pri vseh 
ostalih pa je bilo zapisano die eodem. Za navedbo dneva je uporabljen bolonjski način, 
kar pomeni, da se dnevi v prvi polovici meseca (intrante mense) štejejo zaporedno, v 
drugem delu meseca (exeunte mense) pa se dnevi štejejo od konca meseca proti polovici. 

- Ime dolžnika. Sledilo je ime dolžnika, ki je bilo zapisano z ustreznim naslovom ali 
sorodstveno povezavo. Dolžnik se je z določenimi besedami zavezal, da bo vrnil dolg. 
Voje30 je ugotovil, da če bo dolg poplačal z denarjem, je uporabljen izraz confiteor quod 
super me et omnia mea bona obligo me dare et solvere …. Če bo dolg poplačal z nekim 
konkretnim blagom, pa bo izbran izraz obligo me dare et consignare. 

- Rok plačila. Tega so še v 13. stoletju običajno določali nekateri izmed cerkvenih 
praznikov,31 pojavljajo pa se tudi druge oblike. 

- Izraz obveze. Navadno je bila uporabljena besedna zveza debeo dare, moram dati. 
- Ime upnika. Prav tako je bilo zapisano z ustreznim naslovom ali sorodstveno povezavo. 
- Dolgovani znesek ali blago. 
- Imena prič. 

Še nekatere formule, ki so se pojavljale v zadolžnicah: 
- Formula et sit de presenti viagio.32 Formula, ki je pripomogla k roku plačila, je bila 

dodana konec 13. stoletja. Pomenila je učinkovit postopek za vračanje ali izterjavo 
izplačila, saj dolžnik ni smel na secundum viagium, drugo potovanje, dokler ni vrnil 
posojila. Formula je kasneje začela zavirati razvoj trgovine, zato jo je Veliki svet 7. 
februarja 1455 ukinil. 

                                                 
25 Mihelič, Piranska notarska knjiga, 3. zvezek, 17. 
26 Voje, Poslovna uspešnost trgovcev, 35. 
27 Voje, Poslovna uspešnost trgovcev, 40–41. 
28 Voje, Poslovna uspešnost trgovcev, 35. 
29 Indikcija je oznaka leta v ciklusu. Leta so namreč razdelili v cikluse, ki so trajali 15 let. Začetek ciklusov so 
postavili v leto 3 pr. n. št. in nato zapisali, v katerem letu ciklusa je zadolžnica nastala. (SSKJ, s. v. »indikcija.«) 
30 Voje, Poslovna uspešnost trgovcev, 46–47. 
31 Voje, Poslovna uspešnost trgovcev, 64. 
32 O formuli Voje, Poslovna uspešnost trgovcev, 39–40. 
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- Formula renunciantes.33 Verjetno jo je uvedel notar Albertino iz Cremone v 14. stoletju. 
Predvsem je pospeševala terjatev dolga, saj se je ob vključitvi formule v pogodbo 
dolžnik odrekel vsem pravnim zaščitam. Upnik je lahko s to formulo dolžnika terjal 
neposredno v njegovi hiši, lahko pa je od kneza zahteval, da je straža dolžnika 
nemudoma pripeljala pred sodišče. Ukinjena je bila leta 1451. 

- Formula et si ante dictum terminum Ragusium venero solvere tenear eidem (ime upnika) 
totaliter debitum suprascritum.34 Če je zadolžnica vsebovala to formulo, je moral 
dolžnik (trgovec) dolg poravnati takoj, ko se je s potovanja vrnil nazaj v Dubrovnik. 

- Formula tenentes se dicto creditori ad nos ambos debitores aut unum ex nobis pro toto 
vel parte dicti debiti pro ut videbitur et ei placuerit.35 To je bila formula solidarnega 
jamstva, ki je pomenila, da če se je v Dubrovnik vrnil le eden izmed družabnikov, ki so 
sklenili pogodbo, je nase prevzel odgovornost za celoten dolg. 
 
V nadaljevanju bosta navedeni dve imbreviaturi zadolžnic iz Dubrovnika. Ker se je 

oblika spreminjala in razvijala, sta bili v skladu z vsebino članka izbrani iz samega začetka 14. 
stoletja, ko jih je zapisal notar Andrija Benešić. Ti dve imbreviaturi nosita temeljne značilnosti 
dubrovniške zadolžnice in bosta najprej zapisani v prvotni obliki, ki bosta razčlenjeni na 
posamezne dele. Ti deli bodo nato še posebej razloženi.  
 
Zadolžnica Regine, hčere Petra de Bogdana, 1301:36 

Die eodem.a Ego quidem Regina filia quondam Petri Junii de Bogdanob confiteor, 
quod super me et super omnia mea bonac usque ad primum festum Nativitatis 
Dominid proxime venturum debeo daree Schimose uxori Binçolef yperperos XXVIII 
et dimidium.g Et sit de presenti viagio.h Et si ultra etc.i Iudex Marinus Dersie et 
Johannes de Dabro testis.j – Solvit.k 

 
a Dan sklenitve zadolžnice je zapisan z die eodem, saj to ni bila prva zadolžnica v dnevu. Prav 
tako zato ni indikcije. Na vrhu skupine zadolžnic je tako zapisana naslednja indikcija: »Fol. 
163' C. Millesimo CCC° primo, indictione XIIII«,37 kar pomeni, da je zadolžnico moč najti v 
foliju 163, izdana pa je bila leta 1301 v ciklu 14. Datum nastanka zadolžnice je razviden iz prve 
zadolžnice v skupini, kar je die ultimo mensis junii,38 zadnji dan meseca junija. 
b Dolžnica je bila Regina, hči Petra de Bogdana. 
c Izjava nakazuje, da bo plačala v denarju, ne v blagu. 
d Rok plačila, za katerega je bil določen prvi praznik Gospodovega rojstva, torej božič 1301. 
e Izraz obveze. 
f Upnica je bila Schimosa, Binçolova žena. 
g Dolgovani znesek je bil 28 perperjev in pol. 
h Formula, ki je dolžnici narekovala, da lahko opravi le eno potovanje iz Dubrovnika, na 
naslednje pa ne sme, dokler ne vrne zneska. 
i Začetek naslednje formule. 
j Priči pravnega posla sta bili sodnik Marinus Dersie in Johannes de Dabro. 
k Ob imbreviaturi so notarji lahko zabeležili tudi, da je bil dolg odplačan, kar nam v tem primeru 
prikaže označeni zapis. Same pobotnice so notarji zapisali na druga mesta v svojih knjigah.39 

                                                 
33 O formuli Voje, Poslovna uspešnost trgovcev, 39. 
34 O formuli Voje, Poslovna uspešnost trgovcev, 68–69. 
35 O formuli Voje, Poslovna uspešnost trgovcev, 72. 
36 Lučić, Spisi dubrovačke kancelarije, knjiga 4, 244. 
37 Lučić, Spisi dubrovačke kancelarije, knjiga 4, 244. 
38 Lučić, Spisi dubrovačke kancelarije, knjiga 4, 244. 
39 Voje, Poslovna uspešnost trgovcev, 51. 
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Zadolžnica skupine družabnikov, 1301:40 

C. Die XII intrante mense madii.a Nos quidem Peruorat de Gondulla et Isabro de 
Dersimiro, Miloslaus de (Stamo), Andreas de Tupsa et Bogdanus de Tupsab 
confitemur, quod super nos et super omnia nostra bonac usque ad unum mensamd 
proxime venturum debemus daree Paulo de Gondulaf yperperos LXXV et grossos 
VII.g Et si ante.h Si uero ultra etc.i Iudex Marius Dersie et Slavius de Rasti testisj – 
Solverunt.k 

C. Item similiter nos predicti omnes confitemur, quod Miloslaus de Stamo posuit in 
dicta societate yperperos XX. Terminus idem. Iudex et testis predicti.l 

C. Item Peruorat de Gundolla posuit in dicta sociteate yperperos XV. Terminus 
idem. Iudex et testis predicti. – Solvit.m 

 
a Datum sklenitve je zapisan, čeprav to ni bila prva zadolžnica v skupini. Sklenjena je bila 12. 
maja 1301 – leto se razbere iz prejšnjih zadolžnic.41 
b Dolžnikov je več, namreč skupina 5-ih navedenih družabnikov. 
c Formula nakazuje, da bo plačilo v denarju, ne v blagu. 
d Rok plačila je bil 1 mesec od dneva sklenitve pogodbe. 
e Izraz obveze. 
f Upnik je bil Paulo de Gondula. 
g Dolgovani znesek je bil 75 perperjev in 7 grošev. 
h Začetek formule, ki nakazuje, da bodo morali dolžniki dolg vrniti takoj, ko se bodo vrnili v 
Dubrovnik. 
i Začetek naslednje formule. 
j Priči sta bila sodnik Marius Dersie in Slavius de Rasti. 
k Zapis ob zadolžnici nam pove, da so dolžniki dolg poplačali. 
l Zadolžnici je bil dodan dodatek, da je Miloslaus de Stamo omenjenim družabnikom posodil 
20 perperjev. Rok vračila in priče so enaki. 
m Zadolžnici je bil dodan še en dodatek, da je tudi Peruorat de Gundolla družabnikom posodil 
15 perperjev z istim rokom in pričami. Ob dodatku je navedeno, da so družabniki dolg odplačali. 

Piranska zadolžnica 
V Piranu je težko slediti strukturiranemu razvoju zadolžnice. Tam je namreč lahko 

istočasno delovalo več notarjev hkrati, ki so bili različno izobraženi. Kljub temu je zadolžnica 
dobila približno enotno obliko, ki je bila zelo preprosta. Zaradi nekonsistentnosti notarjev pa 
prihaja tudi do razlik znotraj knjige istega notarja. 

Za primer, kaj so vsebovale piranske zadolžnice, bom opisal obliko, kakršno je 
uporabljal notar Mafeus, ki je v Piranu deloval med leti 1298 in 1317. Bistveni elementi, ki se 
dajo razbrati iz njegovih imbreviatur, so:42 

- Indikcija. Zapisana je bila le pri polni omembi datuma, ki je bil omenjen le pri prvi 
zadolžnici, ki je bila napisana v dnevu. 

- Datum. Tudi datum je bil praviloma zapisan le pri prvem dnevnem vnosu – najprej dan, 
nato mesec. Pri ostalih vnosih je na tem mestu zapisan izraz dio eodem. Tudi tu je 
uporabljen bolonjski način navedbe datuma. Leto je zapisano le pri prvi zadolžnici v 
letu. Pri daljših ali pomembnejših dokumentih je napisan celoten datum. 

                                                 
40 Lučić, Spisi dubrovačke kancelarije, knjiga 4, 240. 
41 Lučić, Spisi dubrovačke kancelarije, knjiga 4, 240. 
42 Mihelič, Piranska notarska knjiga, 4. zvezek, 39–41. 
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- Priče. Naslednje so bile navedene priče. Zaradi vpliva langobardskega prava je bilo 
lahko prič precej veliko,43 zato velikokrat niso naštete vse, ampak si notar pri tem 
pomaga z različnimi izrazi. 

- Ime dolžnika.  
- Izraz obveze. Navadno je bil uporabljen izraz preceptum recepit dare, da je bila 

dolžniku naložena obveza nekaj dati. Izraz je variiral glede na potrebo. 
- Ime upnika.  
- Dolgovani znesek ali blago. 
- Rok plačila. Določen je lahko s praznikom ali z drugim določenim dnevom. 
- Globa. Kršilec dogovora bi moral poravnati določeno globo. Največkrat je predvidena 

globa znašala tretjino več kot znesek, ki ga je omenjal zapis (sub penna tercii), po 
dogovoru je bila lahko tudi drugačna, npr. dvojni znesek, omenjen v pogodbi. 

- Lokacija sklenitve dogovora. Skoraj vedno je bila lokacija nekje v Piranu. 
 

Občasno je lahko vsebina zadolžnice vsebovala tudi posebna določila, kakršno je bilo 
npr. obligacione omnium suorum bonnorum presecium et futurorum. Določilo je pomenilo, da 
dolžnik vračilo jamči z vsem svojim imetjem. 

V nadaljevanju bosta opisani dve imbreviaturi zadolžnic piranskega notarja Mafeusa. 
Najprej bo predstavljena tipična imbreviatura, ki jo je vpisal leta 1301 in nam bo služila kot 
primerjava z zadolžnicama iz Dubrovnika. Ker so vse nastale istega leta, bomo lahko primerjali 
vsebino in obliko zadolžnic obeh notariatov v istem času. 
 
Zadolžnica čevljarja iz Trsta, 1301:44 

Die XV intrante mense Nouebre,a presentibus Albini Sepa, Domicus preco et aliis.b 
Iacobo challificer de Triestec preceptum recepit dared Dmicus Malgaritoe soldos X 
parvorum minus denarios IIIIf usque VIII die,g sub penna tercii.h Atum sub pallacioi 
comunis.i 
 

a Imbreviatura je edina v dnevu, zato je zapisana z datumom, v katerem sta navedena dan in 
mesec, 15. november. Če pogledamo imbreviaturo z začetka knjige, lahko opazimo tudi zapis 
leta in indikcije, ki se glasi anno domini millesimo [tricentesimo] primo, indicione XIIII,45 kar 
pomeni, da je nastala leta 1301 v ciklu 14. 
b Priče niso navedene v celoti. Navedena sta Albini Sepa in Domicus preco. Za ostale prisotne 
je uporabljen izraz et aliis. 
c Dolžnik je bil Jakob, čevljar iz Trsta. 
d Obveza dolžniku, da mora vrniti dolg. 
e Upnik je bil Dmicus Malgarito. 
f Dolgovani znesek je zapisan v enačbi z denarnimi enotami in znaša deset malih soldov, 
znižanih za 4 denarije. 
g Rok plačila znaša 8 dni. 
h Določena je bila standardna globa za neupoštevanje dogovora, ki je znašala za tretjino več od 
dogovorjenega zneska. 
i Kraj sklenitve dogovora, ki je bil v tem primeru pred komunsko palačo. 
 

Naslednjo zadolžnico je zapisal isti avtor, vendar leta 1312. Vanjo je vključenih nekaj 
več elementov, ki se ne pojavijo pogosto. 

                                                 
43 Darovec, Notarjeva javna vera, 40. 
44 Mihelič, Piranska notarska knjiga, 4. zvezek, 52. 
45 Mihelič, Piranska notarska knjiga, 4. zvezek, 51.  



Boštjan Potočnik 
 

 
18 

 

 
Zadolžnica Allmericusa Detemarija, 1312:46 

Die XIII intrante mense Februarii,a presentibus Facina Preoha, Iohanis de Inname 
et aliis.b Ibique Allmericus Detemarii de Piranoc sue sponte et uollutante ad me 
infrascripto notariod et cum obligacione omnium suorum bonnorum presecium et 
futurorume precetum recepit dare et solueref Marquado Vitali de Piranog soldos 
denariorum grossorum dece et noue nomine vinih uiatico usque ad prosimu festum 
Sancte rexurecione Domini nostri Iexum Christi,i sub pena terrcii plus et bando 
comunis.j Atum Pirani in porta Domo cora Sancti Donati.k 
 

a Zadolžnica je bila sklenjena 13. februarja. 
b Priče niso zapisane v celoti. Omenjena sta Facina Preoha in Iohanis de Inname, ostale označuje 
oznaka et allis. 
c Dolžnik je bil Almericus Detemarii iz Pirana. 
d Notar je v nekaterih zadolžnicah, kot na primer v tej, omenil tudi samega sebe. 
e S tem izrekom je dolžnik jamčil plačilo z vsem svojim premoženjem. 
f Izraz obveze dolžnika. 
g Upnik v poslu je bil Marquado Vitali iz Pirana. 
h Dolžnik se ni zadolžil le za denar, temveč tudi za vino. 
i Rok plačila je bil zapisan s praznikom vstajenja Kristusa, torej z veliko nočjo. 
j Kazen za neupoštevanje določil ni bila le običajna vrednost pogodbe, povečana za tretjino, 
ampak tudi izgon iz komune. 
k Pogodba je bila sklenjena pred vrati cerkve svetega Donata v Piranu. 

Primerjava zadolžnic 
Do razlik v vsebini in obliki zadolžnic v mestih Dubrovnik in Piran je pripeljal že sam 

razvoj notariatov, na katerega so vplivale različne okoliščine. Komuna Dubrovnika je bila večja 
od piranske in v njej se je odvijalo več gospodarskih in pravnih poslov, zato so se urejanja le-
teh lotili bolj striktno. Kot je že bilo zapisano v poglavju o razvoju dubrovniškega notariata, so 
se tamkajšnji oblastniki odločili, da se bo z zadolžnicami ukvarjal le en notar v mestu, ki bo za 
to ustrezno izobražen. Vir notarskega znanja so videli v italijanskih deželah, zato so na mesta 
notarjev nastavljali ljudi, ki so se tam šolali. Prvi je bil Tomasino de Savera, ki je torej utrdil 
temeljno obliko zadolžnice. Ko je bilo urejeno, da ni več prihajalo do dvojnega izdajanja 
zadolžnic, zaradi delitve dela med kancelarja in notarja, so posamezni notarji lahko s svojim 
znanjem zadolžnico dopolnili z ustreznimi formulami, da je ustrezala zahtevam hitro 
spreminjajočega se gospodarstva. Nad vsemi spremembami je bedel tudi Veliki svet, ki je 
interveniral po potrebi. 

Medtem je bila komuna v Piranu bolj podvržena zunanjim vplivom. V komuni so se 
prepletale različne tradicije iz preteklosti in marsikdaj razmerja med avtoritetami niso bila 
najbolj točno določena, predvsem zaradi oddaljenosti centralne oblasti. Centralna oblast tudi ni 
tako bedela nad nadzorom notarjev, zato so posamezne komune v Istri ukrepale po svoje. Kot 
piše Darovec,47 so za nadzor ustanovili posebna notarska združenja ali kolegije. Ti so uvajali 
izobraževanje in izpite za notarje, s čimer so tudi omejili število notarjev. Za dosego notarskega 
poklica se je torej posameznik moral izučiti pri notarskem mojstru (v začetku 14. stoletja je bila 
našim krajem blizu notarska šola v Čedadu), pri čemer so imeli prednost sorodniki notarja.48 
Zato ni čudno, da so v nekaterih mestih več generacij mesto notarja zasedali sinovi iz iste 

                                                 
46 Mihelič, Piranska notarska knjiga, 4. zvezek, 140. 
47 Darovec, Notarjeva javna vera, 75–79. 
48 Darovec, Notarjeva javna vera, 72. 
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družine.49 Kakorkoli, v Piranu je to privedlo do tega, da je v mestu hkrati delovalo tudi več 
notarjev, saj je bilo v okolici dovolj izobraženih ljudi. To pomeni, da je na prehodu iz 13. v 14. 
stoletje – kljub temu da je bila piranska komuna manjša od dubrovniške, gospodarstvo pa ne 
tako obremenjeno – v piranski komuni hkrati lahko delovalo več notarjev, v dubrovniški pa le 
eden. Glede na to lahko rečemo, da je bil v Dubrovniku koncept zadolžnice bolj dodelan in lažje 
nadzorovan kot v Piranu. 

Še enkrat si pobližje oglejmo obliki zadolžnic, ki sta v mestih nastali leta 1301. Avtor 
dubrovniške je Andrija Benešić, piranske pa Mafeus. Obe zadolžnici se začneta z indikcijo. Ni 
navedena na začetku vsake zadolžnice, temveč na začetkih zvezkov ali knjig. Tam je bilo 
navedeno tudi leto izdaje.  

V obeh zadolžnicah se je nadaljevalo z datumom nastanka zadolžnice. Pri navedbi 
datuma ni razlik – oba notarja sta uporabljala bolonjski način štetja dni, najprej sta napisala dan, 
nato mesec. Datum je največkrat zapisan le v prvi zadolžnici dneva, v ostalih pa ga nadomešča 
izraz die eodem. 

Nato pridemo do prve večje razlike. V piranski zadolžnici so bile namreč naslednje 
navedene priče, medtem ko so bile le-te v dubrovniški zadolžnici na zadnjem mestu. V piranski 
tudi nastopa več prič kot v dubrovniški. V dubrovniški sta navadno navedeni dve priči, v Piranu 
pa sta bili dve priči zapisani z imenom, prisotnost ostalih pa je bila označena z izbranim izrazom 
notarja (Mafeus se je odločal za izraz et aliis). Razlikuje se tudi sam način navedbe prič, saj 
Andrija Benešić za imeni prič zapiše, da so bile to priče (xy testis), Mafeus pa pred imeni napiše, 
da so bile te osebe prisotne (presentibus xy). 

V piranski zadolžnici je naslednje navedeno ime dolžnika, ki je v dubrovniški navedeno 
takoj za datumom sklenitve posla. Posebnih razlik v navajanju samih imen ni, je bila pa v 
Dubrovniku dodana še formula, ki je nakazala, ali bo dolžnik dolg poravnal z denarjem ali z 
določenim blagom, česar Mafeus v Piranu ni poznal. 

Vrstni red in vsebina naslednjih štirih delov zadolžnice so si deloma različni. V piranski 
zadolžnici je vrstni red naslednji: izraz obveze, ime upnika, dolgovani znesek ali blago, rok 
plačila. V dubrovniški zadolžnici je vrstni red tak: rok plačila, izraz obveze, ime upnika, 
dolgovani znesek ali blago. Razlika v vrstnem redu je torej ta, da je bil v Dubrovniku izmed teh 
štirih delov rok plačila postavljen na prvo mesto, v Piranu pa na četrto. Razlike v vsebini so 
naslednje. 

Kar se tiče roka plačila, jih ni bilo. Največkrat je bil v obeh mestih za rok postavljen 
kateri izmed praznikov, lahko pa je bil postavljen tudi na drug določen dan. 

Drugače je bilo pri izrazu obveze, kjer se razlika pojavi tako v obliki, kot tudi v vsebini. 
Andrija Benešić je kot izraz obveze zapisal xy debeo dare, moram dati. Glagol je napisan v 
aktivni obliki prve osebe, kar je pomenilo, da je dolžnik sam izjavil to obvezo. Mafeus na drugi 
strani zapisuje izraz xy perceptum recipit dare, nekdo je sprejel ukaz, naj da. Tu se da razbrati, 
da je bilo dolžniku naročeno, naj izpolni obvezo, kar je le-ta sprejel. 

Izrazu obveze je v obeh primerih sledilo ime upnika, temu pa dolgovani znesek ali blago. 
V načinu navedbe obeh elementov ni bilo razlik, ki bi bile bistvene v tem primeru. 

S tem so bile opisane vse razlike in podobnosti v stalnih delih zadolžnice, ki so bili 
skupni obema notarjema. Treba je opozoriti, da je piranska zadolžnica vsebovala še dva stalna 
dela, ki jih dubrovniška ni. Za vsemi že prej naštetimi deli sta bila še zapisa določitve globe in 
lokacije sklenitve dogovora, ki je tako v piranski zadolžnici zavzemala zadnje mesto. 

Spoznali smo tudi nekaj obrazcev in formul, ki niso bili vključeni v vse zadolžnice. 
Tako se je lahko v Piranu pojavljala npr. formula obligacione omnium suorum bonnorum 
presecium et futurorum. V primeru smo videli tudi, da je notar v zadolžnici omenil samega 
sebe. Oba elementa sta bila zapisana za navedbo dolžnika in pred izrazom obveze. Na drugi 

                                                 
49 Darovec, Notarjeva javna vera, 77. 
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strani so notarji v Dubrovniku poznali več drugih formul (et sit de presenti viagio, renunciantes, 
…), ki so bile zapisane za zapisom zneska dolgovanega blaga. Ne smemo pozabiti, da so se 
zadolžnice Andrije Benešića zaključile z naštevanjem prič. 

S tem je osnovna primerjava dela dveh notarjev zaključena. Pokazala je precej 
podobnosti med zadolžnicami, ki so se v Dubrovniku in Piranu uporabljale na prehodu iz 13. v 
14. stoletje. Razkrila je tudi številne razlike, kako sta se Andrija Benešić in Mafeus spopadala 
s svojim delom in nenazadnje tudi namignila na številne druge možne primerjave. V mislih 
imam predvsem časovno dimenzijo, saj je ekonomska zgodovina veliko daljša kot pa zgolj leto 
1301. 
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Nina Misson 

Zgodovina loškega gradu 

Povzetek 
Škofja Loka je mesto z dolgo in pestro zgodovino, ki si jo je moč ogledati tudi skozi stavbno 
zgodovino gradov. Za naše območje je sicer zelo redko, da se na razmeroma majhnem prostoru 
istočasno pojavijo trije gradovi. Edini, ki je preživel, je današnji loški grad, ki je zaradi svojega 
dolgega obstoja preživel več naravnih nesreč, napadov in korenitejših obnov, ko je menjal 
lastnike (od freisinških škofov, bogatih industrialcev, uršulinskega reda do nemškega 
zavojevalca). Obnove na loškem gradu pod sedanjo občinsko upravo še vedno potekajo. Njihov 
namen je približati današnjo podobo gradu srednjeveški in ga vključiti v sodobno kulturno 
shemo v Škofji Loki. 

Abstract 
The town of Škofja Loka has a long and interesting history and its many castles bear witness to 
it. It is very unusual for Slovenian region to have as many as three big castles in a relatively 
limited space at the same time. The only castle that survived hundreds of years of natural 
disasters, attacks and radical restoration procedures is the current bearer of the name »the Škofja 
Loka castle«. Throughout its history it has seen many changes of its owners: the Bishops of 
Freising, wealthy industrialists, the order of Ursulines and the German invaders. Even today 
the restoration process is still going on. The goal of the municipality of Škofja Loka is to bring 
back some of the medieval appearances and to include the castle as a venue for different cultural 
events. 

 
Ključne besede: Škofja Loka, grad, loško ozemlje, freisinški škofje. 

 
*** 

Uvod 
Škofjeloški grad je eden bolj raziskanih med gradovi na Slovenskem. Slabo tisočletje se 

že dviga na naravni vzpetini in sčasoma je postal simbol dolgoživosti mesta, nad katerim se 
vzpenja. Leta 1919 ga je Ivan Tavčar v svojem zgodovinskem romanu Visoška kronika takole 
opisal skozi oči mladega Izidorja Khallana: 

 
Na grad otročaji nismo smeli zahajati. Ogromna ta stavba z mogočnim svojim 
stolpom je vendar najbolj razburjala mojo radovednost. Pripovedovalo se mi je, 
koliko mogočnih topov je postavljenih po obzidju in kako gosposko stanuje ondi 
gospod grajski glavar. Tudi so se pripovedovale neverjetne reči o sobah, v 
katerih je prebival sam gospod škof, kadar je prijezdil v Loko ter ga je pri Vodnih 
vratih sprejelo mestno starešinstvo (…) Utripalo mi je srce, ko sem za mestnim 
zidom lezel navzgor ter prilezel pred temni grajski vhod, ki mi je kot črno žrelo 
zijal nasproti. Z grozo sem se splazil na prostorno dvorišče, kjer je ječar Mihol, 
sedeč na stoličku, vlekel svojo dreto.1 
 
Leta 973 je cesar Oton II. freisinškemu škofu Abrahamu podaril staro naselje Lonko 

(današnjo Staro Loko), celotno Selško dolino, večji del Poljanske doline in večino Sorškega 
polja.2 Freisinška cerkev je imela središče imunitetnega kompleksa v porečju Poljanske in 

                                                 
1 Tavčar, Visoška kronika, 19. 
2 Reisp, Škofjeloški grad, 5.  
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Selške Sore v Škofji Loki (nemško Bischoflack).3 Škofje so fevdalno gospostvo ohranili v 
enakem obsegu vse do leta 1803. Do takrat je ostajalo »največje in najbolj enotno gospostvo na 
Kranjskem«.4 Škof pa je le redko prihajal na svojo posest v Loko, zato je imel svojega 
namestnika, ki se je imenoval loški glavar, da je namesto njega upravljal z gospostvom, zaradi 
prikladnosti pa je stanoval na gradu (sprva na Kranclju, potem pa na spodnjem gradu).5 Škofja 
Loka, ki je tako spadala pod privatna mesta freisinškega škofa, se prvič omenja kot trg leta 
1248, kot mesto pa leta 1274.6  

Gradovi na Škofjeloškem 
Škofja Loka je imela več gradov, ki so bili rezidence, utrdbe, sedeži uprave in fevdalne 

postojanke. Za najstarejšega se šteje stolp na Kranclju. Pod njim so kasneje zgradili t. i. spodnji 
grad, na mestu katerega stoji današnji loški grad, v skriti legi pod Lubnikom in odmaknjen od 
prometnih zvez pa je stal še dobro utrjeni grad Wildenlack (Divja Loka), danes imenovan Stari 
grad.7 Trije gradovi v središču gospostva so na Slovenskem izjemen pojav in so dokaz 
gospodarske in vojaške moči freisinškega gospostva.8  

V virih lahko že od leta 1074 beremo o »dvoru freisinških škofov« (curtis, curia), vendar 
pa ne moremo natančno določiti, za katero stavbo gre.9 Cene Avguštin pravi, da skoraj zagotovo 
ne gre za stolpast grad na Kranclju, ki je sicer najstarejši, Franci Štukl pa, da gre mogoče za 
Wildenlach.10 »(Loški) dvor« se omenja tudi leta 1160 v zaznamku freisinških posestev v Loki 
(noticia bonorum de Lonka).11 Leta 1202 se v virih omenja castrum firmissimum in Lonca, torej 
»močno utrjen grad v Loki«. Iz istega zapisa izvemo, da je freisinški škof Oton II. dal porušiti 
grad Zalog na Kranjskem, ker je imel v bližini na svoji zemlji v Loki »jako utrjen grad«.12 
Ponovno ne vemo zagotovo, na katero stavbo se ta zaznamek nanaša. Ta »utrjen grad« bi 
namreč znal biti ali stolpast grad na Kranclju ali pa prednik današnjega grajskega škofjeloškega 
gradu.13 

Škofjeloški grad: začetki 
Loški grad stoji na obrobju skalnega pomola, ki ima močan kraški relief s čermi in 

vmesnimi kotanjami. Prazni prostori pod kletnimi prostori (pod kapelo, galerijo, osrednjim 
stolpom) so bili najbrž pozidani, ne samo zasuti, saj se drugače ne bi dosegla prava stabilnost 
kompleksa.14 

Grad sam je najbrž nastal kot posledica naraščajočih sporov med freisinškimi škofi in 
njihovimi ozemeljskimi sosedi Ortenburžani proti koncu 12. stoletja.15 Iz listin iz 13. stoletja 
vemo za poročila o »nadlegovanju freisinških posestev od strani svetnih gospodov: 
Ortenburžanov, Spanheimov in Andechsov.« V tem času je freisinška cerkev gospodarsko 
nazadovala.16 Najkasneje do leta 1270 je bil sedež loškega glavarja prenesen s stolpa na 
Kranclju na spodnji grad. Spodnji grad je bil najbrž bolj ugoden za bivanje in bolj pripraven za 

                                                 
3 Kos, Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku, V. knjiga, XLVII. 
4 Reisp, Gradovi dežele Kranjske, 192. 
5 Gorišek, »Škofjeloški grad pred sto leti,« 15. 
6 Reisp, Škofjeloški grad, 193. 
7 Reisp, Škofjeloški grad, 194. 
8 Reisp, Škofjeloški grad, 196. 
9 Kos, Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku, III. knjiga, 174.  
10 Štukl, »Gradivo za stavbno zgodovino loškega gradu,« 61. 
11 Kos, Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku, V. knjiga, 206. 
12 Kos, Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku, III. knjiga, 7. 
13 Avguštin, »Zgornji stolp na Kranclju,« 112. 
14 Demšar, »Gradovi na loškem,« 385. 
15 Avguštin, »Zgornji stolp na Kranclju,« 113. 
16 Kos, Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku, V. knjiga, XLVII. 
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gospodarstvo, zato so okoli njega tudi začeli postavljati različna gospodarska poslopja,17 čeprav 
je najbrž tudi ta imel enako stolpasto obliko. V prvem popisu grajskega inventarja iz leta 1315, 
ki je nastal, ko je Škofjo Loko obiskal škof Konrad III,18 se v povezavi z gradiščansko službo 
omenja »zgornji stolp« (torej stolp na Kranclju) kot »stari stolp nad gradom« (turris antique 
super castrum), kar je precej dober dokaz za obstoj (današnjega) loškega gradu.19 V kasnejših 
virih iz leta 1360 se današnji loški grad imenuje kot »spodnji grad« (die untere Burg nider vest). 
Na tak način se ga je ločevalo od stavbe na Kranclju, t. i. zgornjega stolpa.20  

V začetku 14. stoletja so mesto obdali z obzidjem in jarkom, obzidje pa povezali z 
gradom. Ne glede na to se obzidje ni izkazalo za dovolj močno obrambo pred zavojevalci. Leta 
1457 je namreč vojskovodja celjskih knezov Jan Vitovec zavzel Škofjo Loka in jo požgal. 
Mesto so kmalu po tem napadli še Turki med svojim pohodom na Poljansko dolino leta 1476.21 

Loški grad: poskusi rekonstrukcije prvotne podobe 
Natančno podobo prvotne stavbe je težko rekonstruirati, vendar se sklepa, da je bila 

podobna stolpu na Kranclju. Stolpasta oblika gradu je bila sicer med prevladujočimi v času 
romanike in tudi še v zgodnjem gotskem obdobju. Stavba je potemtakem skoraj gotovo bila 
večnadstropna in najbrž je imela kvadraten tloris. Sodeč po tipičnemu poznoromanskemu tipu 
stolpastega gradu so bila posamezna nadstropja ločena z lesenimi stropi. Vhod je bil v prvem 
nadstropju in torej dostopen po odmični lestvi ali po stopnicah, kar je pripomoglo k varnosti 
objekta. Zidovi so bili debelejši in močnejši v nižjih nadstropjih, nato pa so se tanjšali proti 
vrhu. Prevladujoč material v notranjosti je bil les, saj je bil cenejši od npr. opeke, ki je bila v 
tem času zelo draga in niti ni bila v splošni rabi. Tako so bila najbrž lesena tako tla kot tudi 
stopnice, ki so povezovale nadstropja, in skodle na strehi. Samo strop v kleti in v skladiščnih 
prostorih je bil najbrž zidan in obokan. Streha je bila najbrž piramidaste oblike, kakršna je bila 
značilna za gotske stolpaste gradove.22  

V starih zapisih,23 ki so nastali ob obisku škofa Konrada III.,24 ki je vladal od 1314 do 
1322, lahko najdemo seznam grajskih sob. Naštete so sledeče: Lavrinova soba, Janezova in 
kaplanova soba, prostor na oboku stolpa, škofova soba, velika in manjša soba, kapela, obednica 
nasproti kapele, klet, zgornja in spodnja shramba. Zapisano je tudi, da je grad imel svojo 
konjušnico, kuhinjo in kaščo. Ohranjeni so celo računi iz leta 1434, v katerih se omenjajo 
slikana okna v kapeli,25 ki je očitno takrat že stala in bila v rabi. Vsi ti prostori pa niso bili v 
stolpu, ampak so bila ob stolpu že takrat posamezna poslopja26 oz. so bili posamezni objekti 
prislonjeni na zunanje stranice stolpa ali kar na samo obzidje.27 Kdaj točno so zgradili obzidje, 
ni popolnoma jasno. Upoštevajoč arhivske vire pa lahko sklepamo naslednje: Če se zaznamek 
o močno utrjenem gradu iz leta 1202 ne nanaša na današnji loški grad, ki bi pomenil, da je bil 
obzidan že takrat, pa je obzidje gotovo stalo na začetku 14. stoletja, kar dokazujejo ravnokar 
navedeni inventurni popisi.  

 
 
 

                                                 
17 Reisp, Škofjeloški grad, 21. 
18 Štukl, »Inventar škofjeloškega gradu iz leta 1315,« 205. 
19 Zahn, Codex diplomaticus Austriaco-Frisingensis, 122. 
20 Avguštin, »Zgornji stolp na Kranclju,« 113. 
21 Reisp, Škofjeloški grad, 193. 
22 Štukl, »Loški grad skozi stoletja,« 74–75. 
23 Zahn, Codex diplomaticus Austriaco-Frisingensis, 124–125. 
24 Reisp, Škofjeloški grad, 197. 
25 Loški muzej (Škofja Loka). Loški grad in muzej, 4. 
26 Štukl, »Inventar škofjeloškega gradu iz leta 1315,« 61. 
27 Štukl, »Loški grad skozi stoletja,« 75. 
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Nova podoba gradu po letu 1511 
Splošno velja, da je bil potres, ki je prizadel celotno Kranjsko 26. marca 1511, najhujši 

na našem območju, kar jih pomni zgodovina.28 Čeprav sta bila močno poškodovana tudi grad 
na Kranclju in grad Divja Loka, je dal škof Filip obnoviti samo spodnji grad. Vzdrževanje in 
obnove na gradu (in tudi na delu mestnega obzidja, ki je bilo v neposrednem območju gradu), 
je seveda spadalo pod neposredno gospoščinsko upravo.29 Kot gradbeni material za obnovo so 
uporabili opremo iz stolpa na Kranclju in Divje Loke.30 Apno za obnovo so žgali v Lubniku in 
pri Bodovljah. Že v prvem letu obnavljanja so stroški znašali 729 mark in 77 soldov.31  

 Na obnove škofa Filipa opominjajo tri kamnite plošče. Ena od njih je vzidana v 
pritličnem hodniku današnjega loškega gradu in priča o potresnem dogodku in o obnovah, ki 
so mu sledile. Plošča je bila prvotno na osrednjem stolpu, vendar so jo uršulinke prestavile, ko 
so stolp dale porušiti leta 1892.32 Emilijan Cevc je avtorstvo vseh treh plošč pripisal avtorju z 
zasilnim imenom Mojster Filipove plošče.33 Škof Filip je sicer že avgusta 1511, torej slabega 
pol leta po potresu, javil mestnemu svetu v Škofjo Loko, da bo za načrtovanje obnove »poslal 
dobrega stavbenika in zidarja«.34  

Z obnovami so začeli že leta 1513 in sicer so potekale »od temeljev navzgor« (a 
fundamentis ceptam).35 To pomeni, da je bil grad tako močno poškodovan, da so ga začeli 
obnavljati prav pri temeljih.36 Popotresni načrti pa so grad zasnovali konservativno. Očitno so 
si za zgled vzeli srednjeveški tip donžona. Donžon (fra. donjon) je poseben tip utrjenega 
stanovanjskega stolpa znotraj grajskega kompleksa. Grad je tako deloval starinsko že nekaj 
desetletij po končani gradnji. Kljub temu pa so v novogradnjo vključili nekaj renesančnih 
elementov: konzolni venec na osrednjem stolpu, relief na kapeli in poševno škarpo s polkrožno 
oblikovanim zaključkom novega stolpa.37 Dela so se uradno zaključila leta 1516, o čemer priča 
spominska plošča, vendar so se gradnje nadaljevale. V obračunu za leto 1517 lahko preberemo, 
da so pri obnavljanju gradu do tega leta porabili 130.000 zidnih opek in 24.750 korcev za streho. 
Med obrtniki pa so našteti naslednji mojstri: zidarji, opekarji, kovač, tesar, mizar, kamnosek, 
steklar in urar.38 

Iz računov iz leta 1521 je razvidno, da so obnovili visok štirioglat stolp sredi dvorišča 
(torej donjon), gradnjo pa je nadzoroval stavbenik Jur(g)ko Mawrer,39 ki se omenja že v 
obračunu za leto 1513. Jur(g)ko Mawrer40 je najbrž istoveten z meščanom Jurkom iz Loke, 
mojstrom novega prezbiterija in zvonika v Crngrobu.41 Kvadratni temelji tega stolpa so danes 
vidni na dvorišču gradu, stolp pa se po stavbeniku imenuje Jurkov stolp.42  

Spomladi leta 1525 je loški oskrbnik in kaščar Baltazar Siegesdorfer opozoril škofa, da 
v smeri proti mestu obzidje stoji na močno dotrajanem temelju in da bi ga bilo potrebno 
obnoviti. Siegesdorf je škofa naslednje leto ponovno opozoril, da bi bilo celotno Škofjo Loko 

                                                 
28 Simonič, »Spominski plošči o potresu leta 1511,« 209. 
29 Blaznik, Škofja Loka in loško gospostvo, 312. 
30 Reisp, Škofjeloški grad, 24. 
31 Štukl, »Loški grad skozi stoletja,« 76. 
32 Simonič, »Spominski plošči o potresu leta 1511,« 208. 
33 Cevc, »Mojster Filipove plošče in problem Jakoba Schnitzerja iz Loke,« 37. 
34 Blaznik, Škofja Loka in loško gospostvo, 156. 
35 Simonič, »Spominski plošči o potresu leta 1511,« 208. 
36 Simonič, »Spominski plošči o potresu leta 1511,« 209. 
37 Reisp, Škofjeloški grad, 22. 
38 Štukl, »Loški grad skozi stoletja,« 76. 
39 Loški muzej (Škofja Loka). Loški grad in muzej, 3. 
40 Ni popolnoma jasno, ali Mawrer označuje Jur(g)kov priimek ali poklic. 
41 Reisp, Škofjeloški grad, 25–26. 
42 Kos, Vitez in grad, 225. 
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treba bolje utrditi.43 Leta 1527 je bil zgrajen stolp na jugovzhodu, torej v smeri proti mestu. 
Idejo zanj je škof Filip imel že desetletje prej, saj je že oktobra leta 1516 pisal mestnemu svetu 
v Škofjo Loko, naj mu »že ob prvi kurirski poti v Freising« sporoči, kako bo stolp izgledal in 
koliko bo stal.44 

Do leta 1527 je bil dokončan na novo postavljen donjon. Nova stavba je imela kvadratni 
tloris s stranicami, dolgimi po 18 metrov, v višino pa je merila 35 metrov. Njeni zidovi so bili 
debeli 3 metre. Na vrhu je stolp imel konzolni venec in nadzidek za obrambne namene. Na 
jugozahodu in na severozahodu je imel stražna stolpiča, prekrit pa je bil s piramidasto streho. 
Viri poročajo tudi, da je bila pod stolpom obokana klet z močnim podpornikom iz rezanega 
kamna.  

Kar se tiče drugih poslopij, sta bila v tem času na dvorišču dva stolpiča, eden na 
jugozahodu, drugi na jugovzhodu. V prvem so bile ječe, v drugem pa je bila kapela. Vir iz leta 
1634 omenja, da je bila v ječi tudi natezalnica.45 Kapela je bila sezidana leta 1527, o čemer 
priča kamnita plošča na zunanjosti stolpiča. Čeprav se leta 1529 v virih omenja »capeln turn«, 
kapela najbrž ni bila posvečena. Najverjetneje je šlo le za hišni oratorij.46 Vhod v stolp, kjer je 
bila kapela, je bil leta 1676 še vedno iz grajskega dvorišča, nasproti vhodnih vrat pa je bil oltar. 
Pod oltarjem je bil prostor, ki so ga v tem času uporabljali kot ječo.47 Na severozahodu in na 
severovzhodu grajskega kompleksa sta bila, v primerjavi s tistima na južni strani, manj močna 
stolpasta vogala.  

Potres 1691 in barokizacija kompleksa 
Leta 1667 je loški glavar poročal, da je grajsko obzidje v smeri proti samostanu in 

samostanskemu vrtu povsem razmajano in da se je pod veliko grajsko sobo že podrlo. Popravilo 
tega dela obzidja je stalo 400 goldinarjev. Iz leta 1673 imamo ohranjen glavarjev predračun za 
najnujnejša dela pri spodnji grajski dvorani, knežji sobi, konjskem hlevu in ograji na poti v 
mesto. Že leta 1683 je glavar ponovno tožil o slabem stanju obzidja. Poleg zidu in razbitih oken 
v njem je bil poškodovan tudi dvižni most. Potres leta 1691 je prizadel celoten kompleks, zato 
so poklicali stavbenika iz Ljubljane. Le-ta je svetoval obnovo v srednjem nadstropju (na vseh 
štirih vogalih bi ga bilo treba povezati z železjem) in v knežji sobi ter zgornjem nadstropju 
(dvigniti bi bilo treba z opeko pokrita tla in povezati zidove s hrastovimi tramovi ter železjem).48 
Večjih obnovitvenih del vseeno ni bilo, razen nujnih vzdrževalnih posegov na strehi in na 
obzidju.49  

Leta 1698 je Škofjo Loko obiskal škof Janez Frančišek, taisti škof, ki predstavlja zdravo 
kmečko pamet proti neuki množici, ki hoče obtožiti nedolžno Agato čarovništva v romanu 
Visoška kronika.50 Janez Frančišek je med obiskom Škofje Loke opazil slabo stanje grajskih 
poslopij. Najbrž so poslopja še vedno kazala posledice potresa iz leta 1691. Prostori 
jugozahodnega stolpa, kjer je bila ječa, so bili že pred sredino 17. stoletja v zelo slabem stanju. 
Viri namreč poročajo, da so bili podstrešni tramovi tako dotrajani, da bi se ostrešje moglo sesuti 
že pod težo večjega snega.51 Ob tako slabem stanju objekta se je škof odločil za temeljitejše 
posege. Obsežna gradbena dela so trajala od leta 1716 do 1722. Iz zapiskov obračunskega 
obdobja od 1717 do 1718 vemo, da so bili v tem času na gradu zaposleni zidarski mojster z 31 
zidarji, dva mešalca malte, tesarski mojster z desetimi tesarskimi pomočniki in 24 dninarjev. Iz 

                                                 
43 Štukl, »Loški grad skozi stoletja,« 76. 
44 Štukl, »Loški grad skozi stoletja,« 75. 
45 Štukl, »Loški grad skozi stoletja,« 77. 
46 Štukl, »Loški grad skozi stoletja,« 77. 
47 Blaznik, Škofja Loka in loško gospostvo, 159–161. 
48 Štukl, »Loški grad skozi stoletja,« 78. 
49 Reisp, Škofjeloški grad, 28.  
50 Reisp, Škofjeloški grad, 201. 
51 Štukl, »Loški grad skozi stoletja,« 77. 
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Ljubljane so uvozili 28.900 kosov zidne in 15.000 kosov strešne opeke. Gradbeni stroški v tem 
letu so znašali 4.598 goldinarjev. V letih 1719 in 1720 so se pričele obnove na severnem traktu, 
ker je bil pred obnovo nizek in neenoten. Popis stanja, na katerega je bil opozoril že glavar leta 
1683, priča o tako razmajanem obzidju, da je težko kamenje nevarno ogrožalo ljudi na 
samostanskem vrtu. Obzidje so zato temeljito popravili in utrdili s škarpami. Poslopju, 
obrnjenemu proti samostanu, so na novo zgradili hodnik. Do leta 1722 so na novo prezidali 
vzhodni trakt. Dvignili so ga na enotno višino s skupnim podstrešjem, ga povezali z železjem 
in na novo obokali prostore. V ta namen so iz Ljubljane pripeljali 13.000 kosov svodne opeke. 
Zaradi izgradnje obokov v veži severovzhodnega stolpa, so morali po celotnem kompleksu 
spremeniti višino tlakov, stropov, stopnišč ter oken in vrat.52 Šlo je torej za visoko nadzidavo 
starih stavbnih struktur, kar je samo po sebi precej zahtevno delo. Prilagodili so celoten vzhodni 
trakt ter stolp kapele, najnižji del obzidja so povišali za cela tri nadstropja, srednji del za dve, 
renesančni palacij pa (tako kot severovzhodni stolp) za eno. Na jugovzhodnem stolpu s kapelo 
so zgradili tri nadstropja visoko osmerokotno stavbo.53 Po teh obsežnih prenovah v vzhodnem 
in severnem traktu so se obnovitvena dela ustavila vse do 19. stoletja.54  

19. stoletje: industrialci in uršulinke 
Leta 1803 je grad prevzela država in v njegove prostore namestila različne urade. Leta 

1870 ga je kupil Fidelis Trpinc. Po njegovi smrti leta 1875 je grad dedovala njegova posvojena 
hči Emilija Baumgartner. V družinski lasti pa je ostal samo še do naslednje generacije, saj so 
Emilijine hčerke, ki so grad dedovale s pomočjo svojega očeta Janeza Baumgartnerja, že konec 
leta 1890 grad prodale loškemu uršulinskemu samostanu za 10.000 kron. Grad so uršulinke 
kupile z namenom v njem urediti šolsko ustanovo. Znesek so poravnale že 4. januarja, 
lastninsko pravico pa so dobile šele 31. januarja 1891.55 Iz samostanske kronike je sledeč opis 
gradu in njegovega stanja (avtorica besedila je uršulinka, ki je bila prisotna ob ogledu 
kompleksa): 

 
V sredi dvorišča je stal mogočen, štirikoten stolp s tremi še ohranjenimi 
vogalnimi stolpi na vrhu. V stolpu samem se je nahajala na vrhu velika soba cca 
7 m v kvadratu. Imela je nizka, komaj 1 m visoka okna, tudi soba sama je bila 
zelo nizka. To je bilo nekoč stanovanje mogočnega freisinškega škofa. /…/ Do 
nakupa l. 1890 je služila kot zapor – ječa. Ko smo jo ogledovali, so bili zidovi 
počečkani z raznimi slikami in besedilom. V stolpu je bilo še več manjših 
stanovanj. /…/ Vse pa je bilo v zelo slabem stanju. Spodaj pa so bile odlične 
kleti, katere bi sedaj radi ohranili, vendar to ni bilo v načrtu, ker smo potrebovali 
prosto, svetlo dvorišče. Pod strešnim nastavkom se na sliki vidijo »Kragsteini«, 
skozi katere se je moglo streljati. Te kamne je arhitekt kasneje uporabil za 
temelje pri južnem in zahodnem koridorju, ki so vidni še danes. /…/ Med kapelo 
in okroglim stolpom je stala razpadajoča »štala« – hlev, ves umazan in razmetan. 
V zgornje nadstropje okroglega stolpa se je moglo priti samo po lestvi, ki so jo 
naslonili na hlev. Med okroglim stolpom in severnim traktom je stal 4–5 m širok 
zid. Kapela je bila v zelo slabem stanju. Zraven kapele je bil v vzhodnem traktu 
majhen oratorij. Tla kapele so bila iz opeke, klopi iz surovega lesa, okna majhna 
in razbita, zidovi marsikje počeni, oltarji poškodovani, zvonik v razpadajočem 
stanju. Od slik v oltarju se je ohranila samo slika sv. Ane, ki je ohranjena še 
danes. Oltar je bil menda posvečen še od freisinškega škofa. Okrogli stolp. V 

                                                 
52 Štukl, »Loški grad skozi stoletja,« 78–79. 
53 Štukl, »Loški grad skozi stoletja,« 79. 
54 Reisp, Škofjeloški grad, 30.  
55 Reisp, Škofjeloški grad, 30. 
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zgornjem nadstropju je bil strašen prostor – ječa. Srednje nadstropje je velbano, 
obokano. /…/ Tla so bila pokrita z opeko. Spodnji prostor pri tleh ima še sedaj 
nekaj slame. Tu je bila šupa. Najnižji, kletni prostor je poln kamenja in trde 
ilovice. V tleh pritličnega prostora so bila vrata, skozi katera so metali jetnike v 
spodnji kletni prostor. /…/ Od nekdanjega stolpa je ostalo samo zunanje 
zidovje.56 
 
Kronistika je dodala celo pripis o umoru, ki naj bi se zgodil na gradu. Kratek zapis se 

zaključi skoraj zlovešče, v stilu katere od mrakobnih zgodb Edgarja A. Poea: 
 
Tam, kjer sedaj vodijo stopnice iz samostana na grad do koridorja, so bile proste 
polžaste stopnice. Sedanja kuhnjica vrh stopnic na grad je bila porta. V velikem 
prostoru vrh stopnic je bila lesena, temna šupa. Tu je bil tudi širok odprt vhod, 
kjer so uradniki hodili noter. Pred cca 10. leti pred nakupom gradu so našli tukaj 
umorjenega uradnika davkarije. Verjetno je nekdo iskal »kašo« davkarije. 
Zločinec ni bil nikoli odkrit.57 
 
Uršulinke so lahko z obnovo pričele šele 31. januarja 1891, do takrat je bil grad v lasti 

sodišča in davčne uprave.58 Dela so zares stekla šele leta 1892. Arhitekt je bil Ljubljančan 
Viljem Treo, ki je izročil načrte Kranjski gradbeni družbi iz Ljubljane, s katero je bila sklenjena 
pogodba za »adaptacijo, novogradnjo ter povezavo gradu s samostanom v mestu«.59  

Največja in najbolj korenita sprememba podobe gradu se je zgodila, ko so uršulinke dale 
podreti stolp sredi dvorišča.60 Treo je v imenu redovnic, po svojem strokovnem mnenju, prek 
Okrajnega glavarstva v Kranju poslal naslednje poročilo: 

  
Najprej se mora porušiti srednji stolp, ker zavzema celotno dvorišče, preprečuje 
celotni grajski stavbi svetlobo in zrak in se zaradi svoje posebne gradnje ne more 
za nič porabiti. /…/ Južna stran je zaradi slabih sanitarij vsa uničena in se ne 
more primerno sanirati. Od daleč se od srednjega stolpa ne vidi drugega kot rob 
pod ostrešjem in opeka na strehi. Ostrešje je cca. 12 m visoko, staro in okvarjeno. 
/…/ Ker z visoke strme strehe pada sneg z veliko silo deloma na dvorišče, 
deloma na hodnike in strehe, tako prav lahko nastane velika nesreča. /…/ Najprej 
mora biti porušen ta stolp, da se bo mogla sanirati ostala zgradba in narediti 
dvorišče svetlo in zračno. S tem bi naredili prostor za hodnike in odstranili 
nevarnost za prebivalce stavbe. Stolp ni gradbeni spomenik, ki bi bil deželi v 
čast in ki mora biti zaščiten pred propadom. Vzdrževanje, saniranje in 
restavriranje gradu, da bi se ga moglo uporabljati, je nemogoče. Tako grajsko 
poslopje, kot je sedaj, ne more lastniku nič koristiti. Severni in vzhodni trakt 
proti mestu, kjer so sedaj uradi in stanovanja, ostanejo nedotaknjeni. Tako ostane 
tip srednjeveškega gradu nedotaknjen.61 
 
Čeprav je bilo zanimanje za obnovo loškega gradu pri Zavodu za varstvo kulturnih 

spomenikov na Dunaju veliko, želji uršulink niso nasprotovali. Verjetno jih je prepričalo 

                                                 
56 Gorišek, »Škofjeloški grad pred sto leti,« 17–24. 
57 Gorišek, »Škofjeloški grad pred sto leti,« 17. 
58 Gorišek, »Škofjeloški grad pred sto leti,« 16. 
59 Štukl, »Loški grad skozi stoletja,« 80. 
60 Loški muzej (Škofja Loka). Loški grad in muzej, 27. 
61 Gorišek, »Škofjeloški grad pred sto leti,« 24–27. 
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poročilo arhitekta Trea.62 Uršulinke so tako 25. maja 1892 dobile dovoljenje za rušenje.63 Delo 
na stolpu je trajalo 6 mesecev, podiralo pa ga je 70 zapornikov iz ljubljanske kaznilnice.64 
Istočasno se je dal podreti tudi zid, ki je dvorišče zapiral z zahodne strani. Dvorišče so zasuli 
»z manj kakovostnim drobnim gradbenim materialom iz stolpa in obzidja« in ga dvignili za 2,8 
m, torej do današnje višine in tako izravnali prostor med dvoriščem ter vrtom.65 Poleg tega so 
uršulinke dale zgraditi tudi nov vzhodni trakt z (rekreacijsko) dvorano namesto gospodarskih 
poslopji med kapelo in okroglim stolpom.66 Obnoviti so dale tudi kapelo: popravili so 
razpokane zidove, okna povečali, zvonik pa zamenjali z višjim in ožjim. Grajske prostore je 5. 
novembra 1893 blagoslovil nadškof Jakob Missia. V naslednjih letih so začeli še z obnovo 
jugozahodnega okroglega stolpa. Do leta 1894 so preuredili njegovo notranjost ter povečali 
okna in stolp je dobil današnjo podobo.  

