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Žak Zupan 
 

Dioklecijanove uspešne vojne na vzhodu: Egipt in Perzija 
 

Povzetek 
Dioklecijan je morda najbolj poznan kot rimski cesar, ki je vpeljal sistem tetrarhije in 

je tako, po mnenju mnogih zgodovinarjev, kupil cesarstvu še 2 stoletji preživetja, pa vendar je 
bil tudi uspešen vojskovodja. Na prestol se je povzpel na vojnem pohodu in tudi prva leta 
njegove vladavine so bila polna raznih vojnih pohodov po celotnem cesarstvu. Med njih 
spadajo tudi pohodi na Bližnjem vzhodu in v Egiptu, kjer je uspešno končal upor in 
prepričljivo porazil mogočno Sasanidsko kraljestvo. 

 
Abstract 

Diocletian is, perhaps, most renowned as the Roman emperor that introduced the 
system of tetrarchy and, so, in the opinion of many historians, bought the empire another 2 
centuries of survival. But he was also a successful military leader. He ascended to the throne 
on a campaign and his first years of rule were full of various campaigns across the Empire. 
Some of those campaigns were also in the Middle East and in Egypt, where he crushed a 
rebellion and decisively defeated the mighty Sassanid Kingdom. 
 
Ključne besede: Dioklecijan, Egipt, Sirija, Sasanidi, Rimsko cesarstvo. 
 

*** 
 

Uvod 
Vladavina Dioklecijana je zelo skopa z viri in tako so se raziskovalci tega obdobja 

primorani pogosto spopasti z valom ugibanj, tako v literaturi kot pri sklepanju lastnih 
zaključkov. Tema tega članka je posvečena Dioklecijanovim vojnam na vzhodu, natančneje 
zmagi v vojni s Perzijo in zatrtju upora v Egiptu. Za to specifično temo tako literature kot tudi 
virov ni veliko, zgodovinarji pa so si v zaključkih pogosto navzkriž. Dioklecijan je kar nekaj 
časa preživel na Bližnjem vzhodu in v Egiptu in je od tam določen čas tudi vladal celotnemu 
vzhodnemu delu cesarstva. Pomnimo, da je rimsko cesarstvo ob koncu 3. stoletja n. št.1 že 
obsegalo ozemlje od Britanije do Sirije in je tako vsebovalo tudi celotno Sredozemsko morje. 
Dioklecijan se je osebno udeležil omenjenih dogodkov oz. je imel v njihovem razpletu 
odločilno vlogo, ki jo bom poskušal nazorno prikazati. 

 
Situacija na Bližnjem vzhodu in v Egiptu pred nastopom Dioklecijana 

Rim na Bližnjem vzhodu nikoli v svoji zgodovini ni bil povsem zasidran za daljše 
časovno obdobje. Čeprav je Mala Azija kasneje predstavljala gospodarsko srce Bizantinskega 
cesarstva, se je predtem Rim v Siriji, praktično vsako stoletje od prihoda prvih legionarjev, 
boril za vsak pedenj dežele. Spomnimo se le na katastrofalen poraz triumvira Krasa, ki je v 
bitki proti Partom leta 53 pr. n. št. izgubil 7 legij in svoje življenje.2 Nekaj težav pri 
obvladovanju regije lahko pripišemo oddaljenosti glavnega mesta, vendar so Rimljani to 
nadomestili s premiki le-tega v bližnja mesta, kot je Nikomedija. Poleg tega so večji vpliv na 
račun oddaljenosti Rima pridobile razne metropole, med njimi Antiohija in Aleksandrija.  

Za obravnavano obdobje je predvsem pomembna usoda cesarja Valerijana. V vojni 
proti perzijskemu kralju Šapurju I. leta 260, je kot prvi rimski cesar v zgodovini cesarstva 

                                                 
1 Vse letnice v tem članku so n. št. 
2 Bratož, Rimska zgodovina, 144. 
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padel v vojno ujetništvo. Kakor je bil že sam poraz sramotna stvar, je izguba cesarja, ki je 
kasneje v ujetništvu tudi umrl, predstavljala še dodaten udarec za Rim. Na valu te veličastne 
zmage so Sasanidi uspešno prodrli globoko v Sirijo pa tudi v Malo Azijo.3 

Z izgonom Rimljanov iz regije se je v vladarskem vakuumu povzdignilo sirsko 
puščavsko mesto Palmira, ki je sprva pod kraljem Odajnatom in nato pod njegovo ženo 
Zenobijo, nadzorovalo veliko območje. Odajnat se je sprva za Rim pokazal kot pozitiven 
razplet Valerijanovega poraza, saj je uspešno krotil sasanidske ambicije po napadih na zahod. 
Tako je Odajnat ostal koristen rimski zaveznik vse do atentata nad njim, leta 267. V imenu 
njunega sina Vabalata je vladanje nad trgovsko metropolo Sirije prevzela Odajnatova žena 
Zenobija.4 Ker je imel Rim v tem času probleme z gotskimi pirati, je imela Zenobija proste 
roke, da razširi in konsolidira svojo oblast. Pravšnjo tarčo je predstavljal bajno bogati Egipt, 
ki so ga ravno v tem času pestili napadi nomadov iz Kirenajke.5 Zenobiji je leta 268 tudi 
uspelo zasesti Egipt in tako Rimu zadati hud udarec. Rimska oblast se je namreč vedno 
močno zanašala na egipčansko žito, s katerim je nahranila svoje obširno prebivalstvo, ki je 
znalo zelo nasilno odgovoriti na pomanjkanje hrane.6 Zenobija in njen sin Vabalat sta med leti 
270 in 272 v egipčanskih dokumentih poimenovana celo kot nosilca cesarske oblasti.7 

Višek je palmirska država dosegla po obširnih zavzetjih v Mali Aziji, nato pa jo je 
porazil cesar Avrelijan. Ta je spomladi leta 272, v bitki pri Antiohu in pri Emesi, premagal 
palmirsko vojsko ter nato zavzel Palmiro in ujel Zenobijo.8 Poleti je sledilo še ponovno 
zavzetje Egipta, po katerem je Avrelijan zapustil regijo,9 vendar se je Palmira ponovno 
vzdignila leta 273 in cesar se je bil primoran vrniti, a mestu po ponovnem padcu ni naklonil 
milosti.10 Ob Avrelijanovem zavzetju Palmire naj bi cesar tudi ponovno vzpostavil oblast nad 
Mezopotamijo. Ta je sicer redno menjavala lastnike, in sicer vse od rimskega zavzetja v času 
Trajana pa do muslimanskih osvajanj v 7 st.11  

V Egiptu naj bi obnovitvi rimske oblasti sledil upor aleksandrijskega trgovca Firma, ki 
naj bi se povezal s plemenom Blemijcev na skrajnem jugu Egipta in tako iz Zgornjega Egipta 
grozil Aleksandriji.12 Celotno dogajanje s Firmom ni gotovo dejstvo in so ga mnogi 
zgodovinarji zavrgli zaradi pomanjkanja virov.13 V vsakem primeru naj bi Firm še pred 
prihodom Avrelijana naredil samomor.14 Avrelijan je umrl med pripravami na nov pohod 
proti Perziji leta 275,15 le-te je kasneje nadaljeval cesar Prob leta 282, vendar je bil tudi on 
med pripravami ubit.16 Probu je sicer uspelo pregnati Blemijce iz Zgornjega Egipta, saj so ti 
povečini ostali tam še iz časa Avrelijana.17 

Egipt je vse od Severske dinastije (prelom iz 2. v 3. st.) dalje doživljal gospodarski 
padec z opuščanjem obdelovalne zemlje in vse večjimi davčnimi bremeni prebivalstva. Ta so 
se še povečala po koncu palmirske okupacije, z njimi pa tudi inflacija, ki je dosegla nove 

                                                 
3 Bratož, Rimska zgodovina, 324–325. 
4 Bratož, Rimska zgodovina, 326. 
5 Drinkwater, »Maximinus to Diocletian«, 50. 
6 Bowman, Egypt after the Pharaohs, 39; Drinkwater, »Maximinus to Diocletian«, 51; Bratož, Rimska 
zgodovina, 326. 
7 Bowman, Egypt after the Pharaohs, 44; 
8 Drinkwater, »Maximinus to Diocletian«, 52; Millar, The Roman Near East, 172–173. 
9 Bratož, Rimska zgodovina, 332; Drinkwater, »Maximinus to Diocletian«, 52. 
10 Bratož, Rimska zgodovina, 332; Butcher, Roman Syria, 60; Drinkwater, »Maximinus to Diocletian«, 52. 
11 Zosim 1.60.1; Millar, The Roman Near East, 173. 
12 Bratož, Rimska zgodovina, 332; Grafton Milne, History of Egypt, 80. 
13 Bowman, »Egypt from Septimius Severus,« 315; Wilkes, »Provinces and frontiers«, 221. 
14 Bratož, Rimska zgodovina, 332. 
15 Bratož, Rimska zgodovina, 332–333; Drinkwater, »Maximinus to Diocletian«, 54. 
16 Bratož, Rimska zgodovina, 334; Drinkwater, »Maximinus to Diocletian«, 56. 
17 Drinkwater, »Maximinus to Diocletian«, 55; Grafton Milne, History of Egypt, 81. 



 
 
 
 

Dioklecijanove uspešne vojne na vzhodu: Egipt in Perzija 
 

 
5 

 

višave.18  
Perzija je bila med glavnimi nasprotniki Rima in ne smemo pozabiti, da je bila že od 

padca Valerijana neporažena, od tod pa tudi izvira želja cesarjev po novem pohodu.19 
Cesarjem je bilo namreč gotovo težko dopustiti, da je v neposredni bližini meje raslo 
kraljestvo, ki ga Rim še ni pokoril. To se kaže tudi v tem, da je priprave na vojno, takoj po 
nastopu vlade, nadaljeval cesar Kar. Za razliko od predhodnikov, ni ostal prikovan na 
priprave in je pohod tudi uspešno izvedel, saj Perzija ni bila kos prerojeni rimski vojaški moči 
zadnjih desetletij. V sumljivih okoliščinah je Kar umrl leta 283 pri Ktesifontu.20 Uspelo mu je 
sicer v beg pognati sasanidskega kralja in Rimu zagotoviti nadzor nad severno 
Mezopotamijo.21 Nasledil ga je sin Numerijan, ki pa je v ponovno sumljivih okoliščinah umrl 
ob umiku vojske v Nikomedijo. Tam je pobudo prevzel vojaški oficir po imenu Diokel, ki je 
po umoru domnevnega Numerijanovega morilca, pretorijanskega prefekta Apra, 20. 
novembra 284 nastopil vlado kot cesar Dioklecijan.22 

 
Vojna s Perzijo 

Dioklecijanu je do vrnitve v Nikomedijo (20. januarja 286) uspelo premagati 
Karovega drugega sina oz. Numerijanovega brata Karina ter tako v popolnosti prevzeti 
cesarsko oblast. Za svojega prestolonaslednika in sovladarja je nastavil Maksimijana, svojega 
vojaškega kolega. V slabih dveh letih je torej opravil ogromno dela, pa vendar ga je nazaj na 
vzhod vlekla še ne povsem dokončana vojna s Perzijo. Na zadnjem pohodu vojske pod 
vodstvom Kara je ta sicer dosegla zmago in prodrla globoko v sovražno ozemlje, a zaradi 
nenadne smrti cesarja ni dosegla definitivne zmage, niti ni bila sposobna utrditi svojega 
dotedanjega uspeha.  