20. stoletje: Nemci in ustanovitev muzeja 
V letih 1906–1908 so dale uršulinke rekreacijsko dvorano povišati še za eno nadstropje. 

Tukaj so bile spalnice za gojenke. S to nadzidavo so uršulinke zaključile z obnovami gradu.67 
Po vseh teh obsežnih posegih pa niso ostale prav dolgo, saj so jih leta 1941 izselili Nemci. Med 
okupacijo so bili na gradu nemški uradi. Po osvoboditvi je bila tu nekaj časa bolnišnica, nato 
pa kazensko-poboljševalni zavod.68  

Leta 1959 so v grad preselili Loški muzej (ustanovljen leta 1939).69 V 60. letih so na 
grajskem vrtu začeli postavljati »muzej na prostem«. Leta 1961 so na vrt prestavili Škoparjevo 
hišo iz Puštala. V naslednjih letih pa so prenesli še 200 let star čebelnjak in kozolec.70 Leta 1972 
je Zavod za spomeniško varstvo odkopal temelje zidu okroglega stolpa.71 V 70. letih so nato 
potekala tudi obnovitvena dela na zahodnem zidu, ki so ga dale podreti uršulinke leta 1892.72 

Najnovejša odkopavanja in odkritja 
Obnove so se sicer začele že leta 1993, vendar so dela zastala zaradi denacionalizacije. 

Občina je po končanih postopkih kandidirala na razpisu ministrstva za kulturo in leta 2006 je 
dobila polovico potrebnih sredstev za prenovo.73 Najprej se je v celoti obnovila dvoriščna 
fasada vključno z namestitvijo novih oken, istočasno pa se je obnovil tudi napušč. Marca 2007 
so bili izdelani načrti za prenovo severovzhodnega stolpa. Namen prenove je bil obnova starega 
dostopa na grad in tudi dokončati obnovo prostorov, s katero so pričeli v 90. letih prejšnjega 
stoletja. Darko Likar pravi, da je bil namen tega projekta vrniti gradu zgodovinsko vrednost, ki 
jo je bil izgubil s številnimi prenovami, saj so za seboj zabrisale sledi prejšnjih obdobij.74 Leta 
2008 so obnovili fasado na vzhodnem traktu. Tukaj je bil tudi prvotni vhod v grad, ki so ga 
ponovno odprli, v kasnejših letih pa so napravili tudi delujočo rekonstrukcijo lesenega dvižnega 
mostu. Ko so pri statični sanaciji severovzhodnega stolpa odbili omet s fasade, so se pokazale 
velike razpoke, zato so izvedli postopek injektiranja po celotni fasadi stolpa zavoljo 
protipotresne varnosti. Ob sondiranju istega stolpa so odkrili prvotni romanski stolp iz 10. 
stoletja. To dokazuje, da je že vsaj v 10. stoletju na mestu današnjega gradu stal nek objekt. Na 

                                                 
62 Gorišek, »Škofjeloški grad pred sto leti,« 27. 
63 Štukl, »Loški grad skozi stoletja,« 82. 
64 Reisp, Škofjeloški grad, 30. 
65 Štukl, »Loški grad skozi stoletja,« 82. 
66 Loški muzej (Škofja Loka). Loški grad in muzej, 3. 
67 Gorišek, »Škofjeloški grad pred sto leti,« 25–29. 
68 Reisp, Škofjeloški grad, 30. 
69 Loški grad in muzej, 12. 
70 Loški grad in muzej, 29. 
71 Loški grad in muzej, 12. 
72 Loški grad in muzej, 29. 
73 »Škofja Loka: po obnovi razkrit Loški grad,« vir: https://www.dnevnik.si/1042220239, dostop 11.6.2017. 
74 Likar, »Nova odkritja na Loškem gradu ob prenovi starega vhoda,« 62. 
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podlagi tega odkritja se da sklepati, da je mesto obstajalo že pred letom 973, ko je Oton II. loško 
ozemlje podaril freisinškim škofom.75 

Zaključek 
Škofjeloški grad ima dolgo in pestro zgodovino. Najnovejše sondiranje je našlo dokaze 

za to, da je na mestu današnje stavbe stal objekt že v 9. ali 10. stoletju. Dolga stavbna zgodovina 
seveda neizogibno pomeni tudi veliko posegov, ki so posledica naravnih nesreč ali pa želja 
(številnih) lastnikov. Tako sta na loški grad najmočneje vplivala potres iz leta 1511, zaradi 
katerega je bilo treba grajski kompleks zidati na novo, od temeljev navzgor, in pa obsežni 
posegi redovnic uršulink, ki so mračen, razpadajoč grad želele spremeniti v zračno šolo za 
dekleta. Že od 70. let so prisotne želje po raziskovanju grajskega kompleksa in tako izvedeti 
več o zgodovini mesta. Občina Škofja Loka si želi izničenja nekaterih korenitejših posegov na 
gradu in ga narediti bolj atraktivnega za turiste. 
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Slikovno gradivo 

 
                 Slika 1: Franci Štukl: Shematični tloris loškega gradu. 

 
                Slika 2: M. Merian, Škofja Loka z gradom, bakrorez iz leta 1649. 
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                Slika 3: J. V. Valvasor, Škofja Loka z gradom,bakrorez 1679. 

 
                Slika 4: Razglednica iz 19. stoletja. 

 
                 Slika 5: Loški grad okoli leta 1900. 
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Jaka Banfi 

Dubrovniško solinarstvo in trgovina s soljo med 13. in 15. stoletjem 

Povzetek članka 
Sol je nujno potrebna kemijska spojina za funkcioniranje človeškega organizma in najbolj 
pogost dodatek k jedem. Danes je dostopna skoraj vsakemu, življenja brez nje si ne znamo 
predstavljati. V srednjem veku je bila dostopnost soli manjša, sol pa je bila drag, oziroma 
dragocen trgovski artikel. Glede na način kako je sol pridobljena, ločimo kameno sol in morsko. 
Slednja se pridobiva v solinah. Solinarstvo je bilo v srednjem veku gospodarska panoga vseh 
jadranskih komun tudi Dubrovnika. Dubrovnik je imel solinarstvo razvito že v zgodnjem 
srednjem veku, toda dejansko mu lahko sledimo od visokega srednjega veka dalje. Solinarstvo 
in trgovina s soljo sta bila občinski monopol, v povezavi z delom v solinah in nadzorovanjem 
trgovskega prometa s soljo pa so nastale številne službe. Dubrovnik je bil eden od glavnih 
izvoznikov soli v Bosno in Srbijo, na določenih trgih je imel tudi monopol nad prodajo soli. 

Abstract 
Salt is a vital ionium compound, essential for the normal functioning of the human organism 
and the most common food additive. Nowadays almost everyone has access to salt and life 
without it is quite impossible to imagine. In the Middle Ages, there was a limited access to salt, 
since it was an expensive trade article. There are two techniques of salt production, one is called 
salt mining where salt is extracted from rock and the other is evaporation from salt pans. The 
latter was common in Mediterranean communes. Dubrovnik has had its own salt pans since 
nearly the beginning of its existence and by the time of the High Middle Ages, salt production 
and trade were one of the most important economic activities. They were both communal 
monopolies. From the 12th century onwards, Dubrovnik was one of the largest exporters of salt 
for Bosnian and Serbian markets. 

 
Ključne besede: Dubrovnik, solinarstvo, trgovina s soljo, srednji vek. 

 
*** 

Solinarstvo jadranskih komun in zgodovinopisje 
S solinarstvom in trgovino s soljo jadranskih komun so se do zdaj ukvarjali nekateri 

zgodovinarji: z Zadrom Nikola Čolak, Tomislav Raukar1 in Serđo Dokoza,2 s Pagom Šime 
Peričič, ki je pod drobnogled vzel tudi stonske soline,3 s Korčulo Vinko Foretić in s Piranom 
Nadja Mihelič.4 Dubrovnik in njegovo solinarstvo je vzela pod drobnogled Milena Gecić, 
vendar je njen znanstveni članek, Dubrovačka trgovina soljo u XIV stolječu, izšel že davnega 
leta 1955, objavljen v Zborniku radova Filozofske fakultete u Beogradu, vse kaže pa, da do 
današnjih dni ni bilo napisane nobene druge podobne študije, kar je po svoje presenetljivo. Vsi 
raziskovalci dubrovniške preteklosti, ki so se količkaj dotaknili dubrovniške trgovine s soljo, 
so navajali Gecićevo. Njen članek mi je bil torej glavna literatura pri pisanju. Sama Gecićeva 
pa se je pri svojem raziskovalnem delu posluževala dubrovniškega statuta Liber statutarum 
civitas Ragusii, ki sem ga uporabljal tudi sam in notarskih ter kancelarskih spisov, kakor tudi 
posameznih pasusov knjige Reformationes iz serije Monumenta Historica Ragusina. Gecićeva 
je naredila rekonstrukcijo dubrovniškega solinarstva in trgovine s soljo do te mere, kolikor so 

                                                 
1 Raukar, »Zadrska trgovina trgovina solju u XIV i XV stolječu,« 21–79. 
2 Dokoza, »Zadarsko plemstvo i sol u drugoj polovici 14. i početkom 15. stolječa,« 85–125. 
3 Peričič, »Proizvodnja i prodaja paške soli u prošlosti,« 139–163. 
4 Mihelić, »O začetkih piranskega solarstva,« 339–348. 
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ji razpoložljivi viri dopuščali, osredotočila pa se je na čas poznega srednjega veka oz. na 
obdobje od 13. do 15. stoletja. 

Informacije o stonskih solinah sem dobil v znanstvenem članku Šime Peričića Prilog 
poznavanju stonske solane, ki je izšel v reviji Anali Dubrovnik leta 2005. Čeprav se je Peričić 
posvetil v glavnem novoveškem obdobju, pa je vzel v obzir stonske soline vse od leta 1333, ko 
so z nakupom Stona postale last dubrovniške občine. Na koncu naj omenim še delo Konstantina 
Jirečeka Istorija Srba, kjer je avtor podrobno definiral dubrovniški monopol nad soljo, t.i. solski 
kumerak (lat. commerclo salis).5 

Kot kaže je dubrovniško solinarstvo in trgovina s soljo v srednjem veku še zelo 
neraziskano področje, ki odpira mnoga vprašanja na katera zaenkrat še nimamo odgovorov. 

Solinarstvo 
Sol ali natrijev klorid je kemijska spojina, nujno potrebna za funkcioniranje človeškega 

organizma. Človeško telo brez soli ne more delovati in ob pomanjkanju soli se pojavijo različne 
zdravstvene težave, med drugim tudi golšavost. Sol je tudi najpogostejši dodatek jedem – brez 
soljenja si danes težko zamislimo pripravo jedi. Sol je tudi odličen konzervans za surovo hrano 
in se je kot tak uporabljal vse do iznajdbe hladilnih naprav. Nesoljeno meso in ribe so se lahko 
pokvarile v nekaj dneh. Brez soli ni bilo mogoče konzervirati hrane za daljše obdobje, zaradi 
česar so lahko nastale neprijetne posledice, saj pomanjkanja hrane ni bilo enostavno 
nadoknaditi. 

Vloga soli v družbi je bila v srednjem veku drugačna kot je danes. Sol je veljala za belo 
zlato in zelo dragocen trgovski artikel. Dostopnost do soli je bila regionalno in ekonomsko 
pogojena. Revno prebivalstvo v zaledju, kjer ni bilo rudnikov kamene soli, je pogosto trpelo 
zaradi njenega pomanjkanja, saj je bila sol na tržišču veliko dražja kot je dandanes. 

Solinarstvo je zelo stara gospodarska dejavnost, ki jo je človek poznal že v antiki. Gre 
za pridobivanje soli iz morske vode. Prvi pogoj za nastanek in razvoj solin je tako morska voda, 
drugi pa vroče, suho ter pomožnosti vetrovno vreme, ki pospešuje izhlapevanje morske vode iz 
solnih bazenov. Marsikatere soline se danes ponašajo s tem, da pridobivajo sol na tradicionalen 
način. S tem je mišljeno, da vse delo v solinah še vedno poteka ročno – sprijeta sol se drobi, 
grablja in spravlja iz bazenov, enako kot v preteklosti. Soline so razdeljene na solna polja ali 
bazene (lat. presalia salinarum). Obstajata dve vrsti bazenov: večji izhlapevalni, kjer voda 
izhlapeva in se gosti v t.i. slanico ter manjši kristalizacijski, kamor se doliva slanica iz 
izhlapevalnega bazena in kjer poteka proces kristalizacije ter grabljenja soli. Darja Mihelić je 
za piranske soline izračunala, da je bilo razmerje med njimi 7 : 1, za posamezne dubrovniške 
soline pa tega izračuna (še) ni, vendar je tako razmerje verjetno dokaj pogosto.6 Najboljša 
podlaga za pridobivanje soli je petola, posebna mešanica gline, alg in mineralov, ki se ne 
sprijema s soljo, zato je ta že pred procesom rafiniranja zelo bela. Petole niso poznale vse soline, 
v 14. stoletju jo lahko najdemo v piranskih solinah, prvi pa so jo odkrili solinarji na Pagu.7 Vsa 
ta nagrabljena sol gre nato skozi proces rafiniranja, kjer je očiščena nesnage in raznih primesi 
(blata, kamenčkov). 

Opozoriti velja še na nekaj, kar je izpostavil Serđo Dokoza, ki se je ukvarjal z zadrskim 
solinarstvom. V latinskem jeziku je oznaka za solni bazen identična oznaki za soline – salina, 
zaradi česar moramo biti previdni, ko govorimo o zakupu ali lastništvu salin. Lahko da ni 
mišljen celoten solinarski kompleks, pač pa le njegov del.8 

 
 

                                                 
5 Jireček, Istorija Srba, 203. 
6 Mihelić, »O začetkih piranskega solarstva,« 340. 
7 Šuligoj, »Kaj narediti z belim zlatom krilatega leva?,« 8. 
8 Dokoza, »Zadarsko plemstvo i sol,« 88. 
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Solinarstvo na vzhodnem Jadranu in v Dubrovniku 
Solinarstvo je bilo zelo razširjeno v komunah na vzhodnojadranski obali. Nanj naletimo 

tudi v Benetkah, Trstu, Kopru, Piranu, Izoli, Miljah, Pagu, Splitu, Zadru, Šibeniku, Dubrovniku, 
Draču, Kotorju ter italijanskih komunah ob Jadranu. Soline so bile razvite, kakor pravi Serđo 
Dokoza »gotovo u svakoj pličoj uvali.«9 Dokoževa trditev sicer velja za zadrski distrikt, toda 
najverjetneje jo lahko prenesemo tudi na okoliše ostalih komun na vzhodnem Jadranu. Seveda 
se nato na tem mestu odpira vprašanje velikosti oz. obsega teh solin, na kar pa nimamo 
odgovora, verjetno pa je bila njihova velikost pogojena s terenom, številom delovne sile in 
izkoriščanjem ter samo donosnostjo. V Zadru sta bili solinarstvo in trgovina s soljo zelo cvetoči 
ekonomski dejavnosti med leti 1358 in 1409. Vanju so bili vključeni vsi, od navadnih ljudi do 
plemstva. Tisti, ki solin niso posedovali, so imeli možnost zakupa le teh.10 Podobno sliko je za 
Dubrovnik sestavila tudi Milena Gecić. Zadrčani so posedovali posebej donosne soline na otoku 
Pagu, ki so bile večino 13. stoletja največje na vzhodnem Jadranu sploh. Najstarejši ohranjen 
vir za trgovino s paško soljo je iz 13. stoletja.11 Tudi oni so, podobno kot Dubrovčani, izvažali 
sol na trge Kotor, Drijevo in Brštenik, dokler niso Dubrovčani pridobili popolnega monopola 
nad prodajo soli na omenjenih trgih.12 

Dubrovnik je konec 14. stoletja imel večje soline na Gružu, Šipanu, Mljetu, v Zatonu, 
Slanovem in Stonu, manjše pa v okolici mesta, sodeč po navedbi iz statuta.13 Zatonske soline 
so bile v 14. stoletju v lasti družine Bodaća, stonske soline pa v lasti občine in v zelo slabem 
stanju. Toda že stoletje kasneje so stonske soline veljale za največje in najbolj donosne 
dubrovniške soline, aktivne pa so še dandanes.14 Solni bazeni stonskih solin so bili vsi, razen 
enega, poimenovani po svetnikih. Posebno vlogo je imel solni bazen Mundo. Sol pridobljena iz 
njega je bila namenjena revežem, ki so bili finančno prešibki, da bi si lahko privoščili izdatke 
za nakup soli.15 Stonske soline je Dubrovnik dobil z nakupom polotoka Pelješaca od zahumskih 
knezov leta 1333.16 Koristili so jih že prejšnji lastniki, največji obseg in proizvodnjo pa so 
dobile prav v času, ko si jih je lastila dubrovniška občina, v čigar lasti so ostale neprekinjeno 
vse do njenega propada. Sprva so bile v zelo slabem stanju, ker so ležale v poplavnem pasu in 
so zahtevale obnovo. Dubrovnik je zgradil nov solinarski kompleks na Stonu v drugi polovici 
15. stoletja, približno v istem času, ko so se začela gradbena dela za izgradnjo stonskega 
obzidja. Šlo je za potrebna gradbena in obnovitvena dela, saj so se stonske soline vse do večje 
sanacije leta 1565, spopadale s problemom dotekanja sladke vode in posledično nenačrtovanim 
redčenjem koncentracije solnih bazenov.17 

V 14. in 15. stoletju naj bi stonske soline dajale tudi med 17 in 20 tisoč modijev soli 
letno, vendar moramo upoštevati da gre za nihanja. Tako imamo za leto 1443 podatek, da je 
bilo pridobljenih samo 9 tisoč modijev.18 Konec 15. stoletja je Dubrovnik imel okoli 40 tisoč 
dukatov prihodka od stonske soli.19 Lastnica stonskih solin je bila od nakupa naprej občina, 
vendar jih je pogosto dajala v zakup. Zakupniki so bili največkrat družabniki, ki so si delili 
stroške dela in prihodkov. Po zakupnem pravu so bili za uporabo solin dolžni dajati občini 
bodisi plačilo v denarju, bodisi določeno količino soli, ki je morala biti oddana dvakrat letno, 
1. marca in na dan Sv. Mihaela 29. septembra. Obveznosti, ki jih je določal zakup so bile 
                                                 
9 Dokoza, »Zadarsko plemstvo i sol,« 90. 
10 Dokoza, »Zadarsko plemstvo i sol,« 95. 
11 Dokoza, »Zadarsko plemstvo i sol,« 88, 89. 
12 Dokoza, »Zadarsko plemstvo i sol,« 85. 
13 Statut, 8.65. 
14 Gecić, »Dubrovačka trgovina soljo,« 100, 101, 105. 
15 Peričić, »Prilog poznavanju stonske solane,« 141. 
16 Voje, Starodavni Dubrovnik, 29. 
17 Gecić, »Dubrovačka trgovina soljo,« 105; Peričić, »Prilog poznavanju stonske solane,« 140–143. 
18 1 modij je približno 42,5 kilograma; Peričić, »Prilog poznavanju stonske solane,« 141, 143. 
19 Peričić, »Prilog poznavanju stonske solane,« 143. 
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odvisne od dogovora med občino in zakupnikom.20 Količino soli, ki je presegala tisto količino, 
ki je bila po zakupu obvezna dajatev, je občina lahko od svojih zakupnikov kupila tudi po nižji 
ceni od prodajne. Dejstvo, da so bile soline zakupljene, še ni pomenilo, da občina ni vodila 
računa o poslovanju, saj so bili zakupniki odgovorni poročati malemu svetu o svojem delu. V 
primeru vojne je občina lahko celo prevzela nazaj nadzor nad zakupljenimi solinami.21 
Zakupništvo in trgovina s soljo nista bila omejena le na specifičen družbeni razred. Kakor je 
bilo značilno za jadranske komune že v srednjem veku, so se s trgovino ukvarjali tako 
aristokratski oz. plemeniti sloji, kakor tudi navadni občani. 

Proizvodnja soli v dubrovniških solinah ni bila v 14. in 15. stoletju zadostna, da bi 
pokrila povpraševanje soli na trgu in domače potrebe, zato je občina primanjkljaj nadoknadila 
z uvozom. Na Jadranu je bilo dovolj ponudnikov soli, zato je bilo to izvedljivo brez težav. Sol 
so med drugim uvažali iz Zadra, Splita, Šibenika, Paga, Pirana, Kopra, Trsta, Kotorja, Korčule, 
Drača, Valone, Benetk, Ortone, Brindisija, Klarencije, Krfa, Apulije, Barcelone, Baila itd.22 V 
13. stoletju je bila količina uvožene soli za nadaljnjo prodajo večja od količine, ki je bila 
pridelana v domačih solinah.23 

Ob vsej tej proizvodnji soli so se razvile številne službe, povezane tako ali drugače s 
solinarstvom. Mileni Gecić je uspelo s pomočjo virov rekonstruirati službe za 14. stoletje, 
nekatere od njih se omenjajo tudi v dubrovniškem statutu.24 Dubrovniška občina je na čelo 
svojih solin postavljala nadzornike solin (lat. solinares), ki so bili izvoljeni v malem svetu.25 
Da so bili lahko sploh izvoljeni v svojo službo, je moral nekdo nujno jamčiti zanje. Nadzorniki 
solin so morali o svojem delu redno poročati velikemu svetu. Poleg tega, da so nadzorovali 
kako je potekalo delo v solinah, so bili tudi odgovorni za nakup in prodajo občinske soli. Za 
nadzornika solin je bila izvolitev v to službo obligacija, za odklonitev opravljanja službe pa je 
bil lahko kazensko sankcioniran običajno v višini nekaj deset perperjev.26 Hude kazni so sledile 
tudi pri namernem nepravilnem opravljanju dela – poleg denarne globe je kaznovani nadzornik 
solin izgubil možnost, da bi še kadarkoli opravljal podobno službo. Poleg njih so bili v solinah 
zaposleni tudi pisarji, ki so vodili evidenco dela. Fizična dela v solinah so opravljali navadni 
delavci, ki so lahko bili (iz)plačani tudi v naturalijah. Šlo je za delavce-najemnike, ki so bili 
lahko po svojem poreklu tudi tujci. Največ dela v solinah je bilo med mesecem aprilom in 
septembrom, ko so najboljši pogoji za pridobivanje soli. Sol se je praviloma pobirala od julija 
do septembra.27 Delo v solinah je bilo fizično naporno, delavce je bilo zelo težko dobiti, zato se 
je dubrovniška občina obvezala k temu, da jih ne bo jemala v druge službe v času ko bodo ti v 
delovnem razmerju z lastnikom ali zakupnikom solin.28 Druge službe, ki jih lahko izsledimo v 
14. stoletju so še: merar, ki je bil, kot pove že ime samo, zadolžen za pravilno in pošteno 
merjenje količine soli, kjerkoli so ga pač potrebovali in to s posebnimi napravami namenjenimi 
tovrstnim meritvam. Merarje je izbiral mali svet. Njihovo število se je v 14. stoletju gibalo med 
30 in 40 naenkrat. V statutu lahko zasledimo obrazec za prisego, ki so jo morali zapriseči vsi 
merarji, ne glede na to, kaj so merili.29 Menim sicer, da posebnih merarjev, ki bi merili izključno 
količino soli ni bilo. Potem so tu masarji in sindik; ti so kupovali sol za potrebe občine, le da 
so prvi delovali na domačih tleh, drugi pa so to opravljali na tujem. Zelo verjetno se na njihovo 
                                                 
20 Gecić, »Dubrovačka trgovina soljo,« 103. 
21 Gecić, »Dubrovačka trgovina soljo,« 101–108. 
22 Gecić, »Dubrovačka trgovina soljo,« 113. 
23 Peričić, »Prilog poznavanju stonske solane,« 154. 
24 Gecić, »Dubrovačka trgovina soljo,« 129–134. 
25 Gecić, »Dubrovačka trgovina soljo,« 107. 
26 Gecić, »Dubrovačka trgovina soljo,« 104. Perper je bil med 13. in 15. stoletjem razširjena denarna enota na 
vzhodnem Jadranu in Balkanu. 
27 Gecić, »Dubrovačka trgovina soljo,« 109. 
28 Gecić, »Dubrovačka trgovina soljo,« 100. 
29 Statut, 2.11. 
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službo nanašata obrazca prisege v statutu. Iz tega vemo, da sta morala dosledno voditi evidenco 
o svojem poslu.30 Iz statuta izvemo še, da so ti uslužbenci morali kupljeno sol predati naprej 
nekomu, ki je opravljal službo nadzornika prodaje soli. Redko se v listinah pojavljajo tudi t.i. 
partitorji, ki so skrbeli za dobavo in prodajo soli Vlahom. Zastran teh so obstajali tudi 
»običajni« prodajalci soli (venditores), vendar Gecićeva ni jasna, ali gre za posebne prodajalce 
s soljo ali je imela v mislih navadne prodajalce.31 Večina teh služb ostaja enigmatična, begajo 
me tudi nenavadna poimenovanja, vendar nisem našel ničesar, kar bi mi omogočilo možnost 
poglobitve. Občinska sol se je hranila v posebnih prostorih (slanicah), ki so bili nameščeni v 
Prijeku: trdnjave Sv. Luka, Sv. Barbara, Revelin in ribarnica. Ključe teh prostorov so imeli 
občinski blagajniki. Občinsko sol namenjenu skladiščenju sta prevzemala dva carinika, in sicer 
vedno tisti carinik, ki na dan prevzema ni bil v službi. V virih se pojavljajo tudi protomagistri, 
ki naj bi bili po navedbah Gecičeve le obrtniki in čuvaji solin.32 

To je na kratko, kar je bilo do sedaj rekonstruirano od služb, povezanih s solinarstvom 
in trgovino s soljo za 13. in 14. stoletje in kar je mogoče povzeti iz statuta.  

Trgovina s soljo 
Sol je bila izredno pomemben in donosen trgovski artikel, ki je prinašal veliko količino 

denarja občini, zato je bilo dubrovniški vladi v interesu, da obdrži nadzor nad trgovino s soljo. 
Sol je tako postala državni monopol dubrovniške občine najkasneje v 13. stoletju, ko imamo 
statut, ki nam to posredno izpričuje. Kontrola nad proizvodnjo in trgovanjem s soljo je bila 
popolna. Na območju od Budve v smeri proti Dubrovniku in od tod proti rt Komari je bilo 
prepovedano raztovarjati domačo ali uvoženo sol brez izrecnega občinskega dovoljenja. Edini 
kraj na območju Dubrovnika, kjer se je smelo sol raztovoriti, je bilo mesto samo. Dovoz v mesto 
je bilo potrebno naznaniti občini, po statutu sodeč pa je bilo vse do leta 1322 za prodajo soli 
najprej potrebno dobiti dovoljenje komesa.33 Prodaja brez tega dovoljenja se je očitno smatrala 
za prodajo na črno in je bila sankcionirana z denarno globo.34 V času komesa Bartola Gradonika 
je bilo to določilo spremenjeno z amandmajem v statutu. S pojasnilom da je Dubrovnik 
svobodno mesto, je bilo dovoljeno, da se sol uvozi, raztovori in prodaja brez predhodnega 
komesovega dovoljenja, je pa v veljavi še naprej ostalo določilo, da se tako početje obvezno 
predhodno prijavi. Prodajo soli na dubrovniškem teritoriju sta nadzorovala dva občinska 
uslužbenca. Tihotapljenje je bilo strogo kaznovano, ne glede na to ali se je tihotapila sol ali 
kakšen drug artikel. Kazen je bila kolektivna in je zadela vse člane tihotapske skupine. Če so to 
bile ladje, so jih sežgali, člane posadke pa so ob visoki denarni kazni zaprli za tri mesece v 
ječo.35 Strogo prepovedane so bile tudi razne mahinacije in nenaznanjeno sklepanje trgovskih 
pogodb, ki so zadevale sol, brez občinskega dovoljenja. V času beneške nadoblasti je dovoljenje 
za trgovanje s soljo podeljeval komes. Z namenom, da bi lažje preprečevali sklepanje poslov in 
trgovanje na črno, je občina spodbujala in nagrajevala ovaduštvo.36 Pri vseh kaznivih trgovskih 
dejanjih, ki so vključevali sol, je bila kazen kolektivna, kakor je razvidno iz statuta: prodajalec 
je plačal denarno kazen, zasežena pa mu je bila vsa sol, prav tako pa se je zasegla sol tistega, ki 
jo je kupil.37 

Dubrovnik je imel tudi popolno kontrolo nad hrambo soli pridobljene v solinah, ki so se 
nahajale na območju njegovega okoliša. Od leta 1313 je bilo namreč potrebno vso proizvedeno 
sol, ne glede na to, kdo je zakupnik ali lastnik solin, dovesti v Dubrovnik in sicer do prvega 

                                                 
30 Statut, 2.8 in 2.9. 
31 Več o službah: Gecić, »Dubrovačka trgovina soljo,« 114–128. 
32 Gecić, »Dubrovačka trgovina soljo,« 107, 109. 
33 Komes je dubrovniški knez v času po beneški nadoblasti. 
34 Statut, 6.16; 6.17 in 8.63. 
35 Statut, 8.C. 
36 Statut, 6.17. 
37 Statut, 6.16. 
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avgusta, vso sol proizvedeno po prvem avgustu pa do zadnjega dne, ko se konča sezona dela v 
solinah.38 

Količina soli se je merila v različnih merskih enotah, kar je bilo časovno in regionalno 
pogojeno. V statutu imamo zapisane navedbe, da se je merila v spudih in modijih. Med ostalimi 
merskimi enotami, ki so še prišle v poštev v 14. stoletju, sta bili tudi cuplens in salmae.39 
Podobno kakor merske enote, je bila časovno in regionalno pogojena tudi valuta v kateri se je 
sol plačevala. Od 14. stoletja naprej so z italijanskimi komunami poslovali običajno v dukatih, 
s komunami na vzhodnem Jadrau in zaledjem pa v perperjih.40 Z razvojem predmodernega 
bančništva se je razvila tudi prodaja blaga na kredit. Za sol je veljalo sledeče: za nakup količine 
med 300 in 500 modijev soli se je dajal trimesečni kredit, za 500 do 1000 modijev polletni 
kredit in za večkot 1000 modijev devetmesečni kredit.41 Med kupci je imel poseben položaj 
dubrovniški komes oz. rektor. Njegovo gospodinjstvo je lahko nakupilo poljubno količino soli, 
odvisno od potreb gospodinjstva, in sicer ne po prodajni, pač pa po nabavni ceni, s čimer je 
občina pokrila samo stroške nakupa soli.42 Poseben položaj si je lastila tudi dubrovniška občina 
sama. Od leta 1322 je lahko od vsakega trgovca s soljo kupila sol po 20 perperjev za 100 
spudov.43 V času nastanka statuta je veljala tudi prepoved, da bi se trgovalo s sosednjimi 
Omišami, zato v drugi polovici 13. stoletja ne pridejo v poštev kot kupec dubrovniške soli.44 
Podatkov za to, koliko je stal en spud ali modij soli v Dubrovniku v poznem srednjem veku 
nisem zasledil, lahko pa se predvideva, da je bila cena podvržena nihanjem tako kot danes in 
so jo pogojevali različni dejavniki, npr. povpraševanje, količina soli na trgu, število 
ponudnikov, kvaliteta soli, vojna itd.45 Sol se je v Dubrovniku prodajala v posebnih, za to 
določenih prodajalnah (najbrž kar na mestu občinskih skladišč soli). V posebnih okoliščinah je 
bilo mogoče sol menjati za kako drugo blago. Dubrovnik, ki je zaradi svoje lociranosti trpel za 
pomanjkanjem domačih rudnih bogastev, je bil odvisen od uvoza rud iz Bosne in Srbije. Med 
zelo pomembno rudo je spadal svinec. Za 14. stoletje vemo, da so bili občasno izdani odloki, 
da se lahko sol menja za svinec ali žito, ali pa je bil izvoz soli pogojevan z uvozom določenih 
artiklov.46  

Nenazadnje je bila sol v srednjem veku lahko tudi sestavni del plače. V 13. stoletju so 
jo v Dubrovniku redno prejemali nadzorniki arzenala, biriči in škof.47 Nadzornikom prodaje 
soli so pripadali 3 spudi od vsakih 500 spudov prodane soli.48 

Glavno področje za prodajo dubrovniške soli je bilo zaledje, predvsem območje med 
Neretvo in Bojano. Leta 1253 je bolgarski car Mihael Asen Dubrovniku podelil privilegij, da 
prosto trgujejo na tem področju, tudi s soljo. Ta teritorij je kasneje postal njihovo glavno 
interesno področje, zlasti priobalni deli, ki so bili zaradi bližine in logističnih razlogov lažje 
nadzorovani.49 Največja kupca dubrovniške soli od 12. stoletja dalje sta bili Bosna in Srbija. 
Obe sta bili v srednjem veku brez domače proizvodnje soli, z izjemo rudnika kamene soli v 
Tuzli in sta torej bili povsem odvisni od ostalih uvoznikov, predvsem Dubrovnika, Vlaške in 
Ogrske.50 Dubrovnik je dobil privilegije, da lahko njegovi trgovci svobodno trgujejo na 

                                                 
38 Statut, 8.65. 
39 Gecić, »Dubrovačka trgovina soljo,« 115–116. 
40 Gecić, »Dubrovačka trgovina soljo,« 116–117. 
41 Gecić, »Dubrovačka trgovina soljo,« 114. 
42 Statut, 1.5. 
43 Statut, 8.75. 
44 Gecić, »Dubrovačka trgovina soljo,« 111. 
45 Gecić, »Dubrovačka trgovina soljo,« 115, 123. 
46 Gecić, »Dubrovačka trgovina soljo,« 143–145. 
47 Statut, 1.31; 1.33. 
48 Statut, 6.17. 
49 Gecić, »Dubrovačka trgovina soljo,« 95, 96. 
50 Gecić, »Dubrovačka trgovina soljo,« 95. 
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območju Srbije in Bosne že konec 12. stoletja (leta 1186 je dobil privilegije od srbskega kralja 
Štefanja Nemanja, tri leta kasneje pa od bosanskega bana Kulina). V te privilegije je zajeto tudi 
določilo, da ima Dubrovnik monopol nad prodajo soli na določenih trgih. Dubrovnik je bil 
namreč edini ponudnik soli na trgih Drijevo, Sv. Srđ, Kotor in ob ustju reke Drim, njegovi 
trgovci pa so sol uvažali vse do Kosovega polja.51 Gre za t.i. solski kumerak.52 Dohodki od 
prodane soli so bili razdeljeni med občino (občinski kumerak) in tistega, ki je podeljeval 
monopol (kot lastnik trga). V tem primeru je bil to srbski oz. bosanski kralj (kraljevi kumerak).53 

Josip Lučić je v svoji knjigi Obrti i usluge u Dubrovniku posvetil eno celo poglavje 
dubrovniški borbi za monopol nad soljo v 14. stoletju, toda na žalost se je posvetil izključno le 
eni stvari. Njegova »napaka« je tudi, da je pozabil definirati dubrovniški monopol nad soljo, tj. 
solnega kumeraka. Dotaknil se je le kratkega in ne preveč izčrpnega pregleda spora med 
Dubrovnikom in bosanskim kraljem Tvrtkom I. Kotromanićem, ki je izbruhnil kmalu po smrti 
ogrskega kralja Ludvika I. Anžujskega leta 1382. Ludvik je bil vrhovni suveren dubrovniške 
občine in njeni formalnopravni zaščitnik. Kot močnega vladarja ga je spoštoval tudi Tvrtko. Ko 
je Ludvik umrl, se je Tvrtko odločil da pretrgagospodarsko odvisnost od Dubrovnika in je v 
njegovi bližini odredil gradnjo mesta Herceg Novi (danes Sveti Štefan), z namenom, da bi le-
ta postal bosanska luka na Jadranu. Na hercegnovskem tržišču Dubrovnik ni dobil monopola 
nad soljo, zaradi česar se je zbal za svoje gospodarske interese. Začel se je sklicevati na stare 
privilegije, ki mu jih je izstavil ban Kulin in se obrnil neposredno na Ludvikovo naslednico, 
kraljico Marijo. Vse kar je lahko naredila ogrska kraljica je bilo to, da je svojim trgovcem 
prepovedala, da tovorijo sol v Bosno (vprašanje je seveda, kolikor so se ogrski trgovci te 
prepovedi držali). Medtem se je Dubrovnik poslužil tudi trgovskega embarga in prekinil 
trgovanje z Bosno, v embargo pa je hotel prepričati tudi Split, Šibenik, Trogir in Zadar. 
Agresivna politika Dubrovnika se je kazala tudi v tem, da je kontroliral bližnje morje in 
preusmerjal vse ladje, za katere je sumil, da tovorijo sol v Bosno. Politične intrige so trajale 
naslednja tri leta, preden je Tvrtko popustil in obnovil privilegij, da lahko le Dubrovnik trguje 
s soljo na bosanskih trgih. Tvrtku je namreč leta 1384 uspel prodor do Drijeva in zavzetje trga, 
zato je popustil okoli Herceg Novega. Toda že dobro leto zatem je nastal podoben spor okoli 
trga Brštanik, Dubrovnik pa se je zatekel k podobnim metodam, kot jih je uporabljal pri sporu 
okoli Herceg Novega. Takrat je intervenirala Tvrtkova mati Jelena. Dubrovnik je tako konec 
14. stoletja še naprej ostal pomemben in privilegiran trgovski posrednik in ponudnik soli v 
Bosni in daljni Srbiji.54  

Osmanska ekspanzija na Balkan v 15. stoletju ni nikakor okrnila dubrovniške trgovine, 
kvečjemu nasprotno – zaradi poenotenega tržišča, je trgovanje postalo še lažje. Glede trgovanja 
s soljo se ni spremenilo ničesar. Tudi ko je leta 1459 padla srbska despotovina in štiri leta 
kasneje še bosansko kraljestvo, je Dubrovnik ohranil trgovino s soljo na tem območju.55 

Zaključek 
Dubrovnik je imel v 13. stoletju že zelo razvito solinarstvo in trgovino s soljo, trgovske 

povezave pa so segale globoko v njegovo zaledje, predvsem pa so bile ustvarjene močne 
trgovske povezave z Bosno in Srbijo, glavnima kupcema dubrovniške soli. Dubrovniški statut 
iz leta 1272 je eden od zanesljivih virov, ki nam izpričuje, da je že v tem času dubrovniška 
občina imela monopol nad soljo. V proizvodnjo in trgovino s soljo so bili vključeni vsi sloji, od 
plemstva (hr. vlastelini) do navadnih občanov, pri čemer se je razvil razvejan službeni in 

                                                 
51 Gecić, »Dubrovačka trgovina soljo,« 123. 
52 Besedo kumerak (lat. commercium) namenoma puščam v hrvaškem prevodu. 
53 Jireček, Istorija Srba, 203; Voje, Starodavni Dubrovnik, 145. 
54 Gecić, »Dubrovačka trgovina soljo,« 96–99; Lučić, Obrti i usluge u Dubrovniku: od početka XIV stolječa, 163–
165; Voje, Poslovna uspešnost, 136–138. 
55 Peričić, »Prilog poznavanju stonske solane,« 155. 
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trgovski aparat. Glavno območje trgovanja je bil prostor med Bojano in Neretvo, prvič izpričan 
v privilegiju bolgarskega carja Mihaela Asena iz leta 1253. Bosna in Srbija sta ostali interesno 
področje Dubrovnika tudi v kasnejših stoletjih, ko sta prešli pod Osmane. 

Ker je bila trgovina s soljo zelo donosen posel in ker je bil Dubrovnik daleč od tega, da 
bi bil edini ponudnik soli na vzhodnojadranskem tržišču, saj je bilo solinarstvo običajna in zelo 
razširjena gospodarska dejavnost priobalnih komun, je bila konkurenca zelo velika. Da bi 
obdržal svoje stare trgovske privilegije z Bosno in Srbijo, pridobljene že v 12. stoletju, ki so 
vključevali tudi monopol nad prodajo soli na določenih bosanskih trgih, je Dubrovnik vodil 
agresivno politiko, pri čemer se je posluževal različnih sredstev. Tako si je konec 14. stoletja 
izbojeval položaj pomembnega, čeprav ne edinega, ponudnika soli na Balkanu – položaj, ki mu 
ga je uspelo ohraniti tudi v poznejših stoletjih. 

O samem dubrovniškem solinarstvu in trgovini s soljo v času od 13. do 15. stoletja dalje 
je bilo v primerjavi z dotično dejavnostjo nekaterih drugih komun napisanega relativno malo, 
zato so odprta mnoga vprašanja, predvsem tista, ki se dotikajo dubrovniškega monopola nad 
soljo na tujih trgih. 
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Domen Gostiša 

Jean Baptiste Siméon Chardin: Tihožitje s pipo in vrčem 

Povzetek 
Jean Baptiste Siméon Chardin je bil eden pomembnejših francoskih slikarjev 18. stoletja. Bil je 
slikar tihožitji in žanrskih prizorov, ki so postavljeni v mirno domače meščansko okolje. V 
svojem delu je bil zelo drugačen od pomembnih sodobnikov, ki so slikali brezčasne, za zabavo 
aristokracije narejene, rajske vrtove, vendar pa je bil še vedno slikar svojega časa. Članek se 
ukvarja s tem, kako sta se spreminjala podoba in pomen tihožitja v zgodovini, z umestitvijo 
slikarja in njegovega dela v prostor in čas ter s primerjavo Chardinovih žanrskih slik in slik, na 
katerih so naslikana tihožitja. Za glavno temo besedila in kot njegovo izhodišče pa je vzeta 
Chardinova slika Tihožitje s pipo in vrčem. 

Abstract 
The main subject of this article is Chardin's painting Still-Life with Pipe and Jug. Jean Baptiste 
Siméon Chardin was one of the most important French painters of the 18th century. He painted 
still lifes and genre scenes placed in peaceful bourgeois households. Although 
Chardin's paintings were very different from those of his important contemporaries, who 
painted timeless paradise gardens built for the pleasure of the aristocracy, he still remained a 
painter of that period. The article places the painter and his work in space and time, and 
compares his genre paintings with his still life compositions. It further discusses how 
the representation and the meaning of still life have changed throughout the history. 

 
Ključne besede: Jean B. S. Chardin, tihožitje, slikarstvo, 18. stoletje. 

 
*** 

Uvod 
Jean Baptiste Siméon Chardin (slika 1) se je rodil v Parizu leta 1699. Bil je drugi od treh 

sinov. Njegov oče je bil mizar, ki je delal tudi za dvor. Leta 1779 je Chardin v Parizu tudi umrl; 
ko je umrl, je bil slaven, bil je celo v modi.1  

Na Chardinovih slikah med ljudmi in stvarmi vlada spokojna harmonija. V njegovi 
nenavadni kompozicijski tehniki hierarhija elementov ni prisotna. Ni aranžmajev, kjer bi 
nekateri objekti prevladovali nad drugimi, kar je skoraj nasprotno od osnovne ideje 
kompozicije, ki usmerja pogled gledalca.2 Njegovi kupci so bili bankirji, pomembni tuji 
ambasadorji, dve njegovi sliki je imel celo Ludvik XV, istočasno pa so bila njegova dela z 
grafikami dostopna širšemu občinstvu. V odslikavanju preprostega, vsakdanjega življenja je 
Chardin nagovarjal vse. Njegovo delo, v vseh pogledih besede, vsebuje moralo, pomembnost 
resnice, pomembnost dosledne vzgoje, dostojanstvo dela. Ti pogledi so v njegovem delu 
vsebovani implicitno, vse, kar vemo o njem, kaže na to, da so bila to njegova prepričanja. 
Poudarek pri Chardinu ni na humorju, niti na ničemur, kar bi bilo rahlo erotično. Njegov 
poudarek je na človečnosti, ki je kljub realizmu, v katerem ustvarja, bolj kot človečnost, kakršna 
je, kakršna bi morala biti.3 Na vprašanje, s čim slika, pa je anekdotično odgovoril, da slika s 
srcem.4  

V besedilu se bom ukvarjal s Chardinovo sliko Tihožitje s pipo in vrčem (slika 2). 
Najprej bom predstavil sliko, nato kratko zgodovino tihožitja in vsebino Chardinovega 
                                                 
1 De la Mare, Chardin: (1699-1779), 4. 
2 Bryson, Word and Image, 118–119. 
3 Levey, Rococo to Revolution, 140–142. 
4 Tršar, Humanizem pri Chardinu, 1. 
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ustvarjanja, obdobje, v katerem je Chardin živel in ustvarjal, na koncu pa bom naredil 
primerjave med Tihožitjem s pipo in vrčem in nekaterimi drugimi deli avtorja. Namen besedila 
je razumeti pomen Chardinovega Tihožitja s pipo in vrčem znotraj kategorije tihožitja in v času 
in prostoru, v katerem je avtor ustvarjal.  