Na zahodu je Dioklecijan za vladarja postavil Maksimijana, kar mu je omogočalo, da 
se je lažje posvetil problemom na vzhodu. Pomembnost vzhodnega dela cesarstva23 se vidi 
tudi v tem, da je Dioklecijan ostal vladar vzhoda tudi po letu 293, ko je uveljavil sistem 
tetrarhije24 z nastavitvijo cezarjev Konstantina in Galerija.25  

Glede točnega časovnega obdobja Dioklecijanove prisotnosti na vzhodu je v 
zgodovinarskih krogih veliko razpravljanj in navzkrižnih mnenj. Bowman tako navaja,26 da je 
Dioklecijan spomladi leta 286 že bil v Palestini, medtem ko Millar v to ni prepričan. Milllar 
ne postavlja Dioklecijana v Sirijo vse do leta 290,27 nasprotno pa ga tako Bowman kakor tudi 
Williams tam vidita že vsaj leta 287.28 Takrat je namreč Dioklecijan dosegel pomembno 
diplomatsko zmago, ko je od perzijskega kralja Vahrama dosegel, da se je slednji odpovedal 
perzijskim interesom v Armeniji in Mezopotamiji. Perzijo je namreč takrat že dalj časa pestil 
notranji razkol med Vahramom in njegovim bratom, ki je tudi onemogočil učinkovito 
obrambo ob napadu cesarja Kara leta 282/3. Medtem ko naj bi se Mezopotamija vrnila v 
rimske roke, je na armenski prestol sedel rimski zaveznik Tiridat III.29 Ta je na začetku 4. 

                                                 
18 Williams, Diocletian and the Roman recovery, 79. 
19 Drinkwater, »Maximinus to Diocletian«, 55. 
20 Bratož, Rimska zgodovina, 334–335; Drinkwater, »Maximinus to Diocletian«, 57. 
21 Butcher, Roman Syria, 61. 
22 Bratož, Rimska zgodovina, 335; Drinkwater, »Maximinus to Diocletian«, 57–58. 
23 V vzhodni del cesarstva spadal tudi balkanski polotok do reke Donave. 
24 Političen sistem vladanja, ki ga vpelje Dioklecijan: rimsko cesarstvo je upravno razdeljeno na dva dela, 
vsakemu delu vlada avgust s cezarjem kot prestolonaslednikom.  
25 Millar, The Roman Near East, 177. 
26 Bowman, »Diocletian and the first tetrarchy«, 73. 
27 Millar, The Roman Near East, 177. 
28 Bowman, »Diocletian and the first tetrarchy«, 73; Millar, The Roman Near East, 177; Williams, Diocletian 
and the Roman recovery, 52. 
29 Bowman, »Diocletian and the first tetrarchy«, 73; Williams, Diocletian and the Roman recovery, 52. 
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stoletja prevzel krščanstvo in se tako še bolj postavil v nasprotje z zoroastrijskimi Perzijci.30 
Zagotovo lahko trdimo, da je bil Dioklecijan na bližnjem vzhodu leta 290, saj nam je znano, 
da je iz Antiohije in Emese izdajal povelja, ter morda celo zmagal v bitki proti t. i. 
Saracenom.31  

Leta 293 je Dioklecijan za svojega cezarja in naslednika nastavil Galerija, svojega zeta 
in prav tako uspešnega vojskovodjo. To mu je omogočilo, da se sam posveti vojni s Sarmati v 
Panonski kotlini, medtem ko je bil Galerij poslan na vzhod v Antiohijo, od kjer se je lahko 
lažje posvetil novim težavam s Perzijo.32 Leta 293 ali 294 je Galerij v Egiptu uspešno zatrl 
upor v koptski regiji. Ravno tam so bili vpadi Blemijcev najpogostejši in je bilo prebivalstvo, 
zaradi neprestane nevarnosti in nezaščitenosti, toliko bolj nagnjeno k uporom in tudi k 
sodelovanju z Blemijci. Vendar pa se kljub uspešnemu vojaškemu pohodu Galerija, davčna 
bremena prebivalstva niso zmanjšala, saj je bilo prebivalstvo še bolj obremenjeno zaradi večje 
prisotnosti legionarjev ob Nilu.33 Egipt se je ponovno pokazal kot izredno nemirna regija, ki 
je cesarji nikakor niso uspeli pomiriti za dalj časa. Prav tako je bila nerazrešena tudi situacija s 
Perzijo, kjer je prestol leta 294 prevzel Narzes. Ta je bil javno sovražno nastrojen proti Rimu 
in jasno je bilo, da bo kmalu izbruhnila vojna. Temu primerno Bowman uvršča tudi kontekst 
izdaje edikta o porokah, ki je poveličeval stare rimske vrline in imel namen končati razvrat v 
rimski družbi, ki je bil v času cesarstva iz leta v leto hujši. Prav Perzija pa je bila v tej dobi 
simbol incesta in spolne sprevrženosti ter je tako postala zunanji simbol rimskih družbenih 
problemov.34  

Konflikt je res izbruhnil leta 296. Narzes je začel s pridobivanjem beduinskih in 
saracenskih voditeljev na svojo stran, saj so oboji postali že kar tradicionalni nasprotniki 
Rima v Siriji. Jeseni istega leta je Narzes napadel Armenijo in premagal ter pregnal Tiridata, 
potem pa je vkorakal v Mezopotamijo in tako neposredno ogrozil Sirijo.35 Proti Narzesu je 
preko Evfrata korakal Galerij, vendar je bil v bitki pri Kaliniku premagan in se je bil prisiljen 
z ostanki vojske umakniti nazaj proti Antiohiji, kjer ga je čakal Dioklecijan.36 O tem se je 
ohranila anekdota, po kateri je Dioklecijan prisilil Galerija, da je tekel ob njegovi kočiji, ko 
sta vstopila v mesto, da bi ga tako osramotil in izučil.37  

Iz Antiohije sta Dioklecijan in Galerij vodila uspešno obrambo Sirije, saj Narzes ni 
znal izkoristiti Galerijevega poraza, da bi vpadel globoko na rimsko ozemlje. Pomladi leta 
297 je v Egiptu izbruhnil velik upor, katerega je zadušil Dioklecijan z delom čet iz Sirije. 
Galerij je ostal v Siriji in zbral nove čete, med njimi legije iz Podonavskih provinc s 
sarmatskimi in gotskimi plačanci. Poleti 29838 je s to zbrano vojsko odšel na nov pohod proti 
Narzesu, le da se je tokrat izognil Mezopotamiji, kjer je zaradi ravnega terena, ki je 
odgovarjal močnejši perzijski konjenici, že doživel poraz. Tako je raje odkorakal v Armenijo, 
kjer mu je gorata pokrajina omogočala, da se je neopažen približal Narzesovi vojski. Uspel ga 
je presenetiti in mu zadati hud poraz. Perzijski kralj je komaj zbežal, v roke Galerija pa je 

                                                 
30 Butcher, Roman Syria, 61. 
31 Bowman, »Diocletian and the first tetrarchy«, 73; Millar, The Roman Near East, 177; Williams, Diocletian 
and the Roman recovery, 78. Sicer se ime Saraceni uporablja pretežno v srednjem veku, ga pa najemo tudi pri 
starejših avtorjih. 
32 Bowman, »Diocletian and the first tetrarchy«, 80. 
33 Bowman, »Diocletian and the first tetrarchy«, 80; Williams, Diocletian and the Roman recovery, 79. 
34 Bowman, »Diocletian and the first tetrarchy«, 80–81. 
35 Bowman, »Diocletian and the first tetrarchy«, 81; Williams, Diocletian and the Roman recovery, 80. 
36 Bowman, »Diocletian and the first tetrarchy«, 81; Millar, The Roman Near East, 177–178; Williams, 
Diocletian and the Roman recovery, 80. 
37 Bowman, »Diocletian and the first tetrarchy«, 81. 
38 Bowman, »Diocletian and the first tetrarchy«, 81, sicer navaja, da naj bi se bitka zgodila že pozno leta 297, 
vendar pa se s tem ne strinjata ne Williams (Diocletian and the Roman recovery, 84) ne Millar (The Roman Near 
East, 178), ki bitko postavljata v leto 298. 
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padla vsa kraljeva prtljaga in harem.39 
Galerij je sledil Narzesu v Perzijo, kjer je zavzel Nizibis in pa tudi perzijsko 

prestolnico Ktesifont. Sledeči dogodki so morda malo presenetljivi. Narzes je bil na begu, 
perzijska vojaška moč je bila zlomljena, Galerijevim rimskim legijam pa se je odpirala 
praktično odprta pot na vzhod.40 Tu pa se je najbrž vmešal Dioklecijan, ki je enkrat spomladi 
298 zlomil odpor Aleksandrije in tako končal upor v Egiptu. Nedvomno se je zavedal, da je 
velik del Galerijevih čet prihajal iz venomer ogrožene donavske fronte, ki je sicer bila 
okrepljena, a germanska plemena so ostajala nevarna in nepredvidljiva. Poleg tega je Egipt, 
čeprav zaenkrat pokorjen, še vedno predstavljal nevarnost, hkrati pa bi Galerijevo 
napredovanje proti vzhodu pomenilo daljšanje oskrbovalnih linij in večji pritisk na domače 
province. Dioklecijan je tudi nedvomno poznal še nedavno zgodovino Rima, ki je postal tako 
velik, da so nekateri cesarji večino časa svoje vladavine porabili za zatiranje mnogih uporov 
in uzurpatorjev. Bolj smiselno se mu je torej zdelo, da pokliče Galerija nazaj in pozove 
Narzesa na mirovna pogajanja, ki bi jih lahko narekoval Rim in ne perzijski kralj, kot se je to 
zgodilo ob koncu zadnje vojne med velesilama. 

Sledila so pogajanja v Nizibisu in dogovor, ki ga je nedvomno oblikoval Dioklecijan. 
V želji po daljšem miru (ki je zatem res trajal kar 40 let) Perzijcem ni vsilil nemogočih 
pogojev in se je zadovoljil le z ozemeljskimi pridobitvami, ki so tvorile zaključeno celoto 
meje in le-to okrepile tako, da ni bilo več očitnih šibkih točk. Tiridatu je bil povrnjen prestol 
Armenije, ki je bila povečana z večjim delom Medije Atropatene, z glavnim mestom 
Ekbatano, medtem ko je izgubila nekaj izpostavljenega ozemlja v prid Rima. Reka Tigris je 
bila postavljena kot glavna meja med velesilama, razen v omenjenem primeru izpostavljenih 
armenskih provinc. Rim si je tudi pridržal pravico nad klientelnim kraljestvom Iberije na 
Kavkazu.41 Samo mesto Nizibis je dobilo povečan pomen, saj mu je Dioklecijan podelil 
izključno pravico do trgovanja med obema velesilama.42 Dioklecijan je močno okrepil novo 
mejo in njeno zaledje z vojaškimi kompleksi, skladišči in tovarnami pod neposredno državno 
oblastjo.43 Tu so si zgodovinarji ponovno malo navzkriž, saj je Williams44 mnenja, da je 
Perzija iz pogajanj prišla srečno, vendar pa nasprotno Bowman,45 ki meni, da so bili Rimljani 
do poražencev kar strogi. Glede na to, da je bila vojaška moč Perzije v tem trenutku uničena 
in je bil Galerij poklican nazaj sredi prodora na vzhod, si je Narzes lahko oddahnil, da je bil 
po miru v Nizibisu še vedno kralj Perzije in da praktično ni izgubil veliko vitalnega ozemlja, 
sploh pa nič v sami Perziji.  