Obravnavano delo Tihožitje s pipo in vrčem, v katerem so prisotne vse glavne značilnosti 
Chardinovega ustvarjanja, je nastalo leta 1737, danes ga hranijo v Louvru. Slika je narejena v 
tehniki olja na platnu in meri 32,5 x 40 centimetrov. Slikarska ploskev je razdeljena na dva 
plana. V prvem so naslikani predmeti, za njimi pa je stena. Predmeti zasedajo večino 
slikarskega platna. Kompozicija je rahlo elipsasta. Ozadje je preprosto, brez detajlov, in 
temnejše. Predmeti, v perspektivično poglabljajočem se prostoru, so oblikovani plastično. 
Barve so umirjene, prevladujejo rjavkasti toni in bela barva. Svetloba prihaja z leve strani. Če 
gledamo od leve proti desni, vidimo najprej pipo, ob njej sta še dve posodici, pipa se s tanjšim 
koncem naslanja na odprto skrinjico, zraven skrinjice je vrč s skodelico, na desnem robu slike 
je še kozarec. Barva je nanešena s tankimi nanosi. Posodici na desni sta kovinski, porcelanasta 
skodelica in vrč imata cvetlične vzorce, na lesenem, znotraj oblazinjenem kovčku, so majhni, 
fino izdelani predmeti, v kozarcu na desni strani slike je nekaj podobnega smetani. 

Pomen in podoba tihožitja 
Motiv na sliki Tihožitje s pipo in vrčem je profane narave in sodi med neposredno 

spoznavne motive. Na sliki so upodobljeni predmeti iz nežive narave, ki dajejo vtis, da so 
naključno postavljeni v prostoru. 

Zgodovinsko slikarstvo upodablja ljudi in pripovedi, pri tihožitju pa ni ljudi, so le 
postavljeni objekti. Tihožitje prekine s pripovedno lestvico človeške pomembnosti. Prikazuje 
nekaj zato, ker je na nekem prostoru. Tihožitje je zvesto objektu in ne človeški pomembnosti. 
Človek ni iz slike izgnan samo fizično, ampak je iz slike odstranjena tudi lestvica vrednot, na 
katerih temeljita pripovednost in zgodovinsko slikarstvo. Tihožitja ne zanimajo kategorije duše, 
zavesti, dosežkov, veličastja in edinstvenosti.5 

Tihožitje je bilo kot zvrst prisotno skozi vso zgodovino, vendar pa večinoma v 
podrejenem položaju. Prva moderna tihožitja kot samostojne slike, in ne samo kot detajli ali 
robovi, prikazujejo stvari, kot so sadje, košare, čaše, sklede. Te podobe so nastajale v zgodnjem 
17. stoletju. V šestdesetih letih 17. stoletja je francoska akademija našla prostor za tihožitja v 
svojih estetskih debatah, v poznem 18. stoletju pa je Reynolds formuliral teorijo tihožitja in ga 
označil kot vejo slikarstva, ki ima svoj prostor poleg portreta in zgodovinskega slikarstva.6 
Današnja angleška beseda still life izvira iz nizozemske besede stilleven. Na Nizozemskem so 
ta izraz začeli uporabljati okoli leta 1650, pred tem so slike tega tipa poimenovali mirno stoječi 
objekti ali pa so jih označevali po njihovi temi, npr. zajtrk, sadje, cvetje.7 

Že Rimljani so imeli kategorijo slikarstva, podobno temu, čemur kasneje pravimo 
tihožitje. Motivi, upodobljeni na rimskih tihožitjih, so skupni poznejšim tihožitjem. Vendar pa 
so antične podobe nastale v popolnoma drugem kontekstu, poleg tega pa so do nas prišle kot 
zgodovinski ostanki.8 Večina strokovnjakov se strinja, da tihožitje kot tako v srednjem veku ni 
obstajalo, nekatere slike svetnikov pa so imele na hrbtni strani podobe s predstavitvijo objektov, 
ki podčrtavajo religiozni kontekst slike na sprednji strani. Slike na hrbtni strani so izdelane zato, 
da opomnijo gledalca na pomembnost prve strani. Prav tako tihožitje na hrbtni strani dobiva 
svoj smisel s sprednje strani.9 

                                                 
5 Bryson, »Chardin and the Text of Still Life,« 228–229. 
6 Bryson, Looking at the Overlooked, 7. 
7 Rosenberg, Slive, Dutch Painting 1600–1800, 277. 
8 Bryson, Looking at the Overlooked, 17. 
9 Blanchard, »On Still Life,« 279–281. 
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Razvoj tihožitja od časa, ko se vzpostavi kot samostojna zvrst, do danes, bi lahko 
poenostavili v štiri faze: tip vanitas10 v 17. stoletju; avtonomno tihožitje v 18. stoletju; tihožitje, 
ki ne ilustrira diskurza (slikarjev, kot so bili Manet, Whistler in Cézane) v 19. stoletju; in pop 
art tihožitje, ki ga narekuje potrošniška družba 20. stoletja.11 

Za Chardina in njegovo Tihožitje s pipo in vrčem bi lahko rekli, da je iskal bistvene 
oblike in ga je zanimalo predvsem oblikovanje svetlobe na različnih podlagah.12 Vendar pa v 
akademiji v tistem času vlada ideja, kako predstaviti stvari prepričljivo, didaktična razsežnost 
severnega tihožitja pa ostaja neznana. S Chardinom se ta alternativna ikonografija, ki temelji 
na objektih in je ravnodušna do izraza na obrazu ali telesu, zaključi. Stoletje pred Chardinom 
bi bil njegov simbolizem, sploh izven Francije, razumljen. V Franciji, v času, ko je vstopila v 
fazo visokega rokokoja, je bil njegov moralni namig spregledan. Tragedija Chardinove izolacije 
je v prostoru in času, je izolacija od edine tradicije, ki je znala ceniti tihožitje za več kot samo 
realizem, in izolacija od publike, ki bi prepoznala moralno resnost njegovega izraza. Kljub temu 
da se postavlja poudarek na tehniki slikanja, je še vedno prisoten odmev didaktične težnje.13 

Diderot ni imel za Chardina višje hvale kot to, da so narava sama. Zanj je bil Chardin 
izjemen čarovnik – slikar, čigar platna slepijo oko s svojim velikim realizmom naslikanih 
objektov.14 Prav ta realizem in iluzija sta zelo prisotna in pomembna pri slikanju tihožitja. Ta 
ideja se začne pri Plinijevi zgodbi o Apelu in Zeuixsu, ki sta tekmovala v doseganju najvišjega 
realizma.15 Vendar Chardinova umetnost, tako izbirčna in povzdignjena, ni v nobenem pogledu 
preveč okupirana z naravnim videzom, kot je mislil Diderot. V primerjavi s Hogarthom (slika 
3) je Chardin manj anekdotičen in bolj dostojanstven in popolnoma oddaljen od tega, da bi bil 
satiričen. Zdi se, da je Chardinov pogled na družbo zelo optimističen. Zanj je tipično 
poudarjanje moči izobrazbe, ki je na slikah upodobljeno tako diskretno, da lahko bistvo hitro 
zgrešimo.16 Navajam še verze, ki jih je leta 1740 grafik natisnil pod grafiko Chardinove slike 
Skrbna mati (slika 4), ki govorijo o tem, da modrost in delo dajeta vrednost dobrinam in lepoti:  

Okusili so resnico,  
da delo in modrost dajeta 

 vrednost dobrinam in lepoti.17 

Prostor in čas, v katerem je Chardin živel in ustvarjal 
V času Chardina sta vladala Ludvik XIV. in Ludvik XV. Chardinov čas je bil čas, v 

katerem je bil svet usmerjen k človeku in njegovemu razumu. Umetnost, ki je bila dekla 
ideološke nadgradnje družbe, išče zdaj samo sebe in svojo lastno vlogo v človeškem svetu.18 
Pariz, v katerem je umetnik živel vse življenje, ima v 18. stoletju že pol milijona prebivalcev. 
Za razliko od 17. stoletja, ko religiozne vrednote še veljajo, je 18. stoletje radikalno 
racionalistično. Človek začne jemati odgovornost za svet v svoje roke. Z razumom in znanostjo 
si drzne odgovarjati na vsa vprašanja in družbeni red podvrže neusmiljeni kritiki. Po Rousseauju 
je človek sinonim za dobro in lepo, ker je harmoničen in dovršen produkt narave. Zlo je družba 
z vsemi svojimi sprevrženimi mehanizmi.19  

                                                 
10 Tihožitja vanitas (ničevost) nas prek simbolov, kot so npr. ura ali lobanja, opominjajo na minevanje in smrt, 
sporočajo nam, da so naša življenja krhko in minljiva. 
11 Saisselin, »Still-Life Paintings in a Consumer Society,« 197. 
12 Paulson, Emblem and Expression, 104. 
13 Bryson, Word and Image, 114–115. 
14 Levey, Rococo to Revolution, 140. 
15 Blanchard, »On Still Life,« 289.  
16 Levey, Rococo to Revolution, 140. 
17 »Et goûtés cette vérité Que le travail et la sagesse Velent les biens et la beauté.« Levey, Rococo to Revolution, 
140. 
18 Tršar, Humanizem pri Chardinu, 1. 
19 Tršar, Humanizem pri Chardinu, 3–4. 
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V 18. stoletju je začelo hitro naraščati bogastvo meščanstva, s čimer se je začel 
izboljševati tudi družbeni položaj meščanov. Vsaj med letoma 1730 in 1774 je prišlo do 
relativnega kmetijskega napredka, hkrati pa je začelo naraščati število prebivalstva. Francija je 
imela leta 1700 med 18 in 19 milijonov prebivalcev, leta 1789 pa jih je bilo že med 25 in 26 
milijonov. Poljedelstvo je bilo še vedno glavna veja proizvodnje, vendar so tudi manufakture 
in trgovine že napredovale z velikimi koraki.20 

Osemnajsto stoletje je čas, v katerem so živeli Voltaire, La Mettrie, Montesquieu, 
Diderot, Rousseau. Na ta čas vpliva Descartesova filozofska dediščina, njegov racionalizem in 
dualizem, ki ga začrta v Razpravi o metodi in v Meditacijah, v katerih se je lotil ponovnega 
premišljevanja vsega, kar je prevzel kot resnično, pa morda ni bilo dovolj racionalno 
utemeljeno, lotil se je podiranja temeljev, na katerih so slonela njegova prepričanja in poskušal 
dognati, kaj je res resnično.21 Voltaire pa svoj roman Kandid ali optimizem zaključuje z mislijo, 
da je razpravljanje o najboljšem možnem svetu nesmiselno, ker takega sveta ni, treba pa je 
delati po svojih lastnih močeh in »obdelovati svoj vrt«.22 Vsekakor je to čas vere v razum, čas, 
ko se lahko vprašamo o vsem, čas dvoma, ki predstavlja metodo, s katero pridemo do gotovega 
spoznanja. Galileo sredi 17. stoletja piše svojemu prijatelju, da je v filozofiji dvom oče 
iznajdljivosti, ker utira pot k odkrivanju resnice.23 

Umetnost v tem času je dvorna, kot jo na primeru dvora Ludvika XIV. kategorizira Peter 
Bürger. Ta umetnost je reprezentativna, služi slavi dvora in dvorskih oseb, je del življenjske 
prakse dvorske družbe, njena recepcija je kolektivna, tako kot je sakralna umetnost kolektivna 
in povezana z življenjsko prakso vernih. Odcepitev od sakralnega je prvi korak emancipacije 
umetnosti, ko se začne umetnost konstituirati kot ločen družbeni podsistem. Umetnost v tej 
družbi ustvarja individualna oseba, umetnik genij, ki teži k edinstvenosti svojega dela.24  

Slogovno rokoko, ki je značilen za Chardinov čas, izide iz baroka, zaključi pa se s 
prihodom neoklasicizma in njegovim velikanom Jacquesom Louisom Davidom. Umetnost se 
od rokokojske ljubkosti obrne k moralnemu sporočilu neoklasicizma in antičnim vzorom v 
oblikovanju, ki je podrejeno vsebini. Osemnajsto stoletje je še vedno čas, v katerem 
najpomembnejšo vlogo na področju izobrazbe igra slikarska akademija in vrh predstavljajo 
razstave v Salonu. Chardin je skoraj samouk, svoj študij začne pri slikarju manj znanih 
cerkvenih podob, leta 1728 pa postane član akademije.25 Za rokoko so značilne ljubkost, 
ornamentalnost, svetle barve, poteza čopiča je bolj sproščena. Chardinovo delo ima na prvi 
pogled malo ali nič skupnega z rokokojem, ki je bil v tistem času prevladujoč. Predmeti na 
Chardinovi sliki so oblikovani plastično. Predmeti in detajli so natančno izrisani, barve so 
umirjene, predmeti so razpostavljeni jasno. Poteza čopiča ni vidna. Za Chardinova dela so 
značilne bolj umirjene, hladnejše barve.  

Izraz rokoko po navadi pokriva ornament, stil in oblikovanje, povezano z režimom 
Ludvika XV. in z začetkom vladanja Ludvika XVI. Barok in rokoko sta oznaki, ki ju je razvila 
poznejša nenaklonjena kritika, ki je slogoma očitala preveliko ekscentričnost in pomanjkanje 
obvladovanja. Rokoko je ornamentalni stil, ki se razvije v Franciji na začetku 18. stoletja. 
Najprej se razvije v oblikovanju notranje opreme, nato pa se razširi tudi na druga področja 
umetnosti. Poglavitna značilnost francoskega rokokoja je razvoj linije, ki je premeteno zavita v 
zavoje, školjke, spirale. Ta ornament pa postane zelo nesimetričen.26 

                                                 
20 Anderson, Rodovnik absolutistične države, 117. 
21 Descartes, Meditacije, 50. 
22 Voltaire, Kandid ali optimizem, 137–138. 
23 Božovič, »Descartes - dvom, gotovost, norost,« 73. 
24 Bürger, Theory of the Avant-Garde, 47–48. 
25 Tršar, Humanizem pri Chardinu, 19. 
26 Pignatti, The Age of Rococo, 9. 
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Problem Chardinove umestitve v rokoko je v tem, da se umetnikov, ki ne ustrezajo 
zgodbi o zaporedju v menjavanju umetnostnih slogov, vanjo ne da umestiti.27 O Chardinu 
navadno ne mislimo kot o rokokojskem slikarju. Vendar pa je Chardin svoj slog izoblikoval v 
letih, ko se je kot slog vzpostavljal tudi rokoko, torej v 20. in 30. letih 18. stoletja. Chardin je 
želel tem novostim, ki so se pojavljale, slediti. Kljub razpravi o Chardinovi vlogi v reakciji anti-
rococoja, ki je našla svoj najpomembnejši polemični izraz v Diderotovih umetnostnih kritikah, 
sodi Chardin najprej v kontekst rokokojskega slikarstva.28 Chardin tudi še ni izgubil sveta kot 
izhodišča, ni sam, ni odrezan od narave ali mimetičnega pojmovanja. Njegova igra slikarske 
črte nima drugih implikacij kot lepote. Chardin je tako, kljub različnosti s svojimi sodobniki, 
še vedno rokokojski slikar.29 

Z vzponom meščanstva se vedno bolj uveljavljajo portret, žanr in tihožitje. Za Watteauja 
(1684-1721), enega najpomembnejših francoskih slikarjev začetka 18. stoletja, so značilni 
zanos, melanholija, poetičnost, za Boucherja (1703-1770) pa je značilna lahkotna čutnost v 
kateri je čutiti bolj modni krik kot resničen klic po vrnitvi k naravi.30 »Chardin je vse preveč 
različen od velikega Watteauja, da bi ga postavljali njemu ob bok, in vse preveč visoko stoji, 
da bi ga uvrščali med kolege, sorodne po tematiki«.31  

Pri slikah Antoina Watteauja je za razlago vsebine slik postal nepotreben ves grško-
rimski bajeslovni svet. Venera ali kak satir sta včasih še upodobljena, a le kot kip ali doprsje. 
Človek sam postane bog sveta, ki se je odmaknil v rajsko stanje. Skupine ljudi se zabavajo v 
svobodni, za človeško okolje ustvarjeni naravi. Na takem prizorišču se odvija življenje rajske 
nedolžnosti, brez bolečin in bolezni, brez revščine, starosti in minljivosti.32 Iz teh slik je izgnan 
memento mori, kot je prisoten, na primer, v skoraj sto let starejšem Poussinovem delu Et in 
Arcadia ego (slika 5, ok. 1630), ki opozarja na to, da je tudi v rajski deželi Arkadiji smrt. 
Watteaujeva slika Užitki ljubezni (slika 6), ki je nastala okrog leta 1718 in 1719, je tako zelo 
drugačna kot Chardinovo Tihožitje s pipo in vrčem (ok. 1737). Prav tako Fragonardova slika 
Gugalnica (slika 7), ki je bila naslikana okoli leta 1767. Fragonard je nadaljeval s smernicami, 
ki jih je začrtal Watteau. Obe sliki sta najprej figuralni, poleg tega pa polni čutnosti, ljubkosti, 
veselja, človeku je dodeljena osrednja vloga. Pri tihožitju človek sploh ni prisoten; res je, da 
lahko vsak čas vstopi v prostor ali je iz prostora ravnokar izstopil, vendar pa iz Chardinovega 
tihožitja in tudi iz njegovih figuralnih del vejeta spokojnost, človeškost. V nasprotju s 
Fragonardovo in z Watteaujevo sliko, v katerih prevladujejo ljubkost, veselje, erotika, 
domišljija, rajski svet, Chardin z realizmom upodablja to, kar vidi, stvari upodablja zato, ker so 
bile tam. Na njegovi sliki ni ljudi in njihove pomembnosti, vrednot, veselja, želja. Vse tri 
podobe so brezčasne, vsaka na svoj način. Pri Watteauju in Fragonardu je brezčasnost izražena 
skozi rajsko naravo, pri Chardinu pa skozi mirno prisotnost objektov, ki bi lahko še vedno stali 
tam, če jih ne bi subjekt, ki ga na sliki ni, prestavil.  

Vzpostavil bi še primerjavo s tihožitjem (slika 8) holandskega slikarja Willema Kalfa. 
Slika je nastala v sredini 17. stoletja. Na tej sliki so poleg običajnih stvari; olupljene limone, 
kozarca in jedilnega pribora; tudi predmeti, ki prihajajo iz takrat za Evropo novega sveta, npr. 
kitajski porcelan, preproga iz Bližnjega vzhoda, školjčna posoda in dragulji. Prikaz blaginje 
vnaša novo vlogo ločevanja med stvarmi in ljudmi in med ljudmi samimi; tako tihožitje 
opominja na hierarhijo in ločitev, ki jo predstavlja bogastvo. Luksuznost raztaplja intimo 
bivanjskega okolja, predmeti spominjajo na to, kako velika je razdalja med razredi in stopnjami 
bogastva. Na drugi strani so Chardinovi prostori oblikovani kot gospodinjstva in ne kot izložbe. 

                                                 
27 Bryson, Word and Image, 198. 
28 Bryson, Word and Image, 110. 
29 Bryson, Word and Image, 121. 
30 Tršar, Humanizem pri Chardinu, 7–14. 
31 Tršar, Humanizem pri Chardinu, 18. 
32 Andersen, Barok in rokoko, 178. 
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Prostori so prikazani kot resnična gospodinjstva, ki jih vodijo hišni člani, prav tako so predmeti 
vsakdanji. Med stvarmi in ljudmi vlada harmonija. Objekti na njegovih slikah so razpostavljeni 
neformalno, Chardin pusti naključnost in tako sprosti okolje.33  

Med tihožitjem in človeško figuro v Chardinovem delu 
V prvem obdobju svojega ustvarjanja je Chardin slikal tihožitja, kot je na primer slika 

Skat (slika 9), ki je nastala leta 1728. Prvo obdobje Chardinovega ustvarjanja se zaključi sredi 
30-ih let. Temu obdobju sledi obdobje žanrskih prizorov, ki jih razstavlja od leta 1733 do leta 
1753, to je tudi čas, v katerem je, vzporedno z žanrskimi prizori, nastalo Tihožitje s pipo in 
vrčem. Po koncu tega obdobja in proti koncu svojega življenja se Chardin vrne k slikanju 
tihožitij. Njegovi prevladujoči barvi v tem obdobju sta rdeča in zlatorumena, na njegovi mizi 
dišijo jagode, breskve, granatna jabolka, kislega sadeža na njegovih poznih delih ne najdemo.34 

Če primerjamo Chardinovo sliko Tihožitjem s pipo in vrčem, ki je nastala v sredini 
umetnikovega življenja, in sliko Skat, ki je nastala približno deset let pred prvo, vidimo, da je 
slika Skat precej bolj dramatična, dinamiko pa vnaša še mačka, ki se je znašla med svojo 
potencialno hrano. V Tihožitju s pipo in vrčem je prisotna predvsem umirjenost, na njej so 
stvari, ki jih je izdelal človek, stvari, ki človeku služijo, niso pa mu nujno potrebne. Ta večja 
dramatičnost kasneje v Chardinovem opusu ni več prisotna. Naprej ustvarja v svojem 
umirjenem in harmoničnem načinu upodabljanja navadnih stvari in ljudi. Lahko bi rekli tudi, 
da je slika Skat manj podobna sliki Tihožitje s pipo in vrčem, čeprav je tihožitje, kot če jo 
primerjamo z njegovima kasnejšima žanrskima prizoroma Skrbna mati ali Dobra vzgoja (slika 
10). Slika Skrbna mati je nastala okoli leta 1740, slika Dobra vzgoja pa okoli leta 1753. V času, 
ko je nastala slika Skat, je Chardin naslikal še druga tihožitja z mačkami (slika 11 in 12), ki so 
imela prav tako v sebi več gibanja, proti koncu kariere pa je nadaljeval z umirjenimi in 
harmoničnimi tihožitji. Tak primer je njegova pozna slika Košara z divjimi jagodami (slika 13), 
ki je nastala leta 1760.  

Chardin si je pridobil sloves kot slikar tihožitij, vendar pa se je v sredini svoje kariere 
obrnil k žanrskim prizorom, kjer se je posvetil predvsem slikanju otrok. Otrokom, ki kot deček 
na sliki Milni mehurčki (slika 14) niso niti aristokrati niti niso razcapani. Na sliki Jutranja 
toaleta (slika 15) je naslikana deklica z materjo. Chardinovi otroci so vedno v materinem, nikoli 
v očetovem spremstvu. Chardinove slike se osredotočajo na mlade ljudi, ki so naslikani na pol 
poti med otroštvom in odraslostjo, in lahko bi rekli, da te slike govorijo o odraščanju.35 

Chardinova tihožitja in njegove slike, na katerih so figure, so si zelo podobne. V obeh 
primerih vlada umirjenost, nehierarhična razporeditev in harmonija, sozvočje stvari in ljudi. V 
Chardinovih slikah so upodobljeni navadni predmeti in navadni ljudje. Za primerjavo s 
Chardinovim Tihožitjem s pipo in vrčem bom vzel njegovo sliko Milni mehurčki. Figura na sliki 
je navaden deček, navaden človek, ki pa bo lahko prišel še daleč. Predvidevamo lahko, da 
njegove slike otrok govorijo o otrocih samih in da slike vsebujejo razumevanje ali celo 
podpirajo način, kako njegovi liki živijo svoje življenje. Slika bi lahko, če sledimo nizozemskim 
emblemom 17. stoletja, pomenila, da je Chardin ustvaril sliko tipa vanitas. Mehurček se bo 
namreč kmalu razpočil, usojeno mu je, da izgine. Mehurček sporoča neizbežno preminutje vseh 
zemeljskih stvari, tudi človeka. Vendar pa je bila ta ikonografija v Chardinovem času že precej 
izgubljena, in njegov mehurček bi bil verjetno prej šala o minljivosti mlade ljubezni kot 
opozorilo na krhkost življenja. Slika bi prej predstavljala živahnost mehurčka in fantov svet kot 
namig na neizbežen propad.36 V Tihožitju s pipo in vrčem, kot je bilo omenjeno že prej, ni ljudi, 
ni njihove lestvice vrednot, pa vendar slika predstavlja urejenost, prikazuje to, kar prikazujejo 

                                                 
33 Bryson, »Chardin and the Text of Still Life,« 247–251. 
34 Tršar, Humanizem pri Chardinu, 27 in 42. 
35 Herbert, »A Picture of Chardin's Making,« 254–255. 
36 Herbert, »A Picture of Chardin's Making,« 251–252. 
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druge Chardinove slike. Objekti niso ne luksuzni ne zanemarjeni, na sliki vlada red in s tem 
Chardin prikazuje tako v tihožitju kot v žanrskih prizorih svoje ideale o urejenosti, poštenosti, 
pomembnosti dela in morale. 

Zaključek 
Razmišljujoč ljubitelj umetnosti, sploh če je bolj nagnjen k razmišljanju kot k umetnosti, 

lahko osuplo ugotovi, da so uhan, kozarec, limona lahko objekti, ki jih je vredno naslikati.37 
Zakaj so torej te stvari sploh vredne tega, da so naslikane? Morda jih je bilo vredno naslikati v 
17. stoletju, ko objekti simbolno in prikrito pripovedujejo zgodbo in sporočajo, da smrt prihaja 
in da moramo paziti na svoje življenje. Vendar pa so ti objekti, ki so v 17. stoletju namigovali 
na nevarnost poželenja, kasneje izgubili možnost, da bi bili prepoznani.38 Tihožitje postane, 
takoj ko izgubi svoj pomen vanitas, potencialni oglas. Klasično tihožitje lahko v potrošniški 
družbi predstavlja oglas.39 V potrošniški družbi postanejo objekt poželenja stvari, ki so prej 
opominjale na nevarnost poželenja. 

V 17. stoletju so bili navadni objekti opomin na to, da ni dobro, da postanemo njihovi 
sužnji in da bo naše življenje neizbežno minilo. Poleg tega objekti na nek način simbolizirajo 
večnost, ki je nikoli ne bomo dočakali, kozarci in posode bodo ostale, četudi se bodo razbile, 
ali ostale zaprašene v omari, mi, naš svet, želje, dejanja in strahovi pa bodo preminili. Tihožitje 
18. stoletja pa poudarja realizem, lepoto in harmonijo. Na Tihožitje s pipo in vrčem lahko 
gledamo kot na urejeno harmonijo, ki je brezbrižno do človeških pretresov, zoba časa in 
muhaste zgodovine. Na Chardinov interier lahko gledamo kot na prostor, kjer vlada harmonija, 
četudi nikjer drugje v svetu harmonije ne vidimo.  

Zgodovinsko slikarstvo in portret razumemo kot nekaj, s čimer želimo ovekovečiti 
človeka in njegova dejanja, njegova prizadevanja in želje. Tihožitje pa je do človeka brezbrižno, 
čeprav lahko kljub temu predstavlja družbene razlike, in sicer na drugačen način, ko so na 
primer upodobljeni luksuzni predmeti. Vendar pri Chardinu nimamo takih predmetov, njegova 
tihožitja in žanrski prizori upodabljajo navadne stvari in navadne ljudi. Tihožitje s pipo in vrčem 
po mojem mnenju predstavlja harmonično okolje, Voltairovo obdelovanje svojega vrta, družbo, 
kjer se elementi med seboj dopolnjujejo. S svojim delom poudarja pomembnost dobre vzgoje, 
ki vodi do tega, da bi bila družba dobra. Chardinovo tihožitje ostaja, v času izgubljanja 
simbolnega pomena in v času, preden ga je pretresla francoska revolucija, zapisano urejenosti 
domačega, intimnega okolja in svetu meščanske družbe in njenih vrednot. 
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Tadej Pavković 

Eksodus muslimanskega prebivalstva z Balkanskega polotoka, 1875–1914 

Povzetek 
Pričujoči prispevek prikazuje proces eksodusa muslimanskega prebivalstva, ki je prebivalo na 
območjih jugovzhodne Evrope. Obravnavani fenomen igra osrednjo vlogo v procesu 
demografske revolucije na Balkanskem polotoku. Samo dogajanje prav tako prikazuje eno 
izmed velikih cen »narodnih osamosvojitev«, katere so se odvijale na dotičnem prostoru. Ravno 
formiranje novih političnih tvorb v imenu nacionalizma je muslimansko prebivalstvo v največji 
meri privedlo do odločitve, da v velikem številu zapusti Balkanski polotok. 

Abstract 
This article discusses the exodus of Muslims inhabiting areas of South-Eastern Europe. The 
presented phenomenon acts as a crucial process of the demographic transformation of the 
Balkan Peninsula. This article also shows us the cost of the liberations of nations, as they 
unfolded in the aforementioned area. Precisely the formation of new political entities in the 
name of nationalism could be seen as the leading cause of mass migration of Muslim peoples. 

 
Ključne besede: Eksodus, muslimani, Balkanski polotok, Osmansko cesarstvo, nacionalizem. 

 
*** 

Uvod 
V obdobju dolgega 19. stoletja lahko na območju jugovzhodne Evrope opazujemo 

med seboj tesno povezane procese ekspanzije imperialnih sil, katere v največji meri 
predstavljata ruski imperij in avstrijsko cesarstvo ter njegova naslednica Avstro–Ogrska 
monarhija, gradnjo novih nacionalnih političnih entitet ter dezintegracijo oziroma 
balkanizacijo omenjenega prostora.1 Ena znatnejših posledic teh dolgotrajnih procesov je 
prav eksodus velikega dela muslimanskega prebivalstva z dotičnih območij. Če je na 
območju Osmanskega cesarstva živeče krščansko prebivalstvo svojega zaščitnika videlo 
v ruskemu carju, so muslimani teh istih teritorialnih območij to vlogo našli v osmanskemu 
sultanu. Posledično je bila destinacija teh populacijskih premikov navadno prostor, kjer 
je še vedno eksistirala despotova oblast.2 Če pogledamo teritorialne spremembe Osmanske 
države, ugotovimo, da je bila ta skozi celotno 19. in skozi prvo četrtino 20. stoletja v fazi 
izgubljanja oblasti na svojih ozemljih. Leta 1923 se je ta dokončno preobrazila v turško 
republiko, ki je bila ozemeljsko omejena (zgolj) na Anatolijo. Na tem polotoku je svoje 
nove domove dokončno našla tudi večina pregnanega prebivalstva.3 

Jedro gradiva, na podlagi katerega je spisan pričujoč prispevek, predstavlja tuja 
literatura. V Sloveniji virov, ki bi neposredno opisovali sam eksodus, skorajda ni. Skozi branje 
slovenskega časopisja tedanjega časa je sicer razvidno, da je med določenim delom slovenskega 
prebivalstva obstajalo precejšnje zanimanje za dogajanje na Balkanu, čeprav je bil ta interes 
omejen izključno na informacije, ki poročajo o osamosvojitvi nekega naroda izpod osmanske 
nadoblasti. V luči tega je bil odhod muslimanskega prebivalstva viden kot nujno zlo za doseg 
etnične homogenosti nekega teritorija, oziroma nove nacionalne države. Sliko tega morda še 
najlepše zariše članek, objavljen v časniku Kmetijske in rokodelske novice, ki sicer primarno 
poroča o rezultatih berlinskega kongresa:  

                                                 
1 Mazower, Balkan: Od konca Bizanca do Danes, 1–28. 
2Adanir, »Bevölkerungsvershiebungen, Siedlungspolitik und ethnisch-kulturelle Homogenisierung«, 178. 
3Adanir, »Bevölkerungsvershiebungen, Siedlungspolitik und ethnisch-kulturelle Homogenisierung«, 188–189. 
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Sicer pa, kar se je delalo zdaj pred našimi očmi, to se je delalo vselej ob času 
naših vojsk s Turčijo. Pri vseh naših vspehih [sic] nikdar nam niso dali izpolniti 
naše naloge temeljito. Vselej je bivalo tako, da smo se ustavljali pred 
nepremagljivimi težavami, pred trdo steno interesov in strasti, katere so zbujali 
naši vspehi. Vendar z vsako vojsko smo stopili za korak bliže k svojemu cilju. 
To je nit osode, slavna nit, potegnjena po vsi naši zgodovini, le-ta nit nas bo 
neogibljivo pripeljala k cilju naše zgodovinske misije — k osvobojenju 
kristijanskega vzhoda.4 

 
Samo »osvobojenje kristjanskega vzhoda« je tukaj mogoče tolmačiti na dva načina, 

oziroma razdeliti na dva nivoja osvoboditve. Prvi nivo predstavlja politično osvobojene, torej 
osvoboditev Balkanskega polotoka izpod osmanske oblasti, medtem ko drugega – bolj 
radikalnega – predstavlja očiščenje »vzhoda« vseh »krivovercev«, s čimer je mišljeno celotno 
muslimansko prebivalstvo. Na splošno velja, da so bili muslimanski prebivalci na Balkanu 
mnogokrat videni kot kolaboratorji osmanskih oblasti, ki ovirajo razvoj novih nacionalnih 
držav:  

 
Evropa, kvišku, se stresne, verige turške okovi se raztrgajo, in raja, zdaj 
slobodna, zgrabi puško, in v Nevesiji leži pod nogo kristijanske raje prvi turški 
krvolok! Kvišku, bratje, kvišku! Smrt dušmaninu, razlegal se je zdaj iz ust 
kristijanske raje krik, in število vojnikov za krst častni in slobodo zlatno se je 
množilo. Smrt dušmaninu! Razlegalo se je po vsem balkanskem poluostrovu.5 
 
Slovenski pogled na samo dogajanje pa nikakor ni bil unikaten. Kot pravi Mazower, je 

»slepota krščanske Evrope za muslimanske žrtve prezrla ogromne premike prebivalstva, ki jih 
je sprožil zaton imperija.«6  

Preganjano ljudstvo 
Najpomembnejšo točko, ki definira obravnavano preganjano ljudstvo in je skupna 

skorajda vsem pripadnikom teh begunskih oziroma migracijskih valov, nedvomno predstavlja 
pripadnost islamski religiji. Dotična populacija je v okviru Osmanskega cesarstva pripadala 
islamskemu miletu in vsi člani tega so bili preprosto definirani kot muslimani. A vendar te 
skupnosti nikakor ne moremo razumeti kot nekakšno homogeno zvezo vseh pripadnikov. 
Pozornejši pogled namreč razkrije širok spekter različnih etničnih pripadnosti. To široko paleto 
etnij v tej epizodi predstavljajo predvsem pripadniki Turkov, Albancev, Bošnjakov, Čerkezov, 
krimskih Tatarov in Pomakov. Ob tem velja opomniti, da je bila označba »Turek« v 19. in 20. 
stoletju pogosto uporabljena kot sopomenka izrazu »musliman« in kot taka ne determinira 
posameznikove etnične pripadnosti.7 

Eno ključnih vprašanj obravnavane tematike predstavlja vprašanje po razlogih za 
pregon muslimanskega prebivalstva. Nikakršno naključje ni, da begunski valovi sovpadajo 
ravno z dezintegracijo osmanskega imperija oziroma formiranjem novih nacionalnih političnih 
entitet na Balkanskem polotoku. Razloge za splošno nezaželenost mohamedancev na območjih 
novonastalih držav lahko pripišemo predvsem težnjam narodov po oblikovanju etnično 
homogenih držav, s čimer pa ni mišljena zgolj etnična, temveč za to obdobje precej značilna 

verska homogenost. Sicer je še sredi 19. stoletja Vuk Stefanović Karadžić v delu »Srbi svi i 

                                                 
4 »Naši dopisi,« Kmetijske in rokodelske novice, 283. 
5 »Živila slobodna Srbska!« Slovenski narod, 1. 
6 Mazower, Balkan : Od konca Bizanca do Danes, 12. 
7 Karpat, Ottoman Population, 70. 
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svuda« formuliral idejo o narodni pripadnosti, ki temelji izključno na jezikovni rabi, iz česar 
logično sledi pripadnost narodu neodvisno od zvestobe religiji.8 

 Nekaj desetletij po Karadžićevih idejah pa je v ospredju moč zaznati že preoblikovan 
sistem. V času berlinskega kongresa je opazna že močna povezava med nacionalno oziroma 
etnično ter versko pripadnostjo. Tako rekoč pripadnost nekemu narodu je pogojena s 
pripadnostjo »pravi religiji«. Če povzamemo Zulfikarpašića: »V skladu s tem principom je 
bila Srbija očiščena muslimanskega prebivalstva, celo očiščena Srbov, ki so se spreobrnili v 
islam in so živeli v okolici Užic in Valjevega. V pogajanjih med Turčijo in Srbijo so bili 
označeni za Turke in prisiljeni v odhod. Posledično so se naselili v Bosni. V Tuzli, Šamacu, 
Sarajevu in Foči še vedno biva na stotine družin, ki so potomci teh migrantov iz Užic, srbsko 
govorečih muslimanov.«9 

Muhacirin Kanunnamesi – begunski kodeks 
Pojav vse večjega števila beguncev in migrantov je »bolnika na Bosporju« soočil z 

izzivom reguliranja več sto tisoč glavih množic, katere je bilo potrebno ponovno integrirati v 
osmanski politični in družbeni okvir. Kljub vsem teritorialnim izgubam, je omenjena politična 
entiteta še vedno razpolagala z ogromnim, v veliki meri tudi neposeljenim ozemljem: »Ne 
smemo pozabiti, da je bilo osmansko podeželje že od 17. stoletja naprej močno izpraznjeno, 
kot posledica slabega upravljanja, vojne, lakote in kuge.«10 Tako je bil leta 1857 dokončno 
izoblikovan in izdan Begunski kodeks, ki je določal pravni red za osmanske begunce. Med 
drugim je zakonik določal, da so najrevnejši begunci – tisti, katerih premoženje ni presegalo 60 
zlatih (mecidiye) kovancev – upravičeni do dodelitve določenega dela državne posesti. Poleg 
tega je bil kvalificirani del prebivalstva oproščen vseh davkov in služenja vojaškega roka za 
obdobje šestih let, v primeru nastanitve v Rumeliji, ter dvanajstih let, v primeru nastanitve v 
Anatoliji. Prejemniki teh posestev so bili zavezani obdelovanju dodeljene zemlje za nadaljnjih 
20 let, spoštovanju osmanske zakonodaje in zvestobi sultanu.11 

 Iz določil obravnavanega zakonika je mogoče relativno dobro razbrati razloge za 
oblikovanje prav takšnega kodeksa. Na eni strani gre pri izdaji le-tega za poizkus regulacije 
begunske krize,12 na drugi za poskus ponovne naselitve (nekoč) obdelovalnih površin. Samo 
zakonodajo lahko v luči razlastitve imetja muslimanskega življa – novonastale politične entitete 
so si namreč prilastile velike količine zemlje, na kateri so bivali muslimani - razumemo tudi kot 
sooblikovalko socialno-ekonomskih razlogov za prebeg v Osmansko cesarstvo.  

Za izvajanje tega zakonika je bila leta 1860 ustanovljena posebna komisija za migracije 
(Muhacirin Komisyonu), ki je regulirala prihajajoče begunce in migrante ter jih usmerjala do 
pridobitve nastanitev. Ob svojem delovanju je vodila tudi precej obsežno in zanimivo statistiko 
imigracije.13 

Nacionalni revolti in rusko-turška vojna 
Odhod muslimanskega prebivalstva v letih 1876–1878 in desetletjih po tem, lahko 

razumemo kot posledico dogodkov, ki so ultimativno pripeljali do ustanovitve neodvisne 
Srbije, Črne Gore in Romunije, ter avtonomne Bolgarije na berlinskem kongresu leta 1878. Če 
povzamemo McCarthyja: »V vsaki vojni v 19. in 20. stoletju je bilo muslimansko prebivalstvo 
podvrženo masakrom in bilo pregnano iz svojih domov. Na milijone muslimanov je umrlo in 

                                                 
8 Jelavich, Južnoslavenski nacionalizmi, 25. 
9 Zulfikarpašić, The Bosniak, 22–23. 
10 Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, 115. 
11 Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, 115. 
12 Dawn, Displacement and Dispossession in Modern Middle East, 97–98. 
13 Karpat, Studies on Ottoman Social and Political History, 322. 



Tadej Pavković 
 

 
54 

 

milijone jih je bilo izgnanih. Vsaka izmed teh vojn je bila svojevrstna, vse pa so močno vplivale 
na muslimansko prebivalstvo – to je bilo umorjeno in pregnano v velikih številih.«14  

Samo zaporedje dogodkov ima svoj začetek v osmanski Bosni, ko je slaba letina leta 
1874 prebivalstvo pahnila v stisko. Hercegovska vstaja se je tako pričela leta 1875, predvsem 
kot upor zoper previsokih davkov.15 Večji delež upornikov so predstavljali bosanski Srbi, katere 
sta podpirala tako Srbija kot Črna gora. Vstaja je kaj kmalu pridobila pridih nacionalnega boja 
in se v zgodovino vpisala s teroriziranjem krščanskega in muslimanskega prebivalstva. Do 
konca leta so se v samo dogajanje vmešale še evropske sile, ko so od osmanskega imperija 
zahtevale, da z uporniki doseže kompromis. Ta je v luči naslednjih dogodkov – ko so srbski 
uporniki zahtevali priključitev Bosne srbskemu kraljestvu – upor brutalno zadušila. Temu je 
julija 1876 sledila vojna med Srbijo in Osmanskim cesarstvom, ki se je 2 meseca kasneje 
končala s srbskim porazom. Na tej točki je v samo dogajanje posredovala Rusija, ki je zagrozila 
z invazijo, če bi se napadi na Srbe nadaljevali. S tem se je situacija na tem delu imperija 
umirila.16 

Dogajanje v Bosni je navdihnilo revolucionarne Bolgare, ki so se poskusili osvoboditi 
izpod osmanskega jarma. Sama revolucija je bila v tem pogledu neuspešna, uspela pa je nekje 
drugje. Ko so osmanske čete terorizirale bolgarsko podeželje, je dogajanje opisal ameriški 
novinar John MacGahan ter ga posredoval novicam Daily News v Londonu. Ti izredno slikoviti 
opisi so dodobra šokirali evropsko javnost, zaradi česar se je ta postavila ob bok Bolgarom.17 
Če je še pred tem Britanija Osmanskemu cesarstvu izkazovala nekakšno podporo, se je to v luči 
glasne spremembe javnega mnenja spremenilo. To je spodbudilo Ruse za začetek nove vojne 
aprila 1877, v kateri so na strani Rusije sodelovali tudi Romuni, Bolgari, Srbi in Črnogorci. Po 
porazu Osmanskega cesarstva je bila med glavnima akterjema vojne sklenjena sanstefanska 
pogodba, ki je predvidevala ustanovitev Velike Bolgarije. Ta dogovor je bil za Britanijo in 
Avstro-Ogrsko nesprejemljiv, zaradi česar so bili potrebni ponovni dogovori, ki so se odvili na 
kongresu v Berlinu, junija 1878. Na tem je bila dosežena samostojnost Srbije, Romunije in Črne 
Gore, Bolgarija pa je dosegla avtonomijo.18 

Eksodus do obdobja balkanskih vojn 
Celotno dogajanje je imelo velik vpliv na muslimansko prebivalstvo: »Vojne na 

Balkanskemu polotoku so vodile v masovne razlastitve in prisilne migracije ljudstev – postale 
so karakteristični znak nacionalizma«.19 V letih 1876–1878 naj bi po bojih okrog Niša in širitvi 
srbskega ozemlja »nov val beguncev pljusknil čez osmansko-srbsko mejo«.20 Na območju 
Bolgarije naj bi med rusko-turško vojno 1877–78, in v času takoj po njej, umrlo do 262.000 
muslimanov; 512.000 pa naj bi jih bilo izgnanih – večinoma turško, pomaško in krimsko 
prebivalstvo.21 Med muslimansko prebivalstvo, ki je bilo izgnano iz območij Bolgarije, je 
potrebno šteti tudi krimske Tatare. Ti so v desetletjih pred obravnavanim pregonom, tj. v času 
krimske vojne, pred ruskimi vojaki iz Krima prebežali na območja Bolgarije in Dubrovice. 
Karpat omenja, da naj bi bilo teh beguncev približno 300.000, od katerih naj bi velik delež 
prebežal v Anatolijo.22 Večina begunskega prebivalstva, ki je preživelo pot do Osmanskega 
cesarstva, je bila naseljena na agrarnih območjih Anatolije, kjer pa jim – kot se zdi – ni vedno 
šlo najbolje:  

                                                 
14 McCarthy, Death and Exile, 19. 
15 Jelavich, The Establishment of the Balkan National States, 143–144. 
16 Dawn, Displacement and Dispossession in Modern Middle East, 70–71. 
17 Glenny, The Balkans: 1804–1999, 110. 
18 Jelavich, The Establishment of the Balkan National States, 147–157. 
19 Dawn, Displacement and Dispossession in Modern Middle East, 73.  
20 Mazower, Balkan: Od konca Bizanca do Danes, 116. 
21 Dawn, Displacement and Dispossession in Modern Middle East, 73. 
22 Karpat, Ottoman Population, 66–67. 
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Migranti so se nastanili skozi imperij, veliko je bilo nastanjenih v vasice, ki so 
bile zapuščene. Nekateri so bili nastanjeni v vzhodni Anatoliji, še posebej v 
Ciliciji, kjer so prišli v konflikt s tamkajšnjim nomadskim prebivalstvom. Veliko 
naseljencev je delalo za večje posestnike, kot posledica slabih metod kultivacije, 
slabega upravljanja, bolezni, nomadskih napadov in kot posledica starejših 
naseljencev ter lokalnih veljakov, ki so izkoristili svoj vpliv v administrativnih 
zborih. Z vsem tem je bilo majhnim kmetom skorajda nemogoče preživeti.23  
 
Če pogledamo še magnitudo begunskega vala: »V skladu z uradnimi statistikami, ki jo 

je izvedla komisija za migracijo, je v Cesarstvo stopilo več kot milijon beguncev, med leti 1876 
in 1895 /.../«.24 Številke ljudi, ki so zapustile svoje domove so dejansko veliko večje, Dawn za 
Balkanski polotok podaja oceno od nekje 1 do 1.5 milijona izgnanih, vendar pa ne smemo 
pozabiti, da nezanemarljiv delež – nekako do ene petine – nikoli ni prispela do novih meja 
osmanskega imperija.25 Med leti 1893 in 1902 je bilo iz Bolgarije naknadno izgnanih tudi 
približno 72.000 muslimanov in judov.26 

Dokončni pregon balkanske Turčije 
»Po pridobitvi neodvisnosti oziroma avtonomije, so se novonastale nacionalne države 

usmerile v politiko širjenja svojega ozemlja, v želji po pridobitvi etničnih ali zgodovinskih 
meja. Nobena država ni bila zadovoljna s ''statusom quo''.«27 Berlinskemu kongresu je sledilo 
obdobje relativnega miru, dokler se novonastale balkanske države niso pognale v dve novi 
vojni, ki sta se odvili v letih 1912–1913. Prva balkanska vojna se je zaključila z osmansko 
izgubo skorajda vseh ozemelj na Balkanskem polotoku. V drugi so se države zmagovalke 
spopadle še med seboj, v upanju na pridobitev ozemelj, katera so smatrale za svoja. Kot 
skorajda vse vojne pred njimi, sta bili tudi ti dve zaznamovani s krutostjo do civilnega 
prebivalstva in z množičnimi izgoni prebivalstva z njihovega bivalnega območja. Karpat število 
pregnanega muslimanskega življa tukaj postavlja na 600.000; nekje 250.000 pa naj bi jih bilo 
pobitih. V temu velikemu begunskemu valu glavnino predstavljajo predvsem etnični Turki. Po 
končani prvi balkanski vojni, pa je sledila še druga, za katero Dawn pravi: »Med balkanskimi 
vojnami je z Balkana krenil drugi veliki val muslimanskega in judovskega prebivalstva, ki se 
je podal proti Osmanskemu cesarstvu. Ta razlastitev in prisiljena migracija naj bi štela okrog 
64 tisoč ljudi.28 Kot smo videli, je bilo v drugem valu izgnanega prebivalstva, v primerjavi s 
prejšnjim, neprimerljivo malo. To lahko nedvomno pripisujemo dejstvu, da je velik delež 
muslimanskega prebivalstva, ki je prebival na območju Balkana, do začetka druge balkanske 
vojne že odšel oziroma je bil pomorjen. Tukaj je seveda potrebno izpostaviti Bosno in Albanijo, 
ki sta bili od takšnega dogajanja praktično izolirani in v katerih je še vedno prebivalo večinsko 
muslimansko prebivalstvo.29 

V obdobju druge balkanske vojne pa se prav tako pojavi nov fenomen, ki je tlakoval pot 
nadaljnjim populacijskim premikom na Balkanu. Prvič je bil dosežen dvostranski sporazum 
dveh političnih tvorb jugovzhodne Evrope – v osnovi je šlo za mirovno pogodbo – v katerem 
sta si dve državi, Bolgarija in Osmansko cesarstvo, izmenjali prebivalstvo. S tem dogovorom 
je približno 9714 (na bolgarski strani bolgarsko–osmanske meje) živečih muslimanskih družin 

                                                 
23 Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, 115–118. 
24 Shaw, History of the Ottoman Empire and Modern Turkey, 116. 
25 Dawn, Displacement and Dispossession in Modern Middle East, 96. 
26 Dawn, Displacement and Dispossession in Modern Middle East, 97.  
27 Jelavich, The Establishment of the Balkan National States, 171. 
28 Dawn, Displacement and Dispossession in Modern Middle East, 96. 
29 Karpat, Ottoman Population, 74–75. 
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odšlo na osmansko stran meje, okoli 9472 na osmanski strani živečih bolgarskih družin, pa je 
odšlo na bolgarsko stran meje.30  

Kljub vsem pregonom, pokolom in migracijam dotični polotok po letu 1913 niti 
slučajno ni bil nenaseljen z muslimanskim življem. Ta je do določene mere svoje domove našel 
v novih političnih tvorbah, v katerih njihovi potomci bivajo še dandanes.  