 
Upor v Egiptu 

Med Dioklecijanovo vladavino sta se v Egiptu zgodila dva upora. Dežela ob Nilu je 
bila že pred nastopom Dioklecijana nestabilna, pomnimo, da se je v upor vzdignila že v času 
palmirske nadvlade v regiji, ko je prebivalstvo celo povabilo palmirske čete v deželo, tako 
veliko je bilo sovraštvo do Rima. Egipčani niso nikoli dobro sprejeli rimske prisotnosti v 
deželi, saj so rimski cesarji le-to poredkoma obiskovali, še redkeje pa v njej celo vladali. To 
pa je Egipčanom pomenilo največ, saj jim je v religiji vladar oz. faraon predstavljal 
poglavitno vez med njimi in bogovi. Kljub tristoletni vladavini grško govoreče makedonske 

                                                 
39 Bowman, »Diocletian and the first tetrarchy«, 81; Williams, Diocletian and the Roman recovery, 84. 
40 Bowman, Diocletian and the first tetrarchy, 81; Millar, The Roman Near East, 178; Williams, Diocletian and 
the Roman recovery, 84. 
41 Bowman, Diocletian and the first tetrarchy, 82–83; Millar, The Roman Near East, 178–179; Williams, 
Diocletian and the Roman recovery, 85–86. 
42 Bowman, Diocletian and the first tetrarchy, 83; Millar, The Roman Near East, 179. 
43 Williams, Diocletian and the Roman recovery, 86. 
44 Williams, Diocletian and the Roman recovery, 85. 
45 Bowman, Diocletian and the first tetrarchy, 82–83. 
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dinastije Ptolemajcev, se je staroegipčanska religija še vedno obdržala in je imela veliko 
vlogo v vsakdanjem življenju prebivalstva. Potrebno je tudi omeniti, da rimski cesarji niso 
nikoli zares prevzeli faraonske nomenklature. Priljubljenost Rima se ni povečala zaradi stalne 
nestabilnosti cesarstva v stoletju pred Dioklecijanom, z neprestanim višanjem davkov in 
opuščanjem obdelovalne površine pa se je življenje večine egipčanskega prebivalstva le še 
poslabšalo. Zaradi tega se je zmanjšala proizvodnja žita in posledično dobiček, kar pa ni 
vplivalo na višino davka. Ravno opuščanje obdelovalne površine je bil eden glavnih vzrokov 
za neverjetni padec prosperitete Egipta skozi celotno cesarsko dobo. Neprestana nadloga so 
bili tudi vpadi plemen iz Libije in Nubije, ki jih rimske legije, zaradi vojn na drugih mejah, 
niso bile zmožne držati v šahu. 

Galerij je bil primoran zatreti upor v koptski regiji v Egiptu že leta 293 ali 294. To 
najbrž ni bil toliko upor samega prebivalstva, šlo je namreč za vpad plemena Blemijcev, ki 
mu prebivalstvo ni nasprotovalo, še več, celo podpiralo jih je.46 Galerij je pregnal Blemijce, 
kar pa ni zmanjšalo pritiska na prebivalstvo. Zaradi večje prisotnosti legij ob Nilu, so se 
davčna bremena še povečala.47 Pa vendar Dioklecijan ni bil slep za davčne težave, ki so 
bremenile njegovo cesarstvo, zato je začel delati na načrtu za novo davčno reformo, ki bi 
morala leta 297 stopiti v veljavo tudi v Egiptu. Bolj specifično, v Egiptu je bila reforma 
namenjena izenačitvi davčnih dolžnosti med grškim in egipčanskim prebivalstvom. Že od 
časa Ptolemajcev so imeli Grki v Egiptu privilegiran položaj, kakor tudi Aleksandrija v 
sklopu Egipta,48 vendar pa so bili ljudje že od nekdaj nezaupljivi, predvsem glede davčnih 
reform, saj v večini primerov te niso prinesle izboljšanja položaja. Tako reforme niso 
pozdravili ne nižji egipčanski sloji ne višji grški, sploh pa ne prebivalstvo Aleksandrije. 

Pa vendar ni povsem jasno, kdaj točno je izšla davčna reforma glede na začetek upora 
v Egiptu. Tako težko povežemo vzrok upora z reformo, pa vendar, če reforma ni izšla pred 
uporom, je že sama napoved le-te pognala prebivalstvo v nezadovoljstvo. Tako Williams kot 
tudi Bowman zagovarjata, da je reforma izšla pred začetkom upora in je bila poleg verskih 
napetosti glavni povod za upor.49 Sicer Bowman ne daje prevelike pomembnosti verskim 
napetostim in te raje postavi v obdobje po uporu. Prav tako pod vprašanje postavlja 
Dioklecijanovo prisotnost v Egiptu ob izbruhu upora,50 medtem ko je njegova prisotnost ob 
zatrtju neizpodbitna. Sama verska napetost je izhajala iz prodora manihejstva51 perzijskega 
kraljestva, vendar nimamo zadostnih dokazov, da bi lahko zagotovo trdili, da je širjenje te 
nove vere vplivalo ali na vojno med Rimom in Perzijo ali na sam upor v Egiptu. Zaradi 
pomanjkanja virov smo potisnjeni v ugibanja in tako lahko pridemo do prehitrih zaključkov. 
Medtem ko Williams v širjenje manihejstva polaga veliko teže, ga Bowman ne označi za tako 
pomembnega.52 

16. marca 297 je prefekt Egipta – Aristij Optat razglasil davčni edikt.53 Kot posledica 
tega in morda tudi zaradi premika čet na perzijsko fronto je upor izbruhnil do sredine avgusta 
istega leta.54 Upor se je hitro razširil čez celotno deželo in je imel centre v Fajumu, 
Ptolemajdi, Koptu, v delti in celo v Aleksandriji.55 Zaradi vojne s Perzijo je bil Egipt 

                                                 
46 Grafton Milne, History of Egypt, 84. 
47 Williams, Diocletian and the Roman recovery, 79. 
48 Wiliams, Diocletian and the Roman recovery, 79–80. 
49 Bowman, »Diocletian and the first tetrarchy«, 82; Williams, Diocletian and the Roman recovery, 81. 
50 Bowman, »Diocletian and the first tetrarchy«, 81–82. 
51 Butcher, Roman Syria, 381. Manihejstvo je izviralo iz naukov Manija, perzijskega asketa, ki pa je bil v 
sasanidski državi preganjan in tudi usmrčen. Manihejstvo se je nato razširilo proti vzhodni Aziji, pa tudi v Sirijo, 
kjer se mu je zoperstavil že Dioklecijan. Dokončno je nauk zatrlo krščansko cesarstvo do 5. oz. 6. stoletja. 
52 Williams, Diocletian and the Roman recovery, 78–79. 
53 Bowman, »Diocletian and the first tetrarchy«, 82. 
54 Bowman, »Diocletian and the first tetrarchy«, 82. 
55 Wiliams, Diocletian and the Roman recovery, 81. 
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izpraznjen čet in tako prebivalstvo ni imelo prevelikih težav, da premaga preostale čete in 
prefekta ter jih ali pobije ali prežene iz dežele.56 Vodstvo upora sta prevzela novo proglašeni 
cesarski uzurpator Lucij Domicij Domicijan in mož po imenu Ahil. O obeh je znano zelo 
malo oz. praktično nič, razen tega, da je Domicijan imel bolj reprezentativno vlogo in da je bil 
pravi motor upora Ahil. Domicijan je takoj začel s kovanjem lastnega denarja po vzoru 
kovancev iz ptolemajske dinastije.57 

Kljub temu da je bila vojna s Perzijo na višku, je Dioklecijan od Galerijeve vojske 
odvzel del čet in se hitro odpravil v Egipt, kjer je začel s posamičnim obleganjem mest v 
Fajumu in v Tebajidi že jeseni 297. To kaže, kako veliko vlogo je imel Egipt v cesarstvu in za 
kako veliko nevarnost ga je kot nepokorjeno provinco imel Dioklecijan. V ozir moramo poleg 
same vrednosti Egipta kot žitnice, ki je neposredno zalagala vojsko s hrano v času vojne s 
Perzijo, vzeti tudi to, da se je voditelj upora proglasil za cesarja in tako postal uzurpator. 
Egipčanska mesta se brez prave podpore vojske niso mogla dolgo upirati izkušenim rimskim 
legijam naravnost iz fronte in so zato padla ena za drugo do konca leta. Sledilo je obleganje 
same Aleksandrije, drugega največjega mesta (takoj za Rimom) v Sredozemlju. Dioklecijan 
se je, namesto za direkten napad na dobro pripravljeno in založeno metropolo, raje odločil za 
počasno obleganje in izstradanje številčnega prebivalstva, ki naj bi se gibalo okrog milijona 
duš. Aleksandrija in njeno prebivalstvo je zdržalo vse do pomladi 298, kar 8 mesecev 
obleganja. Dioklecijan ob predaji mesta ni imel milosti, sledilo je ropanje mesta, ki naj bi ga 
ustavilo le srečno naključje ob padcu cesarjevega konja na kolena. Temu konju naj bi meščani 
v zahvalo celo postavili kip v mestu.58 

 
Zavzel je Aleksandrijo in jo zažgal (Dioklecijan). V mesto je prišel na konju in 
sproti teptal trupla pod seboj, kajti ukazal je vojski, da ne sme ustaviti morije 
dokler kri pobitih ne bi dosegla kolen konja, katerega je jezdil. Po Božji volji 
se je zgodilo, blizu vrat skozi katera je vstopil, da je konj, ki ga je jahal cesar, 
stopil na truplo, nakar mu je spodrsnilo in je padel na kolena, tako da je bilo 
konjevo koleno umazano s krvjo. Cesar je to opazil in pomilostil prebivalstvo, 
tako so vojaki bili primorani končati s pobijanjem meščanov Aleksandrije.59 
 
Dioklecijan milosti ni pokazal niti po koncu upora, saj je uničil vodilna mesta in 

nadaljeval z davčnimi in administrativnimi reformami. Egipt je tudi izgubil pravico do svoje 
valute, ki jo je držal že vse od časa Ptolemajcev. Dioklecijan se je pred odhodom na sever, 
odpravil na nov bojni pohod proti Blemijcem, ki so ponovno izkoristili zmedo in vpadli v 
Zgornji Egipt. Po zmagi nad nubijskimi plemeni, je Dioklecijan rimsko mejo potegnil nazaj 
do Nilovega 1. katarakta in jo le-tam utrdil.60 Tukaj lahko vidimo strategijo, ki jo je 
Dioklecijan nato uporabil tudi pri mirovnih pogajanjih s Perzijo, saj je raje odstopil del 
ozemlja v zameno za bolj povezano in varnejšo mejo. 
 