Zaključek 
Glavno bistvo, ki ga poizkuša doseči pričujoče delo, je v prvi vrsti postaviti protiutež 

zgodovinskemu diskurzu, ki se osredotoča na opisovanje veličastne zgodovine naroda, v kateri 

je žalostna usoda zatiralcev narodnega prebujenja pogosto izpuščena. Pri tem je seveda mišljena 
predvsem indikacija na usodo več milijonov velikega števila ljudi, ki je bilo v veliki večini 
primorano zapustiti svoje domove, zlasti zaradi pripadnosti svoji religiji. Po drugi strani opus 
prikazuje demografsko in versko transformacijo balkanskega prostora, ki sta tesno povezani z 
dezintegracijo Osmanskega cesarstva na Balkanu. V opisanem obdobju med 1875 in 1914, je z 
Balkana odšlo približno 2 milijona muslimanov. Ob tem je pomembno izpostaviti, da je velik 
delež predstavljalo tatarsko prebivalstvo, ki je bilo nekaj desetletij pred tem – v času krimske 
vojne – pregnano iz Krimskega polotoka. Nekako 300.000 jih je odšlo iz Krima, večina pa naj 
bi se jih začasno naselila na Balkanskemu polotoku.31 Tukaj je nedvomno vredno omeniti tudi 
Kemala Karpata, ki v poglavju »Conceptual and Methodological Problems in the Study of the 
Ottoman Population« ugotavlja, da je precej težko definirati število populacije, ki je živela v 
Osmanskemu cesarstvu, še težje pa je determinirati število migrantov oziroma beguncev.32 Kot 
je sam proces izredno zmanjšal število muslimanov in s tem tudi spremenil razmerje pripadnosti 
religijam na omenjenem polotoku, pa je ta isti fenomen v obratni smeri to isto razmerje na 
Anatolskem polotoku konkretno premaknil v korist islamske vere oziroma turške etničnosti. S 
tem je bila dosežena ena temeljnih točk za osnovanje nove nacionalne države na dotičnem 
polotoku.33 

Viri 
- Kmetijske in rokodelske novice, letnik 36, številka 36. 4. september 1878.  
- Slovenski narod, letnik 11, številka 194. 25. avgust 1878. 
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Janus Pintarič 

Slovenski politični katolicizem in antisemitizem 

Povzetek 
Konec 19. in v prvi polovici 20. stoletja so nekateri predstavniki političnega katolicizma na 
Slovenskem gojili antisemitske ideje. Antisemitska stališča določenih ideologov političnega 
katolicizma na Slovenskem, kot so bili Anton Mahnič, Janez Evangelist Krek in Aleš 
Ušeničnik, je potrebno razumeti v kontekstu širšega fenomena antisemitizma v Srednji Evropi 
in Evropi nasploh, pod katerega vplivom so bili. Kar je njihov antisemitizem razlikovalo od 
nacističnega rasnega antisemitizma, je bila katoliška dogma, po kateri s krstom človek postane 
del krščanskega občestva ne glede na njegovo raso. Ta krščanski univerzalizem je namreč 
katolikom preprečeval, da bi sprejeli biološki rasizem, po drugi strani pa je bila v tistem času 
meja med različnimi antisemitizmi večkrat zamegljena; le-ti so se med seboj v mnogih stvareh 
dopolnjevali in črpali iz istih stereotipov. Tematika je posebej zanimiva, ker imamo na 
Slovenskem, zaradi zanemarljivo majhnega števila Judov, opravka z »antisemitizmom brez 
Judov«. 

Abstract 
By the end of the 19th century and in the first half of the 20th century several proponents of 
political Catholicism in Slovenia endorsed anti-semitic ideas. Anti-Semitic views of certain 
ideologists in Slovenian political Catholicism, like Anton Mahnič, Janez Evangelist Krek and 
Aleš Ušeničnik, have to be understood as part of a wider context of anti-Semitism in Central 
Europe and Europe in general, which was the main influence of the Slovenian antisemites. The 
main difference between Catholic and Nazi anti-Semitism was that the former was restricted by 
Catholic universalism under which every baptized person was rightfully a Christian, no matter 
what his racial background was. This universalism prevented the Catholics from espousing 
biological racism, but at the same time different forms of anti-Semitism were intertwined at the 
time, each of them inspiring the other as they were fuelled by the same stereotypes. This subject 
is particularly interesting, as due to the almost non-existent Jewish presence in Slovenia, we’re 
dealing with the phenomenon of “anti-Semitism without the Jews”. 

 
Ključne besede: slovenska zgodovina, politični katolicizem, klerikalizem, antisemitizem. 

 
*** 

Krščanstvo in rasni antisemitizem 
Rasizem je moderna ideologija, ki se je oblikovala po prihodu razsvetljenstva, zato je v 

prvi vrsti potrebno razlikovati med rasističnim antisemitizmom, katerega najbolj znan 
predstavnik je nacistična ideologija, in starejšimi antisemitskimi predsodki, ki jih lahko 
zasledimo v tradicionalnih krščanskih (predsekularnih) družbah. V teh družbah sicer lahko v 
določenih trenutkih v zgodovini zasledimo elemente rasizma, denimo v Španiji v času 
inkvizicije, kjer se je razlikovalo med »starimi« in »novimi« kristjani (med slednje so bili 
uvrščeni potomci spreobrnjenih Judov), vendar je bil rasizem tiste vrste, ki je kulminiral v 
holokavstu, staremu režimu tuj. Slednji je vpliv začel dobivati šele v 19. stoletju, ko se je začel 
razvijati antisemitizem na rasni osnovi, ta oblika antisemitizma pa se je potem vsaj do neke 
mere povezala z že obstoječimi antisemitskimi predsodki, ki so nastali v krščanski Evropi. 
Zgodovinar George Mosse v svoji knjigi Zgodovina rasizma v Evropi, kjer se ukvarja večinoma 
z antisemitsko obliko rasizma, glede tega piše o »okuženem krščanstvu«. Po njegovem mnenju 
je krščanstvo v Evropi, kljub svoji temeljni zasnovi, po kateri je vsak krščen človek 
enakovreden del krščanskega občestva, v 19. stoletju in kasneje prevzelo določene elemente 
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rasističnega antisemitizma oz. ga vsaj »toleriralo« do te mere, da se mu ni sistematično 
zoperstavilo.1 Krščanstvo Mosse sicer predstavi kot neko prepreko pred rasizmom, ki je 
navsezadnje dobil na vplivu šele po sekularizaciji (pred tem ga ne bi mogel prav zaradi 
krščanstva), po drugi strani pa krščanstvo obtožuje, da je promoviralo svojo lastno obliko 
antisemitizma in antisemitskih stereotipov, kar se je navezalo na rasistični antisemitizem in se 
še bolj okrepilo v modernem obdobju (opozori sicer, da je mnogo kristjanov nasprotovalo 
antisemitizmu in da ni bilo celotno krščanstvo antisemitsko).2 Rasizem in krščanski 
antisemitizem sta po njegovem vsebovala enake antisemitske predsodke, tradicionalne 
»srednjeveške« antisemitske obtožbe pa so se začele prepletati z modernejšimi vse močnejšimi 
strahovi pred finančnim kapitalizmom, ki se ga je povezovalo z judovstvom. Na Jude se je 
večkrat gledalo kot na prepreko, ki preprečuje vrnitev pravične stare krščanske hierarhične 
družbe. Takšen pogled so prevzeli tudi mnogi katoliki, ki so se držali raznih reakcionarnih idej 
in iskali krivce za nagle družbene spremembe, ki so bile v njihovih očeh negativne. Za razliko 
od rasističnega antisemitzma pa krščanski antisemitizem nikoli ni zagovarjal uničenja Judov, 
temveč zgolj njihovo izolacijo od družbe ali spreobrnitev v krščanstvo. 

Pomembno je omeniti tudi dejstvo, da se je v mnogih evropskih narodih krščanstvo 
prepletlo z nacionalizmom, sploh v narodih znotraj Habsburške monarhije in Ruskega imperija, 
kjer so lokalne cerkve in njihovi duhovniki precej vplivali na narodna gibanja.3 Med takšne 
narode sodi tudi slovenski, znotraj katerega je duhovščina, zaradi pomanjkanja domačega 
srednjega sloja, imela bistveno velik vpliv. V takšnih narodih si je krščanstvo lažje lastilo 
monopol nad nacionalno identiteto, zaradi česar so bili Judje izločeni iz nje že zaradi njihove 
vere, kar jim je dodelilo status tujega elementa znotraj nacije (na Slovenskem sicer zaradi 
majhnosti judovske skupnosti to ni bilo pomembno vprašanje). 

Katoliki so povsod po Evropi delali razliko med Judom posameznikom in judovstvom 
kot versko skupnostjo – prvi je lahko bil odrešen, drugo ne.4 To je bilo drugače od rasističnih 
pogledov, po katerem naj bi bili Judje manjvredni že zaradi njihove rasne pripadnosti, česar se 
seveda ni dalo spremeniti niti s krstom v krščansko vero. Kljub temu pa so negativni stereotipi 
o judovski skupnosti, ki jih je širil del kristjanov, neizbežno vplivali na videnje Judov kot 
posameznikov, zato je bila meja z rasizmom zelo tanka. Nekateri francoski katoliški časopisi 
so se denimo sklicevali na Eduarda Drumonta, najbolj znanega rasnega antisemita na prelomu 
19. in 20. stoletja, čeprav je ta večkrat kritiziral duhovščino in bil odkrit rasist.5 Sploh v ruralnih 
katoliških regijah po Evropi so Judje postali simbol osovraženega mesta, modernosti in 
izkoriščevanja.6 Te občutke so potem artikulirali razni katoliški misleci, ki so se borili proti 
sekularizaciji in liberalizmu, navsezadnje pa je sam papež Pij IX. toleriral razne antijudovske 
polemike v cerkvenih krogih.7 Po drugi strani so katoliki, kot je bil eden od glavnih ideologov 
političnega katolicizma Avstrijec Karl von Vogelsang, kljub temu da so Jude videli kot liberalce 
in kot nasprotnike katolicizma, napadali odkriti rasistični antisemitizem in na ta način do njega 
držali določeno distanco.8 To sicer ni oblažilo njihovega lastnega antisemitizma. Vogelsangov 
učenec Karl Lueger, ki je bil župan Dunaja med 1897 in 1910, je vodil odkrito antisemitsko 
politiko, Jude pa je enačil z ateizmom, liberalizmom, finančnim kapitalizmom in socialno 
demokracijo.9 Po mnenju Mosseja je v tistem času veljalo, da bolj ko je bila skrajna desnica 

                                                 
1 Mosse, Istorija rasizma u Europi, 147–165. 
2 Mosse, Istorija rasizma u Europi, 147. 
3 Mosse, Istorija rasizma u Europi, 162. 
4 Mosse, Istorija rasizma u Europi, 153. 
5 Mosse, Istorija rasizma u Europi, 153. 
6 Mosse, Istorija rasizma u Europi, 154. 
7 Mosse, Istorija rasizma u Europi, 155. 
8 Mosse, Istorija rasizma u Europi, 156. 
9 Mosse, Istorija rasizma u Europi, 158. 
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reakcionarna in tradicionalistična, bolj je bila naklonjena rasizmu in rasističnim stereotipom, 
hkrati pa je bila (v prizadevanju da bi pridobila množice) proti koncu 19. stoletja vedno bolj 
radikalna v boju za socialno pravičnost, pri čemer so se Judje znašli na tapeti kot predstavniki 
kapitalizma.10 

Te lastnosti so opazne tudi v antisemitizmu političnega katolicizma na Slovenskem, ki 
se je opiral na že uveljavljene ljudske stereotipe in podobe Judov, navezoval pa se je večinoma 
na nasprotovanje liberalizmu, kapitalizmu in kasneje socializmu. 

Vpliv srednjeevropskega antisemitizma 
V nadaljevanju bom poskušal na konkretnih primerih prikazati, kako je katoliški 

antisemitizem 19. in prve polovice 20. stoletja odmeval na Slovenskem, kljub zanemarljivemu 
številu Judov (manjša judovska skupnost je bila skoncentrirana v Prekmurju in ni igrala 
pomembne vloge v slovenskem političnem življenju). Pred tem pa bi rad umestil antisemitizem 
slovenskih katolikov v širši srednjeevropski kontekst. Sama ideologija političnega katolicizma 
se je razvila v Srednji Evropi v duhu kulturkampfa (kulturnega boja med katoliki in njihovimi 
nasprotniki) v Nemčiji in se od tam razširila v habsburške dežele, poseben zagon pa je dobila s 
papeško okrožnico Rerum novarum (1891), ki je kritizirala tako socializem kot liberalizem, 
namesto njiju pa zagovarjala t. i. katoliško socialno doktrino in družbo, ki bi bila zgrajena na 
krščanskih moralnih načelih, krščansko-socialnih idejah in korporativizmu kot alternativi 
kapitalizmu. Ta ideologija je na Slovenskem imela močan vpliv vse do konca druge svetovne 
vojne in se je močno odražala v klerikalnem taboru. Zgodovinar Egon Pelikan v svojem delu 
Akomodacija ideologije političnega katolicizma na Slovenskem piše, da je bila antisemitska 
logika pri ideologih slovenskega političnega katolicizma vpeta v srednjeevropsko antisemitsko 
tradicijo in prostor in da bi pri antisemitizmu ideologov političnega katolicizma na Slovenskem 
težko našli kaj izvirnega ali specifičnega.11 Velik vpliv je imel že omenjeni Karl von Vogelsang, 
ki je bil tudi oče krščansko-socialnih idej na prostoru Habsburške monarhije. Pri njegovi 
avstrijski krščansko-socialni stranki je šlo v večini primerov za ekonomski antisemitizem, Judje 
pa naj bi bili skupaj z liberalci in protestanti krivi za celo vrsto procesov, ki naj bi spodkopavali 
krščansko družbo.12 Katoliški antisemitizem je bil v tem smislu zasnovan predvsem na 
reakcionarnem idealiziranju starega sistema (Vogelsang je bil velik ljubitelj srednjega veka) in 
je Jude omenjal skupaj z drugimi skupinami, ki naj bi bile odgovorne za rušenje te idealizirane 
družbe. Z drugimi besedami, ni jih imel za glavne krivce, je pa preko njihovega »zarotniškega« 
delovanja razlagal pojave moderne družbe, ki jih je politični katolicizem jemal kot prvenstveno 
negativne (npr. industrializacija, urbanizacija, liberalizem, nastanek tiska in javnega mnenja, 
sekularizacija šolstva). V tem sklopu so bili Judje potrebni za pesimistično reakcionarno 
naracijo poteka dogodkov, ki so vodili v industrialistično sekularno-liberalno družbo. 
Antisemitizem je v celotni Habsburški monarhiji pri ideologiji političnega katolicizma igral 
pomembno vlogo tudi kot element politične mobilizacije množic.13 

Zanimiva je tudi Mossejeva teza o rasizmu kot vizualni ideologiji, ki je bolj kot 
znanstveni (biološki) rasizem pri svojem širjenju propagirala določen estetski ideal, na katerega 
je potem vezala svoj sistem vrednot in že obstoječe stereotipe. V tem smislu je bilo idealiziranje 
kmečkega življenja in nasprotovanje urbanizaciji, ki je bilo prisotno na Slovenskem, dokaj blizu 
rasističnim idealom nemškega nacizma. Tudi Pelikan govori o idealiziranju ruralnega kot 
nekakšnem »Blut und Boden«, ki ga na Slovenskem lahko spremljamo vse do konca druge 
svetovne vojne.14 S tem idealiziranjem so torej nekateri slovenski katoliki prevzeli podobno 

                                                 
10 Mosse, Istorija rasizma u Europi, 162. 
11 Pelikan, Akomodacija ideologije političnega katolicizma na Slovenskem, 98. 
12 Pelikan, Akomodacija ideologije političnega katolicizma na Slovenskem, 98. 
13 Pelikan, Akomodacija ideologije političnega katolicizma na Slovenskem, 117. 
14 Pelikan, Akomodacija ideologije političnega katolicizma na Slovenskem, 101. 



Slovenski politični katolicizem in antisemitizem 
 

 
61 

 

estetiko kot njihovi rasistični sodobniki v Nemčiji. Judje so se pri antisemitih nasploh praviloma 
omenjali v povezavi z mestom, na podeželju pa so bili predstavljeni kot del vdora kapitalizma, 
ki je bil predstavljen kot negativna sila, ki vdira na vsa področja družbenega življenja. V 
nacistični ideologiji je na tem mestu veliko vlogo igral prav omenjeni vizualni rasizem, ki je 
širil karikature Judov kot fizično šibkih in deformiranih, medtem ko je nasprotno nemško 
kmečko prebivalstvo slikal kot močno in vitalno. 

Pelikan je mnenja, da si je »končno rešitev« židovskega vprašanja (v Srednji Evropi) 
brez katoliške »podlage« zelo težko predstavljati.15 V mislih ima antisemitsko propagando 
političnega katolicizma, ki jo je uspešno izrabil nacizem.16 Hitler se je denimo na Dunaju 
seznanil z Luegerjevo retoriko in na primeru njegovega političnega vzpona spoznal politično-
mobilizacijsko moč antisemitizma, kar je pozneje tudi omenil v Mein Kampfu.17 Precej 
antisemitskih citatov iz Mein Kampfa je po vsebini zelo podobnih določenim antisemitskim 
citatom slovenskih ideologov političnega katolicizma (še posebej Janeza Evangelista Kreka, ki 
je bil pod vplivom Luegerja) ter kasneje citatom v časopisih radikalnejših slovenskih katoliških 
skupin Tomčevih »mladcev« in Ehrlichovih »stražarjev« v 30. letih 20. stoletja, kar bi lahko 
imeli za rasistično »nadgradnjo« obstoječega katoliškega antisemitizma.18 To je zelo nazoren 
dokaz, kako prepleteni so bili različni antisemitizmi, ki so vsi skupaj črpali iz podobnih že 
obstoječih stereotipov. Kljub temu pa je pri katoliškem antisemitizmu obstajala že omenjena 
velika prepreka, ki je katolikom preprečevala sprejetje rasističnih idej, in sicer je bil to krščanski 
univerzalizem, ki je Judom dopuščal možnost, da se spreobrnejo in postanejo del krščanskega 
občestva, medtem ko jim rasistični antisemitizem podobne možnosti ni dopuščal in jih je imel 
za del inferiorne rase, ne glede na to, kakšne ideje ali vero bi prevzeli. 

Nekaj konkretnih primerov antisemitizma ideologov političnega katolicizma na 
Slovenskem 

V iskanju konkretnih primerov antisemitizma sem najprej pregledal katoliško revijo 
Rimski katolik, ki je izhajala med leti 1888 in 1896 in jo je urejal Anton Mahnič, ki je bil tudi 
avtor večine člankov. Velik del Rimskega katolika se ukvarja s takrat aktualnimi političnimi in 
družbenimi problemi, do katerih nastopa s stališča političnega katolicizma in reakcionarnih 
teženj. V tistem času je glavno nevarnost katolicizmu predstavljal liberalizem, zato se judovstvo 
večinoma omenja v povezavi z njim in sicer večinoma kot nekakšna sila iz ozadja, ki je 
spodbujala liberalne revolucionarne spremembe ali od njih vsaj bistveno profitirala. Mahnič in 
njegovi privrženci so želeli mobilizirati predvsem nižje sloje, jih odvrniti od sekularnega 
socializma in tako prevzeti pobudo v boju proti kapitalizmu. Tako denimo v Rimskem katoliku 
piše: 

 
Bodimo demokrati, in isto ljudstvo, katero hote socijalisti zlorabiti v svoje 
pogubne svrhe, skušajmo mi zase pridobiti ter vzgojiti v pravem krščanskem 
duhu, da z njegovo pomočjo spodrinemo liberalstvo, katero v zvezi z velikim 
kapitalom in židovstvom, zadržuje ljudstvo v jarmu nečastnega robstva.19 

 
Judovstvo je sicer v člankih v Rimskem katoliku zgolj ena od sil, ki spodkopavajo 

krščanstvo in krščansko družbo. Prostozidarstvo se denimo omenja bolj pogosto kot judovstvo, 
medtem ko antisemitizem največkrat pride do izraza v smislu dodajanja pridevnika »židovski« 
raznim pojavom in ideologijam, ki so orisane negativno (na mnogih mestih se omenja »židovski 

                                                 
15 Pelikan, Akomodacija ideologije političnega katolicizma na Slovenskem, 128. 
16 Pelikan, Akomodacija ideologije političnega katolicizma na Slovenskem, 128. 
17 Pelikan, Akomodacija ideologije političnega katolicizma na Slovenskem, 129. 
18 Pelikan, Akomodacija ideologije političnega katolicizma na Slovenskem, 120. 
19 Mahnič, »Politične svatbe,« 21. 
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liberalizem«). Judovstvo je omenjeno predvsem v zvezi s kapitalom in je kot tako v 
reakcionarni, antiliberalni in antikapitalistični naraciji a priori predstavljeno kot mračna 
negativna sila iz ozadja, ki je pripomogla k postopnemu rušenju idealizirane stare krščanske 
družbe. Citat iz Rimskega katolika, ki to lepo povzame: 

 
Vsa enciklopedistična filozofija v zvezi z brezbožnimi pisatelji, kakor je bil 
Voltaire, D'Alambert in drugi, je okužila evropsko plemstvo. Od tedaj naša 
aristokracija propada – moralično in gmotno. Moralično jo mori racijonalizem 
in brezverstvo, gmotno jo zadušuje židovstvo in velikomestni kapital.20 

 
Takšna razlaga je tipična za politični katolicizem, kot ga je gojil Mahnič in kot ga 

promovira Rimski katolik, in sicer v smislu, da kot razlog za propad ali izprijenje določenih 
elementov idealiziranega starega režima (v tem primeru plemstva) navede celo vrsto negativnih 
(antikatoliških) sil in pojavov. Tako se v Rimskem katoliku izmenično napadajo liberalizem, 
kapitalizem, prostozidarstvo, protestantizem, urbanizacija, industrializacija, judovstvo, 
naturalizem, racionalizem, razsvetljenstvo in socializem (ta sicer še ni tako zelo na tapeti, kot 
je bil kasneje v medvojnem obdobju, ko je bil med katoliki prisoten močan strah pred 
komunizmom). V tem se nahaja še ena pomembna in bistvena razlika med katoliškim in 
nacističnim antisemitizmom, saj je slednji Jude predstavil kot glavnega in bolj ali manj edinega 
krivca za probleme. 

Poleg domnevne povezave s kapitalističnim izkoriščanjem, se judovstvo velikokrat 
omenja tudi v povezavi z mediji in javnim mnenjem: 

 
Pri volitvah in sploh v vsem parlamentaričnem življenji govori prvo besedo tako 
zvano javno mnenje. Glasilo javnega mnenja so politični časopisi. […] Kdo pa 
ustanavlja, kdo piše in vzdržuje glavne politične liste v naši Evropi? […] 
Največje, merodajne liste imajo v rokah židje, zapriseženi sovražniki krščanskih 
narodov pa njih duševnih in gmotnih koristi. Sovraštvo krščanstva združeno z 
vmazanim dobičkom to je gonilna moč, ki giblje židovsko politiko, ki pritiska 
na javno mnenje, da se nagiblje na ono stran, s katere si židovstvo obeta največ 
koristi za svoje protikrščanske, sebične namere. In temu židovstvu se žalibog 
tolikokrat pokori evropski parlamentarizem, tako da je od umazanega 
židovskega žepa odvisno, ali Bog ima še biti naš Bog, ali se imajo otroci vzgajati 
za Boga, ali za hudiča in njegovo ložo!21 

 
V nekaterih primerih je judovstvo v tem kontekstu sicer omenjeno skupaj s 

prostozidarstvom, v večini pa so katolištvu nenaklonjeni mediji predstavljeni kot »židovski«.22 
Antisemitizem pride do izraza tudi pri Mahničevih napadih na antikrščansko literaturo 

in šolski sistem, ki je to literaturo dal v branje mladini: 
 
Židovskega Heineja se danes sramujejo že Nemci sami. […] Težko je najti 
krščansko resnico, katere bi brezbožni žid v tej knjigi [Reisebilder] ne sramotil, 
persifliral; naturalizem, panteizem, materijalizem – eno z drugim je skupaj 
zmetano; hijerarhija katoliška se z židovskim sarkazmom smeši in zaničevanju 
izpostavlja.23 

                                                 
20 Mahnič, »Najnovejša socijalno-politična revolucija pa cerkev in država«, 290. 
21 Mahnič, »Ne bojmo se precerkvenega mišljenja!« 196–197. 
22 »Katoliški liberalizem«, 266. 
23 Mahnič, »Liberalizem v našem srednjem šolstvu«, 338. 
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Pri antikrščanskih avtorjih je bilo vedno izpostavljeno, če so bili judovskega porekla: 
Pisatelj [Berthold Auerbach] je virtemberški žid, ki nima drugega namena nego 
podirati krščanstvo, širiti brezverstvo. Tudi zagovarja Auerbach socijalistične in 
demokratične ideje.24 

 
V Rimskem katoliku je na več mestih izražena odprta podpora antisemitizmu kot takemu, 

npr.: »Antisemitizem nam je neobhodno potreben; in tu mi vsi, ki krščansko in avstrijsko 
mislimo, podajemo antisemitom roko v prijateljsko zvezo: naj vztrajno, naj krepko nadaljujejo 
vojsko proti židovstvu.«25 Izražena je bila tudi podpora že omenjenim antisemitskim pogledom 
dunajskega župana Luegerja: 

 
Koliko je dosegel do zdaj? Toliko, da zdaj stoji za dr. Luegerjem celi Dunaj kot 
en mož, ako izvzamemo peščico židovskih mogotcev in njihovih slug. 
Antisemitski tok narašča. Nobena sila ga ne bo več zajezila. Njegovi valovi se 
razlivajo vse daleč v avstrijske pokrajine.26 

 
Zanimivo je, da za razliko od napadov na liberalizem, ki so večkrat argumentirani s 

konkretnimi primeri in dolgimi razlagami, pri napadih na judovstvo v Rimskem katoliku 
zadostuje zgolj omemba »židovstva« v negativnem kontekstu, brez poskusov racionalizacije 
antisemitizma. V tem primeru se antisemitizem dejansko v celoti opira na ljudske stereotipe o 
oderuških in nemoralnih Judih. 

Rimski katolik je prenehal izhajati, ko je bil Mahnič imenovan za škofa na Krku. Kot 
njegovo nadaljevanje je Aleš Ušeničnik začel izdajati Katoliški obzornik, ki je izhajal med leti 
1897 in 1906. Mnogo člankov je prispeval tudi Janez Evangelist Krek, ki je imel določene 
antisemitske poglede. Drugače v Katoliškem obzorniku ni zaslediti toliko antisemitizma, 
pojavlja se zgolj sporadično in večinoma v obliki dodajanja pridevnika »židovski« nekaterim 
negativnim pojavom, ki so jih pripisovali liberalizmu ali kapitalizmu. Primer: 

 
Veliki kapital gospodari, ves aparat mu služi, in da je še bolj varen liberalizem 
pred zdravo mislijo ljudstva in da še bolj dokaže slabost države, nastavlja po 
vseučiliških katedrah profesorje in plačuje pri židovskih listih pisarje, ki 
neprenehoma bobnajo v svet staro liberalno načelo: Laissez faire, laissez aller! 
Le monde va de lui-meme.27 

 
V duhu Krekovega socialnega katolicizma, se tudi v Katoliškem obzorniku v prvi vrsti 

napada kapitalistični liberalizem, so pa prisotni tudi napadi na socialdemokrate, ki se jih prav 
tako na določenih mestih obsoja, da so na tak ali drugačen način povezani z judovstvom in 
njegovimi interesi. Ušeničnik denimo piše, da so Judje leta 1870 na Dunaju skupaj s 
socialdemokrati organizirali stavko krojaških pomočnikov, da bi profitirali konkurenčni 
judovski konfekcionarji.28 

Da bi bolje prikazal razvoj katoliškega antisemitizma v obdobju med vojnama, sem 
pregledal časopis Straža v viharju, ki je izhajal med leti 1934 in 1941 in je bil študentsko glasilo 
katoliškega akademskega kluba Straža. Glavni ideolog tega gibanja, ki je bilo sicer študentsko, 
je bil duhovnik Lambert Ehrlich, prav tako pa so »stražarji« podpirali Antona Korošca in 
                                                 
24 Mahnič, »Liberalizem v našem srednjem šolstvu,« 340. 
25 Mahnič, »Cerkev in politika,« 340. 
26 Mahnič, »Časopis,« 76. 
27 »Pustite delati, naj gre, svet se vrti sam od sebe!« Lampe, »S Kristusom!« 290. 
28 Ušeničnik, »Štrajk in krščanska etična načela,« 292–293. 
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njegovo politično delovanje. Straža je delovala v sklopu t.i. »Katoliške akcije«, ki jo je leta 
1922 ustanovil papež Pij XI. z namenom čim večjega angažiranja laikov v spodbujanju 
katoliške duhovnosti in tudi katoliške socialne doktrine, se pravi političnega katolicizma. V 
Sloveniji je Katoliška akcija delovala od leta 1928 kot skupni imenovalec, ki je vključeval že 
obstoječe katoliške organizacije in društva ter podpiral njihovo sodelovanje. 

V Straži v viharju je prav tako prisoten antisemitizem, le da se tukaj pojavlja v povezavi 
z antikomunizmom in ne več toliko z antiliberalizmom. V medvojnem obdobju je namreč 
politični katolicizem svojega glavnega sovražnika videl v komunizmu in ne več v liberalizmu. 
V Straži v viharju je jasno poudarjeno, da bo »glavna borba bodočnosti borba med 
katolicizmom in komunizmom. Druge struje, ki so Cerkvi sovražne, bodo ostale ob strani, 
kolikor ne bodo že izginile.«29 Liberalci so v veliki meri predstavljeni kot naivneži, ki se ne 
zavedajo te nevarnosti ali pa je preprosto niso sposobni ustaviti. Napadi na komunizem in 
Sovjetsko zvezo so prisotni v čisto vsaki številki Straže v viharju in ponekod se v sklopu le-teh 
omenja »židovski« boljševizem. Na prvi pogled je protislovno, da so bili Judje v naraciji 
ideologije političnega katolicizma prvo povezani s kapitalizmom, kasneje pa tudi z njemu 
nasprotno komunistično ideologijo, po drugi strani pa je bilo to v skladu s predstavami Judov 
kot »sovražniki iz ozadja«, ki stojijo za vsemi možnimi antikrščanskimi pojavi. Nasploh pa so 
stražarji obe ideologiji radi predstavljali kot dve plati iste medalje in ju poskušali pomesti z 
enim zamahom. Tako so omenjali »židovski kapitalistični duh«,30 hkrati pa so obsojali 
»židovsko materialistično komunistično čtivo« in »imperialistični židovski duh«, ki da v svoji 
najnovejši obliki, kulturnem boljševizmu, zastruplja osnove slovenske narodne kulture.31 
Boljševiški človek naj bi bil produkt »židovsko-komunistične kovačnice«.32 Večkrat je 
omenjeno judovsko »mesijanstvo« v smislu načrtovanega judovskega »maščevanja« zaradi 
krivic, ki so jih Judje pretrpeli skozi zgodovino.33 V članku »Skupna fronta framasonov in 
komunistov« je prostozidarstvo predstavljeno kot sredstvo v judovskih rokah: »judovstvo je 
osnova, prostozidarstvo in komunizem sta le priveska«, Judje pa naj bi pripravljali komunizmu 
prosto pot v evropske države.34 Leninu naj bi pomagala »judovska internacionala in sicer tista 
malo znana, kabalistična internacionala«.35 Internacionala delavcev naj bi se ustanovila zato, 
da bi uresničila »judovsko mesijanstvo« in judovsko nadvlado nad vsemi državami in vsem 
bogastvom sveta.36 Za razliko od Rimskega katolika in Katoliškega obzornika so stražarji 
dejansko hoteli vsaj delno racionalizirati svoj antisemitizem in v več zaporednih številkah so 
tako objavili obsežno analizo deleža Judov v jugoslovanskem gospodarstvu in poskušali bolj 
»znanstveno« prikazati njihov negativen vpliv.37 

Po drugi strani pa je v Straži v viharju ostro obsojen rasizem in politika nacistične 
Nemčije. V eni od številk je napisan daljši članek »Zablode rasistične ideologije«, kjer so 
predstavljeni argumenti proti rasizmu.38 V članku »Preganjano judovstvo« so se stražarji hoteli 
oddaljiti od nacističnega antisemitizma. Judovstvo naj bi bilo žrtev rasne teorije o krvnem 
plemstvu, ki naj bi naturalizem in animalnost postavila proti transcendentni religiji, iz česar naj 

                                                 
29 »Na ruševinah liberalizma,« 100. 
30 »Hodil po zemlji sem naši,« 60. 
31 »Zastrupljanje naše narodne kulture,« 6.  
32 »Revolucija proti križu,« 10. 
33 »Judovstvo, komunizem, framazonstvo,« 37. 
34 »Judovstvo, komunizem, framazonstvo,« 37. 
35 »Lenin – plačanec Nemčije in orodje Judov,« 61. 
36 »Judovsko mesijanstvo in socialistična internacionala,« 78. 
37 »Židje v jugoslovanskem gospodarstvu,« 112; »Židje v jugoslovanskem gospodarstvu,« 116; »Židje in 
Jugoslavija,« 121. 
38 »Zablode rasistične ideologije,« 81. 
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bi izhajalo nacistično sovraštvo do judovstva in krščanstva.39 Po drugi strani pa so sam 
nacionalsocializem primerjali z judovskim naukom o izvoljenem narodu: 

 
Prepad, ki se odpira med skrajnimi, poganskimi nacionalizmi in judovstvom 
oziroma krščanstvom, je torej razumljiv tudi iz svetovnonazornega vidika. Toda 
kaj! Če pogledamo stvari v jedro, vidimo, da je narodni socializem s svojim 
naukom o izvoljenem narodu in predestiniranem germanskem plemenu hote ali 
nehote dedič miselnosti judovskega naroda, z drugimi besedami: prisvojil si je 
idejo, ki jo v drugem narodu tako smrtno sovraži.40 

 
To kaže na to, da so se tudi sami zavedali razlik med nacističnim rasnim antisemitizmom 

in krščanskim antisemitizmom in se poskušali s poudarjanjem in potenciranjem teh razlik čim 
bolj oddaljiti od nacistične ideologije. 

Sklep 
Antisemitizem, ki je bil prisoten v slovenskih katoliških gibanjih, je potrebno razumeti 

v širšem srednjeevropskem kontekstu, saj so tudi ideologi političnega katolicizma sami črpali 
ideje od tujih avtorjev kot je bil na primer Karl von Vogelsang. Antisemitizem je bil prisoten 
predvsem v sklopu napadov na liberalizem in kasneje komunizem. Judje so bili večkrat 
prikazani kot negativna sila iz ozadja, ki naj bi podpirala razne procese, ki so uničevali 
idealizirano staro krščansko družbo, in so utirali pot liberalizmu in kasneje komunizmu. Za 
razliko od nacističnega antisemitizma, ki so ga katoliki javno zavračali in obsojali, Judje pri 
ideologih političnega katolicizma niso bili predstavljeni kot glavni in edini krivci, temveč zgolj 
kot ena izmed mnogih protikrščanskih sil. V katoliškem časopisju se je antisemitizem najbolj 
pogosto pojavljal v obliki dodajanja pridevnika »židovski« raznim idejam in pojavom, ki so bili 
v interpretaciji ideologije političnega katolicizma opisani negativno (predvsem razni sekularni 
in liberalni procesi in različne posledice industrializacije in urbanizacije). Tako je bilo govora 
o »židovskem liberalizmu«, »židovskem oderuštvu« in »židovskem kapitalizmu«, v 
medvojnem obdobju pa predvsem o »židovskem komunizmu«. Katoliški antisemiti niso 
pretirano poskušali »racionalizirati« svojega antisemitizma, edina bistvena izjema, ki sem jo 
med svojim raziskovanjem zasledil, je poskus »stražarjev«, da bi na podlagi statističnih 
podatkov prikazali domneven negativen vpliv Judov na jugoslovansko gospodarstvo. V večini 
primerov je bila dovolj že sama omemba Judov, kot da njihova (domnevna) povezanost z 
liberalizmom in komunizmom že sama po sebi diskreditira ti ideologiji. Glede tega so se 
katoliški antisemiti zanašali na že uveljavljene negativne stereotipe o Judih, ki so bili prisotni 
v takratni družbi, čeprav v Sloveniji sploh ni bilo večje judovske skupnosti, ki bi igrala bistveno 
vlogo v političnem življenju. V tem pogledu je bil njihov antisemitizem podoben nacističnemu, 
v nekaterih drugih stvareh pa je politični katolicizem nacistični rasni antisemitizem zavračal in 
se od njega distanciral, saj je ideja krščanstva, da je vsak krščen človek del krščanskega 
občestva ne glede na raso, predstavljala prepreko pred odkritim rasizmom. 
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Ajda Šubelj in Ana Žnidaršič 

Nemška hiša: historiat skritega secesijskega bisera Ljubljane in njegova 
usoda danes 

Povzetek 
Nemško hišo je leta 1914 zgradil arhitekt Ernst Schäfer. Gre za izjemen primer ljubljanske 
stanovanjske arhitekture, ki pa je javnosti precej nepoznan, deloma tudi zaradi lokacije – pogled 
na secesijski biser namreč praktično z vseh strani zakrivajo okoliške stavbe (SNG Drama, Mali 
nebotičnik, Ferantov vrt) in neposrečena umestitev tik ob Slovenski cesti. Pregled območja na 
zemljevidih in katastrskih načrtih od začetka 19. stoletja dalje ter na starih fotografijah in 
razglednicah kaže, da je bila stavba ob izgradnji umeščena večinoma med nizke enonadstropne 
hiše, zaradi česar so figuralna plastika in keramično okrasje na treh dekorativno razčlenjenih 
pročeljih včasih prišli do večjega izraza kot danes. Arhivsko gradivo razkriva zanimivo stavbno 
zgodovino in spremembe arhitekture od njene gradnje naprej (na primer prevotlitev hiše z 
arkadami v šestdesetih letih), ki jo je financiral do druge vojne, za Ljubljano izjemno 
pomemben investitor, Kranjska hranilnica. Podrobna analiza čeških internetnih virov odkriva 
nekaj do sedaj pri nas še neznanih podatkov o arhitektu, slogovna primerjava dečkov z venci, 
ki krasijo pročelja Nemške hiše, pa na konkretnem primeru (serija Štirje letni časi oblikovalca 
in kiparja Michaela Powolnyja) potrjuje izvor figuralnega okrasja iz delavnice Wiener Keramik, 
ki je delala tudi za znamenito Wiener Werkstätte. Trenutno na hiši, pod vodstvom Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije, poteka obnova. Obravnavana tematika pa je aktualna tudi 
zaradi zmagovalnega projekta arhitekturnega biroja Bevk Perović arhitekti, ki je bil pred 
kratkim izbran na natečaju za novi prizidek SNG Drame v neposredni bližini. Slednji namreč 
odpira problematiko upoštevanja okoliških stavb v procesu arhitekturnega načrtovanja.  

Abstract 
German House was built in 1914 by the Czech architect Ernst Schäfer. It is an extraordinary 
example of housing architecture in Ljubljana, which is quite unknown to the public due to its 
unfortunate location. This architectural pearl is almost completely overshadowed by the nearby 
buildings (Slovenian National Theatre Drama, Little Skyscraper and The Ferant Garden 
Residential Quarter), as well as its location right next to Slovenska cesta. The analysis of the 
maps, cadastral plans and photographs of the area from the beginning of the 19th century and 
onwards showed that the building was fitted amongst predominantly low, one-story houses 
during its construction. This meant that the plastic arts and ceramic ornaments on all three 
façades stood out much more than they do today. Archive material revealed interesting 
architectural changes (e.g. the construction of the arcades in the 1960s), which were financed 
by Carniola Savings Bank – an important investor in Ljubljana until the Second World War. 
Detailed research of Czech internet sources presented us with a few new facts about the 
architect. Style analysis of the boys carrying garlands (Michael Powolny, Four Seasons), which 
serve as a façade decoration, clearly showed a definite connection with the products designed 
by the Wiener Keramik workshop. The topic of the German House is very important at the 
moment because of its current renovation (façade and roof), as well as the recent winning 
project of the architectural company Bevk Perović architects, which designed new extension to 
the Slovenian National Theatre Drama, located directly next to the German House. The planned 
extension presents problems which are connected to the observance of the surrounding 
buildings in the process of architectural planning. 
 
Ključne besede: Nemška hiša, secesija, stanovanjska arhitektura, Ernst Schäfer, Ljubljana. 
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Uvod 
Nemška hiša, ki jo je leta 1914 zgradil arhitekt Ernst Schäfer, je dvodelna stavba, ki se 

nahaja na jugozahodnem delu ljubljanskega mestnega jedra na naslovih Gradišče 6–8 in 
Slovenska cesta 11.1 Gre za izjemen primer secesijske stanovanjske gradnje pri nas, ki pa je 
splošni javnosti žal precej nepoznan. Stavba je gotovo včasih privabila precej več pogledov 
mimoidočih kot jih danes, ko jo zaradi okoliških zgradb in umestitve tik ob Slovenski cesti 
komaj opazimo. Nemška hiša se ne ponaša le z zanimivo stavbno zgodovino in estetsko 
dovršeno zunanjščino, temveč tudi s številnimi zgodbami njenih nevsakdanjih prebivalcev 
(slikarji, kiparji, oblikovalci…), zaradi česar je hiša znana kot prostor, ki že več kot stoletje 
navdihuje številne ustvarjalce. 

Na začetku je potrebno Nemško hišo natančno locirati – tako z vidika okoliških stavb 
in cest, ki izredno vplivajo na percepcijo tega secesijskega kompleksa, kot tudi z vidika 
zgodovinskega spreminjanja območja, kjer stavba danes stoji. Zaradi izjemno kompleksne in 
verzatilne stavbne členitve, bova objekt nadalje natančno opisali. Temeljit pregled arhivskega 
gradiva je razkril zanimiv historiat, brskanje po spletnih virih pa je nepričakovano odkrilo prej 
še nepoznane podatke o arhitektu ter fotografije, ki tako naposled potrjujejo domnevo nekaterih 
predhodnih avtorjev o slogovni navezavi stavbne dekoracije z znamenito dunajsko secesijsko 
keramično delavnico (Wiener Keramik). Razpravo nadaljujeva z omembo znanih ustvarjalcev, 
ki so bivali v Nemški hiši. V luči dveh aktualnih projektov, ki se tičeta Nemške hiše, pa je 
članek zaključen z omembo obnove, ki trenutno poteka na stavbi pod budnim očesom Zavoda 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije, in nekaterimi pomisleki, ki jih prinaša nov načrtovani 
prizidek SNG Drame. 

Umestitev objekta v prostor 
Nemško hišo (sl. 1)2 s treh strani obkrožajo ulica Gradišče (na severu), Slovenska cesta 

(na vzhodu) in Gregorčičeva ulica (na jugu). Na zahodnem delu se stavba spaja s sosednjim 
višjim stanovanjsko-poslovnim kompleksom Mali nebotičnik.  

Severno pročelje Nemške hiše gleda na zadnje pročelje slovenskega narodnega 
gledališča Drama, ki ga je leta 1911 zgradil arhitekt Aleksander Graf.3 Vzhodno pročelje poteka 
neposredno ob cestišču Slovenske ceste in gleda na nasproti stoječ stanovanjski kompleks. 
Južno pročelje se odpira proti sklopu stavb Ferantov vrt, arhitekta Edvarda Ravnikarja iz leta 
1975, ki skupaj s starejšimi stanovanjskimi hišami tvori otok z lokali in trgovinami v pritličju.4 
Na zahodu pa se stavba neposredno stika z Malim nebotičnikom, arhitekta Hermana Husa iz 
leta 1933.5 Če bi hodili po Slovenski cesti proti jugu Ljubljane, bi opazili, da je pogled na 
Nemško hišo okrnjen zaradi SNG Drame, če bi hodili v nasprotni smeri, pa zaradi 
Ravnikarjevih izstopajočih stavbnih pomolov Ferantovega vrta. Direkten pogled na Nemško 
hišo je tako mogoč le z ozke Gregorčičeve ulice in Gradišča, in sicer na severno in južno 
pročelje, monumentalnost vzhodnega pročelja pa je – zaradi na tem predelu ozke Slovenske 
ceste – v celoti vidna le stanovalcem zgornjih nadstropij nasproti stoječega kompleksa. Na 
zahodu z Igriške ulice pogled na Nemško hišo zakriva vogalni stolpič Malega nebotičnika in 
okoliška drevesa.  

Območje med Gregorčičevo ulico na jugu, Gradiščem na severu, Slovensko cesto na 
vzhodu in Igriško ulico na zahodu, kjer danes stoji Nemška hiša, je bilo že v času med leti 1823 
in 1869, ko je bil izdelan Franciscejski kataster, strnjeno pozidano ob cesti, ki poteka približno 
tako kot današnja Slovenska cesta (sl. 2). Ravno na tem območju so se gosto pozidane površine, 

                                                 
1 Čopič, Prelovšek in Žitko, Ljubljansko kiparstvo na prostem, 38. 
2 Slike na ogled na koncu članka. 
3 Mihelič, Vodnik po Ljubljani, 84.  
4 Bernik, Slovenska arhitektura 20. stoletja, 358.  
5 Bernik, Slovenska arhitektura 20. stoletja, 264.  
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ki so se razprostirale vse do grajskega griča na vzhodu, stikale z območjem zelenih površin, ki 
so se nadaljevale daleč na zahod. Gre torej za območje, kjer se je ljubljansko mestno jedro 
končevalo, začenjalo pa se je območje predmestnih vrtov in kmetijskih površin. Nepravilen 
trikotnik, ki ga ustvarja Igriška ulica, s tem ko se pod kotom združi z današnjo Slovensko cesto, 
je bil viden že takrat, saj je bila diagonalna linija današnje Igriške ulice že pozidana.  

Na katastrskem načrtu Ljubljane iz leta 1877 (sl. 3) lahko vidimo, da je bilo območje še 
vedno najgosteje pozidano ob Slovenski cesti, na zahodu pa so se nadaljevale nepozidane zelene 
površine, torej bistvenih razlik v nekaj desetletjih sredi 19. stoletja ni bilo, tudi razdelitev na 
parcele je ostala praktično enaka. 

Kochov zemljevid Ljubljane iz leta 1902 (sl. 4) sicer ne kaže natančne parcelacije 
območja, vendar je jasno, da je bilo območje še vedno gosto pozidano ob Slovenski cesti (takrat 
z imenom Gradišče), na zahodu pa je zelene površine zamejevala Igriška ulica. Večja 
sprememba je nastala s široko Hilšerjevo ulico, ki je na vzhodu potekala vse do stika z Vegovo 
ulico, na zahodu pa vse do Bleiweisove ceste. Gre za ulico, ki je torej potekala na približno 
istem področju kot današnja Gregorčičeva ulica. Južno od nje lahko prav tako prvič opazimo 
njej vzporedno Rimsko cesto, ki obstaja še danes, na severu pa Hilšerjevi ulici vzporedno 
Erjavčevo ulico, ki je prav tako na tem področju še danes. Mreža ulic je na tem območju torej 
že dobro stoletje nazaj zelo spominjala na današnje stanje. 

Kochov zemljevid iz leta 1930 prvi prikazuje stanje področja po izgradnji Drame leta 
1911 in Nemške hiše leta 1914 (sl. 5). Iz njega ne moremo ugotoviti točne pozidave območja, 
saj so na zemljevidu izrisane le najpomembnejše javne stavbe, vendar lahko vidimo, da je v tem 
času že obstajala uličica (današnja ulica Gradišče), ki je ločevala Dramo od Nemške hiše in da 
je Hilšerjeva ulica že imela današnje ime – Gregorčičeva ulica. 

Na katastrskem načrtu Ljubljane iz leta 1940 (sl. 6) lahko prvič vidimo točno parcelacijo 
območja po tem, ko je bil leta 1933 že zgrajen Mali nebotičnik. Drama takrat še ni imela 
prizidka, ki ga je v šestdesetih letih zgradil arhitekt Dušan Medved,6 na jugu pa še ni bil zgrajen 
Ravnikarjev Ferantov vrt, vendar je bilo območje vseeno gosto pozidano. Postavitev ulic okoli 
Nemške hiše je bila povsem enaka kot danes, le da je Gregorčičeva ulica zaradi Ferantovega 
vrta danes ožja, Slovenska cesta pa se je tudi na tem zemljevidu še vedno imenovala Gradišče. 