Zaključek 
Dioklecijanova kariera je bila globoko povezana z Bližnjim vzhodom in vzhodnim 

delom cesarstva. Na pohodu proti oz. iz Perzije je dobil priložnost za povzpetje na cesarski 
prestol, ki jo je odlično izkoristil. Kasneje je Galerij v njegovem imenu dosegel eno 

                                                 
56 Williams, Diocletian and the Roman recovery, 81.  
57 Bowman, »Diocletian and the first tetrarchy«, 82; Williams, Diocletian and the Roman recovery, 81. 
58 Bowman, »Diocletian and the first tetrarchy«, 82; Bowman, »Egypt«, 316; Wiliams, Diocletian and the 
Roman recovery, 81–82. 
59 Malalas 12.41. Prevod je iz angleščine in avtorjev. 
60 Bowman, »Diocletian and the first tetrarchy«, 82; Bowman, »Egypt«, 316; Wiliams, Diocletian and the 
Roman recovery, 82–83. 
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najpomembnejših zmag nad Perzijo in slednji onemogočil nadaljnji prodor v srce vzhodnega 
dela cesarstva. Tudi v Egiptu je Dioklecijan z davčnimi reformami in krutim zatrtjem upora 
dosegel, da se je dežela ponovno pokoravala Rimu. Moč, ki jo je prikazal ob zatrtju upora in 
prepričljivi zmagi nad Perzijo, je nakazovala popolnoma obnovljeno mogočnost rimske 
vojske in cesarstva ter je poslala jasno sporočilo o veličini, ki jo je bil Dioklecijan zmožen 
doseči. Razplet bi bil lahko drugačen, če bi cesarstvo že na začetku tetrarhije izgubilo večje 
vojne in province, vendar je Dioklecijan s prepričljivim nastopom dokazal, da njegov novi 
sistem deluje in je vreden vsake pozornosti. 
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Mihael Ojsteršek 
 

Moderne teorije etnogeneze Slovanov 
 

Povzetek 
Namen prispevka je prikaz novejših zgodovinskih teorij etnogeneze Slovanov. 

Sodobne raziskave etnogenetskega procesa Slovanov se opirajo na nova dognanja arheologije, 
filologije in lingvistike. Na podlagi različnih interpretacij virov, različna vprašanja že več let 
sprožajo burno razpravo v zgodovinopisju. Do največjih razlik pri pogledih raziskovalcev 
prihaja pri vprašanjih časa, prostora in oblike slovanske etnogeneze, njihovega odnosa do 
Avarov ter obdobja, načina in poteka njihove ekspanzije. 

 
Abstract 

The purpose of this article is to show recent theories of the ethnogenesis of the Slavs. 
Modern research of the Slavic ethnogenesis is based on new findings of archaeology, 
philology and linguistics. Different interpretations of historical sources have triggered 
turbulent discussions in modern historiography. The most significant differences in the views 
of researchers come from the questions of time, location and form of the Slavic ethnogenesis, 
their relationship with the Avars, and the time, manner and course of their expansion. 

 
Ključne besede: Slovani, etnogeneza, etnična identiteta. 

 
*** 

 
Uvod 

Kulturna in etnična identiteta ljudstev v antiki in zgodnjem srednjem veku je v zadnjih 
desetletjih postala priljubljena tema med zgodovinarji, arheologi in antropologi. Številčnost 
raziskovalcev tega področja je ob tem privedla do postavljanja novih vprašanj, povezanih s 
tem obdobjem, do ponovnega preučevanja obstoječih virov in konceptov, povezanih z 
oblikovanjem narodnosti. Razlike v metodoloških pristopih pri analiziranju virov so privedle 
do množice drugačnih pogledov. Temeljna vprašanja modernih raziskav, pri katerih prihaja do 
delitev, so povezana s časom, prostorom in oblikami etnogeneze Slovanov, njihovim 
odnosom do Avarov, stroka pa si ni enotna tudi pri vprašanju, kako so lahko Slovani v tako 
kratkem časovnem obdobju (6. in zgodnje 7. stoletje) poselili široka območja vzhodne in 
srednje Evrope.  

Zaradi predpisanih tehničnih okvirjev članka, bodo različne teorije etnogeneze 
Slovanov le navedene, s tem je njihovo kritično ocenjevanje prepuščeno bralcu. 

 
Etnogeneza, etnična identiteta 

V dolgem obdobju prehoda iz starega v srednji vek se je na novo izoblikovala množica 
etničnih skupin, ki so bile v mnogih primerih podlaga za izoblikovanje koncepta narodov v 
evropskem srednjem veku. Koncept etničnosti, tema mnogih sodobnih zgodovinskih raziskav, 
je bila osnova za raziskovanje evropskega srednjega veka od začetka »modernega« 
raziskovanja. Etnogeneza oziroma etnogenetski proces mora biti razumljen in obravnavan kot 
proces dolgega trajanja razvoja identitete iz njenega jedra. Dva moderna pristopa k reševanju 
vprašanja etnične identitete skupine prebivalstva v evropski antiki in zgodnjem srednjem veku 
sta filološko-zgodovinski in arheološki pristop. Relativno nedavna teorija raziskovanj na 
področju zgodnjesrednjeveških študij na splošno – predvsem pri študiju germanske antike – je 
t.i. Traditionskern etnogenetska teorija. Ta teorija zahteva pristanek pripadnikov skupine na 
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mitično razlago preteklosti oziroma identitete (jedro tradicije) ljudstva, večinoma 
osredotočeno na božansko naravo njihovih vladajočih. Stammesbildung, pozneje etnogeneza s 
strani kasnejših avtorjev, je proces, pri katerem je heterogena populacija vključena 
(povlečena) v novo etnično skupnost in je prepričana s strani starodavnih in ustno sporočenih 
tradicij, da si deli skupno zgodovino – izvor. Zaradi tega, naj bi se ta skupnost ravnala po 
določenih modelih in normah, ki so specifični zanjo.1 Ta teorija, oz. model etničnosti, je 
ovrgla paradigmo, da je etničnost v svojem bistvu biološka in nespremenljiva. S tem so se 
odprla nova vprašanja o etničnosti in etnogenetskih procesih v pozni antiki. Danes je ta teorija 
ena najvplivnejših metodologij raziskovanja identitet pozne antike in zgodnjega srednjega 
veka.  
 Kulturnozgodovinski pristop v arheologiji, je bil prevladujoč pri obravnavanju etnične 
identitete v 20. stoletju. Ta pristop (oziroma teorija) zagovarja tezo, da povezana področja, ki 
vsebujejo sorodne materialne ostanke sovpadajo z zgodovinsko potrjenimi ljudstvi. Njihove 
premike in izvor (etnogenezo) je tako lahko spremljati z beleženjem ekspanzije ali krčenja 
materialnih kultur, s katerimi je ljudstvo povezano. Arheološki viri lahko v tem pristopu 
kompenzirajo pomanjkanje pisnih virov. Etnogenetske raziskave v arheologiji so se in se še 
vedno spletajo med več prvinami: prostorom, kulturo, jezikom, etnosom.2 Prvi, ki je ugotovil, 
da različni tipi naravnih okolij in različne vrste arheološkega gradiva sovpadajo, je bil Gustav 
Kossina.3 Slednje je razvil v kontekstu iskanja germanske kulturne kontinuitete konec 19. in 
na začetku 20. stoletja, to osnovo pa so kmalu posvojile študije o slovanskih, keltskih in 
drugih ljudstvih. V preteklosti je ta kulturnozgodovinski pristop pogosto povezan z 
modernimi političnimi ideologijami.4 Študij etničnosti je bil eden izmed pomembnejših zornih 
kotov raziskovanja zgodovine srednjeveške Evrope od začetka moderne zgodovinske 
znanosti, vendar je bil – za razliko od sodobnih raziskav – ta študij na začetku namenjen 
kultiviranju in ne analiziranju etnične pripadnosti.5  

Arheologi so že pred Kossino razločevali skupine najdišč s številnimi skupnimi 
potezami, čeprav so jih takrat bolj zanimale časovne kot pa ozemeljske meje. V povezavi z 
etno-teritorialnim proučevanjem arheološkega gradiva se je začel uporabljati izraz »kultura« 
že sredi 19. stoletja za teritorialne, domnevno etnične skupnosti. Kartografski način 
razmišljanja je povzročil izdelovanje kart razprostranjenosti. Ob tem obstaja tveganje, da 
bomo sklepe, do katerih smo prišli na temelju razprostranjenosti umetno določenih 
posebnosti, posplošili na celotni kulturni skupek.6  
 Razmišljanje, da arheološka kultura ustreza določeni etnični skupnosti, plemenu ali 
ljudstvu, v številnih primerih implicira tudi skladnost z jezikovno skupnostjo. Tako si 
skladnosti meja kulturnih tipov ne moremo razložiti drugače kot s pomočjo etničnih 
(jezikovnih) skupnosti. Etnografska in arheološka dejstva so ovrgla mnenje, da na območjih, 
kjer se meje razprostranjenosti mnogih kulturnih tipov prekrivajo, obstaja etnična in s tem 
jezikovna meja. Historični in etnografski dokazi so pripeljali k opustitvi načela zagovornikov 
kartografskega načina razmišljanja, po katerem se mora kultura nujno skladati z etnosom. 
Skladanje katerekoli lastnosti etnosa s sestavinami kulture ni podrejeno trdnim pravilom. Pri 
vsakem primeru posebej je treba ugotoviti etnične pokazatelje s pomočjo primerjave pisnih 
virov, jezikoslovnih podatkov, arheoloških, antropoloških in drugih dokazov. Težavo pri 
raziskovanju predstavlja tudi sam pojem etnos. Nejasno pojmovanje je privedlo do več 
pristopov k problemu. Nekateri raziskovalci menijo, da je etnos samostojen izraz jezikovne 

                                                 
1 Pohl, »Ethnicity, Theory, and Tradition,« 221.  
2 Pleterski, Etnogeneza Slovanov, 6. 
3 Pleterski, Etnogeneza Slovanov, 5. 
4 Gillett, »Introduction: Ethnicity, History and Methodology«, 4.  
5 Gillet, »Introduction: Ethnicity, History and Methodology«, 6. 
6 Pleterski, Etnogeneza Slovanov, 5. 
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posebnosti, kateremu so dodane nekatere dodatne lastnosti drugotnega pomena; drugi enačijo 
etnos z biološkim izvorom skupnosti; tretji obravnavajo etnos kot izraz za kulturno skupnost.7 
Hanna Popowska-Taborska navede, da je v sodobnih etnografskih raziskavah etnogeneze 
(Slovanov) sprejeta opredelitev etnosa kot skupine ljudi, za katero je značilen kulturni sistem, 
ki omogoča sporazumevanje ne samo na jezikovni ravni, ampak tudi na ravni zgodovinsko 
določene družbene vezi, opredeljene v razmerju »naši« in »tuji«, kar pa postavlja raziskovanje 
na področje duhovne kulture.8 
 