Obravnavano območje je bilo torej ob liniji današnje Slovenske ceste pozidano že skoraj 
sto let pred izgradnjo Nemške hiše leta 1914. Sklepamo lahko, da je šlo za nizke, večinoma 
pritlične in enonadstropne stanovanjske hiše, ki so stale tu tudi po velikem ljubljanskem potresu 
leta 1895, kar lahko vidimo na razglednici Drame iz leta 1911 (sl. 7). Predstavljamo si lahko, 
da je šlo za stavbe podobne tistim, ki so stale južno od Nemške hiše vse do šestdesetih let, in 
sicer na področju, kjer so potem zgradili Ferantov vrt (sl. 8).7 

Nemška hiša ob izgradnji seveda ni bila prva stavba, ki bi po višini izstopala iz območja 
nizkih pritličnih in enonadstropnih hiš. Palače ob današnji Slovenski cesti, ki stojijo nasproti 
Nemške hiše, so vse starejše. Stubenbergova ustanova (ubožnica) na Slovenski cesti 12 (prej 
Gradišče 11) je bila zgrajena med leti 1869 in 1910, torej se je gradnja začela že pred potresom, 
stavbi na Gregorčičevi ulici 7 in Slovenski cesti 10 (prej Gradišče 13) pa sta bili zgrajeni leta 
1909 in 1910.8 Velik vzpon v višino je za obravnavano območje predstavljala tudi izgradnja 
Drame leta 1911.9 

 
                                                 
6 Sapač, »Slovensko narodno gledališče.«  
7 Med porušenimi hišami na področju današnjega stanovanjsko-poslovnega kompleksa Ferantov vrt, je neposredno 
ob Nemški hiši stala Plečnikova rojstna hiša, kar še danes obeležuje spominski steber Jožetu Plečniku, ki ga je 
postavil Ravnikar. Bernik, Slovenska arhitektura 20. stoletja, 358. 
8 ZAL, LJU 489, XVI/2, fasc. 993 (1869–1910); ZAL, LJU 489, XVI/2, fasc. 1536 (1909); ZAL, LJU 489, XVI/2, 
fasc. 1538 (1910).  
9 Sapač, »Slovensko narodno gledališče.« 



Ajda Šubelj in Ana Žnidaršič 
 

 
70 

 

Opis objekta 
Nemško hišo sestavljata dve kvadrasti stavbni telesi. Daljši kvader, ki se nahaja med 

Gregorčičevo ulico in Gradiščem, stoji pravokotno na manjši kvader, ki stoji vzporedno s 
Slovensko cesto. Stavbni telesi s svojo postavitvijo sestavljata obliko črke T. Manjši kvader v 
stiku z daljšim v vogalih na vsaki strani izstopa za širino dveh oken in valjastega izrastka. Motiv 
valjastega izrastka se zrcalno (vendar v drugačnem slogu) ponovi na Malem nebotičniku. 

Na prvi pogled bi se nam lahko vsa tri pročelja po členitvi in dekoraciji zdela podobna, 
vendar ob natančnem opazovanju hitro ugotovimo, da se med seboj očitno razlikujejo. Pri vseh 
treh so prisotni ponavljajoči se dekorativni elementi, kot so črne keramične elipse med okni, 
pas polkrožnih opečnih strešnikov v najvišjem nadstropju vseh stranskih delov, dekorativni 
pasovi okoli oken v najvišjih nadstropjih stavbe in ornamentalno zaključen venčni zidec na 
vrhu. Posebnost Nemške hiše je torej ta, da zaradi dekorativno poudarjenih osrednjih delov vseh 
treh pročelij ne moremo jasno opredeliti, katero izmed treh pročelij je sploh glavno.  

Severno pročelje je sestavljeno iz štirih nadstropij in polkleti. Pročelje je simetrično 
razdeljeno na 5 delov: osrednji, najširši in najbolj dekorativno poudarjen del, dva na ulico 
izstopajoča vhodna dela in dva zaključna stranska dela. Osi so v zgornjih treh nadstropjih med 
seboj ločene s kolosalnimi lizenami10. Nad njimi se dviga iz strehe izstopajoč polkrožni 
zaključek. V spodnjem delu lizene prehajajo v tri kanelirane polstebre, na vrhu katerih stojijo 
trije goli dečki, ki v rokah držijo vence. Dvoje monumentalnih vrat osrednjih dveh osi se 
poglablja pod nivo zemlje, zato se do njih spustimo po stopnicah, levo in desno od tega 
osrednjega dela pa se zrcalno ponovi vhodni del. Stranski del, ki se prav tako zrcalno ponovi 
na drugi strani, je enakomerno členjen na štiri osi, katerih širina je odvisna od števila oken (3-
2-2-3). Prostor, ki ga zamejujejo večja vrata osrednjega dela severnega pročelja, ima trenutno 
v lasti Slovensko narodno gledališče Drama za konference in predavanja. 

Členitev južnega pročelja je zelo podobna severnemu, glavna razlika pa je, da izstopajoč 
osrednji rizalit zavzema širino treh sredinskih delov severnega pročelja ter da iz njega v višini 
drugega in tretjega nadstropja izstopata dva valjasta izrastka. Tudi tu se ponovi motiv golih 
dečkov, ki v rokah držijo vence. Neizstopajoča stranska dela sta preprosto členjena na tri osi, 
katerih širina obsega po dve okni. Na sredini osrednjega dela se dviga polkrožen zaključek z 
večkotnimi manjšimi okni in grbom.  

Vzhodno pročelje je – zaradi lege neposredno ob Slovenski cesti – v pritličju 
prevotljeno, da omogoča prehod pešcem. Pritličju, kjer se nahajajo tekstilna trgovina, kiosk in 
frizerski salon, sledijo še tri nadstropja. Pročelje je simetrično razdeljeno na pet delov: 3 okna 
- valjast izrastek - 2 okni - valjast izrastek - 3 okna (od leve proti desni). V liniji obeh valjastih 
izrastkov s strehe izstopata dva polkrožna zaključka. Osrednja os pročelja med obema 
valjastima izrastkoma je poudarjena z dvema golima dečkoma, ki v rokah nosita venca in stojita 
na dveh kaneliranih polstebrih, ter z dekorativno izraženim vhodom. Vzhodno pročelje je, 
zaradi neobnovljene mozaične dekoracije na stebrih in številnih grafitov, v precej slabem stanju. 

Zgodovinski kontekst, historiat stavbe in slogovna analiza 
Nemška hiša je bila zgrajena kot najemna stanovanjska stavba med leti 1913 in 1914. 

Investitor je bil pokojninski sklad Kranjske hranilnice (Krainische Sparkasse), ki je nekaj let 
prej (1910) dal postaviti že Nemško gledališče (današnja SNG Drama). Ravno zaradi istega 
investitorja in neposredne bližine Nemškega gledališča je tudi Nemška hiša dobila svoje ime. 
Pred tem je Kranjska hranilnica že leta 1870 ob svoji petdesetletnici zgradila realko na Vegovi 
ulici, 1895 je pomagala pri gradnji bolnišnic in vodovodov v Sloveniji, največ sredstev pa je 
vlagala v železniško omrežje na Kranjskem, torej je slovela po pomembnih nepremičninskih 
investicijah v lokalnem gospodarstvu.11  

                                                 
10 Lizena je navpičen, rahlo izstopajoč zidni pas brez baze in kapitela, ki členi pročelje.  
11 Zupančič, Usode ljubljanskih stavb in ljudi 49–72, 96. 
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Investitorji Kranjske hranilnice so pred prvo svetovno vojno nameravali ob Igriški ulici 
zgraditi še en dodaten stanovanjski del Nemške hiše, vendar je gradnja zastala zaradi začetka 
vojne. Načrt je uresničila šele njena naslednica, Hranilnica Dravske Banovine (HDB), ki je leta 
1932 po načrtih arhitekta Hermana Husa zgradila Mali nebotičnik.12 Čeprav je bila po drugi 
svetovni vojni leta 1946 hranilnica ukinjena, so njene stavbe ostale.  

Avtor načrtov za Nemško hišo je bil arhitekturni biro Ernst Schäfer iz Reichenberga. 
Izvajalec gradbenih del je bil Robert Smielowski, izvajalca betonskih stropov pa sta bila N. 
Rella in Nečak.13 O arhitektu Ernstu Schäferju je znanega zelo malo in avtorici sva nekaj 
skromnih podatkov našli le v čeških virih, dostopnih na internetu. Arhitekt se je rodil leta 1862 
v okraju Vratislavice nad Nisou, ki spada pod mesto Liberec na severu Češke. V Liberecu (ki 
se je takrat imenoval Reichenberg) je končal gimnazijo in tehnično šolo, leta 1890 pa je tam 
ustanovil svoj arhitekturni biro.14 Ernst Schäfer je bil v obdobju na začetku 20. stoletja, ko so v 
Liberecu delovali večinoma sami nemško govoreči arhitekti, eden izmed najbolj dejavnih, 
plodnih in uglednih mestnih arhitektov.15 

Njegovo zgodnje ustvarjanje je temeljilo na historicistični arhitekturi, ker pa je Schäfer 
dobro poznal sočasno dogajanje v arhitekturi, lahko v njegovem kasnejšem opusu zasledimo 
tako vpliv vegetabilne secesije kot tudi vpliv sodobne nemške stanovanjske arhitekture in 
gibanja Arts & Crafts.16 Njegov opus med drugim sestavljajo stanovanjski kompleks 
gradbenega podjetja Gemeinnüztige Baugesellschaft (1894–1899), vila Karla Herziga (1901) in 
Blaschkova vila (1902).17 Sodeloval je pri gradnji romantične vile Theodora Liebiega mlajšega 
(1912),18 zgradil pa je tudi štiri stanovanjske hiše v slogu geometričnega Art-Nouveauja v 
okviru tako imenovanega Liebiegovega mesteca (1923),19 stanovanjski kompleks Jeráb (1923–
1925) in stanovanjsko-poslovno stavbo Theodora Fritze in Anselma Freiberga (1929). V kraju 
Rumburk je zgradil gimnazijo (1906–1908), na vrhu Ješteda nad Liberecom je leta 1907 zgradil 
gorski hotel, ki je na začetku šestdesetih pogorel,20 izven Libereca pa je delal še v krajih kot so 
Český Dub, Jablonec nad Nisou, Náchod, Žatec in seveda v Ljubljani.21 

Po potresu v Ljubljani se je z ustanovitvijo Mestne hranilnice ljubljanske leta 1889 začel 
v arhitekturi uveljavljati vpliv slovenskega gospodarstva. Vseeno je bil v tem času v mestnem 
središču še vedno zelo vpliven nemški kapital, ki je imel svoj izraz v stavbni dejavnosti, ki jo 
je financirala Kranjska hranilnica, ustanovljena leta 1820. Kranjska hranilnica se je s svojimi 
naročili obračala predvsem na avstrijske arhitekte, ki so v svojih delih iskali estetske vrednote 
v historičnih stilih, kar je bilo značilno že za čas pred potresom (na primer Filipov dvorec in 
Kresija). Kljub temu so nekatera večja dela prevzemali manj znani češki avtorji, kar je bila 
verjetno pobuda s strani mestne uprave, ki je hotela na ta način izražati svojo nacionalno 
pripadnost.22 

                                                 
12 Zupančič, Usode ljubljanskih stavb in ljudi 49–72, 96–98. 
13 Mihelič in Pirkovič, Secesijska arhitektura v Sloveniji, 165. 
14 Landa, Fojtova in Zeman, »Ernst Schäfer, Liberec: Reichenberg. Architektura na severu Čech.«  
15 Zeman, Architektonicky a urbanisticky vyvoj Liberce 1352–2006, 53.  
16 Zeman, Architektonicky a urbanisticky vyvoj Liberce 1352–2006, 53. 
17 Blaschkova vila je bila leta 1987 uničena. Landa, Fojtova in Zeman, »Ernst Schäfer, Liberec: Reichenberg. 
Architektura na severu Čech.« 
18 Šternova, »Liberec – śladami rodziny Liebiegów. Jelenia góra – architektura przemysłowa.« 
19 Liebegovo mestece (Liebiegovo městečko) je bilo stanovanjsko naselje za zaposlene v tekstilni industriji 
dinastije Liebieg, po kateri je Liberec slovel daleč naokoli. Šternova, »Liberec – śladami rodziny Liebiegów. 
Jelenia góra – architektura przemysłowa«, 36–41. 
20 Zupančič, Usode ljubljanskih stavb in ljudi 49–72, 98. 
21 Landa, Fojtova in Zeman, »Ernst Schäfer, Liberec: Reichenberg. Architektura na severu Čech.« 
22 Vodopivec, Arhitektura Ljubljane, 144. 
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Nemška hiša je ob nastanku veljala za eno najmodernejših stavb, saj je slogovno sledila 
takrat najbolj aktualnim primerom dunajske secesije.23 Zadržanost, tektonska zasnova, pritlična 
rustika in simetrija kvadratnih zaključkov, lizen in dekoracije so vse značilnosti, ki namigujejo 
na vpliv izrazito klasične avstrijske secesije, ki se navezuje na tradicijo 19. stoletja. Nemška 
hiša torej ne sledi dekorativnosti vegetabilne secesije, kot jo je pri nas na primer uveljavil 
arhitekt Fabiani, ampak klasičnosti, ki jo je v svojih delih uporabljal avstrijski arhitekt Josef 
Hoffmann (1870–1956). Izrazita je podobnost med Nemško hišo in eno izmed najbolj znanih 
Hoffmannovih vil na Dunaju, Villo Primavesi, ki je nastala v istem času (1913–1915).24 

Poleg mozaične dekoracije in ponavljajočih se črnih keramičnih elips je na Nemški hiši 
prisotna tudi figuralna dekoracija, ki je vrisana že v originalnih načrtih.25 Postavitev stoječih 
otrok v nevtralnih barvah z venci, ki so povezani s pentljami ali pa z girlandami, je uravnotežena 
in nevpadljiva. Plastike iz glazirane žgane gline so povečane različice kipcev iz delavnice 
Wiener Keramik, ki je delovala med letoma 1906 in 1912 in ki je delala tudi za znamenito 
Wiener Werkstätte. Figuralne plastike otrok so bile tako nedvomno izdelane na Dunaju, zaradi 
golote in vencev, ki jih držijo dečki, pa je privlačna aluzija na štiri letne čase.26 Tako sva med 
pisanjem tega članka podobne dečke odkrili v seriji keramičnih kipcev z naslovom Štirje letni 
časi oblikovalca in kiparja Michaela Powolnyja, ki je bil eden izmed ustanoviteljev Wiener 
Keramik in ki so nastali prav v tem obdobju. Deček z vencem v rokah, ki ga najdemo na 
severnem pročelju, je izjemno podoben Poletju iz serije Štirje letni časi (1906–1908), deček iz 
južnega pročelja pa Jeseni iz istoimenske serije (izdelane v letih 1911–1912). S tem sva na 
konkretnem primeru potrdili, da figuralno okrasje Nemške hiše nedvomno izvira iz dunajskih 
keramičnih delavnic (sl. 9, 10, 11). 

Spremembe nemške hiše skozi zgodovino 
Originalni načrti Nemške hiše arhitekta Ernsta Schäferja iz Reichenberga,27 ki jih hrani 

Zgodovinski arhiv Ljubljana, nam kažejo, da se je Nemška hiša do danes ohranila brez večjih 
sprememb. Zanimivo je, da načrti tlorisov posameznih nadstropij Nemške hiše predvidevajo na 
zahodu trikotni del z notranjim dvoriščem. Če ta trikotni zaključek, ki nikoli ni bil zgrajen 
(Zupančič predvideva, da zaradi začetka prve svetovne vojne),28 primerjamo z načrti za Mali 
nebotičnik Hermana Husa iz leta 1933,29 takoj opazimo, da sta si načrta zelo podobna (sl. 12, 
13). Žal ne moremo vedeti, kakšno fasado tega zahodnega trikotnega zaključka je predvideval 
arhitekt Schäfer, saj so načrti severne in južne fasade izrisani le do začetka tega dela (sl. 14, 
15), zato primerjava s pročelji Malega nebotičnika ni mogoča. Primerjamo pa lahko vzpetost v 
višino: arhitekt Schäfer je na zahodu načrtoval zaključek, ki ne bi presegal višine ostalih 
izstopajočih delov Nemške hiše, medtem ko je Husov Mali nebotičnik višji. 

Glavna sprememba, ki jo je Nemška hiša doživela od svoje izgradnje do danes, se je 
zgodila na vzhodnem pročelju, ki gleda na Slovensko cesto. Schäferjev načrt vzhodnega 
pročelja namreč na levi strani od glavnega vhoda predvideva velika izložbena okna, na desni 
strani pa zaprto pritličje, ki je v enakomernih presledkih prevotljeno le z nekaj okni v istih 
linijah kot okna v ostalih nadstropjih (sl. 16). Takšno stanje nam kaže nekaj fotografij iz začetka 
šestdesetih let, ko so ravno začenjali z gradnjo Ferantovega vrta in regulacijo takratne Titove 
ceste. Danes je celotno pritličje vzhodnega pročelja Nemške hiše prevotljeno z arkadami, ki 
sprehajalcem omogočajo prehod, izložbena okna pa so tako premaknjena za nekaj metrov stran 
od ceste. Vse kaže na to, da se je ta sprememba zgodila okoli leta 1963, ko je bila izdana 
                                                 
23 Mihelič in Pirkovič, Secesijska arhitektura v Sloveniji, 165. 
24 Sekler, Josef Hoffmann. Das Architektonische Werk, 365.  
25 ZAL, Reg I, sv. XVI/2, fasc. 1788. 
26 Čopič, Prelovšek in Žitko, Ljubljansko kiparstvo na prostem, 38. 
27 ZAL, Reg I, sv. XVI/2, fasc. 1788. 
28 Zupančič, Usode ljubljanskih stavb in ljudi 49–72, 96. 
29 Bernik, Slovenska arhitektura 20. stoletja, 264. 
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dokumentacija,30 ki jo prav tako hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana. V poročilu lahko 
preberemo, da so v okviru regulacije takratne Titove (današnje Slovenske) ceste želeli razširiti 
omenjeno cesto za slab meter proti zahodu. Cesto so tako na zahodu razširili vse do pročelij 
stavb v tej liniji, prostor za pešce pa so pridobili tako, da so pri vseh dotičnih stavbah v pritličju 
načrtovali arkade. Konkretna dokumentacija vsebuje načrte za izgradnjo arkad na objektu na 
takratnem naslovu Gradišče 2 in 4, kar sicer ni lokacija Nemške hiše, vendar lahko v seznamu 
znotraj dokumentacije, ki našteva vse objekte, pri katerih so v prvi fazi načrtovali preureditev 
pritličnih in kletnih prostorov zaradi regulacije Slovenske ceste, najdemo tudi tedanji naslov 
Nemške hiše – Gradišče 10.  

Poleg gradnje Malega nebotičnika leta 1933,31 regulacije Slovenske ceste v šestdesetih32 
in gradnje Ravnikarjevega Ferantovega vrta med leti 1967–1973,33 se je v neposredni bližini 
sredi šestdesetih let zgodila še ena sprememba, ki je precej spremenila pogled na Nemško hišo. 
Gre za dozidavo dveh velikih, funkcionalno zasnovanih prizidkov na bočnih straneh odrskega 
stolpa SNG Drame, ki skupaj ustvarjata masiven prečni trakt v zadnjem delu stavbe, torej 
neposredno ob Nemški hiši. Načrte za prenovo in povečanje Drame s prizidki je v letih 1960–
1961 izdelal arhitekt Dušan Medved, gradnja prizidka pa je potekala med letoma 1964–1967.34 
Zaradi tega prizidka je pogled na Nemško hišo s severne strani vse od sredine šestdesetih let 
dalje močno okrnjen. Razlika je lepo vidna, če primerjamo fotografije in razglednice iz časa, 
ko Drama še ni imela prizidka (sl. 17), s fotografijo istega pogleda na Nemško hišo s severne 
strani danes. 

Usoda objekta danes 
Nemška hiša se ne ponaša le z zanimivo stavbno zgodovino in izjemno estetsko 

zunanjščino, temveč tudi s številnimi zgodbami njenih nevsakdanjih prebivalcev. Bogo 
Zupančič piše, da je bilo ob vsakem vhodu v Nemško hišo včasih devet stanovanj, v pritličju 
pa so bile špecerije, prodajalna pletenin, trgovina s pisalnimi stroji Rex in Co. ter skladišče za 
dramsko gledališče. V njej so od vsega začetka prebivali ugledneži, kot so podban Dravske 
banovine dr. Otmar Pirkmajer, general Antonio Pekić, odvetnik dr. Janko Brejc, profesor dr. 
Mirko Rupel, zdravniki, igralci, trgovci in vodstveni delavci hranilnice. Kasneje je Nemška hiša 
postala nekakšno zatočišče za umetnike, po čemer slovi še danes. Med njene prebivalce tako 
med drugim spadajo slikarka Alenka Gerlovič,35 kipar Mirsad Begić,36 fotograf Blaž Zupančič, 
arhitektka Polona Zupančič, oblikovalec Radovan Jenko, slikarka Marija Rus in slikar Marjan 
Skumavc. Zanimivo je tudi, da so sredi petdesetih let, ko je v Ljubljani primanjkovalo 
stanovanjskih površin, ravno v Nemški hiši ustanovili umetniško zadrugo, v katero so bili med 
drugim vključeni Alenka Gerlovič, Nande Vidmar, Miklavž Omerza, Dušan Petrič in Stane 
Kumar. S podporo mestnega uradnika Zvoneta Miklavčiča, ki je bil zadolžen za kulturo, so v 
Nemški hiši zgradili dva ateljeja, ostale pa na drugih lokacijah.37  

Nemška hiša predstavlja izjemen primer stanovanjske gradnje pri nas in stavba je 
trenutno – za razliko od mnogih drugih secesijskih biserov Ljubljane, ki jih je že vidno načel 
zob časa – ravno v procesu obnove, ki poteka pod vodstvom Zavoda za varstvo kulturne 

                                                 
30 ZAL, LJU 402/7, 134.  
31 Bernik, Slovenska arhitektura 20. stoletja, 264. 
32 ZAL, LJU 402/7, 134. 
33 Bernik, Slovenska arhitektura 20. stoletja, 358.  
34 Sapač, »Slovensko narodno gledališče.« 
35 Načrte za njen atelje na vrhu Nemške hiše je brezplačno narisal arhitekt in kipar Miroslav Oražem, ki se je prvi 
med slovenskimi arhitekti izpopolnjeval pri slavnem Le Corbusieru v Parizu.  
36 Slednji si je leta 1980 v kletnem stanovanju uredil atelje, v katerem je med drugim zasnoval tudi vrata za 
ljubljansko stolnico.  
37 Zupančič, Usode ljubljanskih stavb in ljudi 49–72, 96–99.  
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dediščine Slovenije. Junija 2016 je bilo tako s strani Zavoda izdano kulturnovarstveno soglasje 
za obnovo fasade in strehe spomenika.38  

Kljub pozitivnemu posegu, ki ga prinaša obnova na dotrajanem objektu, pa se trenutno 
odpira vprašanje ob še enem aktualnem posegu, ki se v bližnji prihodnosti obeta v neposredni 
bližini Nemške hiše. Gre za projekt arhitekturnega biroja Bevk Perović arhitekti, ki je zmagal 
na natečaju za nov prizidek SNG Drame junija 2017. V primerjavi s trenutnim prizidkom 
Dušana Medveda, ki kot rečeno že sedaj močno zastira pogled na Nemško hišo s severne strani, 
bo načrtovani prizidek brez dvoma še dodatno okrnil pogled na severno pročelje, čeprav ga – 
morda ironično – mediji označujejo za »nevsiljivega«.39 Tako se zdi, da natečajne komisije 
morda nepremišljeno pripisujejo večjo pomembnost stavbam, ki izvajajo javne ali komercialne 
dejavnosti, četudi so okoliške stavbe, ki so pretežno zasebne vrste, estetsko bolj dovršene. Poleg 
omenjenega primera prizidka Drame, ki bo vizualno popolnoma preglasil sosednjo Nemško 
hišo, je tako na podoben način aktualen tudi primer hotela InterContinental na Bavarskem 
dvoru, ki že sedaj pogled mimoidočih popolnoma odvrne od zgodovinsko izjemno 
pomembnega Kozolca, arhitekta Eda Mihevca. 
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Domen Kaučič 

Karl Lueger med Slovenci 

Povzetek 
Namen članka je hiter prikaz odnosa Slovencev do enega izmed najbolj znanih dunajskih 
županov – Karla Luegerja. Bil je eden izmed vodilnih antisemitov, dotični filozofiji pa je sledila 
tudi njegova stranka. Antisemitizem je bil na prelomu iz XIX. v XX. stoletje relativno pogost, 
zato so Luegerja mnogi imeli za svojega vzornika, med njimi tudi Hitler. Lueger se je 
mnogokrat pojavil tudi v tisku, a največkrat ne le zaradi svojega antisemitizma ali županovanja, 
pač pa tudi zaradi nasprotovanja Slovanom, še posebej Čehom. Slovenska politika se je v 
odnosu do župana in njegovih potez razdelila. Liberalni pol je Luegerju nasprotoval, medtem 
ko ga je imel krščanski pol mnogokrat za vzornika, a je bila njihova zvestoba zamajana ob 
vprašanju celjskih vzporednic in še posebej ob uveljavitvi Lex Kolisko – Axmann. 

Abstract 
The purpose of this article is to show the relationship between the Slovenes and one of the most 
famous mayors of Vienna – Karl Lueger, one of the leading anti-Semites, whose views were 
also supported by his political party. Antisemitism was, in the turn of the XVIII. to the XIX. 
century, relatively common and Lueger was a model for many, among whom was also Hitler. 
Lueger’s appearance in the newspapers was quite frequent, but not because of his anti-Semitism 
or because he was a mayor, but largely because of his opposition to Slavs, especially the Czechs. 
When loyalty and support of the actions of Vienna’s mayor were under question, the Slovenian 
political sphere was divided. The liberal pole countered his actions, whereas the catholic pole 
was firmly on Lueger’s side. But even their support was tested when Lueger supported the 
German side in the question of parallels in Celje and especially at the enforcement of Lex 
Kolisko – Axmann.  

 
Ključne besede: Karl Lueger, Dunaj, Fran Šuklje, antisemitizem. 

 
*** 

Uvod 
Dr. Karl Lueger (1844–1910), politik in dunajski župan, je bil zagotovo eden izmed 

največjih politikov svojega časa v cesarstvu, ki mu je vladal Franc Jožef I. Mnogi ga označujejo 
tudi kot velikega konkurenta samemu nedotakljivemu cesarju. S svojo odločno antisemitsko in 
proti-liberalno politiko je na svojo stran pridobil velike množice. Rodil se je 24. oktobra 1844 
na Dunaju v delavski družini. Na dunajski univerzi je študiral pravo, leta 1875 pa je bil izvoljen 
v občinski svet kot liberalec.1 Sprva ni bil goreč antisemit, vendar je občasno, z namenom dviga 
lastne popularnosti, vseeno udrihal po judih. Leta 1885 je bil prvič izvoljen v avstrijski 
parlament, štiri leta kasneje pa je pomagal ustanoviti krščansko-socialno stranko, ki jo je 
kasneje tudi vodil in se z njo povzpel v sam vrh dunajske politike. V teh letih se je začel 
spreminjati tudi njegov odnos do liberalcev in Judov, saj so bili oboji vedno pogostejša tarča 
njegovih demagoških nastopov, hitro pa so postali tudi rdeča nit njegove politike. 

Velike večine člankov, ki se dotikajo njegovega delovanja v parlamentu, ne bom 
obravnaval, saj ne podajo nobenih pomembnejših podatkov o odnosu med Luegerjem, politiko 
njegove stranke in Slovenci. V prvem delu članka bom obravnaval pomembnejše omembe 
Luegerja v slovenskem časopisju in odnos med Luegerjem in Slovani oz. Slovenci. V drugem 
delu članka pa se bom posvetil določenim omembam Luegerja v nekaterih izmed spominov 

                                                 
1 »Karl Lueger.« 
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znanih politikov in osebnosti, med katerimi zagotovo prednjači Fran Šuklje. Slednji je v svojih 
spominih zapisal kar nekaj zanimivih prigod z Luegerjem, zato so njegova dela izčrpen vir 
informacij in so zelo zanimiva za preučevanje. Čeprav je katoliški tabor sledil Luegerjevim 
idejam, je odnos med slednjimi in dunajskim županom kljub vsemu doživljal vzpone in padce. 
V nadaljevanju bom omenil dva dogodka, ki sta zamajala pozitivno mnenje o prvaku dunajske 
politike, in sicer slovenski katoliški tabor in Lueger sta se znašla na nasprotnih bregovih ob 
vprašanju slovenskih vzporednic v celjski gimnaziji ter ob trenju med Nemci (med njimi tudi 
krščanskimi socialisti) in Čehi. Zadnji del članka bo ponovno ponudil vpogled v slovensko 
časopisje, vendar tokrat v času Luegerjeve bolezni, njegovega boja za življenje ter smrti. Pri 
analizi člankov, ki se dotikajo njegove smrti, je bila potrebna previdnost, saj so slednji 
mnogokrat zelo čustveni, pri tem pa lahko bralec dobi napačen vtis. Kljub poplavi pozitivnih 
zapisov pa je mogoče najti tudi nekaj kritičnih in tudi radikalnih, saj se v nekaterih člankih 
avtorji močno znesejo nad Luegerjem, politiko njegove stranke in tudi slovenskimi politiki, ki 
so Luegerjevi politiki sledili ali pa jo občudovali. 

Časopisje 
Dr. Karl Lueger se v časopisnih virih večinoma pojavlja v člankih, ki opisujejo 

dogajanja v državnem zboru, po izvolitvi in potrditvi za župana pa se seveda pojavlja v vlogi 
dunajskega župana v skladu s svojo funkcijo. Njegov vzpon v sam vrh dunajske politike se 
odraža tudi s pojavljanjem v časopisnih virih, saj je bil po zmagi na volitvah leta 18952 omenjen 
skoraj tolikokrat kot pa v vseh predhodnih letih skupaj. V svojo raziskavo sem zaradi velikega 
števila člankov, v katerih se Lueger pojavlja, vključil samo tiste, iz katerih je moč razbrati 
njegov odnos do Slovencev in obratno. Večina slednjih je Luegerja verjetno podpirala, 
predvsem iz dveh razlogov. Slovenci so večinsko bili podporniki katoliškega bloka, ki je 
pogosto podpiral Luegerjevo politiko ter se nad njo v nekaterih primerih tudi navduševal. Drugi 
razlog za dokaj široko podporo pa je mogoče iskati v njegovem odnosu do Judov in liberalcev. 

Slovenec decembra 1892 zapiše, da »ker Lueger in tovariši neso tako nasprotni katoliški 
veri in narodni jednakopravnosti, kakor židovski liberalci, mora vsacega pravega Avstrijca 
veseliti, če dobe večji vpliv«.3 Zanimiv je tudi zapis v Slovenskem svetu, ki ga omenja tudi 
mag. Marko Štepec v svoji magistrski nalogi, kjer so zapisali, da so ob Luegerjevi 
petdesetletnici življenja antisemitske stranke na Dunaju in po Nižjem Avstrijskem kar 
tekmovale, katera bo neustrašnemu borilcu čestitala za dosedanji veliki uspeh.4 Dodajo tudi, da 
čeprav je bil Lueger strogega nemškega mišljenja, »se vendar kaže pravičen tudi drugim 
narodnostim in vsled tega mu izkazujejo simpatije tudi Slovani«.5 V času nastanka omenjenega 
članka je trditev o slovanskih simpatijah morebiti še bila resnična, vendar se stanje hitro začne 
spreminjati, še posebej po Luegerjevem prihodu na mesto dunajskega župana.  

Odnos do Slovencev in Slovanov 
O Luegerjevem odnosu do Slovencev in Slovanov je bilo mogoče najti različne 

informacije, ki so večinoma prisotne v časopisnih virih, nekatere pa tudi v spominih politikov. 
Šuklje v svojih spominih zapiše, da naj bi se z Luegerjem poznala že iz svojih dijaških let, takrat 
pa mu je Avstrijec rekel, da se »najraje pajdaši s Slovenci«.6 O naklonjenosti vsem Slovanom 
govori častnik Dom in svet, ko ob Luegerjevi smrti zapiše, da je do vzpona nemškega 

                                                 
2 Leta 1895 so krščanski socialci na volitvah premagali liberalce in v dunajskem občinskem svetu prevzeli dve 
tretjini sedežev. Kljub zmagi na volitvah, se je Lueger boril za položaj župana še dve leti, saj je njegovemu 
imenovanju nasprotoval tedanji ministrski predsednik Kasimir Felix Badeni, trikrat pa ga je zavrnil tudi cesar 
Franc Jožef II. 
3 »Notranje dežele,« 2. 
4 Štepec, Slovenski antisemitizem, 150. 
5 »Dr. Lueger,« 397. 
6 Šuklje, Sodobniki, 191. 
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nacionalizma na Dunaju dobro shajal s Slovani, do zadnjega pa naj bi bil odkrit prijatelj 
Jugoslovanov ter celo podpornik trialistične ureditve cesarstva.7 V Slovenskem gospodarju so 
zapisali, da je bil Lueger »nam Jugoslovanom celo srčno naklonjen in je govoril rad z veliko 
prisrčnostjo o južnih Slovanih«.8 Dunajski župan je obiskal Ljubljano v času svojega 
županovanja, natančneje 31. marca 1908, ko se je v glavno mesto Kranjske pripeljal s svojo 
sestro Hildegardo. Luegerja sta kot prva sprejela deželni glavar in državni poslanec, dvorni 
svetnik g. Fran Šuklje in deželni odbornik državni poslanec dr. Ivan Šusteršič. Šuklje je v 
svojem kratkem govoru županu izrekel »svoje veselje nad tem, da vidi dunajskega župana po 
dolgi mučni bolezni zopet krepkega in zdravega«9 in izrazil »visoko spoštovanje, ki ga goji 
narod na Kranjskem pred dr. Luegerjem in njegovimi vrlinami«.10 Ob obisku visokega politika 
je laskanje le-temu seveda pričakovano, vendar pa bom v nadaljevanju podrobneje opisal odnos 
med Šukljetom in Luegerjem, zaradi katerega je moč sklepati, da so bile Šukljetove besede 
iskrene. 

Kljub omenjenim pozitivnim ocenam Luegerjevega odnosa do Slovencev in Slovanov 
je v nekaterih zapisih mogoče opaziti tudi nasprotno mnenje. V izdaji Slovenskega naroda, ki 
je izšla 8. marca 1910, so zapisali da »Slovanom Lueger ni bil najbolj prijazen«.11 Sicer naj bi 
bil vedno v prijateljskih stikih z določenimi poslanci slovenskega porekla, poleg slednjih pa je 
posebej omenjen še hrvaški poslanec Vjekoslav Spinčič, vendar pa naj bi bil njegov odnos do 
Čehov v drugi polovici njegove politične kariere negativen. Slovenski narod piše, da Lueger 
svoj uspeh na Dunaju dolguje ravno slednjim. V časopisu Soča zasledimo zapis, da »je bil 
Slovanom prijazen, vedo povedati dunajski Čehi«,12 kljub temu pa so ga v »parlamentu videli 
vedno v družbi drugih Nemcev proti Slovanom«.13 Zanimivo je, da v istem članku zasledimo 
tudi s strani Soče očitano nesramnost slovenskih klerikalcev, ki so Luegerja in njegovo delo 
slavili, čeprav slednji po mnenju časnika ni bil prijatelj Slovanov.14 Njegovo nasprotovanje se 
je pokazalo v času uveljavljanja jezikovne enakopravnosti Slovanov, ko se je odločno postavil 
na stran Nemcev. V tem času se je vendarle poslabšal tudi odnos med slovenskimi katoliškimi 
voditelji in prvakom avstrijskih krščanskih socialcev. Lueger se je ob vprašanju slovenskih 
vzporednic na celjski gimnaziji postavil na nemško stran, kljub vsemu pa naj bi še sredi 
devetdesetih let upali, da starih zavezništev še ni povsem konec in da bi jih bilo z uspešnim 
pogajanjem moč ohraniti tudi vnaprej.15 Upanje na boljše odnose pa je imel očitno tudi Janez 
Evangelist Krek, saj je branil krščanske socialce pred slovenskimi kritiki, zavedal pa se je, da 
je za slovenski katoliški tabor dobrodošla vsaka podpora, četudi je bila nemška.16 Zelo 
radikalno mnenje so imeli pri Slovenskem domu, saj so po Luegerjevi smrti zapisali, da »je 
sovražil Slovane iz dna svoje duše. Dokaz tega so njegove besede, izgovorjene v javni seji 
občinskega sveta, da dokler bo on župan, ne bo v mestno službo sprejet noben Slovan. Kot 
župan je dr. Lueger zatiral, kjer je le mogel Slovane, zlasti pa Čehe. Znano je, da je z vsemi 
silami deloval na to, da bi uničil vse češke šole na Dunaju.«17 

Lepo ponazoritev odnosa, ki deloma združuje oba radikalna pola, je bilo moč zaslediti 
v eni izmed izdaj časopisa Edinost. Zapisano je bilo, da so Slovani »sprva z zaupanjem gledali 

                                                 
7 »Notranje dežele,« 2. 
8 »Dr. Karl Lueger,« 1. 
9 »Ljubljanske novice,« 3. 
10 »Ljubljanske novice,« 3. 
11 »Lueger,« 1. 
12 »Lueger in slovenski klerikalci,« 3. 
13 »Lueger in slovenski klerikalci,« 3. 
14 »Lueger in slovenski klerikalci,« 3. 
15 Borak in sod., Slovenska novejša zgodovina 1848-1992, 1, 43. 
16 Borak in sod. Slovenska novejša zgodovina 1848-1992, 1, 43. 
17 »Umrli dunajski župan in klerikalci,« 2. 
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v to [t.j. krščansko-socialno op.a.] stranko,«18 saj »si je bila nadela nekak plašč pravičnosti in 
krščanske ljubezni in s tem skušala preslepiti Slovane«.19 Po pisanju Edinosti je bila to le krinka 
v času, ko je bila stranka dokaj šibka, ob večanju vpliva pa se je pokazala t.i. »krščanska 
pravičnost nasproti Slovanom in zlasti Čehom«.20 Do Jugoslovanov naj bi bili bolj prizanesljivi, 
Lueger in Liechtenstein pa sta se za njihove pravice večkrat celo zavzela. Kljub vsemu pa so 
Slovani hitro spoznali, »da je to prilizovanje samo hinavstvo«,21 z zatiranjem Čehov pa je proti 
stranki nastopil celo Slovenec. Slednji je sporni zakon lex Axmann22 označil za »izdajstvo 
krščansko-socialnega versko-kulturnega in političnega programa«.23 Slovenec se pohvali, da si 
je celo Vaterland sposodil njihov argument, ki »opominja krščanske socialce na nemški 
centrum in kardinala Koppa, ki se je nedavno na vratislavskem katoliškem shodu proti vladi 
zavzel za pravice poljskega jezika«.24 V naslednji izdaji nemške nacionaliste opozorijo, da 
»kdor seje veter, bo žel vihar«,25 ter dodajo, da je dolžnost Slovencev solidarnost s Čehi in 
obramba slovenskih značajev slovenskih dežel. 

Po zapisih sodeč, Lueger ni imel enakega odnosa do vseh Slovanov. Če verjamemo 
Šukljetu in nekaterim zapisom v časopisih, je o Slovencih imel dobro mnenje in se je nanje 
zanašal, kar bom obravnaval v enem izmed naslednjih poglavij. Kljub relativno pozitivnemu 
odnosu, so se Slovenci kdaj tudi uprli Luegerju, predvsem politiki njegove krščansko-socialne 
stranke, še posebej ko je bil ogrožen kakšen izmed slovanskih narodov v cesarstvu, kar je 
opazno v odnosu med nemškimi nacionalisti in Čehi. 

Politiki in vplivne osebnosti 
Kot eden izmed največjih politikov svojega časa je dr. Karl Lueger imel vpliv na 

nekatere slovenske politike in na slovensko politično sfero. Njegov vpliv je bilo čutiti v času 
korenitega prevrata v katoliško-konservativni stranki, kot ga v svojih spominih imenuje Fran 
Šuklje. Slednji trdi, da je dr. Karl Lueger s svojim srditim bojem zoper židovski kapitalizem 
našel veliko privržencev med slovenskimi duhovniki. Vedno bolj je iz slovenskih župnišč 
izginjal fevdalno-konservativni (za kakršnega ga označi Šuklje) Vaterland, ki ga ja izpodrinil 
krščansko-socialni Reichspost.26 Kljub vedno večjemu zgledovanju po dr. Karlu Luegerju, pa 
je bil slednji vseeno deležen nasprotovanja nekaterih politikov na Slovenskem, kar potrdi tudi 
nesoglasje znotraj katoliške stranke. Vodja konservativcev Karl Klun in poslanec Ignacij Žitnik 
sta na različnih bregovih pristala leta 1894, ko je v času zasedanja kranjskega deželnega zbora 
potekala debata o deželnem proračunu. Žitnik se je po besedah Šukljeta v svojem govoru 
skliceval na načela krščansko-socialne stranke in Luegerja in jih tudi povzdigoval, čemur pa je 
Klun kot poročevalec finančnega odseka nasprotoval. Slednji je sicer priznal, da je Lueger 
spoštovanja vreden in »jako spreten« človek, vendar pa je opozarjal, da je potrebno »ločiti 
Luegerjeve besede in program krščansko-socijalne stranke«.27 Trdil je, da je Lueger uganka, 
vendar pa občasno poudarja pravo katoliško stališče, kateremu ne more ugovarjati, kljub vsemu 

                                                 
18 »Krščanski socializem,« 1. 
19 »Krščanski socializem,« 1. 
20 »Krščanski socializem,« 1. 
21 »Krščanski socializem,« 1. 
22 Zakon Axmann, bolj znan pod imenom Lex Kolisko – Axmann, je bil avstro-ogrski zakon, ki je prepovedoval 
ustanavljanje novih šol. Zakon je določal, da se šola lahko ustanovi tam, kjer za to zaprosijo starši najmanj 
štiridesetih otrok, če ni v bližini štirih kilometrov druge šole. Tako je bilo ustanavljanje šol, ki bi poučevale v 
slovenskem ali drugem ne nemškem jeziku, praktično onemogočeno. Zakon je dvignil veliko prahu in poskrbel za 
pravi vihar predvsem med Slovani v avstrijskem delu Donavske monarhije. V: Gombač, »Slovenska politika v 
Trstu ob koncu 19. stoletja,« 53. 
23 »Memento za krščanske stranke!,« 1. 
24 »Memento za krščanske stranke!,« 1. 
25 »Deželni zbor kranjski,« 1. 
26 Šuklje, Iz mojih spominov, 220. 
27 Šuklje, Iz mojih spominov, 292. 
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pa se mora »prav odločno postaviti zoper krščansko-socijalni program in zoper Luegerja«, ter 
dodal, da bi obžaloval, če bi se na Slovenskem uvedla krščansko-socialna načela in s tem 
izpodrinila stara konservativna vodila.28 

Kljub nasprotovanju nekaterih posameznikov, se zdi, da je Luegerjev vpliv na 
Slovenskem rasel, prav tako pa se je večalo število njegovih privržencev. Podobno tezo je v 
svoji magistrski nalogi vzpostavil tudi mag. Marko Štepec, ki je trdil, da so Luegerjev 
antisemitizem za razliko od Schönererjeve liberalne variante Slovenci sprejeli brez zadržkov.29 
Prvi je verjetno prav zaradi svojega antisemitizma, ki se je začel kazati šele po volitvah v 
državni zbor, pridobil veliko oboževalcev.30 Ena izmed trditev, ki zagotovo pomaga okrepiti 
omenjeno tezo, je izjava Josipa Vošnjaka, ki je v svojih spominih zapisal, da ko se je »v 
državnem zboru seznanil z dr. Luegerjem, mu je postal najsimpatičnejši med vsemi nemškimi 
poslanci«.31 Vošnjakovo navdušenje nad Luegerjem je razumljivo, saj naj bi bil Josip eden 
izmed prvih antisemitov stare Avstrije, kar trdi njegov nečak Bogumil.32 

Fran Šuklje 
Eden izmed vidnejših politikov, ki v svojih Spominih omenja Karla Luegerja, je Fran 

Šuklje. Omenja ga ob opisu parlamentarnih novincev leta 1885, ko se je Luegerju skupaj z 
Robertom Pattaijem, Antonom Kreuzigom in dr. Ferdinandom Kronawettrom uspelo prebiti v 
državni zbor na Dunaju. Šuklje pravi, da si je Lueger svojo zmago na volitvah priboril še pod 
t. i. predmestnim demokratizmom, znakov antisemitizma pa naj še ne bi kazal.33 

Ob Šukljetovem prihodu na dunajsko univerzo je Lueger absolviral, že takrat pa naj bi 
ga po besedah prvega krasila »zgovornost in pogum, s katerim je nastopal proti prusofilnim 
nemškonacionalnim študentom«.34 Kljub takrat še neopaznemu antisemitizmu in že omenjeno 
zmago pod okriljem predmestnega demokratizma, je bil Lueger že takrat velik nasprotnik 
levice. Takoj, ko je načel kakšen govor, naj bi se nanj vsula cela ploha žaljivk. Šuklje v svojih 
spominih zapiše tudi naslednje: 

 
Visoka lepa postava, prav »der schöne Karl«, kakor so ga krstile zaljubljene 
Dunajčanke, glas doneč in polnozvočen, govorica namenoma nekoliko bolj v 
dunajskem narečju, ves način govorjenja ne toliko namenjen poslanski zbornici 
kakor skozi okno dunajskim masam, z eno besedo, vzor demagoga, ki si zna 
pridobiti uho in srce svojega ljudstva […], obenem državniško navdahnjen, 
visoko pa je nadkriljeval vse voditelje liberalnega in naprednega nemštva.35 
 
Zagotovo ena izmed bolj zanimivih prigod v Šukljetovih spominih, ki zadevajo 

Luegerja, pa so občinske volitve v tretjem razredu v Kostanjevici. Leta 1887 naj bi k Šukljetu 
pristopil njemu neznan mož po imenu Höllrigel (katerega je Lueger v vizitki označil za zaupanja 
vrednega), ki naj bi mu prinesel Luegerjevo vizitko, v kateri ga je slednji prosil za uslugo. Proti 
njemu naj bi v že omenjenem razredu kandidiral tekmec dr. Grübl. Lueger se je po pomoč 
zatekel ravno h »Kranjcem«, saj pravi, da utegnejo biti odločilni, zatorej naj mu Šuklje pomaga 
pri nagovarjanju svojih rojakov, pri tem pa mu bo pomagal ravno Höllrigel, ki bo »vse 
preskrbel, česar treba«.36 V omenjenem dejanju je moč opaziti delno Luegerjevo naklonjenost 

                                                 
28 Šuklje, Iz mojih spominov, 292. 
29 Štepec, Slovenski antisemitizem, 150. 
30 Šuklje, Iz mojih spominov, 11. 
31 Vošnjak, Spomini, 44. 
32 Schmidt-Snoj, Josip Vošnjak, 217. 
33 Šuklje, Sodobniki, 191 
34 Šuklje, Sodobniki, 191. 
35 Šuklje, Sodobniki, 191. 
36 Šuklje, Sodobniki, 192. 
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Slovencem, ki jo omenja tudi Šuklje. Le-ta naj bi na prošnjo takoj pristal, zato sta se s 
Höllriglom lotila organizacije. Sprva je nagovoril Slovence, katere, kot sam pravi, je »takoj 
pridobil za Luegerja, saj so bili prebrisani, navihani možje iz ribniškega in velikolaškega okraja 
ter iz občin ob gornji Kolpi in Čabranki«.37 Po Slovencih je Šuklje v nemščini nagovoril še 
Kočevarje, ki »so večinoma živeli od igre ʻhoch – oder niederʼ«.38 Sprva naj bi ciljno skupino 
pozdravil, nato pa naj bi imel sledeč nagovor: 

 
Ljudje, vi ste vsi kristjani, mar ne? – Da seveda. – In bi torej koga raje volili v 
dunajski občinski svet, dobrega poštenega kristjana ali juda? – Seveda kristjana. 
Juda si ne želim. – No, torej poglejte, ljudje: dr. Karl Lueger je pošten kristjan, 
dr. Grübl sicer ni jud, je pa zato judovski hlapec, kar je še slabše. Koga boste 
torej volili? – Dr. Luegerja, vendar.39 
 
Če je Šuklje trdil, da Luegerjeva politika leta 1885 ob volitvah v državni zbor še ni 

temeljila na antisemitizmu, pa je slednji že prisoten zgolj dve leti kasneje, in sicer v konkretnem 
primeru, ne iz ust Luegerja samega, temveč Frana Šukljeta, ki se je v nagovoru v prid Nemcu 
poslužil antisemitistične politike. Nekaj dni po omenjenem nagovoru so bile volitve, na katerih 
je Lueger premagal svojega nasprotnika, ta pa naj bi se Šukljetu »toplo zahvaljeval, češ naši 
kostanjarji in krošnarji so se v polnem številu udeležili volitev in kakor en mož glasovali za 
Luegerja«.40 

Smrt 
O Luegerjevem boju za življenje je dokaj redno poročala večina vidnejših slovenskih 

časopisov. Poročila o njegovem stanju so bila dokaj pogosta, vsaka sprememba na bolje ali na 
slabše pa je bila podrobno opisana. 

Smrt vidne osebnosti je vedno pospremljena z burnim čustvenim odzivom, kar je bilo 
moč opaziti tudi ob smrti dr. Karla Luegerja. Dunajski župan je umrl v četrtek 10. marca 1910. 
Vest o njegovem boju za življenje in kasneje smrti je zaznamovala novice skozi celoten marec. 
Dokaj čustveno so se odzvali v časopisu Dom in svet, ki je v svoji izdaji zapisal, da je bil Lueger 
»mož krščanskega prepričanja in demokratičnega mišljenja, poln ljubezni do ubogega, 
preprostega ljudstva«.41 V svojem čustvenem zapisu stopijo celo korak naprej in Luegerju 
pripišejo »dvig zastave antisemitizma«.42 V časopisu Soča so zapisali, da »slovenski klerikalci 
proslavljajo Luegerja kot velikega krščanskega moža, slavijo njegovo pravičnost ter se 
povspenjajo tudi do trditev, kako ljubezniv pravičnik je bil tudi Slovanom«.43 V Slovenskem 
gospodarju je ob zaključku krajšega sestavka o Luegerju moč zaslediti, da je »Lueger kot 
katolik tudi na smrtni postelji vzor našim možem«.44 Nič kaj žalujoče pa se niso odzvali v 
časopisu Slovenski dom, kjer so trdili, da »Slovani nimamo prav nobenega vzroka, da bi 
žalovali ob njegovi krsti«.45 Močno so kritizirali slovenske klerikalce, ki so na Dunaj poslali 
brzojavko in celo izdali posebno številko Slovenca, v kateri so Luegerja kovali v zvezde. Obe 
dejanji sta označeni za »prokleto hlapčevstvo, ki še mrtvemu sovragu liže pete! Res, sram je 

                                                 
37 Šuklje, Sodobniki, 192. 
38 Šuklje, Sodobniki, 192. 
39 Šuklje, Sodobniki, 332. 
40 Šuklje, Sodobniki, 193. 
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nas, da morejo ljudje, ki so rojeni Slovenci, pasti tako globoko, da vržejo od sebe ves svoj 
narodni ponos!«46 

Skupno večini žalnim zapisom v časopisih je priznanje velikih političnih in 
gospodarskih dosežkov, še posebej na Dunaju, ki ga je izstrelilo med politične velikane svojega 
časa. 