Etničnost in etnija pri Slovanih 
Vprašanje, kje je bila pradomovina Slovanov, kjer je potekal njihov etnogenetski 

proces in od koder so migrirali, še danes povzroča trenja med zgodovinarji. Do nesoglasij ni 
prihajalo le zaradi različnih interpretacij virov, temveč tudi zaradi močnih političnih vplivov, 
ki so determinirali zorni kot raziskovanja. Zgodovina in arheologija sta bili večkrat 
uporabljeni za upravičevanje modernih političnih mej ali njihovih sprememb.9  
 Današnje razumevanje izvora in zgodovine Slovanov izvira iz 19. stoletja, ko so se 
iskale povezave modernih narodov s preteklostjo. Slovanske študije so se začele razvijati 
primarno iz lingvističnega in filološkega zornega kota.10 Osnovna hipoteza lingvistov je 
obstoj protoslovanskega jezika, ki se je z migracijami ljudstva razdelil na samostojne jezike in 
dialekte. Herderjev koncept nacionalnega duha (Volksgeist) je postavil jezik kot 
najprimernejši inštrument raziskovanja zgodovine Slovanov. Pavel Josef Šafarik, ki je za svoj 
primarni vir uporabil Jordanesovo Getiko, je »pleme Slovanov« predstavil kot del 
indoevropskih ljudstev, kar je postavilo njihovo zgodovino globoko pred njihovo prvo 
omembo v virih. Pri raziskovanju srednjega veka je uporabljal metodologijo, temelječo na 
jeziku. Ob pomanjkanju zgodovinskih virov je predlagal, da zgodovinarji uporabijo 
lingvistične podatke in dognanja za zgodovino ljudstva. Z rekonstrukcijo jezika, ki je po 
Herderjevem mnenju glavni faktor pri formiranju kulturnih oblik, bi lahko prišli do 
rekonstrukcije družbenega in kulturnega življenja zgodnjih Slovanov pred njihovo prvo 
omembo v pisnih virih sredi 6. stoletja. V 19. stoletju so zgodovinarji poskušali slediti tem 
načelom, zato so s pomočjo imen rek, krajev in rastlin interpretirali zgodovino ljudstva in 
poskušali postaviti meje slovanske pradomovine.11 Veliko pozornosti je pritegnilo 
raziskovanje poljskega botanika Jozefa Rostainkega, ki je z analizo drevesnih imen postavil 
slovansko pradomovino med reko Pripjat in Polesjem. Ti poskusi niso pripeljali do konsenza 
pri določitvi slovanske pradomovine. Z vzponom arheologije pred in predvsem po drugi 
svetovni vojni, se je količina podatkov o zgodnjih Slovanih pomnožila, vendar ni spremenila 
načina raziskovanja slovanskih študij iz 19. stoletja. Arheologija je bila pogosto uporabljena 
le za ilustracijo in potrditev lingvističnih zaključkov. Pomembnost lingvističnega pristopa je 
izvirala od Herderjevega prepričanja, da je jezik najpomembnejši aspekt etničnosti.12 
 

Viri 
Naše znanje o Slovanih v 6. in 7. stoletju prihaja iz pisnih virov njihovih sodobnikov, 

poklicnih in amaterskih zgodovinarjev, ki se delijo glede na uporabljen jezik in kraj nastanka. 
Med bizantinskimi avtorji so najpomembnejši Prokopij (Bella, Anecdota, Ktismata), Psevdo 
Cezarij (Dialogi), Teofilakt Simokata (Historiae), Agathij iz Mirine (Historiarum libri 
quinque), Janez Malala (Chronographia), Janez iz Antiohije (Fragmenta), Psevdo Maurikij 

                                                 
7 Pleterski, Etnogeneza Slovanov, 6.  
8 Popowska-Taborska, Zgodnja zgodovina Slovanov. 44. 
9 Kobylinski, »The Slavs,« 526.  
10 Curta, The Making of the Slavs, 6.  
11 Curta, The Making of the Slavs, 8.  
12 Curta, The Making of the Slavs, 12. 
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(Strategikon). Med latinskimi viri sta najpomembnejša Jordanesova Getika in Zgodovina 
Langobardov Pavla Diakona. Med orientalskimi viri sta pomembni sirska kronika, avtorja 
Janeza iz Efeza (ekleziastična zgodovina), in etiopska kronika Janeza iz Nikiua.13 Večina teh 
avtorjev se ni posebej posvečala Slovanom, ampak so jih v svojih pripovedih omenjali le v 
povezavi z dogodki, povezanimi z zgodovino rimskega imperija. V tem poglavju bom 
poskusil predstaviti najpomembnejše vire za zgodovino Slovanov v obravnavanem obdobju, 
poleg tega bodo v nadaljevanju predstavljeni pogledi zgodovinarjev, ki se ne strinjajo s 
tradicionalno razlago slovanske etnogeneze, z verodostojnostjo avtorjev teh virov, njihovim 
datiranjem in nameni.  

Slovanski svet je prišel – v primerjavi z galskim in germanskim svetom – kasneje v 
vidno polje grške in latinske historiografije in etnografije. O zgodnjih Slovanih ni na 
razpolago nobenih pisnih virov, ki bi opisovali prostor njihove zgodnje poselitve. Samo ime 
»Slovan« se ne pojavlja v antičnih virih pred obdobjem njihove migracije. Njihove omembe 
so bile dolgo nejasne in obskurne, vse dokler niso v 6. stoletju ogrožali cesarstvo ob Donavi.14 
V antičnih virih so jih poskušali identificirati z etnonimi Venethi in Venedi, in sicer iz del 
Plinija Starejšega, Ptolemaja in Tacita. Med najpomembnejše vire spadata leta 551 napisana 
zgodovina Gotov (Getika) vzhodnega Rimljana Jordanesa (ki temelji na Kasiodorovi 
zgodovini Gotov iz leta 533) in delo Prokopija iz Cezareje iz srede 6. stoletja.15 Kritično 
ovrednotenje in različne interpretacije teh dveh virov zgodovinarje najpogosteje privedejo do 
nasprotij v pogledih. 

Viri prinašajo več poimenovanj za to skupnost: Sklabenoi, Sklauenoi oziroma Sklaboi 
v grških virih, Sclavi, Sclaveni, Sclavini in Venethi, Wenedi, Winidi, Vinedi v latinskih virih. 
V nekaterih virih so Slovani poimenovani po drugih ljudstvih. Imena posameznih manjših 
enot oziroma plemen nastopijo šele v 8. stoletju. Rekonstrukcija njihovega poselitvenega 
prostora in širitve njihovega gospodarskega življenja in deloma tudi družbenega, temeljijo 
zlasti na arheoloških in jezikovnih raziskavah. Ti viri pa ne ponudijo odgovora na vprašanja 
zgodovinskega razvoja, kot so oblika družbenega reda (elementi plemenske države), pravna 
ureditev, religija in kultura, zato je podoba o zgodnjih Slovanih in njihovem družbenem redu 
nejasna. Zaradi tega, so nekateri raziskovalci izrazili dvom o tem, ali moramo govoriti v 
primeru Slovanov o enem praljudstvu (starih Slovanih), iz katerega so se na podlagi 
etnogenetskih procesov razvila kasnejša slovanska ljudstva, ki se omenjajo v večjem številu v 
virih od 8. stoletja naprej.16  

Ime Slovan se pojavi v bizantinski kulturni sferi kmalu po letu 550. Nanaša se na novo 
skupino barbarskih vojakov, ki so se pojavili severno od donavskega limesa (približno na 
ozemlju od Sirmija do donavske delte) in so pogosto vkorakali v bizantinsko ozemlje.17  

Zgodovinar Prokopij, ki je pisal v grškem jeziku (in je bil pogosto viden kot glas 
senatorske opozicije Justinijanovemu režimu), je omenil novo skupino barbarov imenovanih 
Sklaben-oi. V njegovih delih – Bella in Anecdota – so Sklaben-oi prvič omenjeni leta 531, na 
začetku vladanja Justinijana I (527–565). Omenjajo se skupaj s še dvema skupinama 
barabarov: Ουννοι (Onnoi, Huni, mišljeni Avari) in Ανται (Anti). V Tajni zgodovini Prokopij 
poroča, da so za časa Justinijanovega vladanja skoraj vsako leto vdirali in pustošili balkanske 
province. Tako Slovani kot Anti so po njegovem govorili isti jezik in imeli iste običaje ter 
verovanja. Čeprav so Bizantinci dosledno ločevali te dve skupini, so na njih gledali kot na 
etnografsko celoto.18  

                                                 
13 Bratož, Med Italijo in Ilirikom, 481.  
14 Katičić, Litterarum studia, 128. 
15 Bratož, Med Italijo in Ilirikom, 481. 
16 Bratož, Med Italijo in Ilirikom, 481–482. 
17 Pritsak, The Slavs and the Avars, 366. 
18 Pritsak, The Slavs and the Avars, 366–367. 
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V 6. stoletju so Slovani začeli resneje pritiskati na ozemlje rimskega cesarstva ob 
Donavi, ter s tem prišli v vidno polje grških, latinskih in sirskih zgodovinopiscev. Na temelju 
lastnega opazovanja in z uporabo drugih virov, je Got Jordanes podal več informacij o 
Slovanih v Zgodovini Gotov. Getiko je dokončal leta 551, skoraj istočasno kot delo Romana. 
Avtor zapiše, da Bolgari, Anti in Slovani dan za dnem napadajo rimsko ozemlje, in da 
številen narod Venetov – ki se imenujejo Anti in Sclaveni – pustoši vsepovsod.19 Drugi 
sodobniki so barbarska ljudstva omenjali le ob dogodkih povezanih z donavskim limesom, 
Jordanes pa je priskrbel podrobne topografske podatke regij, ki potrjujejo takratno 
tripartitnost Slovanov. Njegove informacije so služile kot osnova za razdelitev etničnih in 
lingvističnih skupin Slovanov 6. stoletja na naslednji način: 1.) Venethi – severni in zahodni 
Slovani; 2.) Sclaveni – Južni Slovani; 3.) Antes – Vzhodni Slovani.20  

 
Etnogeneza Slovanov in njene različne razlage 

Da bi lahko primerjali rezultate raziskav in njihovo odstopanje od tradicionalnega 
pogleda na etnogenezo Slovanov, je treba to najprej predstaviti. Slovani, ki nastopajo 
predvsem v virih iz 6. stoletja, so izšli iz ljudstva, ki se je izoblikovalo severno in vzhodno od 
Karpatov na ozemlju današnje Poljske, Bele Rusije, Ukrajine in Moldavije. Ljudstvo, ki je 
poseljevalo to ogromno ozemlje, je tudi preko asimilacije drugih skupin postalo številčnejše, 
zaradi česar so v 6. stoletju začeli migrirati. Njihovi predhodniki naj bi bili Venethi, ki jih 
omenjata Tacit in Ptolemaj. S tem imenom nastopajo pri Jordanesu, ki poudarja njihovo 
številčnost in navaja, da se v njegovem času (551) pojavljajo pod tremi imeni: Venethi, Antes 
in Sclaveni. Njegov opis območja teh treh skupin je bil deležen različnih razlag, ki se 
razhajajo zlasti pri določitvi prostora južne skupine (Sclaveni). Hitra ekspanzija Slovanov naj 
bi temeljila na izoblikovani identiteti ljudstva, njegovi številčnosti in učinkovitosti v vojnah 
proti Bizancu, ki se je še povečala v času zavezništva z Avari, v katerem so nastopali v 
podrejeni vlogi.21  
 Fenomen nenadne slovanske ekspanzije je skoraj nemogoče pojasniti z uporabo 
konvencionalnih historičnih kategorij. Kot pravi avstrijski zgodovinar Herwig Wolfram, se je 
ob koncu petega stoletja in do začetka sedmega dogajala tiha revolucija v večjem delu 
vzhodne in srednje Evrope, med Baltikom in Egejskim morjem, ob tem pa dodaja, da nihče ne 
zmore pojasniti, kako je polovica kontinenta postala slovanska v tako kratkem obdobju. V 
času nekaj generacij je imela slavizacija trajajoč uspeh, za katerega pa ni zaslužna le njihova 
migracija. 22  
 Model plemenske geneze, ki je bil razvit z raziskovanjem migrirajočih germanskih 
ljudstev, po mnenju Wolframa ni kompatibilen z zgodnjimi Slovani. Najpomembnejša opazka 
je, da manjka jedro plemenske tradicije. Kjer se je razvila oblika vladanja (oziroma nastop 
vladajočega posameznika), je bilo to ''uvoženo.'' Nejasno sliko njihove ekspanzije Wolfram 
povezuje z Germani. Z odhodom nosilcev germanske tradicije in njihovih vojakov iz področja 
vzhodno od Elbe, se je slovanska identiteta pojavila med germansko-sarmatskim delom 
kmečke populacije, ki je ostal zadaj. Ta identifikacija ni potekala neprekinjeno v enem 
zamahu od vzhoda proti zahodu, temveč so bila nekatera področja slavizirana pozneje, druga 
prej. Kmalu po letu 500, so rimski pisci opazili Slovane, imamo pa tudi dokaze, da so 
slovanske skupine prišle v kontakt z Gepidi in Langobardi okoli leta 550.23 Vloga Germanov 
se v slovanskih etnogenezah na splošno, posebej pa v vzhodnoalpskem prostoru, kaže na 
različne načine. Slovani so v več primerih sprejeli germanske veljake za svoje voditelje in ti 
                                                 
19 Katičić, Litterarum studia, 131. 
20 Pritsak, The Slavs and the Avars, 367. 
21 Bratož, Med Italijo in Ilirikom, 482–483.  
22 Wolfram, »The Ethno-Political Entities,« 52. 
23 Wolfram, »The Ethno-Political Entities,« 53 
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so imeli velik vpliv na njihov razvoj in organizacijske oblike. Po dobi vladanja 
langobardskega princa Hildigisa (okrog 535–552), je imel ključno vlogo frankovski trgovec 
Samo, ki je uspel organizirati upor proti Avarom leta 623 in zavladati nad ozemljem vzhodno- 
in zahodnoalpskih Slovanov do njegove smrti (658).24 
 Romunski zgodovinar Florin Curta je v knjigi The Making of the Slavs iz leta 2001 
predstavil tezo, ki se zelo razlikuje od tradicionalne razlage. Zanj so bili Slovani konstrukt 
bizantinskih piscev, namenjen razlagi njim neznanega kulturnega habitusa Slovanov in 
zapletene mreže etnij za severno mejo cesarstva. Samo ime po mnenju Curte naj ne bi 
predstavljalo etnične skupnosti, temveč le organizacijsko obliko množice različnih skupnosti, 
živečih na drugi strani Donave. Tako po avtorjevem mnenju Slovani niso obstajali kot 
ljudstvo ali skupina plemen z nekim občutkom enotnosti ali povezujoče pradomovine. Anti, 
Veneti in Sclaveni so torej predstavljali za zunanje opazovalce (bizantinske pisce) le drugačne 
percepcije ljudstva, ki je delilo skupen habitus.25 Nenehno vojno stanje na območju spodnje 
Donave naj bi omogočalo nastanek skupin brez skupnega etničnega jedra, katerim so 
bizantinski avtorji nadeli ime Slovani. Barbarska skupina z imenom Sklabenoi naj bi bila 
iznajdba Bizantincev, s tem imenom pa naj bi označevali vse do takrat etnično nedefinirane 
skupine na spodnji Donavi. Slovanska identiteta se je po Curti izoblikovala zaradi 
Justinijanovega limesa in ne v območju Pripjata. Šele ob postopnem propadu tega 
obrambnega sistema, so se po njegovem mnenju začeli preseljevati Slovani na Balkan.26 
 Drugačen pogled je v študiji iz leta 1983 predstavil ukrajinski zgodovinar Omeljan 
Pritsak. Ta je poročilo o treh etničnih skupinah v Jordanesovi Getiki primerjal s poročilom iz 
Prokopijeve Zgodovine vojn in ga označil za nezanesljivo, saj so njihova imena (Antae, 
Sklabenoi in Veneti) po njegovem mnenju predstavljala vojaško ureditev in družbene skupine 
z jasno določeno hierarhijo, ne pa etnične.27 Pod temi imeni naj bi te tri skupine nastopale kot 
vojaški kolonisti za varovanje meja: Venethi v poznem 4. stoletju pri Gotih in v 7. stoletju pri 
Frankih; Ante povezuje z Alani in jih predstavi kot elitno obmejno konjeniško vojsko, najprej 
v službi Bizanca, nato še Avarov; Sclaveni naj bi v funkciji obmejne vojske nastopili v 
plemenski organizaciji Bolgarov. Na podlagi vzhodnih virov (turških, arabskih in iranskih) je 
sklepal, da ime Sclaveni nima etnične vsebine, temveč bi se naj nanašalo na neko drugo 
družbeno skupino. Kot dokaz mu je služil hunsko turški izraz saqla, ki je označeval ali 
obmejne poklicne vojake, ki varujejo (nadzorujejo) mejo, ali izurjene sužnje v vlogi poklicnih 
vojakov.28  
 Walter Pohl je kot ključni pomen za ozemeljsko širjenje Slovanov in njihovo 
oblikovanje izpostavil nastop Avarov in Bolgarov. Njihova ekspanzija je po njegovem 
mnenju bila posledica družbene ureditve in načina življenja. Izpostavil je tudi privlačnost 
njihove družbene ureditve, ki je omogočala integracijo tujcev, družbene razlike so bile 
manjše, posamezniki pa so uživali več svobode, kot so jo imeli v bizantinskem cesarstvu ali 
germanskih državah. S priključevanjem zunanjih posameznikov naj bi ta skupnost postala 
etnično mešana, vendar bi postopoma prevladoval slovanski jezik.29  
 Za hrvaškega zgodovinarja Luja Margetića so imeli, podobno kot za Pohla, glavno 
vlogo pri slovanski ekspanziji nomadi z vzhoda, vendar ne Avari, temveč Huni, dve stoletji 
prej.30 Ti naj bi v času njihove zasedbe vzhodne Evrope (375-455) izmed premaganih ljudstev 
izbrali Slovane za nadzor (tako kot Pritsak uporablja hunsko-turško etimologijo) drugih 

                                                 
24 Urbanczyk, »Foreign leaders in early Slavic societies,« 257–267, 
25 Curta, The Making of the Slavs, 139; Bratož, Med Italijo in Ilirikom, 484. 
26 Curta, The Making of the Slavs, 344–350.  
27 Pritsak, The Slavs and the Avars, 383.  
28 Pritsak, The Slavs and the Avars, 413.  
29 Bratož, Med Italijo in Ilirikom, 484. 
30 Margetić, O etnogenezi Slavena in »Etnogeneza Slavena,« 89–143. 
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podrejenih skupin. Slovane poveže z imenom Spori, izpričano pri Prokopiju. Huni so ljudstvo, 
po tem ko so jih izbrali za varuhe oz. nadzornike drugih podvrženih ljudstev in pobiralce 
tributa, začeli imenovati »sqlaw«, kar v hunsko-turškem jeziku pomeni upravitelj. To 
poimenovanje so zatem uporabljala vsa ostala pokorjena ljudstva, katera so bila podrejena 
Hunom na tem področju, sami Spori pa so novo ime z veseljem sprejeli, saj naj bi imel zanje 
pozitiven prizvok (prizvok odličja). To, da so Huni izbrali kot obči jezik komuniciranja 
slovanski jezik, naj bi bila stvar okoliščin. Med Huni, ki so konec 4. stoletja osvojili 
vzhodnoevropski prostor, se je pojavila potreba po komuniciranju s podvrženimi ljudstvi. 
Izbor je po Margetićevem mnenju pogojen s tem, katero etnijo so si nomadi prvo pokorili. 
Jezik tega nadrejenega ljudstva – sqlawov, se je skozi obdobje razširil na vsa področja 
njihovega delovanja, tj. področje srednje in vzhodne Evrope. Vsi tisti, ki so želeli vstopiti med 
to »upravno elito«, so uporabljali njihov jezik in sebe imenovali »sklavi«, tudi, če niso bili 
pripadniki »Sporov«. Prav tako so bili Huni, katerim je bila pomembna le vrhovna oblast in z 
njo zvezane koristi, na izjemno širokem osvojenem prostoru v Evropi prisiljeni sprejeti 
skupen način komuniciranja.31 Priviligiran položaj Slovanov naj bi postal izhodišče za 
asimiliranje drugih podrejenih, kot nadzorniki oziroma varuhi ozemlja pa so povzročili 
postopno slovanizacijo območja.32  
 

Zaključek 
Kot sem omenil v uvodu, so v članku različne teorije le navedene. Ne glede na to, ali 

se z ugotovitvami raziskovalcev zgodnje zgodovine Slovanov strinjamo ali ne, pomenijo 
njihova dela napredek pri reševanju vprašanj povezanih z njihovo etnogenezo. Njihova 
raziskovanja iz različnih perspektiv ter interpretacij virov postavljajo nova, za zdaj še 
nerešena (in včasih tudi nerešljiva) vprašanja. Za zaključek naj samo dodam mnenje, da mora 
biti etnogeneza kateregakoli ljudstva razumljena kot stalen proces in ne zgodovinski dogodek. 
Starodavna imena še vedno označujejo različne skupine ljudstev; določena ljudstva so 
doživela globoke socialne, kulturne in politične transformacije, da so se oddaljila od prejšnjih 
tradicij in postala »druga ljudstva«.  
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Tradicijske knjige, kartularji in kopialne knjige 
 

Povzetek 
Namen članka je orisati osnovne značilnosti tradicijskih knjig, kartularjev in kopialnih 

knjig kot zgodovinskih virov: kaj vsebuje, kaj lahko od njega pričakujemo in kaj lahko iz 
njega dobimo, koliko mu lahko zaupamo, kako sam vir izgleda, v katerem časovnem obdobju 
se ga je uporabljalo, kakšne so razlike med viri (če so) ipd. V prvem delu je zajeta 
predstavitev tradicijske knjige, kjer je predstavljen tudi njen sestavni del, to je tradicijska 
notica. V drugem delu pa sta predstavljena kartular in kopialna knjiga. 
 

Abstract 
The purpose of the article is to describe the codex traditionum, cartularies and the so-

called Kopialbuch as historical sources: the main contents of the source, what we can get out 
of the source, how much it can be trusted, how the source itself looks like, in which time 
period it was used, the differences between sources (if there are any) etc. The first part 
contains a presentation of the codex traditionum, the important part of which is the notitia. 
The second part contains a presentation of a cartulary and the Kopialbuch. 
 
Ključne besede: tradicijska knjiga, kartular, kopialna knjiga, tradicijska notica, zgodovinski 
viri. 
 

*** 
 

Tradicijska knjiga (tradicijski kodeks, darilna knjiga) 
Tradicijska knjiga (tudi tradicijski kodeks ali darilna knjiga) je skupaj zbrana zbirka 

večjega števila tradicijskih notic.1 Uporaba tradicijskih knjig je sprva vezana na nemško-
bavarski prostor, kjer se začenjajo pojavljati vsaj od začetka 9. stoletja dalje. Nato so se na 
širšem območju jugovzhodnega dela rimsko-nemškega cesarstva (tj. bavarsko-avstrijskega 
prostora) uporabljale vse do sredine 13. stoletja. 