Zaključek 
Lueger se v večini časopisnih virov pojavlja v vlogi župana Dunaja, kar je povsem 

logično glede na slavo, ki jo je požel v času opravljanja dotične funkcije, in glede na to, da je 
županoval kar 13 let. Mnogi članki se nanašajo tudi na razprave v parlamentu, posledično so 
večinoma povsem objektivni, kar otežuje raziskovanje odnosa med Luegerjem in Slovenci, kar 
je bil namen pričujočega članka, kljub vsemu pa je dunajskega župana moč zaslediti tudi v 
drugačnem kontekstu, še posebej ob njegovi smrti. V zadnjem letu življenja je časopisje pisalo 
večinoma o Luegerjevem boju z boleznijo, ob prebiranju člankov pa je bilo ves čas čutiti, da se 
ljudje počasi pripravljajo na njegovo slovo o čemer priča tudi sledeči stavek: »Iz tega se sklepa, 
da se je Luegerjeva bolezen tako shujšala, da je katastrofa neizogibna.«47 

V časopisih, še posebej ob njegovi smrti, je veliko napisanega o njegovem odnosu do 
Slovencev in Slovanov, ki pa je očitno bil kompleksnejši, kot se zdi na prvi pogled. Povsem 
jasno je, da so bili katoliški časopisni viri mnenja, da je bil dunajski župan Slovencem in večini 
Slovanov naklonjen, kar je moč opaziti tudi v Šukljetovih zapisih. Kljub večinoma pozitivnemu 
mnenju, pa je odnos med Luegerjem in slovenskimi klerikalci doživljal vzpone in padce. Bolj 
zadržano mnenje o Luegerjevi naklonjenosti so imeli liberalno in levo usmerjeni viri, kar je 
povsem razumljivo glede na Luegerjevo protiliberalno politiko. Najradikalnejše mnenje sem 
zasledil v časopisu Slovenski dom, kjer močno kritizirajo Luegerja ter ga obtožujejo močnega 
protislovanskega delovanja, slovenske klerikalce in Luegerjeve podpornike pa označijo celo za 
narodne izdajalce. Zdi se, da je bila slovenska politična sfera dokaj enotna in je podpirala 
Luegerjevo politiko do judov, saj so bili slednji bolj ali manj nepriljubljeni v vseh političnih 
taborih. 

Ob svojem raziskovanju sem opazil določene značilnosti odnosa med dunajskim 
prvakom in Slovenci, vendar pa je zaradi palete različnih mnenj o Luegerjevi (ne)naklonjenosti 
Slovencem in Slovanom težko sklepati zaključke, tema pa je gotovo potrebna globlje analize in 
raziskave. Mnogi Luegerja po priljubljenosti primerjajo celo s cesarjem Francom Jožefom I. 
Kot župan Dunaja je veliko prispeval k pomembnim spremembam prestolnice cesarstva, Dunaj 
pa je pod njegovo vladavino doživljal eno izmed svojih zlatih dob. Dr. Karl Lueger zagotovo 
sodi med velikane avstrijske politike ustavne dobe, dokaj velik vpliv pa je s svojo politiko imel 
tudi na slovenske stranke. 
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46 »Umrli dunajski župan in klerikalci,« 2. 
47 »Bolezen dunajskega župana,« 3. 



Domen Kaučič 
 

 
86 

 

- »Lueger.« Slovenski narod 43, št. 54 (8.3.1910). 
- »Lueger in slovenski klerikalci.« Soča, št. 29 (12.3.1910). 
- »Memento za krščanske stranke!« Slovenec 37, št. 217 (23.9.1909). 
- »Notranje dežele.« Slovenec 20, št. 278 (25.12.1892). 
- »Naše slike.« Dom in svet (Ljubljana) 23, št. 4 (1910). 
- »Umrli dunajski župan in klerikalci.« Slovenski dom 2, št. 11 (12.3.1910). 

 
b) Spomini in ostali viri 

- Šuklje, Fran. Iz mojih spominov, I. del. Ljubljana: Slovenska matica. 1988. 
- Šuklje, Fran. Sodobniki, mali in veliki: III. del spominov. Ljubljana: Slovenska matica, 

2010. 
- Vošnjak, Josip. Spomini. Ljubljana: Slovenska matica, 1982. 

 
c) Internetni vir 

- Encyclopædia Britannica, s. v. »Karl Lueger«, http://www.britannica.com/biography/Karl-
Lueger, dostop: januar 2016. 

Literatura 
- Borak, Neven. Slovenska novejša zgodovina 1848–1992. Od programa Zedinjena Slovenija 

do mednarodnega priznanja Republike Slovenije, 1. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga: 
Inštitut za novejšo zgodovino, 2006. 

- Schmidt-Snoj, Malina. Josip Vošnjak. Ljubljana: Nova revija, 2003. 
- Štepec, Marko. »Slovenski antisemitizem 1861–1895.« Magistrska naloga, Filozofska 

fakulteta UL, 1994. 
 



 

 
87 

 

Alan Wamberger 

Vojno navdušenje na fronti skozi prizmo pisem padlih študentov iz 
Leipziga 

Povzetek 
Članek poskuša prikazati, kako so študenti iz Leipziga doživljali prvo svetovno vojno na fronti. 
Analizirana so določena pisma, preko katerih se poskuša razbrati misli in razpoloženje 
študentov. Tako se vsebina dotakne, za lažje razumevanje študentskih misli tistega časa, tudi 
družbene atmosfere, ki je takrat vladala v akademskih krogih širom Evrope. Z obravnavo pisem 
poskušamo razbrati, koliko je bilo navdušenja in kakšne posledice je vojna pustila pri študentih. 

Zusammenfassung 
Der Aufsatz versucht zu zeigen, wie die Studenten aus Leipzig den Ersten Weltkrieg erlebten. 
So werden ausgewählte Briefe analysiert, durch welche man probiert genauer ihre Gedanken 
und Stimmung zu erfassen. Um die Gedanken der Studenten aus dieser Zeit einfacher zu 
verstehen, diskutiert der Text auch die Stimmung, die damals europaweit in den akademischen 
Kreisen herrschte. Dürch die Analyse der Briefe versucht man zu nachvollziehen, wie groß die 
Begeisterung überhaupt war und was für Konsequenzen der Krieg auf die Studenten hatte. 

 
Ključne besede: prva svetovna vojna, študenti, Nemčija, patriotizem, univerza v Leipzigu. 
 

*** 

Uvod 
Že naslov nam pove, da bom analiziral vojno navdušenje študentov iz Leipziga na fronti. 

Obdelali bomo izbrana pisma skozi celotno obdobje vojne, torej od leta 1914 do 1918. Gre za 
pisma devetnajstih mladeničev, ki se nahajajo v zbirki pisem padlih nemških študentov, ki jih 
je zbral in uredil profesor Witkop.1 Zelo redko nam katera zbirka tako dobro kot ta prikaže slike 
grozot in kako so vojaki doživljali vojno, namreč navedena pisma vsebujejo zelo podrobne 
opise. Prav tako nam ta pisma prikažejo politično refleksijo kot tudi pogled na takratno 
dogajanje s strani določene skupine, v tem primeru študentov.2 

Da so študentje predstavljali velik delež predvsem prostovoljnih nabornikov v prvi 
svetovni vojni, govori tudi podatek, da je bilo v oktobru 1914 70 % vseh vpisanih nemških 
študentov na vojaškem roku, pri čemer so se tisti, ki niso bili vpoklicani, prostovoljno javili. 
Poleti 1915 je bil ta delež že skoraj 90 %,3 Zato je bil tudi delež smrti med študenti visok. Do 
konca vojne je padla okoli ena četrtina vseh študentov v Nemčiji. V Britaniji je bil ta delež 
skoraj eno tretinski, medtem ko so študentje francoskih elitnih šol dosegli 50 % umrljivost.4 To 
nam prikaže žalostno podobo tedanjega časa in obenem tudi to, kako resno, če se tako izrazimo, 
je takratni akademski svet vzel to vojno, česar se bomo na kratko dotaknili v nadaljevanju. 

S pričetkom vojne je veliko nemških pisateljev in tistih, ki so vplivali na mnenje 
meščanske družbe poudarjalo, kot navaja Jelavich, da je to vojna nemške kulture proti 
zahodnemu materializmu. Tako naj bi šlo za spiritual crusade, kjer naj bi se obnovile vrline 
Bildungsbürgerjev in to naj bi jih vrnilo na njim pripadajoče vladajoče mesto. Tukaj moramo 

                                                 
1 Analizirani študentje: Walter Limmer, August Hopp, Lothar Dieß, Werner Liebert, Walter Ambroselli, Johannes 
Haas, Richard Schmieder, Martin Müller, Karl Thomas, Max Bäßler, Max Görler, Adolf Beck, Willi Naumann, 
Hugo Müller, Friedel Dehme, Friedrich Georg Steinbrecher, Hans Mierisch, Helmut Zschuppe in Gottfried 
Schmidt. V: Witkop, Kriegsbriefe gefallener Studenten, 7–349. 
2 Hettling in Jeismann, »Der Weltkrieg als Epos,« 176. 
3 Schröder, »Verratene Courage,« 10.  
4 Schröder, »Verratene Courage,« 2. 
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omeniti, da je na volitvah leta 1912 socialdemokratska stranka pridobila tretjino sedežev v 
parlamentu,5 in s tem pričela pridobivati čedalje več politične moči. To je pripeljalo do tega, da 
se je meščanska družba počutila ogroženo. Prav tako je na meščansko družbo vplival 
hegelianizem, ki je v 19. stoletju dominiral med nemškimi intelektualci, posebej med 
zgodovinarji, teologi in pravniki.6 Eden večjih zagovornikov vojne in obenem tisti, ki je videl 
to vojno, kot boj med nemško kulturo in zahodnim materializmom, je bil Thomas Mann. 
Zanikal je kakršnokoli kulturno vrednost zahodnim državam in v delu Gedanken im Kriege se 
je dotaknil celo rasnih komponent, kjer je razlagal sramotno dejanje, da zahodne sile proti 
nemškim četam pošiljajo ne evropske vojake iz kolonij. Tukaj naj še omenimo, da je peticijo 
(intellektuelleneingabe) julija 1915, ki je zahtevala, da se mora bojevati osvajalno vojno, katera 
bi pripeljala do novega ozemlja na zahodu in vzhodu, podpisalo 1,347 profesorjev, učiteljev, 
umetnikov in pisateljev.7 

Nič drugače ni razmišljala nasprotna akademska stran, namreč težko bi imeli tudi na 
drugi strani toliko študentov v vojaških vrstah, če jih ne bi nič spodbujalo. Tako je Henri 
Bergson v nekem govoru rekel, da je to vojna med francosko civilizacijo in nemškim 
barbarstvom. To se je zgodilo po zavzetju mesta Louvain, okoli katerega so potekale ostre 
besede med nemškimi in francoskimi intelektualci.8 Na angleški strani pa je njihovo visoko 
šolstvo bilo že dodobra militarizirano, tako da je bilo malo pred letom 1914 okoli dve tretjini 
angleških študentov, ki so bili tako izurjeni, kot izobraženi v takratni moderni vojaški doktrini. 
Temu nikakor niso mogli konkurirati nemški študentje,9 vendar pa so imeli večjo fanatičnost, 
vsaj na začetku. Tako so vpoklicani, predvsem pa slabo vojaško izurjeni, prostovoljni oddelki 
imeli visoko umrljivost, ko so bili poslani proti dobro izurjenim in poklicnim britanskim 
vojakom. Tako naj ne bi niti Britanci verjeli svojim očem, ko so videli, da proti njihovim 
strojnicam jurišajo nemški prostovoljci. Kot navaja Schröder, naj bi v dneh med 7. in 18. 
novembrom 1914 samo 6. nemška armada, ki je veljala kot armada študentov in šolarjev, imela 
skoraj 11.000 mrtvih, ranjenih ali pogrešanih. To je bilo tudi obdobje največjih izgub v vsej 
vojni.10 Kot smo že omenili, bomo obravnavali nekatere leipziške študente, zato preden 
nadaljujemo, naj še nekaj besed izrečemo o njihovih študenstkih kolegih.  

Na Univerzi v Leipzigu so pričetek vojne pozitivno pozdravili, tako kot na ostalih 
visokih šolah. Delež tistih, ki so se vpisali v zimski semester 1914/15 na leipziško univerzo in 
služili v tem obdobju vojaščino, je bil kar 59 %. V poletnem semestru leta 1915 se je ta odstotek 
zvišal že na 70 % in se v poznejšem obdobju vojne dvignil na 85 %, kar je pomenilo 
nadpovprečnost v primerjavi z ostalimi visokimi šolami. Učiteljski kader na univerzi je 
duhovno podpiral vojno. Tako je tudi Erklärung der Hochschullehrer des deutschen Reiches, 
kjer je šlo za pogled bojevanja in harmonije skozi tako imenovani razum nemške kulture, 
podpisalo 165 od 244 na univerzi delujočih oseb. Zaradi starosti je bilo večini profesorjem 
vojaško služenje zavrnjeno oziroma to ni bilo več možno. Prostovoljci, ki so odšli, pa so med 
drugim bili uporabljeni tudi za uradnike na zasedenih ozemljih. V zimi 1914/15 je 55 od 244 
univerzitetnih učiteljev služilo vojsko na različnih položajih, pri čemer sta zaradi tega najbolj 
utrpeli medicinska in filozofska fakulteta.11 

V našem delu se bomo omejili in se tako samo površinsko dotaknili pisem, pri čemer 
jih ne bomo navajali in analizirali v celoti. Kljub temu bomo z navedenimi citati poskušali čim 
bolje odgovoriti na zastavljeno vprašanje o navdušenju, ter to s pismi periodično prikazati.  

                                                 
5 Jelavich, »German culture,« 43. 
6 Jelavich, »German culture,« 43. 
7 Jelavich, »German culture,« 45–46. 
8 Jelavich, »German culture,« 44. 
9 Schröder, »Verratene Courage,« 8. 
10 Schröder, »Verratene Courage,« 12. 
11 »Die Universität Leipzig im 1. Weltkrieg.« 
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Za očetnjavo 
Izjava za očetnjavo, oziroma v nemščini für das Vaterland, se zelo pogosto omenja v 

pismih, zato, bi morali, ko govorimo o navdušenju na fronti, prej govoriti o pogumu, dolžnosti 
ali razumevanju vojne kot nekaj potrebnega za večji cilj, kot smo že nakazali v uvodu pri tako 
imenovani kulturni vojni. 

Če je bilo ob napovedi vojne večino delavskega in podeželskega prebivalstva pasivnega 
mnenja in so bile še nekaj dni pred napovedjo proti vojne demonstracije v Stuttgartu, pa so bili 
študentje nasprotnega mnenja. Ti so bili večinoma zmeraj v ospredju pri patriotskih zborovanjih 
in pohodih.12 Tako Walter Limmer, študent prava, 3. avgusta 1914 v pismu svojim staršem 
zapiše sledeče: 

 
Hura! Končno imam ukaz: jutri dopoldan ob 11. uri v tukajšnji pisarni. Ure in 
ure sem čakal na moj ukaz. Danes dopoldan bom srečal znanko, mlado damo in 
se skoraj da sramujem, da me bo videla v civilnih oblačilih. Tudi vi moji dobri 
starši, mi boste prav dali: da jaz ne pripadam več v mirni Leipzig. Ljuba mati, 
prosim imej vedno v mislih in pred očmi, to kar sem včeraj v preobratu občutkov 
doumel, da če v teh časih mislimo samo nase in svoje bližnje, bomo mali in 
slabotni. Misliti moramo na našo ljudstvo, očetnjavo, na Boga, in vse kar to 
povezuje, ter le tako bomo pogumni in močni.13 
 
Glede na napisano vidimo, da se je mladenič zelo veselil ukaza na katerega je čakal ure 

in ure. Prav tako se je sramoval civilnih oblačil, kar je moč razumeti kot njegovo navdušenje 
nad uniformo in biti del nečesa velikega v tistem času. Tako tudi svojim staršem pove, da je 
prišel do spoznanja, da v tistih vojnih časih ne sme misliti samo na svoje sorodnike, češ, da to 
naredi človeka malega in šibkega, temveč, kot pravi, je treba misliti na ljudstvo (Volk) in 
domovino oziroma na to, da bodo samo enotni močni. S tem nam to pismo zelo dobro prikaže 
tudi pogled marsikaterega drugega nemškega študenta v tistem obdobju. Seveda se je 
Limmerjevo razpoloženje kmalu spremenilo, tako je v pismu 20. septembra zapisal: 

  
Moji ljubi, dobri starši, dragi sestre in bratje! Tako je, še sam ne morem verjeti, 
vendar je res, da sem (ranjen) na poti k vam in v domovino. Oh, kako sem srečen, 
ponovno videti svetel svet in ne več sveta groze! Končno sem osvobojen 
zatohlih/slabih misli, ki me skozi obdajajo, da vas in vaš svet ne bi nikoli več 
videl. Čeprav ne ravno poseben, temveč je odvraten dogodek prišel vmes, tako 
sem od usode po želji ponovno dobil darilo, da vas bom lahko pogledal še enkrat 
v ljube oči.14 
 
Štiri dni zatem je podlegel ranam. Čeprav to pismo ne dokazuje njegovih političnih 

pogledov, če se tako izrazimo, katere je navedel v prvem pismu, pa je bržkone moč sklepati, da 
se je marsikateremu vojaku ob vseh dogajanjih na fronti, posebej če je zrl smrti v oči, spremenil 
pogled in mnenje, ki ga je imel, preden je odšel na fronto. S tem je smrt bistveno igrala na 
razpoloženje. Tako nam Werner Liebert, prav tako študent prava, zapiše 4. decembra 1914, ob 
novici, da je njegov brat mrtev, sledeče: »Vaše pismo iz dne 26. mi je prineslo žalostne misli, 
da je moj ljubi brat utrpel junaško smrt za nemško zmago.«15 V nadaljevanju piše kako zelo je 
žalosten in da je pričel verjeti v onostransko življenje, pri čemer upa, da bo ponovno videl 

                                                 
12 Schröder, »Verratene Courage«, 9. 
13 Vsi prevodi so avtorjevi. Witkop, Kriegsbriefe gefallener Studenten, 7. 
14 Witkop, Kriegsbriefe gefallener Studenten, 9. 
15 Witkop, Kriegsbriefe gefallener Studenten, 73. 
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svojega umrlega brata Hansa ipd. Tukaj bi se želeli dotakniti tudi tega, kako je zapisal to novico. 
Smrt svojega brata je sprejel kot herojsko smrt za bodočo zmago Nemčije, zato se moramo 
vprašati od kod to mnenje? Preden si poskušamo na to odgovoriti, naj navedemo še pismo 
študenta prava Friedla Dehme, z dne 30. marca 1916: »Že marsikateri od mojih prijateljev je 
dal svoje življenje za očetnjavo, a vendar noben mi ni bil tako blizu kot Otto I.«16 Gre za pismo 
iz sredine vojne in prav tako kaže na to, da gre za smrt s ciljem, torej domovino. Torej od kje 
tak pogled med vojaki oziroma študenti? Že na začetku smo omenili für das Vaterland in 
nacionalno, ter patriotsko usmeritev študentov. Smrt za domovino (Tod fürs Vaterland) in 
patriotsko žrtvovanje (Opfer) pa nima izvora v času prve svetovne vojne, temveč iz zgodnjega 
19. stoletja. Če je bil pojem smrt za domovino v Franciji in Veliki Britaniji omejen na takratno 
sedanjost, je ta pojem v Nemčiji pomenil za prihodnost, v želji po boljši in lepši domovini v 
prihajajočih časih. Ta predstava se je ustvarila v času osvobodilnih vojn izpod Napoleonove 
Evrope, ko še ni obstajala nemška domovina, in se je nato pozneje, ta isti pogled ohranil po 
ustanovitvi nemškega cesarstva kot nacionalne države.17 

Tisto kar je povzročalo smrt na fronti, je bilo seveda bojevanje in pisma vsebujejo veliko 
pripovedi o spopadih. Študent teologije August Hopp prvega marca 1915 zapiše v svojem zelo 
dolgem pismu: 

  
Tam ležimo v ledeno mrzli noči, pod strašnim in težkim topniškim 
obstreljevanjem, ki so ga Francozi vzvratno premestili - ker zgoraj na vrhu, ki se 
od kraja strmo dviga, besnijo boji – vsak trenutek pričakujemo, da bo strašanska 
smrt in uničenje doletelo naše vrste. – končno je po tri urnem dolgem čakanju 
prišla sprostitev: »Naprej!/Na juriš!«18 
 
O tem, da je artilerija povzročala veliko žrtev, neprestano navajajo tudi drugi. Toda pri 

tem zelo dolgem pismu se ne zasledi samo opisovanje bojev, temveč lahko v navedenem citatu 
zasledimo tudi pogum. Čeprav skozi celotno pismo piše o bedi, žrtvah, bojih, trpljenju ipd., pa 
vseeno navede kako je končno (endlich) pričakal ukaz za napad. Seveda to nikakor ne kaže 
navdušenja nad vojno, vendar si lahko to razlagamo kot neučakanost in mogoče celo željo po 
spopadu. V istem pismu ponovno navede željo po ukazu (Da endlich kam das Befehl), proti 
koncu pa je napisal tole: 

 
Seckinger in Plemmer nista bila mrtva, ampak težko ranjena. Seckinger je dobil 
prečno preko oči granatno črepinjo. Obe oči je ven iztrgalo in poškodovalo 
možgane. Revež je bil še živ in pri zavesti, ko sem mu podal roko za večno slovo, 
in rekel: »Bili ste zvesti vse do smrti, predajam vas v božje roke!«, »Živite 
dobro!«, mi je odgovoril. Štiri ure pozneje je umrl.19 
 
Tudi tukaj ni nobenega navdušenja, ampak lahko govorimo o kameradstvu, ki se je 

razvilo med vojaki, in o trdni zvestobi. Prav tako je pred smrtjo poudarjena zvestoba, ki je 
bržkone namenjena domovini. Ne smemo pozabiti, da je bila pri vseh študentskih organizacijah 
priljubljena pesem; »Burschen heraus! Wenn es gilt fürs Vaterland, treu dir Klingen dann zur 
Hand.« V neki drugi popularni pesmi pa so peli; »Deutschlands Söhne, laut ertöne/ Unser 
Vaterlandsgesang! / Vaterland, du land des Ruhmes, / Weih zu deines Heiligtumes / Hütern uns 
auf lebenslang! / Hab und Leben dir zu geben / sind wie allesamt bereit, / sterben gern zu jeder 

                                                 
16 Witkop, Kriegsbriefe gefallener Studenten, 245. 
17 Hettling in Jeismann, »Der Weltkrieg als Epos,« 175. 
18 Witkop, Kriegsbriefe gefallener Studenten, 36. 
19 Witkop, Kriegsbriefe gefallener Studenten, 46. 



Vojno navdušenje na fronti skozi prizmo pisem padlih študentov iz Leipziga 
 

 
91 

 

Stunde, achten nicht der Todeswunde, / wenn das Vaterland gebeut.« Študentske vojaške pesmi 
so bile bolj redke, pa vendar so jih na splošno zelo pogosto uporabljali oziroma prepevali v 
študentskih društvih – bratovščinah in kot pravi Schröder, se je oblikovala prisega med študenti 
in tudi drugimi, da bodo žrtvovali lastno kri za domovino.20 

Johannes Hass, ki je bil študent teologije, je 24. marca 1915 zapisal bolj negativno 
mnenje glede vojne: 

 
Utrujen od vojne, kot večina, ki je tukaj od začetka. To ni nikakršno navdušenje, 
kot si vi doma predstavljate – nobeno navdušenje, samo jeza, kjer ni nobenih 
ujetnikov in sočustva do sovražnika, ki ima tudi doma ženo in otroke. 21  
 
Iz citata lahko razberemo, da ni nobenega navdušenja, kot naj bi se takrat prikazovalo 

civilnemu prebivalstvu. V sledečih pismih se njegovo pisanje zelo spremeni. Tako 27. aprila 
1915 zapiše: 

 
Ti si nezadovoljen, da ne moreš s svojim življenjem tako kot ostali neposredno 
služiti očetnjavi. Glede tega imaš prav. Kajti je nekaj velikega, v tem svetovnem 
spopadu prisostvovati in tako biti soodgovoren.22  
 
Komu je pisal ni moč razbrati, vendar pa lahko razberemo njegovo doživetje vojne. Če 

je v prvem pismu pisal o nezadovoljstvu, je nato v prihajajočih pričel poudarjati zvestobo 
domovini. Vsekakor pa v istem pismu, ki je namenjeno tej osebi navaja, da naj izkoristi čas, ki 
ga ima za osebno rast, saj ga on ni imel.23 Za spreminjanje mnenj vojakov na fronti moramo 
imeti v mislih tudi propagandne časopise (Feldpressestelle, Armeezeitungen).24 

Vsi so pričakovali kratko vojno, ki pa to nikakor ni bila.25 Omenili smo že navdušenje 
ob pričetku vojne. Poznejše navdušenje, se še vedno ponavlja, vendar bomo to raje poimenovali 
čast in dolžnost do domovine. Tako je Max Görler – študent filozofije 9. junija 1916 pisal 
prošnjo očetu za njegovo dovoljenje, da se lahko javi v vojsko: »Ljubi oče! Lepo te prosim za 
dovoljenje, da se lahko javim dne 17. junija v Erfurtu kot vojaški prostovoljec.« 26 Padel je 14. 
septembra 1916 pri Verdunu v dvajsetem letu starosti. Nam pa pismo študenta teologije Willa 
Neumanna, ki je bilo napisano 4. julija 1916, pove o takratnem mnenju in razpoloženju vojakov: 
»Naši vojaki, ki so tukaj na bojišču, so veliko bolj dovzetni, kot tisti v Garnizonu. Tukaj se 
enostavno bolje ve, zakaj se bori in kaj se bo doseglo.«27 Iz tega lahko izhajamo in kar smo do 
zdaj navedli, da so si mladeniči, preden so prišli na fronto, zelo verjetno delili neko navdušenje, 
ki je bilo prisotno v civilni družbi ali v kasarnah. Po prihodu na fronto se je njihovo navdušenje 
spremenilo v občutek dolžnosti in časti do domovine, ki so jo morali opraviti. V pismih se 
neprestano omenja beda, smrt, tegobe ipd., pa vendar se vedno zraven poudarja, da je vse to za 
dobrobit prihodnosti domovine oziroma za Vaterland. 

 
 
 
 

                                                 
20 Schröder, »Verratene Courage«, 7. 
21 Witkop, Kriegsbriefe gefallener Studenten, 155. 
22 Witkop, Kriegsbriefe gefallener Studenten, 157. 
23 Witkop, Kriegsbriefe gefallener Studenten, 158. 
24 Lipp, »Heimatwahrnehmung,« 230. 
25 Schröder, »Verratene Courage,« 11. 
26 Witkop, Kriegsbriefe gefallener Studenten, 206. 
27 Witkop, Kriegsbriefe gefallener Studenten, 239. 
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Zadnja leta vojne 
Študent teologije Friedrich Georg Steinbrecher je 13. marca 1916 zapisal: 
 
Živci so že dodobra uničeni. Nekateri se zlomijo. Pred bojem nič ne jejo in nič 
ne spijo. Pa vendar občudujem nekatere može šibkega videza, kako se na nogah 
držijo. Nemci imajo prekleto dobro hrbtenico/vzdržljivost.28 
 
Te besede nam brez dvoma pričajo o katastrofalnem stanju na fronti in obenem 

trdoživosti teh ljudi, ki so vse to prenašali. Hans Mierisch, ki je študiral filozofijo, je 5. januarja 
1917 zapisal: »Ne da je zaradi tega boj in naša vojna, kot v celoti obravnavana izgubila na 
vrednosti.« 29 Citat iz njegovega pisma dobro prikaže, da njihovo mnenje o vojni še vedno ostaja 
isto in ni izgubilo smisla. Študent filozofije Helmut Zschuppe gre še nekoliko dalje in 10. 
septembra 1917 zapiše: 

 
Ponovno sem se javil k enoti; kajti v meni je nemir. Sovražim kuhinjsko mizo, 
kjer trenutno pišem. Izgubljam potrpežljivost glede uspeha; podeželje želim na 
stran potistniti, saj me zmede. Jaz moram na bojno linijo. Moram ponovno 
slišati, kako se izstrelki iz cevi dvigajo in v dolini opustošenje odmeva.30 
 
Bržkone nam to prikazuje voljo do vojne oziroma bojevanja, pri nekaterih 

posameznikih. Moramo pa upoštevati, da Hansovo pismo meji že na vojaka, ki bi mu danes 
verjetno pripisali vojne travme. Treba je vedeti, da je marsikdo izgubil veliko tesnih prijateljev 
na bojišču, kot to 24. julija 1916 navaja Adolf Beck, študent prava: »Zdaj nas je zapustil tudi 
zadnji iz našega malega kroga. Iänecke, Brehmer, Meier, Rossow. Zdaj sem popolnoma 
zapuščen!«31 Tako je lahko tudi Hans tam razvil večje prijateljstvo in povezanost kot v civilnem 
življenju. Pismo maturanta Gottfrieda Schmidta iz Leipziga ob koncu vojne prikaže, da je 
mnenje za obrambo domovine še prisotno med mladimi študenti, saj 5. avgusta 1918 zapiše: 
»Končno lahko tudi jaz moji preljubi domovini v bran stopim! Ne imejte skrbi, moje življenje 
je v božjih rokah.«32 Po štirih letih vojne vidimo, da je misel na Vaterland še vedno obstajala, 
kot je pri Limmerju leta 1914. Prav tako iz Gottfriedovega pisma 5. oktobra 1918 razberemo, 
da upanje na lepšo prihodnost še ni zamrlo: »To mi je ponovno na misel prišlo: naj izpade vojna, 
kakor hoče, saj mora biti dobro za nas! Zato imamo enega Boga, ki je naš oče.«33 Za tega 
mladeniča se žal ni dobro končalo. Padel je 31. oktobra 1918 na Flamskem, torej 11 dni pred 
koncem vojne. Kakšna je bila takrat prihodnost njihove Vaterland, je danes vsem dobro znano. 

Sklep 
Navdušenje nad vojno se je razvilo v meščanski družbi, od koder se je nato preneslo na 

ostale družbene razrede. To navdušenje je povzročilo, da so se v vseh takrat v vojni nahajajočih 
državah mladi kot vojaški prostovoljci javili, da služijo svoji domovini. Prav tako je večina 
akademskega sveta podpirala vojno in brez njihove podpore si težko predstavljamo, da bi mladi 
v tako velikem številu prostovoljno vstopili v vojaške vrste.34  

Glede na do zdaj napisano in analizirano lahko rečemo, da so študentje iz Leipziga ob 
začetnem navdušenju nad vojno bili deležni vojnega navdušenja nekako do prvih spopadov. 
Nato se to navdušenje razvije v domovinsko nujo ali drugače rečeno, vse za domovino, tudi 
                                                 
28 Witkop, Kriegsbriefe gefallener Studenten, 284. 
29 Witkop, Kriegsbriefe gefallener Studenten, 296. 
30 Witkop, Kriegsbriefe gefallener Studenten, 331–332. 
31 Witkop, Kriegsbriefe gefallener Studenten, 226. 
32 Witkop, Kriegsbriefe gefallener Studenten, 349. 
33 Witkop, Kriegsbriefe gefallener Studenten, 349. 
34 Mommsen, »Der Erste Weltkrieg,« 26. 
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svoje življenje. Brez dvoma je bilo začetno navdušenje nad vojno polno patriotizma in 
nacionalizma, ki se je nato preneslo na bojišče. Ravno ta patriotizem in ideja, želja po boljši 
domovini, je bilo tisto, kar jim je dalo moč preživeti vsa gorja, tegobe, nevšečnosti ipd. Pri tem 
je pomagala tudi filmska industrija, ki je leta 1916 poskušala obuditi navdušenje iz leta 1914 in 
pri tem prepričati prebivalstvo, da vzdrži do končne zmage. Pruski vojni minister Hollweg je 
bil mnenja, da mora film prikazati pomen vojne in junaška dejanja nemških vojakov, ter kot že 
rečeno ustvariti podobno navdušenje, kot je bilo v pričetku vojne.35 Poleg filma so brez dvoma 
na mnenje vplivala tudi že omenjena propagandna časopisja (Feldpressestelle, 
Armeezeitungen).36 Bržkone so študentski krogi večinsko podpirali vojno do zadnjih dni, zato 
se je iz navdušenja razvila v »vse za domovino!«. Težko si drugače predstavljamo Gottfrieda, 
da bi s tako željo vstopil prostovoljno v vojaške vrste, če ne bi bilo med študenti nikakršne 
borbene vneme in patriotizma. Še toliko bolj je akademike, ali bolje rečeno študente, prizadel 
konec vojne in poraz. Takoj v povojnem času, ko so bili ustvarjeni Freikorpsi,37 naj bi bilo po 
ocenah v teh odredih 33 % takratnih nemških študentov. Prav tako je dosti študentov 
nadaljevalo svojo vojaško kariero v novi nemški državi. Nekateri, predvsem tisti iz Freikorpsov, 
so se pozneje pridružili SA in NSDAP 38. Slednji so poraz smatrali za sramotnega in to je 
privlačilo marsikaterega bivšega študenta iz veteranskih vrst. 39 

Sklenemo lahko, da so študentje, ki smo jih obravnavali, v veliki meri smatrali vojno 
kot nujo za obrambo domovine in jemali svojo vojaško dolžnost kot čast, ki jo morajo opraviti 
za dobrobit nemške države, neglede kolikšno ceno bodo za to plačali. V pismih je zaslediti tudi 
navedbe, da vedo, da se ne bodo več vrnili domov, vendar je take in podobne stavke potrebno 
pazljivo analizirati. Brez dvoma so marsikaj zamolčali ali kaj tudi napisali, kar so drugače 
doživeli, pa vendar nam vseeno pisma prikažejo neko približno sliko dojemanja vojne z njihove 
strani. Prav tako upamo, da smo s tem kratkim delom uspeli prikazati in odgovoriti na naše 
zastavljeno vprašanje, namreč za bolj jasno sliko bi bile potrebne nadaljnje in bolj podrobne 
raziskave. 
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Saša Skok 

Šubičeva gimnazija in njena okolica skozi zgodovino 

Povzetek 
Šubičeva gimnazija, imenovana tudi Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana, II. gimnazija v 
Ljubljani ali nunska šola, danes leži sredi gosto pozidanega in prometnega središča Ljubljane, 
v času njenega nastanka pa se je ob njej razprostiral ostanek nunskega vrta ljubljanskih uršulink. 
Načrt za starejši del stavbe iz 40. let prejšnjega stoletja je delo slavnega slovenskega arhitekta 
Jožeta Plečnika, ki je pozornost namenil tako razgibanemu oblikovanju pročelja kot tudi 
funkcionalnosti šolskega poslopja. Kasnejši prizidek je bil dodan v sklopu projekta ureditve 
Trga revolucije arhitekta Edvarda Ravnikarja, ki ga je začel načrtovati sredi 60. let 20. stoletja. 
Stavba še danes služi svojemu prvotnemu namenu in nudi prostor gimnazijskim učilnicam ter 
lokalom z velikimi izložbami v pritličju. 

Abstract 
Šubičeva gimnazija, also known as the Jože Plečnik Grammar School, the Second Gymnasium 
of Ljubljana or the Ursuline Gymnasium, is now located in the middle of the built-up centre of 
Ljubljana, but when the school was built, there was a monastic garden belonging to the 
Ursulines of Ljubljana spreading out next to it. The plan for the older part of the building dates 
back to the 1940s. It was designed by the famous Slovenian architect Jože Plečnik, who paid 
attention not only to the diverse design of the facade but also to the functionality of the school. 
The later added extension was a part of the redesign of the Republic Square by Edvard Ravnikar, 
who started the project in the middle of the 1960s. The building still serves its original purpose 
and provides space for classrooms and shops with large windows on the ground floor. 

 
Ključne besede: Šubičeva gimnazija, Jože Plečnik, Edvard Ravnikar, uršulinski samostan. 

 
*** 

Uvod 
Med svojim raziskovanjem in pisanjem sem skušala stavbo na Šubičevi ulici, v kateri 

danes domuje Gimnazija Jožeta Plečnika Ljubljana, in njen razvoj obravnavati kot del 
obsežnejšega mestnega področja – vključno s Kongresnim trgom in Šelenburgovo ulico 
(današnjo Slovensko cesto), Trgom revolucije, samostanskim kompleksom uršulink ter samo 
Šubičevo ulico, katere izgradnja je potekala skoraj sinhrono z izgradnjo gimnazije. Iz tega 
razloga je članek prikrajšan za množico podatkov, ki bi se jih dalo zapisati o sami stavbi, ki je 
delo dveh slovenskih mojstrov arhitekture – Jožeta Plečnika in Edvarda Ravnikarja. Opis le-te 
je vključen predvsem kot prikaz vključevanja novogradnje v obstoječe mestno tkivo. 

Opis stavbe in njena umestitev v prostor 
Poslopje gimnazije lahko v grobem razdelimo na dva dela: na starejšega (in večjega) ter 

na mlajši prizidek, ki gleda proti zahodu (proti Trgu republike oz. Maximarketu). Fasada 
osrednjega (prvotnega, starejšega) dela, ki je obrnjena na Šubičevo ulico, je razdeljena na devet 
vertikalnih okenskih osi, ki so med seboj ločene s pravokotniki iz grobega ometa, razen dveh 
na skrajni levi, ki sta nekako »zraščeni« skupaj. Portal je postavljen na tretjo os z leve, torej 
povsem asimetrično, in je del rizalita, ki izstopa iz fasade (čez pritličje in prvo nadstropje v 
samo eni okenski osi). Nad portalom je sklepnik, čez katerega poteka profilirani venec (od 
kapitela levega do kapitela desnega pilastra ob portalu). V vhod je vključeno tudi polkrožno 
zaključeno okno. Dvokrilna vrata so masivna (iz kovine in kovinske mreže). 
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Stavba ima pritličje in tri nadstropja (na skrajni levi je nad tretjim nadstropjem vidno še 
dodatno nadstropje). Opazna je razdelitev na tri dele: spodnje nadstropje (v katerem so gostinski 
in poslovni lokali, zato so tu velika izložbena okna), glavni del (tri nadstropja s polkrožnimi 
okni) in zgoraj venec. Celotna fasada je tako horizontalno poudarjena. Med pritličjem in prvim 
nadstropjem je širok zidec med dvema venčnima zidcema. V vseh naslednjih nadstropjih se 
ponovi naslednji vzorec: dva vzporedna zidca – na enem stoji okno, drugi pa ga preseka v 
sredini (zgoraj je polkrožno okno, obrobljeno s širokim polkrožnim lokom, ki torej stoji na 
zidcu). Fasada je okrašena z geometrijskimi liki v grobem reliefu, izstopajoči deli jo naredijo 
razgibano. Zgoraj (pod streho) lahko vidimo kockasti konzolni zidec, ob strešnem robu pa 
sklenjeno balustrado. 

Na zadnji strani (ta gleda proti Plečnikovem trgu) je fasada povsem drugačna, veliko 
bolj preprosta in zadržana, brez posebnih dekorativnih elementov. Razdelimo jo lahko na dva 
dela: levega (s tremi nadstropji) in desnega (s štirimi nadstropji). Oba sta členjena z enostavnimi 
velikimi horizontalnimi okni. 

Novejši prizidek, obrnjen proti Maximarketu in Trgu republike, predstavlja povsem 
drugačen in modernejši arhitekturni slog. Sestavljata ga dva volumna, tisti bližje starejšemu 
delu gimnazije ima tri nadstropja, drugi pa le dve. Fasada je na obeh straneh (tisti, obrnjeni proti 
Šubičevi ulici, in tisti, obrnjeni proti Plečnikovem trgu) enaka: višji volumen v zgornjem 
nadstropju nima oken, v spodnjih dveh pa ima dve manjši okenski odprtini, nižji volumen pa 
ima v obeh nadstropjih velika horizontalna okna. Prizidek je sicer v trinadstropnem delu visok 
enako kot gimnazija, v smeri proti Maximarketu pa se v dvonadstropnem delu občutno zniža. 
S starejšo stavbo se ujema tako po širini poslopja kot tudi po namembnosti – v pritličju je prostor 
za gostinske oziroma poslovne lokale, v višjih nadstropjih pa so gimnazijske učilnice. 

Fasada je v nadstropjih sestavljena iz kamnitih plošč in daje precej zaprt vtis, pritličje 
pa je v nasprotju skoraj v celoti zastekljeno. Pročelje se precej razlikuje od fasade starejše stavbe 
– ni tako enakomerno, členjeno in razgibano. Stran, ki je obrnjena proti Maximarketu, 
pravzaprav nima oken in je torej v celoti zaprta. Okna so samo v tretjem nadstropju osi, ki je za 
eno nadstropje višja – tako se torej ustvari prostor za okenski odprtini, ki pa sta tako visoko (in 
delno zakriti), da ju z ulice precej težko opazimo. 

Preko trakta ob Slovenski cesti (na vzhodu) se poslopje gimnazije (starejši del) povezuje 
s kompleksom uršulinskega samostana, prostor se tu odpira naprej v park Zvezda in Kongresni 
trg. Na drugi strani Šubičeve ulice stoji poslovno-trgovski objekt Konzorcij, na drugi strani 
križišča Šubičeve s Slovensko cesto pa stavba Kazine. Gimnazija je postavljena v gosto pozidan 
center mesta, tu je ogromno gospodarskih, kulturnih in upravnih stavb, v neposredni bližini sta 
namreč tudi parlament in Cankarjev dom. Zaradi množice objektov reprezentativnega značaja 
je v okolici veliko odprtih in zelenih površin, ki preprečujejo vtis prenatrpanosti – park Zvezda, 
Kongresni trg, Plečnikov trg in Trg republike. 

Uršulinke in njihova izobraževalna dejavnost 
Uršulinski red je leta 1535 ustanovila sv. Angela Merici (1474–1540).1 V Ljubljani 

(kamor so prišle iz Gorice) so se redovnice naselile 22. aprila leta 1702 na povabilo Jakoba pl. 
Schellenburga.2 Njihovo delovanje je bilo, poleg molitve in duhovnega življenja, osredotočeno 
predvsem na poučevanje in vzgojo deklet. To je ljubljanski uršulinski samostan rešilo pred 
ukinitvijo v času vladanja Jožefa II., svojo dejavnost so redovnice opustile le konec 18. stoletja 
(v času francoskih vojn) in po drugi svetovni vojni. Njihova dekliška šola (ustanovljena leta 
1703) je bila 170 let edina ustanova, namenjena izobraževanju deklet v Ljubljani. V 80. letih 
19. stoletja so poučevale že osem razredov, v letih 1869–1870 so odprle učiteljišče, leta 1894 
prvo dekliško meščansko šolo in leta 1929/1930 prvo žensko realno gimnazijo. Po drugi 

                                                 
1 Resman, Uršulinke v Ljubljani, 7. 
2 Hojan, »Uršulinske šole od prihoda do leta 1945,« 163. 



Šubičeva gimnazija in njena okolica skozi zgodovino 
 

 
97 

 

svetovni vojni so jim bila poslopja (vključno s samostanom) odvzeta, izobraževalna dejavnost 
pa s tem prekinjena. Po denacionalizaciji v 90. letih 20. stoletja jim je bila lastnina vrnjena in 
delo uršulink z mladimi se danes nadaljuje.3 

Uršulinski samostan v Ljubljani 
Prostor za zidavo uršulinskega samostana je verjetno izbral Jakob Schell pl. 

Schellenburg. Celoten kompleks je bil postavljen na novo in precej daleč od mesta, na območju, 
kjer so se nahajala gospodarska poslopja in vrtovi bogatih plemiških družin.4 Samostan se je 
gradil med letoma 1713 in 1717,5 cerkev pa med letoma 1718 in 1726.6 

Baročnemu kompleksu uršulinskega samostana so med letoma 1888 in 1889 prizidali 
šolsko poslopje (slika 1) ob današnji Slovenski cesti (ta del stavbe danes povezuje uršulinsko 
cerkev in Šubičevo gimnazijo).7 Zasnoval ga je Franc Falleschini, po ljubljanskem potresu (leta 
1895) pa ga je okrog leta 1900 za eno nadstropje nadzidal Jakob Accetto.8  

Na zgodnejših fotografijah lahko vidimo, da je bilo prvotno pritličje precej podobno 
današnjemu, na kasnejših pa je očitno spremenjeno, saj že od daleč lahko opazimo sijoče arkade 
(slika 2). Načrt zanje je leta 1930 naredil Jože Plečnik, dokončane pa so bile leta 1936 za potrebe 
knjigarne Nove založbe. Polja med arkadami so bila okrašena z dvobarvnimi sgraffiti9 Franceta 
Kralja. Arkade so bile podaljšane leta 1936 in po načrtu Lada Khama še leta 1940, sgraffiti pa 
so bili obnovljeni leta 1953. Pritličje je do 60. let 20. stoletja ostalo zaprto, nato pa je postalo 
prehodno. Knjigarna je bila podrta, sgraffiti pa prekriti z ometom.10 

Kongresni trg, park Zvezda in Šelenburgova ulica 
Nasproti samostana (preko Šelenburgove ulice oziroma današnje Slovenske ceste) se je 

razprostiral Kongresni trg s parkom Zvezda. Trg je dobil ime po kongresu Svete alianse, ki ga 
je Ljubljana gostila leta 1821, park pa po parkovnih poteh v obliki osmerokrake zvezde. 
Šubičevi gimnaziji najbližja stavba na trgu je Kazina, ki je bila zgrajena med letoma 1836 in 
1838. Predstavljala je središče družabnega življenja, a je »pozneje dobila povsem nemškutarni 
značaj.«11 Njeno pravo nasprotje je predstavljala ljubljanska Narodna čitalnica (ustanovljena 
20. oktobra 1861),12 ki je delovala nasproti v Koslerjevi (Puechentallovi) palači. Ta je bila 
zgrajena sredi 18. stoletja po načrtih Candida Zullianija. Prvotni načrt ni bil nikoli izveden, a je 
hiša vseeno pomembno zaznamovala podobo Šelenburgove ulice.13 

Približno desetletje pred zidavo Šubičeve gimnazije je Plečnik še zadnjič temeljito 
preuredil Kongresni trg. Kostanje v parku so zamenjale platane, trg je bil na novo tlakovan, 
dodani so bili kamniti stebrički in znamenje sv. Trojice.14 Leta 1932 so pred uršulinsko cerkvijo 
po njegovem predlogu postavili tudi stopnišče z balustrado. V začetku 40. let 20. stoletja so v 
parku postavili spomenik kralju Aleksandru, prestavili in obnovili pa so tudi javni vodnjak, ki 
je stal na spodnji strani drevoreda.15  

 

                                                 
3 Resman, Uršulinke v Ljubljani, 6–9. 
4 Resman, Uršulinke v Ljubljani, 15–16. 
5 Hojan, »Uršulinske šole od prihoda do leta 1945,« 163. 
6 Stopar, Sprehodi po stari Ljubljani, 145. 
7 Lazarini in Sapač, Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem, 485. 
8 Resman, Uršulinke v Ljubljani, 19. 
9 Sgraffito je način krašenja sten, pri katerem se na površino nanese več plasti ometa različnih barv (vsaj dve), 
umetnik pa nato spraska posušen omet tako, da nastane slika. 
10 Hrausky, Koželj in Prelovšek, Plečnikova Ljubljana, 20–21. 
11 Stopar, Sprehodi po stari Ljubljani, 139–140, 151. 
12Klemenčič, »Glasbeni prispevek slovenskemu narodnemu prebujanju,« 105. 
13 Šumi, »Koslerjeva (Puechentallova) hiša,« 108–110. 
14 Resman, Uršulinke v Ljubljani, 18–19. 
15 Žabota, Kongresni trg, 26–27. 
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Šubičeva ulica 
12. decembra 1893 je občinski svet na seji sklenil, da novo ulico ob Deželnem muzeju 

za Kranjsko – Rudolfinumu (današnjem Narodnem muzeju Slovenije), ki je segala do 
železniške proge, poimenuje Šubičeva ulica.16 Ta se je zaradi uršulinskih vrtov za dolga leta 
ustavila ob Muzejski ulici, kasnejšem Trgu narodnih herojev.  