Tradicijska knjiga je sestavljena iz tradicijskih notic. Slednja je zapis ali akt, ki je bil 
narejen s strani (predvsem cerkvenega) prejemnika brez posebne avtorizacije in za lastno rabo 
institucije; pogosto zelo kratek zapis o že izvršenem (ustnem2) pravnem dejanju; praviloma 
brez kakršnega koli znaka overovitve in zelo pogosto brez datacije.3 Sam pojem ''tradicijska 
notica'' izvira iz pravnega posla, kjer se naredi predajo nepremičnine ali ljudi.4 Tradicijski 
zapis je v bistvu darovnica, dokument, ki zapiše traditio (izročitev, daritev, predajo, 
prepustitev) posesti, imovine ali pravice ene pravne osebe drugi. Poleg daritev pa te notice 
obravnavajo tudi menjalne posle.5 

Velikokrat takšna notica sestoji le iz enega samega skopega stavka z navedbo avtorja 
(večinoma darovalca) in izročene (podarjene) zadeve, poleg tega navede tudi imena prič, s 
tem da lahko celo slednje manjka.6 Seznam prič je bil sicer obvezen, saj jih je bilo po potrebi - 
npr. v primeru spora - mogoče ponovno zbrati in z njihovo pomočjo dokazovati 

                                                 
1 Härtel, Notarielle und kirchliche Urkunden, 113; Kos, Pismo, pisava, pisar, 9. 
2 Kos, Pismo, pisava, pisar, 16, 21. 
3 Härtel, Notarielle und kirchliche Urkunden, 109; Kos, Pismo, pisava, pisar, 9. 
4 Härtel, Notarielle und kirchliche Urkunden, 109. 
5 Nabergoj, »Poskus računalniške analize,« 12. 
6 Härtel, Notarielle und kirchliche Urkunden, 109.  
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pravnomočnost dokumentiranega posla - a kot sem že omenil v prejšnjem stavku, je bilo to 
bolj priporočilo kot pa pravilo. Ta tip zapisa (tradicijska notica) odlikuje jedrnatost in 
pragmatičnost. Formularni del je skrčen na minimum, medtem ko kontekstualni del vsebuje 
jedrnato pravno bistvo listine z opisom dejanja, navedbo njegovih akterjev in v posel 
vključene objekte. Pravne veljave sami po sebi taki akti niso imeli - njihova posredna 
dokazilna moč je bila omejena na čas življenja navedenih prič.7 

Bolj nadrobna poročila so oblikovana brez formalnih spon v duhu pripovedniške 
svobode,8 saj je za ta tip privatnih listin značilno, da notranja struktura ni strogo določena.9 
Ob sklenitvi posla so bili takšni akti običajno izgotovljeni na kos pergamenta in so se do 
prepisa v kodeks (tradicijska knjiga), kar je lahko trajalo več desetletij, hranili posamič. Nato 
z vpisom v tradicijsko knjigo ni bilo več potrebe po hranjenju posamičnih aktov, ki sami po 
sebi niso bili pravnomočni, in so jih praviloma zavrgli. Vse to pomeni, da je vse listinsko 
gradivo privatnih izstaviteljev tistega časa - z izjemo nekaterih originalnih aktov na kosih 
pergamenta, ki so bili bolj ali manj slučajno uvezani ali vloženi v kodekse - ohranjeno zgolj v 
prepisih.10 

Uporaba tradicijskih knjig je bila v veliki meri vezana na prostor z uveljavljenim 
bavarskim plemenskim pravom. Kot sem že omenil, so se začele pojavljati vsaj od začetka 9. 
stoletja dalje kot zbirke (varnostnih) prepisov listin v posameznih, predvsem cerkvenih 
ustanovah, kjer so se le-te kopičile v vedno večjem številu. Freisinška škofija naj bi sredi 8. 
stoletja razpolagala že z okoli 700 listinami.11  

Tradicijske knjige so v 10. in 11. stoletju postajale zbirke z ozirom na formular vedno 
bolj okrnjenih aktov in kot take v celoti in v vseh ozirih nadomestile originalne posamične 
zapise. Takšen razmeroma hiter in enostaven način praviloma prejemniškega dokumentiranja 
pravnih dejanj, o katerih sem pisal že v drugem odstavku, se je izkazal za izredno primernega 
na obširnem kolonizacijskem območju na jugovzhodu rimsko-nemškega cesarstva (bavarsko-
avstrijski prostor), kjer so se mnoge bavarske cerkvene ustanove aktivno udeleževale neštetih 
manjših posestnih transakcij v okviru svojega razpršenega ozemlja. Zato je bila ravno v tem 
prostoru njihova uporaba najbolj razširjena. Tako so ohranjene številne tradicijske knjige 
cerkvenih ustanov, ki so imele posest na današnjem ozemlju Slovenije (na primer salzburška 
nadškofija, freisinška in briksenska škofija).12  

Tradicijske knjige so imele več pomembnih vrednosti: (1) pomen za pravno-dokazilni 
postopek in (2) deloma vlogo pri ohranjanju spomina na dobrotnike cerkvenih ustanov ter (3) 
za njihove lastnike še eno nedvomno pomembno vrednost, saj so omogočale boljši pregled 
nad pridobljeno posestjo in ljudmi ter bile nemalokrat edini trajni pisni pripomoček za upravo 
zemljiških gospostev. Kot take predstavljajo z vidika gospodarske zgodovine nekakšno 
predstopnjo urbarjev, ki so se v večjem številu začeli pojavljati v 13. stoletju.13 Prav tako se je 
knjigo težje izgubilo kot pa posamezno listino.14 

Freising sodi med škofije z najbolje ohranjenimi tradicijskimi knjigami, medtem ko se 
je od blejskega briksenskega gospostva ohranila edina obsežnejša zbirka tradicijskih notic na 
celotnem ozemlju današnje Slovenije.15 Ker je bila na Kranjskem vse do okoli leta 1200 
listinska praksa še nerazvita, je le od ohranjenosti tradicijskih notic (knjig) odvisna slika 

                                                 
7 Bizjak, »Prispevek,« 257; Clavis mediaevalis, s. v. »Traditionsnotiz.« 
8 Härtel, Notarielle und kirchliche Urkunden, 109. 
9 Nabergoj, »Poskus računalniške analize,« 13. 
10 Bizjak, »Prispevek,« 257. Prim. Kos, Pismo, pisava, pisar, 21. 
11 Bizjak, »Prispevek,« 257. 
12 Bizjak, »Prispevek,« 257–259; Härtel, Notarielle und kirchliche Urkunden, 113. 
13 Bizjak, »Prispevek,« 259; Kos, Pismo, pisava, pisar, 16; Härtel, Notarielle und kirchliche Urkunden, 113. 
14 Härtel, Notarielle und kirchliche Urkunden, 113. 
15 Bizjak, »Prispevek,« 259. 
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darovanja za dušni blagor.16 
Tradicijske knjige so se uporabljale vse do srede 13. stoletja.17 Tekom 12. in 13. 

stoletja so jih počasi začeli zamenjevati urbarji, kopialne knjige in (v pravnem smislu 
dokazilnosti) pečatne listine.18 Konec tradicijskih knjig pa ni pomenil toliko zatona ene oblike 
dokumentacije, marveč je pomenil le razvejanost le-te. Pravno funkcijo so v vedno večji meri 
prevzemale posamične listine (Urkunde) in tradicijske knjige so postale kartularji (za 
pridobitev - npr. posesti, ustanovnih ter privilegijskih pravic ipd.) in registri (za zemljiški 
zakup - npr. zakup nekega zemljišča za določen čas).19 
Za vzhodnofrankovski oziroma rimsko-nemški prostor nudijo velik del listinskega gradiva od 
9. do 13. stoletja.20 

Tradicijske knjige kot vir nam omogočajo vpogled v posestne, gospodarske in socialne 
razmere določenega ozemlja v določenem časovnem obdobju.Prav tako je v tradicijskih 
knjigah zelo pogosto pred samimi tradicijami zapisana ustanovna zgodovina dotične ustanove 
- na primer, tu se včasih najde redovna pravila.21 

Menjalni akti tako kot notice praviloma niso bili datirani. V takih primerih je 
dokument mogoče časovno opredeliti zgolj posredno, glede na zunanje lastnosti in vsebino. 
Na primer pri freisinških tradicijskih knjigah se da dokumente razmeroma dobro umestiti v 
čas na podlagi oseb, ki se pojavljajo v njih. Najohlapnejša mejnika lahko določimo z 
letnicama začetka in konca episkopata škofa, ki je bil kot pogodbena stranka udeležen v 
poslu.22 

Tako kot vsak prepis originala je tudi tu možna neidentičnost z originalom. Na primer 
pisci prepisov so lahko opuščali podpisane osebe na originali listini in tudi sam kontekstualni 
del je pogosto močno skrajšan. Medtem ko so se na drugi strani fresinški prepisi v tradicijski 
knjigi na splošno izkazali - v kolikor je to preverljivo - za zveste svoji predlogi.23 Prav tako se 
lahko ob prepisu porajajo napake iz neprevidnosti ali načrtne spremembe (falsifikati). 
 

Kopialna knjiga (kartular, kopiar) 
Kartular ali kopialna knjiga je nastal tako, da je določen prejemnik listin (npr. 

cerkvene ustanove, zemljiški gospod ...), ki so zadevale ustanovne, privilegijske in pravne 
pravice določene institucije (v njeno korist - npr. pridobitev posesti), le-te vknjižil ali prepisal 
- pogosto v skrajšani verziji originalne listine.24 Od tod tudi ime kopialna knjiga ali kopiar, 
medtem ko ime cartular predstavlja zbirko prepisov chartae (tj. listin). 

Kartular je lahko imel več namembnosti: (1) narejen je bil, da bi preprečila izgubo ali 
preprečila in zmanjšala poškodbo pomembne originalne listine (zlasti pečata), ki bi lahko 
nastala zaradi pogoste uporabe. V tem oziru je kartular omogočal (2) zaščito posestnih pravic, 
saj je v primeru izgube le-te (npr. že omenjeni požar ali vojna) nudil kopijo. Poleg tega (3) je 
(kot skupek listin) omogočal tudi hiter in natančen pregled pravnih naslovov in posestnih 
pravic določenih oseb in institucij, kar je poenostavilo upravljanje.25 Kartular je bilo prav tako 
(4) lažje prenašati iz enega v drug kraj kot pa celoten arhiv originalnih listin. In v obratnem 
smislu (5) je kartular lahko bil postavljen na določenem mestu, kjer je bil dostopnejši.26 Vse 
                                                 
16 Kos, Pismo, pisava, pisar, 12. 
17 Härtel, Notarielle und kirchliche Urkunden, 113, 117. 
18 Prim. Kos, Pismo, pisava, pisar, 16; Härtel, Notarielle und kirchliche Urkunden, 117. 
19 Härtel, Notarielle und kirchliche Urkunden, 117. 
20 Härtel, Notarielle und kirchliche Urkunden, 113. 
21 Härtel, Notarielle und kirchliche Urkunden, 116. 
22 Bizjak, »Prispevek,« 259. 
23 Härtel, Notarielle und kirchliche Urkunden, 114. 
24 Clavis mediaevalis, s. v. »Kopialbuch«; Härtel, Notarielle und kirchliche Urkunden, 225. 
25 Clavis mediaevalis, s. v. »Kopialbuch«; Härtel, Notarielle und kirchliche Urkunden, 226. 
26 Härtel, Notarielle und kirchliche Urkunden, 226; Friedrich, Die Geburt des Archivs, 41. 
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to skupaj je služilo in bilo v pomoč institucijam, da so lahko bolje skrbele za svoje pravne in 
gospodarske interese.27 

Sistem vpisovanja v te kartularje ni sledil nobenim določenim zakonitostim. Listine so 
bile zbrane v kronološkem ali vsebinskem vrstnem redu,28 s tem da so bile listine vpisane tudi 
z velikimi časovnimi razmiki.29 Včasih so bile prevzete v celoti, pogostokrat pa so bile 
skrajšane in s prepisom deloma spremenjene. Poleg tega, da so lahko bila taka predrugačenja 
narejena v dobri veri in so ohranila bistveno vsebino listine v neokrnjeni obliki, pa se na tem 
mestu pri kartularjih ponuja tudi možnost za ponaredbe ali falsifikate. Saj formalni elementi 
originala tako ali tako manjkajo in niso preverljivi.30 