Že leta 1936 so v dnevniku Jutro zapisali, da naj bi nekaj let prej potekali dogovori med 
mestno občino in uršulinkami glede odkupa majhnega dela vrta in izpeljave Šubičeve ulice v 
Šelenburgovo. Nune naj bi bile pripravljene na dogovor in so menda že zaprosile za dovoljenje, 
potem pa so se pogajanja iz neznanega razloga ustavila.17  

Kasneje je v Jutru konec leta 1940 izšel članek, ki je napovedoval podaljšanje Šubičeve 
ulice do Kongresnega trga. V ta namen naj bi se podrla ena hiša in osem metrov tedanjega trakta 
uršulinske šole ob Šelenburgovi ulici (slika 3). Omenjeno je tudi, da se je že nekaj tednov prej 
začela zidava uršulinske gimnazije.18 Časopis Slovenski dom je 21. junija 1941 poročal, da 
podirajo Šinkovčevo trgovino s čevlji, ki je bila ovira na poti Šubičeve ulice do Kongresnega 
trga.19 Malo manj kot leto kasneje (aprila 1942) je isti časopis omenjal, da je bila Šubičeva ulica 
sicer že leto prej podaljšana, a še vedno ne povsem urejena – cestišče so morali še dodatno 
utrditi in asfaltirati.20 

Odločitev uršulink za zidavo gimnazije 
Ljubljanske uršulinke so se že pred izgradnjo nove gimnazije ukvarjale s poučevanjem 

otrok v šolskih traktih ob Šelenburgovi ulici. Zaradi želje po razširitvi šolskega programa na 
dekliško gimnazijo so Pokojninskemu zavodu prodale zahodni del svojega vrta21 in tako zbrale 
potrebna sredstva za gradnjo novega poslopja. Na tem območju (današnji Veselova in 
Valvasorjeva ulica) je Pokojninski zavod v letih 1939–1941 zgradil bloke (arhitekt je bil 
Vladimir Šubic).22 O zidavi moderne stanovanjske stavbe je septembra 1939 poročal tudi 
dnevnik Jutro.23 

Novo šolsko poslopje naj bi stalo ob novi ulični črti, ki je nastala z regulacijo Šubičeve 
ulice, torej pravokotno na obstoječe šolske trakte ob Slovenski cesti.24 

Plečnikov načrt 
Projekt se je že na začetku zapletel z izbiro arhitekta. Načrt so uršulinke hotele najprej 

zaupati Antonu Suhadolcu (ki je kasneje vodil zidavo), nato Emilu Navinšku (ki je imel po 
načrtovanju šole v Spodnji Šiški in bežigrajske gimnazije že veliko izkušenj z zidavo šolskih 
poslopij), na koncu pa sta se oba umaknila in leta 1939 načrtovanje II. gimnazije v Ljubljani 
(oz. nunske šole) prepustila mednarodno uveljavljenemu Jožetu Plečniku.25  

Ta je, značilno za svoj slog, več pozornosti namenil zunanjosti kot notranjosti.26 
Upošteval je lego stavbe, ki je le redko obsijana s soncem, zato je želel fasado razgibati z 
različnimi teksturami ometa.27 Geometrijska polja v pranem ometu je preizkušal tudi na drugih 

                                                 
16 »Seznam ljubljanskih cest, ulic in trgov z opisom,« 117. 
17 »Kako uredimo Ljubljano?,« 3. 
18 »Šubičevo ulico bodo podaljšali,« 5. 
19 »Ljubljana: Samo zidovi,« 2. 
20 »Blizu Tivolija živahno delajo,« 3. 
21 Verjetno pred letom 1939, saj se je takrat že začelo Šubičevo načrtovanje blokov. 
22 »Stanovanjska hiša Pokojninskega zavoda,« 132. 
23 »Pokojninski zavod zazida nunski vrt,« 3. 
24 Krečič, Jože Plečnik, 238. 
25 Krečič, Jože Plečnik, 238. 
26 Grabrijan, Plečnik in njegova šola, 176–177. 
27 Gostiša in Prelovšek. Arhitekt Jože Plečnik: 1872–1957, 98. 
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projektih, recimo svoji hiši na Karunovi ulici v Ljubljani. Vključevanje oken nad vhodom v 
sklop portala je prav tako ena od značilnosti Plečnikove šole.28 

Plečnik je precej spremenil svoj prvotni načrt, ki je poleg manjše balustrade na 
dodatnem strešnem nadstropju in drobnega dimnika predvideval, da bo del stavbe 
štirinadstropen, del pa trinadstropen – višina gimnazije bi se tako spuščala. Na zahodni strani 
poslopja naj bi bil stranski vhod in pet okenskih osi, a je bil tja leta 1966 dodan prizidek Edvarda 
Ravnikarja,29 kar je onemogočilo dostop preko stranskega vhoda. V pritličju so bila okenska 
polja razdeljena s stebri, a so bili ti kasneje odstranjeni.30 Ker se stebri še pojavljajo na 
fotografiji iz leta 1963, sklepam, da niso bili odstranjeni v sklopu širitve Slovenske ceste na 
začetku 60. let, ampak verjetno v drugi polovici 60. let, v času gradnje prizidka. Prezidava 
pritličja je delo Antona Bitenca, ki je tudi sicer sodeloval pri Ravnikarjevem projektu Trga 
Revolucije.31 

Zadnja fasada, obrnjena proti Plečnikovemu trgu in uršulinskemu samostanskemu 
kompleksu, je popolno nasprotje tiste, obrnjene proti Šubičevi ulici, saj je zelo zadržana in 
racionalna.32 Razlog za to je povsem preprost – Plečnikov trg je bil v času zidave gimnazije še 
skrit očem javnosti, javen je postal šele v 60. letih 20. stoletja.33  

Šubičeva gimnazija je bila premišljeno umeščena v svoje takratno okolje. Segmentna 
okna po svoji obliki močno spominjajo na arkade na Slovenski cesti, ki jih je Plečnik načrtoval 
desetletje prej. Po višini stavba ne izstopa, četrto nadstropje, ki ga je arhitekt prvotno načrtoval 
in bi gimnazijo naredilo višjo od vseh sosednjih stavb, je sedaj skrčeno na prostor ene učilnice, 
ki je pomaknjena povsem proti Plečnikovemu trgu. Glede na to, da trg v času zidave gimnazije 
ni bil javno dostopen in je bila ta vidna le s Šubičeve ulice in Slovenske ceste, domnevam, da 
je Plečnik hotel dodatno nadstropje zakriti in višino stavbe uskladiti z ostalimi. 

Plečnik je precej premisleka namenil tudi uporabnosti stavbe. Učilnice je obrnil proti 
vrtu (Plečnikovemu trgu), na ulično stran pa je postavil hodnik v širini učilnice, ki je dovolj 
širok, da služi kot večnamenski prostor v času različnih šolskih prireditev. Prav tako je vhod 
postavil asimetrično – bližje starejšim šolskim traktom ob Slovenski cesti – v primeru, da bi se 
stavbi kasneje povezali. Po drugi svetovni vojni (in kasneje spet po letu 1966) so učilnice uredili 
tudi v pritličju.34 

Temeljni kamen za zidavo Uršulinske gimnazije je bil položen spomladi leta 1941, 
zaradi divjanja druge svetovne vojne pa je bila ta končana šele leta 1947.35 

Spreminjanje območja do Ravnikarjeve ureditve Trga revolucije 
V drugi polovici 50. let 20. stoletja je bila po načrtih arhitekta Vinka Glanza na Šubičevi 

ulici zgrajena Skupščina Republike Slovenije.36 Območje je tako začelo postajati tudi politično 
središče Ljubljane. 

Kljub temu da je mesto z urejanjem dodatnih stranskih ulic (tudi Šubičeve) želelo 
prometno razbremeniti Slovensko cesto, se načrt ni izkazal za uspešnega. Po sredini stoletja so 
zahteve po njeni širitvi postajale vse glasnejše. V bližnji okolici Šubičeve ulice sta bili (glede 
na zemljevide in fotografije) kritični dve točki: prva ob Koslerjevi palači in druga od 
uršulinskega samostana v smeri proti Mirju. Kljub želji, da bi ohranili čim več stavb, se mnoge 

                                                 
28 Krečič, Jože Plečnik, 238–239. 
29 Hrausky, Koželj in Prelovšek, Jože Plečnik: Dunaj, Praga, Ljubljana, 196. 
30 Krečič, Jože Plečnik, 238–239. 
31 Achleitner in sod., Edvard Ravnikar: Architect and Teacher, 157. 
32 Hrausky, Koželj in Prelovšek, Jože Plečnik: Dunaj, Praga, Ljubljana, 196. 
33 Hrausky, Koželj in Prelovšek, Plečnik's Ljubljana, 19. 
34 Hrausky, Koželj in Prelovšek, Plečnik's Ljubljana, 18–19. 
35 Gostiša in Prelovšek, Arhitekt Jože Plečnik: 1872–1957, 98. 
36 Register nepremične kulturne dediščine. 
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niso uspele izogniti rušenju, med njimi so najbolj znani primeri Koslerjeve,37 Wurzbachove38 
in Bonačeve hiše.39 Tako se je Slovenska cesta na začetku 60. let 20. stoletja temeljito razširila, 
trend njene širitve pa ni trajal prav dolgo: danes se namreč cesta ponovno vedno bolj zapira za 
promet, vprašanje pa ostaja, če je bilo potemtakem rušenje stavb približno pol stoletja nazaj 
zares potrebno. 

Ravnikarjev prizidek 
V drugi polovici 20. stoletja se je mestno središče s svojimi gospodarskimi, kulturnimi 

in političnimi dejavnostmi nezadržno širilo. Arhitekti so se na natečaju leta 196040 potegovali 
za prevzem projekta ureditve Trga Revolucije, na koncu so na čelo projektantske skupine 
postavili Edvarda Ravnikarja.41 Ta je v sklopu ureditve trga zasnoval tudi načrt za prizidek k 
Šubičevi gimnaziji (narejen leta 1965, projekt je bil realiziran leta 1970). Urejanje trga je bilo 
tako obsežen zalogaj, da so vsi pričakovali večletno trdo delo, nihče pa ni mogel vedeti, da se 
bo delo zavleklo čez dve desetletji. Znotraj tega obdobja je prišlo do mnogih sprememb v 
načrtovanju posameznih stavb in nepričakovanih okoliščin (npr. arheološkega izkopavanja 
ostankov iz časa rimske Emone na nunskem vrtu ter konstantnega pomanjkanja finančnih 
sredstev zaradi gospodarskih kriz v Jugoslaviji).42 

Čeprav si na prvi pogled slogovno stavbi ne bi mogli biti bolj različni, je Ravnikar 
prizidek premišljeno načrtoval. To je razvidno predvsem iz njegovega prehoda iz treh nadstropij 
v le dve. Tako je prizidek povezal s starejšo stavbo (v trinadstropnem delu sta si po višini 
namreč enaka), hkrati pa napravil mehek prehod proti precej nižji stavbi Maximarketa. Poslopje 
gimnazije je tako vključil v celoto Trga Revolucije. Prizidek je zasnovan z betonsko 
konstrukcijo dveh mogočnih nosilcev, v pritličje pa je vključil veliko steklenih površin, kar ga 
še dodatno povezuje s Plečnikovo stavbo (ki ima prav tako velika izložbena okna).43 

Čeprav je bil Plečnik leta 1939 prepričan, da se bo njegova ureditev Šubičeve ulice in 
nunskega vrta obdržala sto let, je hiter razvoj Ljubljane to preprečil.44 Ravnikarjeva ureditev 
Trga revolucije je povsem spremenila okolico gimnazije in jo postavila v novo oblikovan 
prostor, ki se je prilagodil stavbi, tako kot se je s prizidkom prilagodila tudi gimnazija.45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
37 Šumi, »Koslerjeva (Puechentallova) hiša,« 109. 
38 Žabota, Kongresni trg, 30. 
39 Suhadolc, Danes z avtomobilom. 
40 Achleitner in sod., Edvard Ravnikar: Architect and Teacher, 157. 
41 Skupino Ravnikarjevih sodelavcev so sestavljali Anton Bitenc, Miloš Bonča, Jože Koželj, Anton Pibernik, Franc 
Rihtar, Vladislav Sedej in drugi. (Achleitner in sod., Edvard Ravnikar: Architect and Teacher, 157). 
42 Krečič, Mušič in Zupan, Edvard Ravnikar, 31. 
43 Krečič, Mušič in Zupan, Edvard Ravnikar, 36. 
44 Krečič, Mušič in Zupan, Edvard Ravnikar, 31. 
45 Šubičeva gimnazija je bila obnovljena leta 1999 (fasada in streha; Spomeniško zaščiteni objekti in fasade) in 
2009 (pročelje; Kač, V tujini občudujemo urejenost mest) pritličje prizidka pa je bilo leta 2008 spremenjeno v 
restavracijo (Arhitekturni vodnik). Zavod za varstvo kulturne dediščine ima velike težave predvsem z ohranjanjem 
pritličja gimnazije, saj imajo lokale v najemu različni uporabniki, kar močno otežuje pravilno postopanje s 
spomenikom (Kač, V tujini občudujemo urejenost mest). 
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Razvoj Nemčije po drugi svetovni vojni 

Povzetek: 
V prvem delu članka bom navedel in pojasnil posledice druge svetovne vojne v Evropi, s 
posebnim poudarkom na Nemčiji. Opisani bosta prva in druga berlinska kriza, oblikovanje 
Zvezne republike Nemčije (ZRN) in Nemške demokratične republike (NDR), kot tudi 
postavitev berlinskega zidu ter ekonomsko in družbeno dogajanje v tem času. Članek bom 
zaključil s padcem berlinskega zidu leta 1989.  

Zusammenfassung: 
Im ersten Teil des Artikels werde ich die Folgen des Zweiten Weltkrieges in Europa mit dem 
Nachdruck auf Deutschland präsentieren. Danach werden die erste und die zweite Berlin-Krise, 
die Entstehung der BRD und DDR, und die Aufstellung der Berliner Mauer beschrieben. Ein 
spezielles Kapitel präsentiert auch das ökonomische und gesellschaftliche Geschehen in 
damaliger Zeit. Den Artikel werde ich mit dem Mauerfall schließen. 
 
Ključne besede: Berlinska kriza, nemško vprašanje, hladna vojna, ZRN, NDR, berlinski zid. 

 
*** 

Posledice vojne 
Druga svetovna vojna velja danes za enega največjih spopadov v zgodovini človeštva, 

ki je povzročil hude posledice na vseh področjih družbenega življenja, od smrtnih žrtev, 
uničenih polj, do infrastrukture. V nobenem drugem konfliktu v nam poznani zgodovini, ni 
umrlo tako veliko ljudi v tako kratkem času.1 Osupljiv je tudi podatek, da je več kot polovica 
žrtev (19 milijonov) civilnega izvora.2 Veliko je bilo t. i. vojnih sirot, samo v Nemčiji je po 
podatkih Unesca tretjina vseh otrok izgubila svojega očeta.3 Drugo svetovno vojno je 
zaznamoval holokavst. Največ žrtev je bilo med Judi: v času druge svetovne vojne naj bi jih 
umrlo vsaj 5.750.000, kar velja za najhujši in najbolj sistematičen genocid v zgodovini.4 Poleg 
velikih smrtnih žrtev ne smemo pozabiti tudi na veliko vojno škodo v kmetijstvu in 
infrastrukturi, uničena je bila železniška infrastruktura, kot tudi telekomunikacijske zveze. 
Samo v Sovjetski zvezi je bilo med vojno uničenih 70.000 vasi, 1.700 mest ter 32.000 tovarn. 
V Nemčiji je brez strehe nad glavo ostalo 20 milijonov ljudi.5 Nekatera nemška mesta 
(Hamburg, Köln, Düsseldorf, Dresden, ipd.) so bila popolnoma opustošena. »Uživajte vojno – 
mir bo strašen.«6 To je šala, ki jo v svoji knjigi omenja Tony Judt, z njo pa dobro pokaže tedanje 
razmere, prisotne v nemški družbi, ki se je zavedala, kaj jih čaka po vojni. Slabe higienske 
razmere in pomanjkanje so vodile do izbruha nalezljivih bolezni. Tako je julija 1945 v Berlinu 
izbruhnila griža, poleti leta 1945 pa je obstajala še nevarnost izbruha bolezni zaradi 
razpadajočih trupel, prebivalci Varšave pa so se spopadali s tuberkulozo. Svetovna industrija je 
na predvojno proizvodnjo raven prišla šele leta 1948.7 Drugi svetovni vojni je sledilo obdobje 
blokovske delitve. Evropa je bila porušena, nastopil je čas obnove, njena vodilna vloga v svetu, 
ki jo je imela proti koncu 19. stoletja, je bila izgubljena.  

                                                 
1 Judt, Povojna Evropa, 32. 
2 Judt, Povojna Evropa, 32. 
3 Lowe, Podivjana celina, 45. 
4 Lowe, Podivjana celina, 39. 
5 Judt, Povojna Evropa, 31. 
6 Judt, Povojna Evropa, 36. 
7 Nećak in Repe, Oris sodobne obče in slovenske zgodovine, 180. 
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Položaj Nemčije po drugi svetovni vojni in nemško vprašanje 
Čeprav je Evropa po vojni želela obrniti nov list v svoji zgodovini, jo je takoj po koncu 

vojne prevevalo maščevanje, ki so ga močno občutili predvsem Nemci in osumljenci 
kolaboracije. Nemške državljane so pretepali, zapirali, ponekod tudi umorili, najslabše pa se je 
godilo nemškim prebivalcem, živečim v tistih državah, ki jih je med vojno osvojil ali okupiral 
Tretji rajh. V Pragi se je prebivalstvo v zadnjem tednu vojne uprlo nacistom. Zajeli so veliko 
nemških vojakov, ki so jih nato pretepli, polili z bencinom in jih zažgali. Nekatere so obesili na 
ulične svetilke in jim v telo vrezali svastike. Gverilci so vdrli v kleti, kjer so se skrivali nemški 
prebivalci, ter jih pretepli, ženske posilili in nazadnje umorili.8 Ženske, ki so imele spolne 
odnose z nemškimi vojaki so bile ostro kaznovane: slekli so jih, obrili, premazali s katranom in 
jih poslali na ulice.9 Delikt posiljevanja pa ni bil omejen le na področje okupiranih ozemelj, 
marveč je bil prisoten tudi v Nemčiji. V Vzhodni Prusiji, Šleziji in na Pomorjanskem so vojaki 
posilili več kot 10.000 žensk, nekatere tudi po več desetkrat na dan.10 To spolno nasilje je imelo 
hude povojne posledice. Nemke so rodile med 150.000 in 200.000 »tujih otrok«, nekaj od tega 
je bila posledica posilstev, opravljenih pa je bilo več kot 2 milijona nezakonitih splavov.11  

Nemčija je iz druge svetovne vojne izšla kot glavna poraženka in je tako nosila tudi 
najhujše breme sankcij. Njeno usodo so zavezniki določili na treh konferencah, od katerih sta 
dve potekali že med vojno. Prva je bila Teheranska konferenca. Potekala je med 28. novembrom 
in 1. decembrom 1943, na njej pa so se v strogi tajnosti prvič sestali »veliki trije«: predsednik 
ZDA Franklin D. Roosevelt, premier Velike Britanije Winston Churchill in voditelj Sovjetske 
zveze Josip Visarijonovič Džugašvili-Stalin. Čez dve leti sta ji sledili še dve konferenci. Prva 
je potekala v črnomorskem letovišču na Jalti med 4. in 11. februarjem 1945, na kateri so še 
vedno zasedali »veliki trije«. Osrednje vprašanje te konference je bila dokončna podreditev 
Nemčije, ki bi jo dosegli z usklajenimi vojaškimi akcijami, po vojni pa bi jo razdelili na 4 
okupacijske cone: ameriško, britansko, francosko in sovjetsko.12 Usoda Nemčije je bila 
dokončno določena na Potsdamski konferenci, ki je potekala med 17. julijem in 2. avgustom 
1945. Konference so se udeležili Stalin, Truman in Churchill, ki pa ga je kasneje nadomestil 
Clement R. Atlee.13 Na konferenci so odločili, da ne bodo uničili nemškega naroda, vendar pa 
mora ta prevzeti odgovornost za nastalo škodo, nemška država pa jo mora, v obliki vojne 
odškodnine, tudi poravnati. Hkrati pa so sklenili, da Nemčija ne sme nikoli več ogrožati 
svetovnega miru, odgovorne za vojne zločine pa so poklicali pred sodišče.14 Sojenje vojnim 
zločincem se je pričelo novembra 1945, potekalo pa je v nemškem kraju Nürnberg, po katerem 
so se procesi tudi imenovali. Izbira kraja poteka Nürnberških procesov ni bila slučajna, saj je 
to nemško mesto veljalo za tradicionalno nacistično središče. Do oktobra 1946 so obtožili 24 
ljudi, enajst jih je bilo obsojenih na smrt.15 Potsdamska konferenca je bila zadnje skupno dejanje 
zaveznikov, saj ji je sledil čas hladne vojne, obdobja, ko ni bilo ne vojne in ne miru. Krizna 
žarišča in vojaško kazanje mišic je zaznamovalo drugo polovico 20. stoletja. Bilo jih je več, 
razporejena pa so bila po celem svetu. Eno nevarnejših je bilo krizno žarišče v Nemčiji oz. t. i. 
nemško vprašanje, na katerega se bom tudi podrobneje osredotočil.   
 Nemško vprašanje je bilo tipično vprašanje hladne vojne. Razhajanja glede njene 

                                                 
8 Lowe, Podivjana celina, 145. 
9 Lowe, Podivjana celina, 17. 
10 Lowe, Podivjana celina, 73. 
11 Lowe, Podivjana celina, 75. 
12 Nećak, Oris sodobne zgodovine. 131. 
13 Chruchill je namreč na povojnih volitvah leta 1945 izgubil. Razlogov za njegov poraz na volitvah je kar nekaj, 
med glavna lahko navedem predvsem dejstvo, da so si ljudje želeli reform. V Churchillu prav tako niso videli 
državnika, ki bi njihovo državo lahko vodil v mirnem času. 
14 Nećak in Repe, Oris sodobne zgodovine, 181. 
15 Repe, Sodobna zgodovina, 169. 



Razvoj Nemčije po drugi svetovni vojni 
 

 
105 

 

ureditve in oblike so se pričela že med drugo svetovno vojno. Sovjetska zveza je namreč 
vztrajala, da morajo Nemčijo razdeliti na posamezne dele, saj bi se tako izognili nastanku nove 
enotne Nemčije, ki bi lahko močno ogrožala Sovjetsko zvezo. Podobno mnenje so zagovarjali 
tudi Francozi. Na drugi strani so ZDA zagovarjale enotno Nemčijo, ki bi lahko sprejela zahteve 
mirovne pogodbe. Slednja ni bila uresničena, saj je bila Nemčija po vojni razdeljena na štiri 
okupacijske cone, na prav toliko con pa je bil razdeljen tudi Berlin. Takšna razdelitev ni prav 
dolgo zdržala, saj sta se ameriška in britanska okupacijska cona že 1. januarja 1947 povezali v 
bicono, ki se ji je pridružila še francoska okupacijska cona. To povezavo na eni strani ter 
osamljeno sovjetsko cono na drugi, bi že lahko videli kot začetek nastanka dveh Nemčij. Velik 
problem za zahodne zaveznike je predstavljala povsem devalvirana nemška denarna enota 
Reichsmark. Njena vrednost je bila tako nizka, da so civilisti kot valuto raje uporabljali 
cigarete.16 Junija 1948 so na območju bicone uvedli novo valuto, t. i. Bundesmark, na kar se je 
Sovjetska zveza zelo burno odzvala – uvedla je blokado Berlina, s čimer se je začela prva 
berlinska kriza. Z blokado so preprečili dostop zahodnim zaveznikom do svojih zasedbenih con 
v Berlinu, prebivalci teh predelov pa so tako ostali brez zalog hrane, goriva in ostalih dobrin. 
Blokadi navkljub je zahodni del Berlina preživel, saj so zavezniki uvedli t. i. letalski most, s 
katerim so s pomočjo letal oskrbovali mesto. Letala so vzletela iz bližnjih letališč, nad 
prebivalce zahodnega Berlina pa so odvrgla različne dobrine, od hrane, goriva, pa vse do 
mehanizacije. Po trinajstih mesecih so Sovjeti blokado umaknili, prva berlinska kriza se je 
končala, menjalni tečaj med novo nemško marko na zahodu in staro nemško marko na vzhodu 
pa je ostal neugoden. Na črnem trgu je bil menjalni tečaj 1:20 v korist zahodnonemške marke.17 
Četudi se je kriza končala, so zavezniki zaloge hrane preventivno pošiljali do 30. septembra. 
Skupno je stala 224 milijonov dolarjev, dostavili pa so 2.323.738 ton različnih dobrin.18  

Razlike med conami zahodnih držav na eni strani ter sovjetske cone na drugi, so kmalu 
pripeljale do nastanka dveh nemških držav. 23. maja 1949 je nastala Zvezna republika Nemčija 
(ZRN), 7. oktobra 1949 pa še Nemška demokratična republika (NDR), s čimer je bila Nemčija 
še državnopravno razdeljena, do ponovne združitve pa sta se razvijali vsaka v svojo smer.19 
Zahodna Nemčija je pod vodstvom zahodnih sil stopnjevala svojo avtonomijo. 26. maja 1952 
je bila podpisana Generalna ali Nemška pogodba, s katero je ZRN pridobila delno suverenost, 
hkrati pa tudi enakopravno možnost za vključevanje v zahodnoevropske skupnosti. Ukinjen je 
bil status okupacije.20 Čez dve leti so bili podpisani t. i. pariški protokoli, ki so pomenili 
napredovanje v pogledu popolne suverenosti. 5. maja 1955 so trije zahodni komisarji ukinili 
zaseden status za Nemčijo, določila, ki so jih sprejeli s pariškimi protokoli, pa so na ta dan 
stopila v veljavo. ZRN je veljala za suvereno državo, v kateri pa so še vedno imele nekaj pravic 
Velika Britanija, ZDA in Francija. 9. maja istega leta se je ZRN vključila v zvezo NATO.21 
Glavno mesto ZRN je bil Bonn, ki je imel do leta 1961 provizorično funkcijo za Berlin, z 
izgradnjo zidu pa se je stanje spremenilo. Leta 1973 ga je takratni kancler ZRN Willy Brandt 
določil za uradno glavno mesto ZRN, ta naziv pa je obdržal vse do združitve obeh Nemčij 17 
let kasneje.22 NDR se je medtem soočala s težavami glede mednarodnega priznanja. Posebej s 
strani zahodnih držav na čelu z ZRN namreč ni bila priznana za predstavnico nemškega naroda. 
V letu 1955 je bila oblikovana t. i. Hallsteinova doktrina, s katero je ZRN prekinila vse 

                                                 
16 Rooney, The Berlin wall, 16. 
17 Rooney, The Berlin wall, 16. 
18 Encyclopædia Britannica, s. v. »Berlin blockade and airlift.«  
19 V nemškem jeziku ZRN imenujejo BRD (Bundesrepublik Deutschland), NDR pa DDR (Deutsche 
Demokratische Republik). 
20 »Das Besatzungsstatus wird abgehoben« (Bögeholz, Die Deutschen nach dem Krieg, 144). 
21 Bögeholz, Die Deutschen nach dem Krieg, 188. 
22 »Vor 65 Jahren: Bonn setzt sich gegen Frankfurt durch.« https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv 
/2014/kw45_regierungssitz_bonn/337836 (Dostop: 4.3.2017). 
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diplomatske odnose z državami, ki bi mednarodno priznale NDR.23 Ta doktrina je bila prvič 
uporabljena na primeru Jugoslavije, 19.oktobra 1957.24 Življenje v NDR pa očitno ni bilo tako 
cvetoče, kot je poskušala predstaviti tedanja oblast. To dokazujejo številke poskusov pobegov. 
Po nekaterih podatkih naj bi med leti 1949 in 1961 samo iz vzhodne v zahodno Nemčijo 
pobegnilo 2,6 milijona ljudi.25 Spet drugi ocenjujejo, da je v tem času na zahod prebegnilo več 
kot 3,5 milijona ljudi.26 Ravno množični pobegi pa so eden od glavnih razlogov za gradnjo 
berlinskega zidu.  

Življenje na vzhodu in zahodu 
Življenje med obema nemškima republikama se je med seboj razlikovalo, razdeljena 

Nemčija ter berlinski zid pa sta veljala za simbol celotne hladne vojne. Nemška demokratična 
republika se je razvijala po vzoru Sovjetske zveze in socializma. Prebivalci države so bili po 
ustavi med seboj enaki, večina privatne lastnine je bilo podržavljene. Država je poleg 
gospodarstva nadzirala tudi vse druge oblike javnega življenja, tudi televizijo in ostale 
obveščevalne dejavnosti. Gospodarstva nista uravnavala ponudba in povpraševanje, kot je bilo 
poznano v zahodnih državah. Agrarne posesti so bile kolektivizirane po sovjetskem vzoru. 
Državljani so bili podvrženi neprestanemu nadzoru, ki ga je izvajalo ministrstvo za državno 
varnost, bolj znano po nemški kratici STASI.27 Ta je zelo veliko informacij pridobila od 
državljanov, ki so jim poročali o vseh dejavnostih, ki so jih opravljali njihovi sosedje, s tem pa 
so ustvarili občutek strahu in sumničenja. STASI je vse dejavnosti svojih državljanov, četudi 
najobičajnejše, beležila.28 Življenje je kljub vsemu teklo dalje. Prebivalci te države so imeli 
manj denarja in slabšo izbiro materialnih dobrin kot njihovi zahodni sosedje. Kupili so lahko le 
izdelke, ki so bili proizvedeni v vzhodnem bloku, kar je v večini primerov pomenilo slabo 
kvaliteto. Eksotična hrana, kot npr. banane, je bila redko na trgovskih policah, njihova cena pa 
je bila zelo visoka. Splošno nezadovoljstvo med ljudmi je, kljub represivnim ukrepom, junija 
1953 privedlo do vstaje. Sprva se je pričela v Berlinu, kasneje pa se je razširila na vso vzhodno 
Nemčijo. Po hudih uporih in spopadih, pri katerih je morala posredovati celo Sovjetska zveza, 
so upor zatrli, oblast pa je delavcem dovolila 42-urni delavnik, začeli so tudi z gradnjo 
stanovanj.29 Vzhodnonemška industrija je bila (poleg Češkoslovaške) najučinkovitejša na 
vzhodni strani železne zavese, simbol te industrije, ter hkrati tudi paradnega konja 
vzhodnonemške države, je predstavljal njihov avtomobil Trabant.30 Delovno aktivno ljudstvo 
je predstavljalo temelj socialistične družbe, katere osnovno kolesje so predstavljali delavci. Za 
socialistično družbo vzhodnonemške države je bila posledično značilna visoka vključenost 
žensk v službo, kar je veljalo tudi za matere majhnih otrok. Otroci so namreč v vrtec stopili zelo 
kmalu, večinoma že po prvem letu rojstva, s čimer so začeli svojo, tudi več kot desetletno, 
izobraževalno epoho. Vzgojiteljice so jih do šestega leta starosti pripravljale na osnovnošolsko 
izobraževanje. Že na začetku njihove življenjske poti so morali ponosno izkazovati svojo 
pripadnost partiji in socializmu. Po končani osnovni šoli je večina otrok svoje izobraževanje 

                                                 
23 Razlogov za to je več: Priznanje NDR bi pomenilo politično in psihološko potrditev delitve Nemčije. Delitev 
Nemčije so hoteli prikazati kot anomalijo, ki ni smela postati trajna, poleg tega pa bi enakopravnost pomenila tudi 
enakovreden položaj pri pogajanjih za ponovno združitev Nemčije. Hkrati je pomembno tudi dejstvo, da 
nepriznavanje NDR pomeni tudi manjšo »težo« NDR, kot tudi njeno pomembnost za Sovjetsko zvezo (Nećak, 
Hallsteinova doktrina in Jugoslavija, 42). 
24 Nećak in Repe, Oris sodobne zgodovine, 196. 
25 Rooney, The Berlin wall, 20. 
26 Ajlec, »Berlinski zid,« zgodovina.si, 14.12.2015, http://zgodovina.si/berlinski-zid/. (Dostop: 5.3.2017). 
27 STASI: Okrajšano za Staatssicherheit (državna varnost). Polno ime: Ministerium für Staatssicherheit. 
28 Rooney, The Berlin wall, 28. Nekaj milijonov teh datotek lahko najdemo tudi na sedežu STASI v Berlinu, kjer 
so leta 1992 te dokumente odprli za javnost.  
29 Repe, Sodobna zgodovina, 227.  
30 Trabant je bil poznan po plastični karoseriji, na račun katere je bilo izrečenih precej šal. Ena izmed takih je 
recimo »Kakšna je razlika med navadnim trabantom in trabantom de luxe? Trabant de luxe ima kovinski pepelnik.« 
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nadaljevala v poklicnih šolah. Tisti, ki so imeli zelo dobre ocene, so po srednješolskem 
izobraževanju odšli na višješolsko raven. Delo je bilo v državi visoko cenjeno. Za vsakega 
državljana je bila ustavno zagotovljena pravica do dela. Ljudje, ki so se delu izmikali, so bili 
lahko denarno kaznovani, v najhujšem primeru pa jih je doletela tudi zaporna kazen. V prid 
trditvi, da je bila NDR država delavcev kažejo tudi številke; fundacija Konrad Adenauer navaja, 
da je bilo v letu 1989 8,47 milijona delovno aktivnih prebivalcev od malo več kot 16 milijonov 
prebivalcev celotne države. Zaposlenih je bilo 91,2% vseh delovno aktivnih žensk, velika 
večina za polni delovni čas. V ZRN je bila ta številka občutno nižja (zaposlenih je bilo le okrog 
50% žensk).31 K tako velikemu deležu zaposljivosti žensk je pomagala tudi oblast: vsem 
materam je bila zagotovljena denarna pomoč, dokler otrok ni dopolnil prvega leta starosti, v 
času trajanja otrokove bolezni, je bila mati oproščena službene aktivnosti, prepovedano je bilo 
odpuščanje mater samohranilk itd. Literatura je bila strogo pod nadzorom države. Podobno je 
veljalo tudi za kino in gledališče. Kritiziranje sistema je bilo prepovedano, država je nadzirala 
tudi medije, ki so imeli monopolno vlogo v državi; branje tujih časopisov, sploh 
zahodnonemških, ni bilo dovoljeno. Vloga športa je bila zelo pomembna, sploh na velikih 
tekmovanjih, kot so olimpijske igre. Zlata medalja na takih tekmovanjih pa je za njih 
predstavljala zmago socializma nad kapitalizmom.32 Šport je sicer predstavljal eno od redkih 
področjih, kjer je bila NDR v svetovnem vrhu. Iz množice športov so bili izključeni le 
»kapitalistično dekadentni športi«, kot denimo golf, surfanje in tenis.33 Vodilno stranko v državi 
je predstavljala SED,34 med najbolj znane politike v državi pa spadata Walter Ulbricht in Erich 
Honecker. Prvi je bil predsednik državnega sveta (oz. predsednik republike) NDR med letoma 
1960 in 1973 in je bil med drugim odgovoren za zatrtje delavskih nemirov v Berlinu l.1953 kot 
tudi za postavitev berlinskega zidu.35 Drugi je bil predsednik državnega sveta NDR med leti 
1976 in 1989, ko je bil prisiljen odstopiti. Bil je izrazit nasprotnik reform, ki sta jih prebivalstvo 
in mednarodna politika vedno glasneje zahtevala. Po propadu NDR je bil obtožen zlorabe 
pooblastil in odgovornosti za umore beguncev iz NDR.36     
 ZRN je na drugi strani doživela velik gospodarski čudež. Po gospodarskem vzoru 
zahodnih držav je vzpostavila tržno gospodarstvo, ki sta ga uravnavala ponudba in 
povpraševanje, kar je omogočilo razvoj nemške industrije na čelu z avtomobilsko industrijo. 
Njihova ključna infrastruktura, kot so proizvodna podjetja, banke, zavarovalniške družbe in 
distributerji, je z začetkom 50. let 20. stoletja zopet poslovala s polnim zagonom. V prvih 
povojnih desetletjih v Evropi praktično niso imeli konkurence: večina evropskih držav je 
različne proizvode po prodajni ceni kupovala prav od Nemčije. Njihovi stroji so sloveli kot 
tehnično dovršeni in visoke vrednosti. Svoje je primaknila še neizčrpna zaloga poceni delovne 
sile iz Vzhodne Nemčije in Balkana, tako imenovanih »gastarbajtarjev«. Ti mladi, večinoma 
kvalificirani inženirji, so bili hvaležni za stalne plače v trdni valuti, zato niso bili pripravljeni 
povzročati nikakršnih težav.37 Leta 1980 jih je bilo v ZRN že 4,5 milijona, kar je predstavljalo 
7% vsega prebivalstva.38 H gospodarskemu uspehu ZRN sta pripomogli tudi uvedba lastne 
valute, kot tudi pomoč v obliki Marshallovega plana. Gre za program gospodarske pomoči ZDA 

                                                 
31 »Arbeitswelt und Berufstätigkeit der Frau,« Konrad Adenauer Stiftung, http://www.kas.de/wf/de/71.6586/, 
(Dostop 13.3.2017). 
32 Wiebke Ziegler in Andrea Oster, »Das Leben in der DDR. Alltag in der DDR,« Planet-wissen, 2.8.2016, 
http://www.planet-wissen.de/geschichte/ddr/das_leben_in_der_ddr/pwiealltaginderddr100.html, (Dostop: 
9.3.2017). 
33 »Freizeit, Kultur, Sport und Reisen,« Konrad Adenauer Stiftung, http://www.kas.de/wf/de/71.6590/ (Dostop 
13.3.2017). 
34 Nemško: die Sozialistische Einheitspartei Deutschlands (Enotna socialistična stranka Nemčije). 
35 Slovenski veliki leksikon, s. v. »Ulbrich Water.« 
36 Slovenski veliki leksikon, s. v. »Honecker Erich.« 
37 Judt, Povojna Evropa, 409. 
38 Repe, Sodobna zgodovina, 227. 
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porušeni Evropi v obliki denarja, strojev in surovin. Ponujena je bila vsem evropskim državam, 
namenjena pa je bila okrepitvi gospodarskega sodelovanja z ZDA, in omejevanju sovjetskega 
vpliva v Evropi. S pomočjo ZDA so si evropske države tudi obetale, da bodo lažje povrnile 
reparacije ZDA.39 Države vzhodne Evrope so ta načrt pod pritiskom Sovjetske zveze zavrnile. 
Od nastanka ZRN leta 1949 pa vse do leta 1963 je v tej državi vodil vlado »železni kancler« 
Konrad Adenauer, dobo njegovega vladanja pa nekateri imenujejo kar Adenauerjeva doba, za 
katero je bila značilna antikomunistična dejavnost. Za pomoč in podporo se je naslonil na 
zahodne države, pomiril je odnose s sosednjo Francijo, nepopustljiv pa je bil do sosednje 
nemške države. Leta 1963 ga je nadomestil Ludwig Erhard, tega pa leta 1967 Willy Brandt. Bil 
je prvi socialist na čelu nemške države po devetintridesetih letih. Poznan je bil po t. i. 
»Ostpolitik«, oziroma novi politiki do vzhoda, za katero je bilo značilno popuščanje napetosti 
v Evropi. Med drugim je priznal mejo na Odri in Nisi med ZRN in Poljsko. Spomladi 1970 se 
je najprej odpravil na obisk v NDR, nato pa se je pomiril s Poljsko. V Varšavi je pokleknil pred 
grobnico neznanega vojaka, s čimer se je Poljakom simbolično opravičil za vojna hudodelstva. 
Za svojo miroljubno politiko je prejel tudi Nobelovo nagrado za mir, leta 1974 pa je odstopil. 
Nasledil ga je Helmut Schmidt, tega pa Helmut Kohl, pod vodstvom katerega je prišlo do 
ponovne nemške združitve.40 Sicer pa je bila tudi zahodna Nemčija poznana po svojih športnih 
dejavnostih: leta 1954 se je zahodnonemška reprezentanca prvič po vojni udeležila svetovnega 
prvenstva v nogometu. Čeprav jim niso pripisovali veliko možnosti za dobro uvrstitev, so 
postali svetovni prvaki. V finalu na stadionu v Bernu so s 3-2 premagali velike favorite 
prvenstva, Madžare. Dogodek so kasneje poimenovali »das Wunder von Bern« (Bernski 
čudež).41 Leta 1972 je zahodnonemški München gostil olimpijske igre, ki pa so poznane 
predvsem po veliki tragediji, na kateri so palestinski uporniki ugrabili in ubili enajst izraelskih 
športnikov.  

Berlinski zid 
Bega prebivalstva iz NDR na zahod nikakor niso mogli preprečiti, zato se je 

vzhodnonemška oblast odločila, da bodo okrog vzhodnega Berlina zgradili zid, s čimer se je 
začela druga berlinska kriza. Vzhodnonemška vlada je gradnjo zidu opravičevala z zaščito 
svojih državljanov. Trdili so, da naj bi zahod ugrabljal in kvaril prebivalce vzhodnega Berlina. 
Zid so poimenovali »antifašistični zaščitni zid« (antifaschistischer Schutzwall).42 Povsem 
drugo poimenovanje so mu dali mnogi prebivalci Berlina: »Schandmauer« oz. »zid sramote«. 
Gradnja zidu se je začela 13. avgusta 1961 malo po polnoči, končali pa so jo po hitrem 
postopku. Do pol četrte ure zjutraj je vojska zaprla vse poti do zahodnega Berlina, ob peti uri 
zjutraj so se pri Brandenburških vratih že začeli zbirati očividci in se pogovarjali o dogajanju.43 
Zahodni Berlin je bil medtem že obdan s 156 km bodeče žice, s katero so ogradili vse tri 
zahodne cone Berlina, dodali pa so ji še 43 km bodeče žice na meji med sovjetsko in zahodno 
berlinsko cono. Zahodni Nemci so protestirali proti gradnji zidu, pri čemer so upali na podporo 
ZDA, vendar je niso dobili, saj slednji niso hoteli tvegati odkritega spopada s Sovjetsko zvezo. 
Pri postavljanju zidu so bile presekane ulice, linije podzemne železnice in druge komunikacije 
med vzhodnim in zahodnim Berlinom. Celotno gradnjo so spremljale enote ljudske armade in 
bojne enote delavskega ljudstva. Te so imele tudi ukaz, da ustrelijo vsakogar, ki bi poskusil 
prečkati zid. Med mejo je bila postavljena tudi t. i. tampon cona, v kateri so se nahajale številne 
ograje, zidovi ter minska polja. V desetletjih, ki so sledila, so zid nekajkrat izboljšali. Do leta 
1975 je bil dokončan betonski zid, ki so ga do leta 1980 dodatno utrdili, ko so postavili 45 tisoč 

                                                 
39 Slovenski veliki leksikon, s. v. »Marshallov plan.« 
40 Nećak in Repe, Oris sodobne zgodovine, 224. 
41 Bögeholz, Die Deutschen nach dem Krieg, 178. 
42 Rooney, The Berlin wall, 23. 
43 Rühle, 13. August 1961 Die Mauer von Berlin, 144–145.  
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kosov betona kot njegovo zamenjavo. Kosi betona so bili visoki do 3,6 metra in široki 1,2 metra. 
Vmesno polje, t. i. »polje smrti« so nadzorovali s 116 opazovalnimi stolpi in 20 bunkerji.44 
Navkljub strogo zastraženemu zidu so bili postavljeni tudi mejni prehodi, med njimi je bil 
najbolj znan Chekpoint Charlie na Friedrichstraße, kjer danes deluje muzej. Čeprav je bil 
prehod po združitvi zaprt, so kasneje na tem mestu v spomin postavili kopijo kontrolne hišice. 
Originalna hišica stoji v »Alliertenmuseum« v Berlinu.45 Prebivalci DDR mejnih točk niso 
smeli prečkati, če niso imeli posebne dovolilnice. Obiski zahodnega Berlina so bili dovoljeni le 
v izjemnih okoliščinah kot npr. občasni božični obiski. Eden takih obiskov se je zgodil leta 
1963, sledili pa so še obiski v letu 1964, 1965 in 1966.46 V času gradnje berlinskega zidu, kot 
tudi kasneje, je veliko ljudi poskušalo pobegniti. Enega prvih poskusov pobega na zahod po 
začetku gradnje je izvedel Conrad Schumann, takrat 19-letni vojak NDR. 15. avgusta 1961 je 
izkoristil nepozornost tako vzhodnonemških kot tudi zahodnonemških vojakov in preskočil 
ograjo iz bodeče žice. Slika njegovega skoka je kmalu postala simbol bega na svobodo. Ljudje 
s stanovanj na ulici Bernauer Straße so imeli okna postavljena proti zahodnemu Berlinu, kar 
jim je omogočalo, da so z okenskih polic lahko skočili na zahodno stran. Poznan je tudi primer 
dveh družin, ki sta na zahodno stran Berlina prebegnili z doma narejenim balonom. Ljudje so 
poskušali pobegniti tudi pod zemljo, okrog 100 ljudi pa je pobegnilo skozi kanalizacijo, ki so 
jo oblasti pozabile zapečatiti.47 Čeprav so bili nekateri poizkusi zelo iznajdljivi so terjali tudi 
smrtne žrtve. Ena bolj znanih je bila smrt 18-letnega Petra Fechterja. Pri poskusu pobega so ga 
vojaki ustrelili, nato pa so ga pustili, da je izkrvavel. Ljudem bodisi ni bilo dovoljeno, da bi mu 
pomagali, bodisi niso hoteli ogrožati svojega življenja.48 Njegova smrt ni bila edina, poskusi 
pobegov v zahodni del Berlina so se dejansko končali šele po padcu Berlina. V drugi polovici 
80. let 20. stoletja so se v vzhodni Evropi začele kazati posledice perestrojke in glasnosti, ki ju 
je v Sovjetski zvezi uvedel Mihail Gorbačov, leta 1991 je Sovjetska zveza razpadla, zatem pa 
so padli še ostali režimi vzhodnoevropskega bloka. Na Nemce je v tem času bolj vplivalo 
dejstvo, da sta spomladi 1989 Avstrija in Madžarska odstranili žične ovire na meji. Prebivalci 
NDR so se množično odpravljali na počitnice na Madžarsko, od tam pa so želeli priti v ZRN, 
kjer so avtomatično postali zahodnonemški državljani. Do konca leta 1989 je pobegnilo več kot 
80.000 ljudi.49 7. oktobra 1989 so v vzhodnem Berlinu praznovali 40. obletnico ustanovitve 
NDR. Parado so spremljale velike demonstracije, ki so se v večernih urah razširile tudi v druga 
vzhodnonemška mesta kot npr. Dresden, Leipzig, Magdeburg itd. Protestniki so vzklikali gesla 
»Freiheit, Freiheit« (svoboda, svoboda) in »Gorbi, hilf uns« (Gorbačov, pomagaj nam).50 Na 
paradi je bil prisoten tudi Mihail Gorbačov, ki je v tajnem pogovoru Honeckerju zatrdil, da je 
edina možnost za konec demonstracij »nemška različica perestrojke«.51 18. oktobra je bil s 
položaja odstavljen Erich Honecker, nadomestil pa ga je Egon Krenz.52 Velik pritisk nemškega 
prebivalstva je povzročil, da je 9. novembra padel berlinski zid, prihodnje leto, 3. oktobra 1990, 
pa sta se obe nemški državi, s privolitvijo ameriškega predsednika Busha in predsednika 
Sovjetske zveze Gorbačova, združili. Prvi kancler združene Nemčije je bil Helmut Kohl, ki je 
svojo funkcijo opravljal vse do leta 1998. Po začetnem navdušenju se je začela dolga in 
zahtevna obnova vzhodnega dela. Kljub enotnosti in združitvi so razlike še vedno ostale. V 
                                                 
44 Ajlec, »Berlinski zid,« zgodovina.si, 14.12.2015, http://zgodovina.si/berlinski-zid/, (Dostop 5.3.2017). 
45 »Geschichte der Berliner Mauer: Checkpoint Charlie« http://www.berlinermaueronline.de/geschichte 
/checkpoint-charlie.htm (Dostop 6.3.2017). 
46 Rooney, The Berlin wall, 26. 
47 Rooney, The Berlin wall, 30–33. 
48 Brecht, »Peter Fechter,« Berlin Wall memorial, http://www.berliner-mauer-gedenkstaette.de/en/1962-
300,353,2.html (Dostop 6.3.2017). 
49 Nećak in Repe, Oris sodobne zgodovine, 235. 
50 Bögeholz, Die Deutschen nach dem Krieg, 663. 
51 Bögeholz, Die Deutschen nach dem Krieg, 663. 
52 Bögeholz, Die Deutschen nach dem Krieg, 667. 
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nemški besednjak sta bili vneseni besedi »Ossi« in »Wessi«, ki sta označevali človeka glede na 
kraj njegovega izvora. Bivša ZRN je v prvih letih po združitvi v območje bivše NDR vložila 
več kot 100 milijard nemških mark, namenjenih za obnovo gospodarstva in industrije.53  
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Darjan Lorenčič 

Pojav punka na slovenskem 

Povzetek 
Po drugi svetovni vojni je v naš prostor počasi, ampak vztrajno, začela prodirati množična 
kultura. V šestdesetih letih se je pri nas in tudi v drugih predelih Jugoslavije, vzporedno z 
liberalnimi reformami, močno povečal vpliv rocka. Takratna oblast tega pojava še ni dojemala 
kot grožnjo, vse pa se je spremenilo s pojavom punka konec 70. let. Začetek punka pri nas so s 
svojim prvim koncertom na gimnaziji Moste leta 1977 nakazali Pankrti. Punk se je odtlej 
bliskovito širil, svoj vrhunec pa je dosegel v začetku osemdesetih. Zaradi hitrega širjenja punka 
med mladimi, so bile oblasti prepričane, da to ni spontan, ampak organiziran pojav. Zaradi 
strahu pred neznanim, je bila reakcija tedanje oblasti izredno stroga in je podpirala nezaupanje 
do take subkulture v vseh sferah družbe. Višek gonje proti punku, ki bi naj z zahoda prinašal 
nered in nasilje, je bila tako imenovana naci afera leta 1981, ko je policija aretirala tri domnevne 
naci punkerje, ki bi naj bili člani neonacistične organizacije imenovane 4R (četrti rajh). Vse 
osumljence so, zaradi pomanjkanja dokazov, izpustili. Zavoljo te afere se slovenski punk nikoli 
več ni mogel otresti neonacistične etikete. V osemdesetih letih je punk doživljal preporod. 
Podpirati so ga začeli razni intelektualci, organizirale so se razne okrogle mize na to temo. Na 
sceno je vse bolj vdirala komercializacija in »šminkerstvo«. Odgovor na to je bil pojav hardcora 
leta 1983, ki je vse nove trende zavračal in vztrajal pri vrnitvi k osnovam punka, vendar z mnogo 
trdnejšim zvokom. S pojavom političnega pluralizma in liberalizacije konec osemdesetih je bila 
vloga punka pri širjenju kritičnosti dokončno odpravljena. 

Abstract 
After the Second World War, mass culture slowly but steadily began to expand into our region. 
In the sixties, with liberal reforms in Slovenia and in other parts of Yugoslavia, the influence 
of Rock music rose considerably. At first, the authorities did not consider rock music to be a 
threat, but everything changed with the appearance of punk in the late seventies. The beginning 
of the Punk Movement in Slovenia was marked with the first concert of a group named Pankrti, 
which was held in 1977 in Grammar School Moste. From that point on, punk began to spread 
rapidly and reached its peak in the early eighties. Due to the rapid spread of punk influence 
among the youth, the government was convinced that it was, not a spontaneous, but an 
organized phenomenon. Because of the fear of the unknown, the reaction of the authorities was 
extremely strict and supported the distrust of the subculture in all spheres of society. The 
highlight of the campaign against punk, which in the eyes of the government encouraged 
violence and disobedience, was in 1981, when police arrested three alleged Nazi punkers, who 
were accused of being members of a neo-Nazi organization called 4R (Fourth Reich). All 
suspects were omitted due to lack of evidence. Because of this event, Slovenian punk was never 
able to get rid of the neo-Nazi label. However, punk experienced a revival in the 1980s. Various 
intellectuals started to support it and numerous round tables were organized on this topic. The 
scene was getting more and more commercialized. The answer to this was the appearance of 
hardcore in 1983, which rejected all new trends and insisted on returning to the basics of punk, 
although with a much harsher sound. With the emergence of political pluralism and 
liberalization at the end of the 1980s, the role of punk in the spread of critical thinking was 
finally completed. 

 
Ključne besede: punk, hardcore, subkultura, naci afera, Jugoslavija. 
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Vpliv zahodne kulture in pojav punka na slovenskem 
Med prvo in drugo svetovno vojno, v času industrializacije in urbanizacije Slovenije, je 

v slovenski družbeno-kulturni prostor vdirala množična kultura s kinom ter jazzom. Novi 
politično-ideološki aparat je po drugi svetovni vojni imel velik vpliv tudi na nadaljnji razvoj 
popularne glasbe v Sloveniji. Toda s prekinitvijo zvez s Sovjetsko zvezo leta 1948 in z 
oddaljevanjem od njene kulturne in izobraževalne politike, se je Jugoslavija počasi začela 
obračati proti zahodu in se mu tudi odpirati. Kljub temu da je rokenrol po zahodu divjal že v 
petdesetih letih, pri nas še ni pustil opaznejših posledic. O njem predvsem še ni bilo dovolj 
sprotnih informacij, potrošniška moč mladine pa je bila še premajhna.1 Liberalne reforme so 
komaj sredi šestdesetih let prepustile preboj rocka v Jugoslavijo. Odtlej naprej so občutno 
porasle glasbene skupine, ki so igrale rock, vse več založnikov pa je bilo pripravljenih 
sodelovati in izdajati rock plošče. Za domačo rockovsko in nasploh glasbeno sceno je bilo 
dolgoročno gledano zelo pomembno leto 1969, ko so v Ljubljani na pobudo študentskega 
gibanja ustanovili Radio Študent, kmalu zatem pa so se začeli vrstiti razni festivali, ki so 
podpirali in uveljavljali rock in pop. Vzporedno s tem, kot reakcija na študentsko gibanje, ki se 
je med letoma 1968 in 1972 usmerila v subpolitiko, se je zaostrila tudi represija državnega 
aparata.2 

Mladino je takratni režim začenjal vse bolj motiti. Nekateri so se težko sprijaznili z 
dejstvom, da so morali v šolah poslušati teorije o samoupravljanju in temeljih marksizma, a 
hkrati so na ulicah videvali drugačno življenje. Mladina, ki se je rodila v času splošne 
gospodarske rasti, je odrasla v obdobju, ko je svetovno ekonomijo doletela naftna kriza in 
splošna stagnacija. Ljudem je sicer samoupravni socializem ponujal socialno varnost, poceni 
stanovanjske kredite in statistično zanemarljivo brezposelnost, a po drugi strani je zahteval tudi 
določeno stopnjo zvestobe, vdanosti in lojalnosti. Poleg tega je zahteval še vero v zgodovinsko 
vlogo delavskega razreda in avantgardno vlogo partije. Vse to je botrovalo k pojavu punka na 
slovenskem,3 ki so ga pri nas najavili Pankrti leta 1977, ko so imeli svoj prvi koncert na 
gimnaziji v Mostah. Takoj po tem dogodku je tudi Radio Študent začel predvajati prve punk 
plošče, ki so bile prinesene iz Anglije. Punk glasbo so sprva občasno predvajali v disku Študent 
in tudi v Stopoteki. V sklopu Foruma, kjer je deloval disko Študent, se je oblikovala kulturna 
skupina FV, ki je vsak torek predvajala izključno punk in novovalovsko4 glasbo. Disko FV je 
tako zrasel v eno izmed glavnih zbirališč punkerjev v Ljubljani. Sredi leta 1983 so kletne 
prostore diska zaprli, zato se je scena preselila v disko v Zgornji Šiški ter nove prostore na 
Kersnikovi 4. Punkerji so se poleg prej omenjenih prostorov zbirali tudi v gostilnah in lokalih, 
in sicer v Unionu, Pod Skalco, v Medexu,5 v Riu in pozneje tudi v kavarni Slon. Migracija 
punkerjev od gostilne do gostilne je bila povezana z zapiranjem in zlasti z nezaželenostjo le-
teh v večini lokalov. Ravno to nezaželenost je ustvarilo javno mnenje pod vplivom množičnih 
medijev.6 

Punk je bil, kot že prej napisano, odgovor na takratno družbeno stanje ter ureditev in je 
kot subkulturno-glasbeni pojav pomenil prelomnico v našem prostoru. Toda ta simbolični upor 
so nekateri vzeli zares. Sprva so se mu posmehovali, ga prezirali, ignorirali, potem pa so začeli 
po njem pljuvati, kmalu pa so nekateri začeli dojemati punk kot grožnjo družbenemu redu in ga 
obtoževati nacizma. Družba mu je že na samem začetku odrekla kulturni status in nanj začela 
gledati kot na političnega nasprotnika. Zaradi hitrega razširjanja punka na slovenskem, so bili 

                                                 
1 Bašin, Novi rock, 13. 
2 Bašin, Novi rock, 14–17. 
3 Žerdin, »Kratki kurz zgodovine panka«, 8. 
4 Rokovska glasba iz 70. in prve polovice 80. let 20. stoletja, ki izhaja iz punka, s prvinami pop glasbe.  
5 Na mestu, kjer je bil nekoč Medex, je danes Parlament Pub.  
6 Potokar, »Pank U Lublan«, 32–34. 
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mnogi prepričani, da je organiziran in nikakor ne spontan pojav.7 Odziv javnosti in tudi glasbene 
scene je jasno dokazala konservativnost slovenske družbe in bojazen pred vsem, kar je 
drugačno. Vse to je zasejalo seme sporov in spopadov, ki so vzklili konec sedemdesetih in v 
začetku osemdesetih let prejšnjega stoletja.8 

Konec sedemdesetih let prejšnjega stoletja se s pojavom punka na slovenskem ni zgodil 
le prelom na glasbenem subkulturnem polju, na katerem so se glasbene skupine začele deliti na 
punkovske in rockovske, ampak tudi na medijskem polju, kjer so začeli vrednotiti glasbeno 
ustvarjalnost. Zastopnikom starega rocka je mlajša generacija očitala preziranje domače 
punkovske produkcije, ki so jo v veliki meri primerjali samo z britansko. Nekateri so celo trdili, 
da pri nas punka sploh ni, ker ne izhaja iz enakih razmer kot v Britaniji. Za domače punkovske 
skupine in sam punk se je večinoma potegovala le mlada generacija rockovskih kritikov, ki se 
je odvzala na vsako negativno pisanje o punku in je polemizirala tako s staro generacijo 
rockovskih novinarjev kot tudi s pisci pisem bralcem.9 

Še en pomemben zasuk na domači glasbeni sceni je leta 1980 predstavljal prvi izdani 
album Pankrtov – Dolgcajt pri ZKP RTV10 Ljubljana, v sodelovanju s ŠKUC-em.11 Z njim se 
je slovenski punk afirmiral. K temu lahko prištejemo še kompilacijo Novi punk val 78–80, ki 
je leto kasneje izšla prav tako pri ZKP RTV Ljubljana, v sodelovanju s ŠKUC-em. Skupaj sta 
zabeležili prvo in drugo generacijo slovenskega punka (Pankrti, Grupa 92, Lublanski psi, 
Berlinski zid, Buldogi, Indust-bag, Kuzle, Šund). Pankrti so s svojim prvencem prejeli tudi 
nagrado Sedem sekretarjev ZKMJ-ja12. S tem pa domači punk ni naletel le na množičen odziv, 
ampak tudi na medijsko afirmacijo. Kot drugod po svetu je slovenski punk spremenil tokove 
na medijskem glasbenem tržišču in se je ravno z naštetimi izdajami ter njihovo prisotnostjo v 
medijih tudi družbeno in kulturno osmislil. Uveljavitev rocka kot množične kulture pri nas sta 
v veliki meri sprožila punk in novi val, k temu pa so močno prispevali tudi prvi zasebni studii, 
ki so se pojavili na prelomu iz 70. v 80. leta prejšnjega stoletja.13 

Reakcija oblasti 
Policija oziroma Služba državne varnosti14 je najbolj intenzivno obračunavala s punkerji 

med leti 1978 in 1982, vendar se je gonja proti punkovski subkulturi začela že pred tem, in sicer 
ob pojavu gibanja na slovenskih tleh, nadaljevala se je tudi po letu 1982, toda ne v tako velikem 
obsegu in nekoliko drugače kot v zgoraj omenjenem obdobju. Na začetku je policija punkerje, 
zaradi strahu pred neznanim, obravnavala izredno strogo in agresivno. Pogosto so policisti s 
punkerji ravnali nezakonito, saj so jih večkrat pretepali brez vzroka, zastraševali, legitimirali 
na cesti, izvajali razne hišne preiskave brez naloga ter jih več dni zasliševali na postajah. Pri 
tem je šlo seveda za sistematično kontroliranje dogajanja, preganjanje in onemogočanje 
zbiranja. K pregonu in onemogočanju zbiranja punkerjev v mladinskih in drugih prostorih so 
se kakopak pridružile tudi druge krajevne institucije. K vsesplošni sumničavosti in zaničevanju 
punkerjev s strani ostalih državljanov so s svojimi izjavami velik delež prispevali sociologi, 
kriminologi in novinarji. Povsem opravičljivo je trditi, da so punk kot subkulturo še najbolj na 
rob obstoja potisnile kulturne institucije, ki so z obvladovanjem medijev hotele ohraniti in 
vzdrževati status quo vladajočih razmerij v kulturi.15 

                                                 
7 Ogrinc, »Ni nam do tega, da bi postali zgodovina«, 99–100. 
8 Repe, »Vloga slovenskega punka pri širjenju svobode v samoupravnem socializmu sedemdesetih let«, 55. 
9 Bašin, Novi rock, 21. 
10 Založba kakovostnih programov radio televizije. 
11 Študentski kulturno-umetniški center. 
12 Zveza komunistične mladine Jugoslavije. 
13 Bašin, Novi rock, 23–25. 
14 SDV. 
15 Pavlovič, »Refleksija na punk »gibanje« v nekaterih socialno pravnih in kulturno ideoloških institucijah pri nas,« 
29–31.  
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SDV je punk spremljala, ker je po njeni oceni šlo za manifestiranje v okviru nelegalnih 
združenj in skupin, ki naj bi razvijale družbeno nesprejemljivo in škodljivo dejavnost. Poleg 
tega je ocenila še, da je obnašanje njihovih privržencev sovražno do socialistične samoupravne 
družbe. Tako so privrženci punka po kriterijih SDV padli v skupino sovražnikov.16 V času 
Titove smrti so represivni organi še posebej budno spremljali prave in potencialne nasprotnike 
režima. V času Titove bolezni in v prvih mesecih po njegovi smrti je oblast in tudi javnost 
smatrala vsako kritičnost kot skrajno nepatriotično dejanje, kot napad na Tita in na sistem, ki 
ga je ustvaril.17 

Policija je bila nadvse aktivna pri preganjanju piscev grafitov. Hkrati z razširjanjem 
punka so postajali vse pogostejši tudi grafiti s provokativnimi gesli, ki jim ni manjkalo 
političnega priokusa. Tedanja oblast je na ta pojav odreagirala z akcijami proti piscem grafitov, 
ki so bile hitre in učinkovite. Še posebej značilno za Ljubljano je bilo izrivanje punkerjev iz 
njihovih zbirališč v določenih lokalih. Nekateri lokali so se na podlagi predsodkov kar sami 
odločili, da niso več stregli punkerjem, spet drugi so se za ta korak odločili predvsem zaradi 
pritiska oblasti. Po vsaki selitvi iz lokala v lokal je bila koncentracija punkerjev manjša, na 
relativno fragmentacijo pa so vplivali pritiski natakarjev in pogoste intervencije policije.18 
Mladina oziroma punkerji so imeli največ težav s policijo v centru Ljubljane, v drugih delih 
Slovenije pa so imeli bistveno manj problemov, denimo v Idriji se policija s punkom skorajda 
ni ukvarjala, čeprav je bila tamkajšnja scena nadvse živahna. Celo v ljubljanskih Mostah 
punkerji niso imeli toliko težav kot tisti v centru mesta.19 

V najbolj ekspanzivnem obdobju punkovskega gibanja leta 1981, je na slovenskem in 
še posebej v Ljubljani prišlo do poskusa dokončne rešitve problema punka. SDV je jeseni tega 
leta aretirala tri domnevne naci punkerje, ki naj bi bili pripadniki skupine 4R, kar naj bi 
pomenilo Četrti rajh. Obtožili so jih tudi risanja grafitov z nacionalsocialističnimi sporočili. 
Njihovi aretaciji je sledilo policijsko nasilje in ideološka kampanja glavnih medijev proti 
punkovskem gibanju. Sodna obravnava proti trojici se je začela dve leti kasneje, leta 1984 pa 
je postala sodba pravnomočna, toda na koncu so bili vsi domnevni naci punkerji, zaradi 
pomanjkanja dokazov, oproščeni vseh obtožb.20 Punk so, že odkar se je v Sloveniji pojavil, 
spremljali ideološki napadi, ki so skušali celotno gibanje prikazati za idejno in politično 
nesprejemljivo. Najbolj zloglasni in odmevni obračun oblasti s punk subkulturo se je zgodil 
novembra 1981, ko je v Nedeljskem dnevniku, izpod peresa odgovornega urednika Zlatka 
Šetinca, izšel članek z naslovom »Kdo riše kljukaste križe?«. S člankom je takratna oblast 
hotela povezati punk z mladinskim kriminalom in nacizmom. Članek je avtor zaključil z 
ugotovitvijo, da sta v tem primeru odpovedala tako družina kot šola in pozval policijo k 
obračunu s punkom. Kmalu so se pozivu v Nedeljskem dnevniku k dokončni rešitvi problema 
punka pridružili še drugi slovenski časniki. Za večino državljanov so bili tedanji dominantni 
mediji edini vir informacij o punku in so obtožbam tudi verjeli. Posledično se je pritisk na 
punkerje s strani javnosti močno povečal.21 Punk je po naci aferi z vidika dominantne kulture 
dobil fašistično etiketo, ki se je nikoli več ni mogel docela znebiti. Represivni organi so po 
objavi članka v Nedeljskem dnevniku močno pritisnili na punkerje. Začele so se številne 
legitimacije na ulicah, policija je hodila v šole in na dom zasliševat punkerje, v mnogih lokalih 
jim sploh niso več hoteli postreči. Večkrat je prišlo do tega, da so jih pretepli, na cestah pa so 
jih mimoidoči pogosto zmerjali z raznimi kletvicami.22 Na to nasilje so se angažirano odzvali 

                                                 
16 Repe, »Vloga slovenskega...«, 62. 
17 Repe, »Vloga slovenskega...«, 58. 
18 Tomc, »Spori in spopadi druge slovenije«, 17–19. 
19 Žerdin, »Kratki kurz...«, 34. 
20 Tomc, »Spori in spopad...«, 16. 
21 Tomc, »Spori in spopad...«, 24–25. 
22 Potokar, »Pank U Lublan«, 32–34. 
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člani ljubljanske in slovenske punkovske scene, pozneje pa so se jim pridružila še porajajoča 
se kritična inteligenca in posamezne obrobnejše osnovane organizacije.23 

Po punku punk? 
Punkerska scena se je vse od pojava, kljub represalijam, ki jih je izvajala oblast, vztrajno 

večala. Večanje te subkulture je privedlo tudi do notranjega razlikovanja med samimi punkerji. 
V porastu so bili predvsem punkerji po videzu, ki so se izrazito ukvarjali s svojim izgledom,24 
in erotično obarvano antimodo ter bolj umetnostno-avantgardne skupine, kot so Laibach. Kot 
odgovor na vse bolj razširjeno »šminkerstvo« in popmentalnost na punk sceni se je leta 1983 
pojavil trdi punk oziroma hardcore. Hardcore je punku poskušal vrniti njegovo prvotno, 
»pravo« vsebino, kar mu je tudi uspelo. Izoblikoval je svoje videnje problemov na neposreden, 
bolj oseben način, ignoriral pa je vse in ni priznaval nobenih avtoritet, tudi tistih ne, ki so se 
pojavile na subkulturni sceni. Bil je nekakšen upor proti sceni sami. Prav tako je kritiziral 
tedanjo družbeno ureditev, vendar pa bolj na posreden način. Pripadniki hardcore scene se niso 
hoteli navezati niti na alternativne institucije, temveč so jih uporabljali le toliko, kolikor so sami 
hoteli organizirati koncerte in podobno. Poskrbeti so hoteli samo za svoje interese in vzeti stvari 
v svoje roke, kar je razumljivo, saj niso hoteli doživeti enake usode kot prvotni punk.25 
Ljubljanska in nasploh slovenska punk scena se je začela rušiti s prvimi oddajami punk glasbe 
na Valu 202 in z organiziranjem raznih okroglih miz o punku. O punku so se kasneje razpisali 
še razni časopisi, za katerimi tudi televizija ni zaostajala. Punk se je tako ujel v medijske mreže 
in se institucionaliziral, punkerski imidž pa je postal komercialna moda. K zamrtju scene je še 
prispevalo zaprtje diska FV v študentskem naselju, kjer so se zbirali punkerji.26 Punkovske 
provokacije je počasi prevzel, nadaljeval in še nadgradil Laibach oziroma umetniški kolektiv 
Neue Slowenische Kunst, ki še danes vznemirja s svojo provokativno naravo. Večina prvotnih 
slovenskih punk skupin je po kratkem času svojega obstoja poniknila, punkovska moda in 
frizura pa sta se skomercializirali. Grafiti na ulicah so postali nekaj običajnega, razprave o 
punku pa so se počasi iz fanzinov27 prestavile v strokovne revije in okrogle mize. Sredi 
osemdesetih let, z nastankom drugih alternativnih gibanj in kasnejšo politično pluralizacijo, je 
bila vloga punka pri širjenju svobodne in kritične misli opravljena.28 

Začetni punk je nasprotoval hipijevski pasivnosti, konformizmu, kompromisarstvu in 
potrošniški popularni glasbi. Opozarjal je na nezmožnost družbene spremembe. Poudarjal je 
napake družbe in se odrekal vizijam. Krog punkerjev sprva ni bil številen in tudi njihov videz 
se je le v podrobnostih razlikoval od preostalih mladih. V relativno kratkem obdobju se je punk 
razširil predvsem med srednješolsko mladino in študente, pa tudi med zaposlene. Bil je 
mladostno uporniški, neizprosno ironično-kritičen, antiavtoritaren in nedogmatičen. Punk je 
mladino pritegnil zaradi svoje življenskosti, njegova kritika pa ni bila zavita v frazerstvo, saj je 
rušil tabuje in odkrito artikuliral probleme.29 Punk je nedvomno ogromno prispeval k 
ustvarjalnemu razvoju domače glasbe. Poleg tega pa je bil zavzet ter kritičen in je močno 
presegal domet študentskega gibanja, ki se je vezal predvsem na intelektualce. Konec koncev 
je punk simboliziral vse bolj razširjeno zavzeto in kritično razmišljanje o takratnih družbenih 
razmerah.30 

 

                                                 
23 Bašin, Novi rock, 22. 
24 Zgoraj omenjeni punkerji so si pogosto prislužili naziv »šminkerji« in »pozerji«. 
25 Ogrinc, »Ni nam do tega...«, 99–101. 
26 Potokar, »Pank U Lublan«, 46. 
27 Neprofesionalna publikacija, ki jo urejajo ljubitelji nekega določenega glasbenega, filmskega ali književnega 
žanra. V slovenščini bi fanzinu lahko rekli tudi »glasilo ljubiteljev«.  
28 Repe, »Vloga slovenskega...«, 65. 
29 Ogrinc, »Ni nam do tega...«, 97–98. 
30 Ogrinc, »Ni nam do tega...«, 102. 
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Hana Čeferin 

Ženske v grozljivkah: žrtve ali pošasti? 

Povzetek: 
Grozljivka (zgodovinsko gledano) nudi prostor za uprizarjanje najbolj stereotipnih družbenih 
vlog, za razliko od ostalih filmskih žanrov, pa odstopanje od predpisanega oz. »normalnega« 
obnašanja velikokrat krvavo kaznuje. Ob globlji analizi ugotovimo, da je prav ženski spol tisti, 
ki je v žanru največkrat »postavljen na svoje mesto«. V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja 
se je s porastom feministične filmske kritike začelo do tovrstne filmske uprizoritve pristopati z 
dvomom, še najbolj pa je na to vplival esej Visual Pleasure and Narrative Cinema, avtorice 
Laure Mulvey. Sledim spremembam v upodabljanju žensk v grozljivkah vse od filmov 
šestdesetih let (npr. Psycho in Carrie), do novejših »slasher« grozljivk (npr. Halloween) in z 
njimi povezanega fenomena »zadnjega dekleta«. S pomočjo psihoanalize in feministične kritike 
raziskujem, zakaj je do tako specifičnih upodobitev žensk prišlo in kakšen je njihov vpliv na 
gledalca.  

Abstract: 
Historically, the horror film offers a platform to present the most stereotypical roles in society 
and, unlike other film genres, any deviation from the designated or “normal” behaviour is often 
brutally punished. Through deeper analysis we are able to deduce that women are usually the 
ones to be »put in their place« in the genre. With the rise of feminist film criticism in the 1970s, 
such depictions of women were suddenly challenged, most notably in Laura Mulvey's essay 
Visual Pleasure and Narrative Cinema. I try to follow the changes in depictions of women in 
horror films from the sixties (Psycho, Carrie) to newer »slasher« films (Halloween) and the 
related phenomenon of “the final girl”. Through psychoanalysis and feminist criticism, I 
explore the reasons for such specific depictions of women and the influence these depictions 
have on the viewer. 
 
Ključne besede: Grozljivka, feminizem, ženske, film. 

 
*** 

Uvod 
Ko pomislimo na koncept ženske v grozljivki, se nam v misli prikrade dobro poznan 

prizor – mlado dekle obupano beži v prosojnem ali pomanjkljivem oblačilu pred nevidnim 
zasledovalcem, spotakne se ob korenino ali pa ji iz rok padejo ključi avtomobila, obrača se 
nazaj z vedno bolj izrazito grozo na obrazu vse dokler je napadalec ne dohiti in (v večini 
primerov) kruto pokonča. Govorimo o ustaljenem vsebinskem vzorcu filmskega žanra 
grozljivk, predvsem pa »slasher« grozljivk, kjer je ženska, skladno s svojo zgodovinsko 
družbeno vlogo, predstavljena kot šibka, nemočna in izrazito seksualizirana.  

V 70. letih prejšnjega stoletja se je pojavil dvom v takšno »samoumevno« prikazovanje 
in dojemanje ženske v grozljivki. S porastom feministične literarne in filmske kritike, še najbolj 
pa z esejem Visual Pleasure and Narrative Cinema (1975), avtorice Laure Mulvey, se je 
pojavila nujna potreba po reinterpretaciji grozljivke, po iskanju vzroka za tako specifično 
dodeljene spolne vloge in po razumevanju žanra grozljivk v korelaciji s sočasno družbo. Zakaj 
so v grozljivkah prizori umorov žensk občutno daljši od umorov moških? Zakaj je ženska 
praviloma kaznovana, če je spolno aktivna? In zakaj je morilec oz. pošast, posebej v »slasher« 
grozljivkah, praviloma poražen s strani ženske, ne moškega?  
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Grozljivka: pošasti in družbeni kontekst 
Pri nobenem drugem žanru, kot so na primer komedija, triler ali vestern, se ne pojavi 

vprašanje, ki se pojavlja pri grozljivki. Namreč: zakaj bi ta žanr kogarkoli privlačil? Kdo bi 
želel biti prestrašen?1 Privlačnost grozljivk, kot pravi Noël Carroll, leži v narativnem procesu 
odkritja pošasti, katere obstoj je ključen vir užitka v grozljivki, naš interes pa obdrži vprašanje, 
ali je bitje mogoče premagati. Takšna teorija se posebej dobro obnese, ko je antagonist 
grozljivke pošast oz. neznano, drugačno bitje (vampir, volkodlak, duh...), saj je obstoj tovrstnih 
bitij nemogoč in zato zahteva proces dokazovanja in končnega razkritja. Ta bitja vzbujajo gnus, 
ki pa je nujno plačilo za užitek, katerega doživljamo ob njihovem razkritju; grozljivo bitje je 
namreč nekaj, kar negira standardne kulturne norme, je neznano, zunanje in ogroža našo 
»normalnost«, zato je objekt sovraštva in odvratnosti. Užitek ob razkritju pošasti bi bil 
neprimerljivo manjši, če pošast ne bi nasprotovala našim percepcijam naravnega in tako 
spodbudila vsaj določeno mero odvratnosti. Njihova drugačnost nas namreč naredi radovedne 
in drži našo pozornost, gledalec želi videti njihovo nenavadnost, čeprav je ta hkrati 
odvračajoča.2  

Večina filmskih kritikov področja grozljivk si je enotna v mnenju, da je antagonist oz. 
pošast strašljiva, ker ogroža našo normalnost. Koncepti normalnosti in podobe pošasti pa so se 
skozi čas spreminjale in žanr grozljivke je specifičen v tem, da je skozi čas zmožen inkorporirati 
obče družbene strahove specifičnega časa v svojo ikonografijo tesnobe in nelagodja. Cikel 
univerzalnih, »klasičnih« ameriških grozljivk se je pojavil v času velike depresije, cikel 
grozljivk v kombinaciji z znanstveno fantastiko je nastal v zgodnji fazi hladne vojne, v 
petdesetih letih prejšnjega stoletja pa je na filmskih platnih zavladala invazija gigantskih 
insektov in mesojedih rastlin, ki so nastopali kot posledica ameriškega strahu pred invazijo 
komunizma.3  

Poleg gnusnih pošasti in širših družbenih strahov pa velik del grozljivk kot antagoniste 
uporablja tudi grožnje vzpostavljenemu družbenemu redu na specifičnih nivojih naroda, 
družbenega razreda, rase ali spola; tak primer je negativno, agresivno predstavljena ženska 
seksualnost v Cronenbergovem filmu Shivers4, v katerem v vlogi pošasti nastopa kar spolna sla. 
Še več, grozljivkam bi se lahko pripisalo celo nalogo ustrahovanja ljudi v submisivno 
sprejemanje svojih družbenih vlog, kar je posebej vidno v krvavem »kaznovanju« spolno 
aktivnih adolescenčnih deklet. Žrtev ženskega spola je ključna za grozljivke že od časov gotike; 
ugrabitev ženske je velikokrat slabo zakrinkana sopomenka za posilstvo in predstavlja 
seksistično svarilo ženskam, naj se primerno vedejo, saj vedno bodo in morajo biti prepuščene 
na milost in nemilost moškim v patriarhalni družbi.5 V dominantno moški kulturi, kjer so moč, 
denar, zakon in institucije pod nadzorom preteklih, sedanjih in prihodnjih patriarhov, je podoba 
ženske umetno ustvarjena skozi pogled moškega, avtonomija in neodvisnost pa sta ji zanikani. 
Če se ženska v grozljivki oddalji od predpisane pasivne vloge, s tem ogroža družbeni red ter je 
temu primerno »kaznovana«,6 v tem smislu pa celo postavljena na isti nivo podrejenosti 
patriarhatu kot pošast. Vsekakor je jasno, da je morilec skozi čas morda menjal obliko, od 
morskega psa, gorile, ptičev in vse do sluzi, žrtev pa je večno mlado dekle. 

Feminizem in »moški pogled« 
Feminizem je družbeno gibanje, ki je pustilo ogromen pečat v filmski teoriji in kritiki. 

Film je namreč ena izmed najpomembnejših kulturnih in medijskih institucij, ki širi mite o 

                                                 
1 Carroll, The Philosophy of Horror or Paradoxes of the Heart, 158. 
2 Carroll, The Philosophy of Horror or Paradoxes of the Heart, 184–188. 
3 Carroll, The Philosophy of Horror or Paradoxes of the Heart, 207–208. 
4 Shivers, režija David Cronenberg (1975; VB: Arrow Films, 2014), DVD. 
5 Carroll, The Philosophy of Horror or Paradoxes of the Heart, 196–197. 
6 Wood, »The American Nightmare. Horror in the 70s,« 66. 
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ženskah in ženskosti ter moških in moškosti. Ponavljajoče se stereotipne podobe žensk v 
klasičnih filmih Hollywooda so destruktivne za ženske gledalke, saj jih predstavijo skozi 
prizmo patriarhata.7 Z uporabo psihoanalize je o tem posebej uspešno pisala L. Mulvey v eseju, 
omenjenem v uvodu, v katerem žensko predstavi kot nosilko pomenov, ki jih nanjo projicirajo 
moški s svojimi fantazijami in obsesijami, sama pa jih ne more producirati.8 Je namreč pasivna 
v binarnem odnosu pasivnosti in aktivnosti, moški pa je aktiven in tako nosilec moči; okrog 
njega se odvija dogajanje. Ženska je nemočna in služi izključno kot objekt poželenja moškemu 
liku, gledalec pa se je zato prisiljen identificirati z moškim likom v filmu.9 Izraz, ki ga Mulvey 
uporabi za ta ustaljen način gledanja in posledično dojemanja žensk v filmih je »moški pogled« 
(ang. male gaze).  

Noël Carroll je postavil tezo, da je ključni užitek v grozljivki narativni proces odkritja 
pošasti, Laura Mulvey pa je poskušala ta narativni proces, zaradi katerega gledamo grozljivke, 
razložiti in razkriti preko problematike spola. Kot je izpostavila v svojem eseju, ženska 
praviloma nima vloge in edina funkcija junakinje je to, kar predstavlja za moški lik; naj bo to 
ljubezen, ki jo vzbudi v njem, ali pa skrb, ki jo čuti zanjo.10 Že sam narativni proces je torej po 
svoje seksističen, in če Carroll pravi, da je to ključni vir našega gledalskega užitka, lahko z 
dodano feministično razlago domnevamo, da je del gledalskega užitka tudi razdeljevanje 
spolnih vlog in postavljanje žensk »na svoje mesto«. Ženske so namreč v grozljivkah tako rekoč 
odpadni material, kar po razlagi feminizma gotovo predstavlja določeno mero užitka pri 
moškem občinstvu.  

Predstavljanje ženske kot erotičnega objekta, na katerem počiva pogled moškega, je 
brez dvoma značilno za narativni film, vendar užitek v grozljivki sproža drugačen aspekt 
gledanja žensk – s strahom. Ženska namreč – po razlagi feministične psihoanalize – za moškega 
predstavlja neizogiben strah pred kastracijo, ta pa privede do voajerskih, fetišističnih in 
sadističnih prizorov,11 ki so v grozljivkah še kako prisotni. 

Psihoanaliza in kastrirana ženska 
Večina feministične filmske kritike, še posebej kritike grozljivk, se v svojih razlagah 

opre na psihoanalizo. Ta opisuje kastrirano žensko, ki v moških vzbuja strah pred lastno 
kastracijo. Tovrstne teorije prav tako izpostavljajo povezavo med gledanjem, med 
upodobljenim nasiljem in med moškostjo, ter predpostavljajo, da so v ozadju ustvarjanja, 
gledanja in uživanja v grozljivkah predvsem moški interesi.12 Prva, ki je v svojem eseju 
izpostavila podobo kastrirane ženske je Laura Mulvey, ki piše, da žensko pomanjkanje falusa 
slednjemu omogoči simbolični pomen in moč, hkrati pa za moški spol predstavlja strah pred 
kastracijo.13  

Barbara Creed, priznana avstralska profesorica filmskih študij, se v svoji analizi žensk 
v grozljivkah opira na psihoanalizo Sigmunda Freuda, specifično na esej Fetišizem, v katerem 
je Freud leta 1927 zapisal, da verjetno nobenemu moškemu ni prihranjen zastrašujoč šok 
grožnje s kastracijo ob pogledu na ženske genitalije. Iz tega izhajajo motivi, kot je vagina z 
zobmi (vagina, ki kastrira), ali motiv »falične matere«, ki je ilustriran z dolgimi prsti in nosom 
čarovnice. Tudi v klasični mitologiji ženske pošasti niso neznanka, med njimi pa je morda 
najslavnejša Meduza, ki je s pogledom moške spremenila v kamen – motiv, ki ga je Freud 

                                                 
7 Smelik, »Feminist Film Theory,« 491. 
8 Mulvey, »Visual Pleasure and Narrative Cinema,« 6. 
9 Smelik, »Feminist Film Theory,« 491. 
10 Mulvey, »Visual Pleasure and Narrative Cinema,« 12. 
11 Mulvey, »Visual Pleasure and Narrative Cinema,« 17. 
12 Freeland, »Feminist Frameworks for Horror Films,« 743. 
13 Mulvey, »Visual Pleasure and Narrative Cinema,« 6–7. 
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nemudoma povezal z enako grozljivim prizorom materinih genitalij. Ob tako grozljivem 
prizoru moški namreč otrdi od strahu ter se dobesedno spremeni v kamen.14  

Kot pravi Creed je Freud je svojo tezo, kot tudi mnoge druge, utemeljil na osnovi 
človeške represije, t. j. podzavestnega potlačenja vsega, kar odstopa od normalnosti. Določen 
nivo represije je po njegovem nujno potreben za naš razvoj iz živali v človeška bitja, 
problematičen pa je presežek represije – proces, pri katerem so ljudje od najzgodnejšega 
otroštva vzgojeni tako, da prevzamejo vnaprej določene vloge znotraj kulture, v kateri živijo. 
Osnoven nivo represije nas torej naredi »človeške«, presežek represije pa nas oblikuje v 
monogamne, heteroseksualne, buržoazne, patriarhalne kapitaliste. Freud je že dolgo nazaj 
spoznal, da je zahodna civilizacija dosegla točko, kjer je breme represije postalo nevzdržno, 
česar neposredna posledica v naši kulturi so frustracije, nezadovoljstvo, anksioznost, pohlep in 
nevrotičnost. Najbolj očitni subjekt represije je spolnost, še posebej silovita pa je represija 
ženske spolnosti.15 V grozljivkah ženska spolnost velikokrat odigra neposredno vlogo pošasti, 
kot na primer v slavni grozljivki Cat People16, kjer se Irena spremeni v panterja ob spolnem 
vzburjenju. Še korak dlje pa gre seveda represija materine spolnosti, saj po mnenju 
psihoanalitikov materino telo postane mesto konfliktnih hotenj. V zgodbah, kjer si lik otroka 
želi ločitve od matere (v takšnih zgodbah je oče vedno odsoten), ona pa mu tega ne dopusti, je 
lik matere vedno predstavljen kot pošasten (npr. filma Psycho17 in Carrie18).19 Mati kot vir 
groze je na drugačen način predstavljena tudi v filmu Alien20, in sicer skozi ponavljajoče se 
prizore rojstev grozljive, zobate vesoljske »matere«. Creed poudarja pomen konca filma, ko se 
protagonistka Ridley pred kamero sleče ter sprehaja v tanki spodnji majici – njeno telo je na 
pogled pomirjujoče in prijetno, saj predstavlja »sprejemljivo« postavo in obliko ženske.21 

Vračanje pogleda 
Ob omembi Meduze v prejšnjem poglavju, se moramo ustaviti še ob enem pomembnem 

konceptu, namreč problematiki ženskega vračanja pogleda oz. ženske aktivnosti. Meduza 
namreč simbolično predstavlja nevarnost, ki jo ima za moškega pogled ženske; ženska, ki gleda, 
je nevarna, zato je lahko le gledana, ne sme pa tudi gledati. 

Linda Williams je, na podlagi pisanja Laure Mulvey, pisala o samem dejanju ženskega 
gledanja ter kot zelo banalen, a efektiven primer navedla samo dejanje gledanja grozljivk; 
moški ob posebej grozljivih prizorih pogumno gledajo v ekran (to je vprašanje časti), ženske in 
dekleta pa si zakrivajo oči ali se skrivajo za rameni svojih moških spremljevalcev. Za ženskino 
odklonitev gledanja seveda obstajajo popolnoma razumni razlogi – velikokrat je primorana 
opazovati lastno nemoč ob prizorih posilstev, iznakaženj ali umorov, hkrati pa ima zelo malo 
možnosti, da bi se identificirala s prizori na platnu. Kot ženska gledalka tudi ženska 
protagonistka velikokrat ne vrača pogleda moškemu, ki si jo poželi. Gledati namreč pomeni 
poželeti, zato ni nič čudnega, da je bilo veliko »pridnih« protagonistk nemih filmov kar slepih. 
V trenutkih, kjer je protagonistki dana moč gledanja, je nemudoma kaznovana preko narativnih 
procesov, ki njeno radovednost in »hotenje« spremenijo v mazohistično fantazijo.22 Dober 
primer tega je film Phantom of the Opera23, kjer radovedna Christine fantomu sname masko iz 
obraza ter je kaznovana z grozo, ki se skriva za njo. 

                                                 
14 Creed, »Horror and the Monstrous Feminine. An Imaginary Abjection,« 44–45. 
15 Wood, »The American Nightmare. Horror in the 70s,« 63–64. 
16 Cat People, režija Paul Schrader (1982; ZDA: Image Entertainment, 1998), DVD.  
17 Psycho, režija Alfred Hitchcock (1960; VB: Columbia, 1999), DVD. 
18 Carrie, režija Brian De Palma (1976; ZDA: MGM Home Entertainment, 2007), DVD. 
19 Creed, »Horror and the Monstrous Feminine. An Imaginary Abjection,« 50. 
20 Alien, režija Ridley Scott (1979; ZDA: Twentieth Century Fox Film Corporation, 1979), vsi mediji. 
21 Freeland, »Feminist Frameworks for Horror Films,« 744–745. 
22 Williams, »When the Woman Looks,« 64–65. 
23 The Phantom of the Opera, režija Joel Schumacher (2004; ZDA: Warner Home Video, 2005), DVD.  
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Williams pa hkrati razkrije nenavadno podobnost med pošastjo in žensko, saj naj bi 
ženska ob pogledu na pošast prepoznala njun podoben status v patriarhalnih strukturah 
gledanja; njena radovednost odpira možnost za poistovetenje s pošastjo oz. za možnost sočutja 
do nje. Pošasti v filmu se »normalni« moški bojijo na isti način, kot se bojijo kastrirane ženske. 
Pošast, tako kot ženska, predstavlja seksualno moč, ki je drugačna od falične, patriarhalne 
»norme«. Ob pogledu na pošast ženska torej doživlja več kot le kazen za gledanje – prepozna 
njuno podobnost, saj sta obe grožnja ranljivi moški premoči. To bi pojasnilo, zakaj v mnogih 
filmih (King Kong24, Phantom of the Opera25, Dracula26) poraz pošasti izzove sočustvovanje 
ženske, ki do neke mere zaznava, da je s smrtjo pošasti poražena tudi njena lastna seksualna 
moč.27 

Fenomen slasherjev in »zadnje dekle« 
Slasherji so posebna kategorija grozljivk, ki še posebej stereotipno prikažejo kaznovanje 

ženske seksualnosti. Tip slasher grozljivke naj bi izhajal iz kultnega prizora Hitchcockovega 
filma Psycho28, ko je ženska v kopalnici dramatično umorjena, za prvi slasher pa velja 
Carpenterjev film Halloween29, ki vpelje osnovno narativno formulo slasher grozljivke: 
preteklo dejanje rodi psihopatskega morilca, ki se na historično pomemben datum v sedanjosti 
(noč čarovnic, petek trinajsti, šolski ples) ritualno vrne na kraj zločina ter z nožem ali podobnim 
bodalom pobija spolno aktivne najstnike.30 Odnosi med spoloma bi bili v slasher grozljivkah 
težko bolj jasni. Morilec je, z nekaj izjemami, človek moškega spola, katerega bes je 
nezamenljivo seksualen v izvoru in izrazu; njegove žrtve so večinoma ženske, ki so pogosto 
spolno aktivne in vedno mlade in lepe.31  

V luči tega je nenavadno, da je posebnost slasherjev prav protagonistka, ki na koncu 
skoraj brez izjeme porazi morilca. Tradicionalna grozljivka je gledalcu ponudila moškega 
heroja, ki vskoči v zadnjem hipu in gledalcu zagotovi moško vlogo, s katero se lahko identificira 
kot zaščitnik nemočne ženske. Za slasherje pa je značilno, da moške like prikažejo kot izrazito 
nesposobne; očetje, policisti in šerifi se v filmu pojavijo le za toliko časa, da demonstrirajo 
svojo nekompetentnost in nerazumevanje situacije. Praviloma masaker preživi le eno dekle, ki 
je v žanru grozljivk znano pod imenom final girl ali zadnje dekle. Je inteligentna, pozorna in 
sposobna, je prva, ki zasluti nevarnost in razume dogajanje, gledalec pa film spremlja skozi 
njene oči. Je lik, ki aktivno gleda in celo išče ter sledi morilcu v njegovo skrivališče, v tem 
smislu pa pravzaprav ne predstavlja tipične ženske. Dobro pojasnilo tega fenomena je odziv 
Johna Carpenterja, ko so mu očitali, da v filmu Halloween32 kaznuje žensko seksualnost: 
»Kritiki so tu popolnoma zgrešili, saj je, če pogledate iz druge perspektive, dekle, ki je najbolj 
spolno zadrto, tisto, ki moškega zabada z dolgim nožem. Je najbolj spolno zafrustrirana. Ona 
je tista, ki ga je ubila. Ne zato, ker je devica, ampak ker je vsa ta represirana energija začela 
prihajati ven. Na moškem uporabi vse te falične simbole... ona in morilec imata nekakšno 
povezavo: spolno represijo.«33 Carol Clover to pojasnjuje s spolnimi vlogami – premagani 
morilec prevzame feminilno vlogo, zmagovita ženska pa falično in z zmago je spreobrnjena v 

                                                 
24 King Kong, režija Peter Jackson (2005; ZDA: Universal Pictures Home Entertainment, 2006), DVD. 
25 The Phantom of the Opera, režija Joel Schumacher (2004; ZDA: Warner Home Video, 2005), DVD. 
26 Dracula, režija Tod Browning (1931; ZDA: Universal Pictures Home Entertainment, 2014), DVD. 
27 Williams, »When the Woman Looks,« 62–65. 
28 Psycho, režija Alfred Hitchcock (1960; VB: Columbia, 1999), DVD. 
29 Halloween, režija John Carpenter (1978; Avstralija: Umbrella Entertainment, 2011), DVD. 
30 Dakskobler, Razvoj filmskega žanra grozljivk v ameriških filmih od začetkov do danes, 52. 
31 Clover, »Her Body, Himself. Gender in the Slasher Film,« 205. 
32 Halloween, režija John Carpenter (1978; Avstralija: Umbrella Entertainment, 2011), DVD.  
33 McCarthy, »Trick and Treat,« 23–24.  
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moško žensko.34 Določena mera spolne represije, sicer manjša, kot morilčeve, ji namreč 
omogoča uporabo nasilja in aktivnega protinapada. 

 V tem kontekstu je potrebno omeniti tudi način upodobitve moškega in ženskega 
trpljenja v slasher grozljivkah. Jezni izpadi nasilja pripadajo moškim, medtem ko jok, skrivanje, 
kričanje, omedlevica in prošnje za milost pripadajo ženski. Moške žrtve so ubite hitro ali pa je 
njihova smrt le nakazana, ženske pa utrpijo razvlečene prizore, v katerih imajo čas 
kontemplirati svoj bližnji konec. To dvojno merilo lahko pride zares do izraza šele v filmih z 
eksplicitnim moškim trpljenjem, kot je I Spit on Your Grave35, v katerem se zlorabljena 
protagonistka kruto in počasi maščuje svojim mučiteljem. Pri takšnih filmih postane očitno, 
kako nenavadni oz. »nenormalni« so takšni prizori in kako »normalni« so prizori trpečih žensk. 

Sodobna (feministična?) grozljivka 
V zadnjih letih prejšnjega stoletja, še posebej pa v 21. stoletju, smo bili lahko priča 

precejšnjemu porastu grozljivk, ki bi lahko dobile oznako »feministične«. Leta 1976 je izšel 
prvi film Carrie36, osnovan na istoimenskem romanu Stephena Kinga, ki predstavi zgodbo o 
adolescenčnem spolnem odraščanju mladega dekleta, ki pa je družbeno nesprejemljivo – njeno 
odkrivanje lastnega telesa in nepričakovan prihod menstruacije v začetnem prizoru je sprejet s 
posmehom njenih sovrstnic. Vendar pa Carrie popularnim fantom in dekletom vrne udarec, ko 
razvije telekinetične moči in zaključni srednješolski ples spremeni v krvavo polomijo. Uspeh 
filma in njegova aktualnost je dokazana že z dejstvom, da je film doživel kar dve novejši 
različici – eno (manj uspešno) leta 200237 in drugo leta 201338. Čeprav je velik del feministične 
kritike mnenja, da je njena končna smrt znak moške zmage nad žensko, se s tem ne strinjam 
popolnoma. Najnovejša različica filma, ki je delo ženske režiserke Kimberly Peirce, odstrani 
aspekte »moškega pogleda«, med katerimi izstopa predvsem slavni prizor golih ženskih teles v 
preoblačilnici in erotično umivanje. Poleg tega pa se Carrie v novejši različici celo postavi po 
robu materi in njenim krščanskim ekstremom. Ideja, da je v filmu močna ženska »kaznovana«, 
ni tako močna kot ideja, da je za ženske nevarna represija in verski fundamentalizem. 

Kmalu po Carrie leta 2015, je na filmska platna prišel novejši film The Witch39 režiserja 
Roberta Eggersa, ki pa se ponaša z, po mojem mnenju, neizpodbitno feministično zgodbo o 
dekletu, ki ji v represivni in obsojajoči puritanski družini ne preostane drugega, kot da sklene 
pogodbo s hudičem in postane neodvisna od svoje zatirajoče družine. Film je zgodba o uporu 
ženske, ki sprejme svoj status izobčenega, obsojenega lika, in ga uporabi v svoj prid. Film 
protagonistke ne vzpostavi kot žrtve, temveč kot neodvisno žensko junakinjo, ki na koncu 
simbolično zmaga. Eggers je sam izjavil, da je kljub poskusom biti objektiven glede družbenih 
problematik tega časa, brez dvoma zavzel feministično stališče.40 Kakor pri Carrie, lahko pri 
The Witch dosežemo enak zaključek: glavni zlikovec v filmu ni močan ženski lik, pač pa so 
represivne institucije cerkve in patriarhata, ki vse ne-moške, ne-bele in ne-heteroseksualne ljudi 
zatirajo in na koncu pripeljejo do nepredvidljivih ali nasilnih dejanj.  

Zaključek 
Grozljivka je eden izmed najbolj fascinantnih filmskih žanrov, ki ob podrobnejšem 

opazovanju razkrije najglobje družbene strahove, predsodke in travme. Čeprav so bile ženske 
od samega začetka koncepta »grozljivega« postavljene v izrazito podrejene, erotizirane in 
ponižujoče vloge, lahko z zadovoljstvom uvidimo, da se v sodobnih grozljivkah to kaže vedno 

                                                 
34 Clover, »Her Body, Himself. Gender in the Slasher Film,« 207–212. 
35 I Spit on Your Grave, režija Meir Zarchi (1978; ZDA: Elite Entertainment, 2002), DVD.  
36 Carrie, režija Brian De Palma (1976; ZDA: MGM Home Entertainment, 2007), DVD. 
37 Carrie, režija David Carson (2002; ZDA: MGM Home Entertainment, 2002), DVD. 
38 Carrie, režija Kimberly Peirce (2013; VB: Twentieth Century Fox Film Corporation, 2014), DVD. 
39 The Witch, režija Robert Eggers (2015; Nemčija: Universal Pictures, 2015), DVD. 
40 Pierce, »The Witch Is Sinister, Smart, and Wildly Feminist.« 
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manj. To ima delno opraviti tudi s spremembo občinstva; po raziskavi, ki jo je British Film 
Institute izvedel leta 2016 je razvidno, da v grozljivkah uživa celo več žensk kot moških – 44% 
žensk pod 35 let proti zgolj 32% moških pod 35 let.41 Gledalci grozljivk torej niso več 
prevladujoče moški, ženske gledalke pa ne želimo opazovati razvlečenega mučenja našega 
spola, niti absurdne objektifikacije le-tega. Slikovito masakriranje žensk je postalo kliše in 
sodobne grozljivke, še posebej tiste, ki so tudi kritično dobro sprejete, vse manj vključujejo 
elemente »moškega pogleda«. V popularnih grozljivkah se vse bolj ukinja kaznovanje 
»grešnega«; v filmu Cabin in the Woods42 preživi na primer glavni »zadetek« filma, ki si s 
svojim kajenjem marihuane celo reši življenje. Predstave moškosti in ženskosti se seveda še 
zdaleč niso izpele, a premiki proti boljši reprezentaciji žensk v grozljivkah se brez dvoma 
izvajajo. Kdo ve, naslednji Michael bo morda Michelle, naslednja prestrašena Laurie pa morda 
Lawrence. 
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