Vnosi v kartular so bili lahko posamično notarsko overovljeni ali pa je bil kartular 
overovljen kot celota. Vsekakor pa take overovitve postanejo običajne šele proti koncu 
srednjega veka. Neoverovljen kartular pa je v prvi vrsti lahko služil za interno rabo.31 

Motivi za oblikovanje takih knjig so bili prav tako kot pri tradicijskih knjigah tako 
pravne in administrativne narave kot tudi zgodovinske in komemorativne. Prehod med 
tradicijsko knjigo in kartularjem je pri institucijah zatorej lahko kontinuiran. Ne nazadnje sta 
zaradi tega ta dva termina pogosto rabljena na nejasen način. Kartularji in tradicijske knjige so 
se tako le deloma razlikovali drug od drugega, saj v sestavi prvih prevladujejo prepisi ali 
skrajšane verzije formalnih listin, medtem ko v drugih prevladujejo tradicijske notice.32 

Kartularji se pojavljajo na širšem prostoru Evrope od 9. stoletja naprej. Sprva na 
vzhodu in kasneje še na zahodu. V 9. stoletju na primer škofija Freising že razpolaga s 
kartularjem. Nadalje se že sredi 10. stoletja pojavijo v Flandriji, čeprav preboj na Zahodu 
dobijo šele v drugi polovici 11. stoletja. V Italiji (zlasti v srednjem delu Italije) se tako 
pojavijo v 11. in 12. stoletju.33 V 12. stoletju v Aragoniji.34 V Angliji in Wales-u se pojavijo v 
12. ter na Škotskem v 13. stoletju. Tudi na Češkem in Ogrskem se pojavijo v 13. stoletju. Od 
poznega srednjega veka naprej so poleg cerkvenih ustanov začele kartularje uporabljati tudi 
druge (necerkvene) ustanove.35 

Zelo pomemben del ohranjenih srednjeveških listin se je ohranil izključno v teh 
kartularjih. Kartular ali kopialna knjiga kot vir nam omogočata vpogled v to, kako se je 
ravnalo in uporabljalo listine, kot tudi, kakšne so bile potrebe in želje naročnika ter 
izdajatelja.36 Nadalje lahko predstavlja tudi utelešenje identitete določene institucije - njeno 
bistvo.37 V kartularju so narejeni prepisi po pomenu najpomembnejših listin določene 
institucije. Te listine so lahko bile tudi kraljeve ali papeške.38 

Kartular in kopialna knjiga sta (vsaj po literaturi sodeč) ista zadeva,39 medtem ko sem 
zasledil tudi, da je bil kartular prepis vseh do tedaj pridobljenih listin določene institucije in se 
vanj nato ni več vpisovalo, na drugi strani pa je bila kopialna knjiga knjiga, v katero se je 
sprotno prepisovalo (vpisovalo) pridobljene listine (tudi tekom večih stoletij). 

 
 

                                                 
27 Härtel, Notarielle und kirchliche Urkunden, 227. 
28 Clavis mediaevalis, s. v. »Kopialbuch.« 
29 Härtel, Notarielle und kirchliche Urkunden, 230. 
30 Clavis mediaevalis, s. v. »Kopialbuch.« 
31 Härtel, Notarielle und kirchliche Urkunden, 231. 
32 Härtel, Notarielle und kirchliche Urkunden, 227. 
33 Härtel, Notarielle und kirchliche Urkunden, 226. 
34 Friedrich, Die Geburt des Archivs, 41. 
35 Härtel, Notarielle und kirchliche Urkunden, 225–226. 
36 Härtel, Notarielle und kirchliche Urkunden, 225. 
37 Härtel, Notarielle und kirchliche Urkunden, 227. 
38 Härtel, Notarielle und kirchliche Urkunden, 226; Friedrich, Die Geburt des Archivs, 41. 
39 Härtel, Notarielle und kirchliche Urkunden, 225; Clavis mediaevalis, s. v. »Kopialbuch.« 
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Urška Gabrič in Neža Lukančič 
 

Kresija Leopolda Theyerja 
Branje stavbne zgodovine skozi arhivsko gradivo 

 
Povzetek 

Historicistični arhitekturni slog je konec 19. stoletja zaznamoval po potresu leta 1895 
prenovljeno Ljubljano. Urbanistični načrti so – poleg infrastrukturne gradnje – vključevali 
tudi postavitev ene od še danes najbolj reprezentativnih stavb ob Ljubljanici, Kresije. 
Nekdanji okrožni urad (nem. Kreisamt), ki je nastal na mestu bivšega špitala, je nasledila 
ljubljanska mestna oblast. S tem sta se spremenila tako notranja razporeditev prostorov kakor 
tudi pročelje. Na podlagi doslej še nepregledanega arhivskega gradiva se je vnovič pokazala 
sovisnost zgodovinskih okoliščin in umetnostnih tokov. 

 
Povzetek v tujem jeziku 

Das nach dem Erdbeben im Jahr 1895 wieder aufgebaute Ljubljana wurde Ende des 
19. Jahrhunderts vom historistischen Baustil geprägt. Die Stadtpläne enthielten neben der 
Infrastruktur auch die Errichtung von Kresija, das noch heute eines der repräsentativsten 
Gebäude am Fluss Ljubljanica darstellt. Das frühere Kreisamt, das auf der Stelle des 
ehemaligen Krankenhauses gebaut wurde, wurde von der Stadtregierung übernommen. Damit 
veränderten sich sowohl die Innenraumgestaltung als auch die Fassade. Aufgrund des bisher 
noch nicht ausgewerteten Archivmaterials hat sich erneut der Zusammenhang von 
historischen Umständen und Kunstrichtungen gezeigt. 

Prevod: Višnja Jerman 
Ključne besede: Kreisamt, Kresija, popotresna Ljubljana, historicizem. 
 

*** 
 

Uvod 
Pričujoči članek je kratek povzetek raziskovanja ljubljanske Kresije, v katerem se 

ukvarjava ne le z dotično stavbo, temveč želiva poudariti tudi njeno vlogo v prostoru, času in 
socialnem okolju popotresnega mesta. V umetnostnozgodovinski stroki velikokrat 
poudarjamo zgolj zgodovinsko pogojenost gradenj, malokrat pa prevprašujemo naravne 
dejavnike, ki so pripomogli k zastavitvi naprednih arhitekturnih projektov. Velikonočni potres 
leta 1895 je sprva predstavljal usodno katastrofo tako za prebivalce kot tudi prebivališča, 
kasneje pa se je izkazal kot povod za vzpostavitev moderne urbanistične in infrastrukturne 
mreže, ki še danes uokvirja ter usmerja pogled mimoidočega.1 

 
Urbanistična umestitev in zgodovinski razvoj območja 

Stavba Kresije je oblikovana kot nepravilen pravokotnik, ki se oži v smeri proti 
severovzhodu. Oklepata jo Stritarjeva ulica na jugozahodni strani, Ljubljanica na severni, na 
vzhodu meji na Pogačarjev trg z današnjo tržnico, južno ob njej pa poteka ozka Mačkova 
ulica.2 Nasproti Kresije je umeščen sorodno oblikovan Filipov dvorec, iz vogalov izraščena 
stolpa obeh zgradb pa delujeta kot harmoničen vhod v mestno jedro in zaobjemata pogled na 

                                                 
1 Pomen arhitekture 19. stoletja in raziskave: Prelovšek, »Nekateri problemi raziskovanja arhitekture 19. 
stoletja«, 221. 
2 V času popotresne gradnje so jo zasnovali kot urad, ki je tako urbanistično kot funkcijsko nadomestil vhod na 
Mestni trg. Od 14. do 18. st., ko so v Ljubljani podrli celotno srednjeveško obzidje, so na drugi strani reke stala 
Špitalska vrata. 
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Robbov vodnjak. 
Načrt in izvedba samega objekta segata v obdobje po potresu 14. aprila 1895, ko se je 

takratna oblast zavzela za razširitev dohoda in poenoteno stavbno linijo.3 Tako so se na mestu 
porušenih hiš pojavile skladno ujemajoče se zgradbe z upoštevanjem enotnega višinskega 
zaleta ter fasadnih zasnov. Razliko med umestitvijo stare Špitalske in popotresne Stritarjeve 
ulice izdajata le dve originalni hiši ob Mestnem trgu.4 Vidna stavbna infrastruktura se poleg 
uličnih linij prilagaja tudi rečni strugi (Slika 2). 

Zgoraj opisana ureditev karéja je bila tako kot celotno območje Ljubljane popolnoma 
drugačna pred prelomnim potresom 1895 (Slika 5). Na današnji lokaciji Kresije je od sredine 
14. stoletja stalo špitalsko poslopje s pripadajočo cerkvijo sv. Elizabete. Po legendi je zavod, 
prvič omenjen 1326, ustanovila ogrska kraljica Elizabeta, po kateri se je imenovala tudi 
špitalu pripadajoča cerkev. Leta 1789 se je primarna dejavnost špitala preselila k bosonogim 
avguštincem na ljubljansko Ajdovščino. V prostorih meščanskega špitala so zatem uredili 
prostore za delovanje mestne imovine in porodnišnice z najdišnico. Med letoma 1811 in 1849 
je nastopila predelava v stanovanja in lokale, istočasno pa se je notri naselil okrajni urad 
(Kreisamt) ali kresija po domače. To ime je obdržala tudi obstoječa stavba, ki je zrastla po 
velikonočnem potresu 1895.5 Mimo je vodila ozka vijugasta ulica,6 ki je zastirala osrednjo 
vizualno dominanto – Robbov vodnjak. Podobo desnega brega Ljubljanice še vedno tvori 
nekaj predpotresnih stavb, kot sta semenišče in Škofijski dvorec.7 Pred omenjenima so stala 
skromna lesena gospodarska poslopja, podrta v šestdesetih letih 18. stoletja in nadomeščena s 
Pogačarjevim trgom in Šolskim drevoredom.8 Na drugem bregu je pred rušitvijo obzidja 
(konec 18. stoletja) sameval frančiškanski samostanski kompleks, po popotresni postopni 
širitvi mesta izven okov obzidja pa se je začelo obdobje novogradenj.9  

Naslednji temeljit poseg v dojemanje prostora se je z Jožetom Plečnikom zgodil konec 
tridesetih in v štiridesetih letih s postavitvijo tržnice.10 Kljub izgradnji rečnih kolonad, pa 
pogled na stavbo ni bil iznakažen, saj je Plečnik širino kolonad uskladil s potekom okenskih 
osi Kresije (Slika 7). Učenec Edvard Ravnikar je nasprotni breg začel urejati v petdesetih 
letih, po zmagi na javnem natečaju. Prispeval je tudi k današnji podobi trga, ki je svoj obraz 
dobil leta 1987.11 

Opis objekta 
                                                 
3 Za več o širitvi Stritarjeve ulice in splošni obnovi Ljubljane po potresu gl: Mihelič, Urbanistični razvoj 
Ljubljane, 7–11; Lazarini in Sapač, Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem, 75–89. 
4 Hišni številki hiš sta Stritarjeva ulica 1 in 3. 
5 Povzeto po: Andrejka, Trgovska zgodovina Špitalske ulice; Kopriva, Ljubljana skozi čas. Ob latinskih in 
slovenskih napisih in zapisih; Ljubljana po potresu; Vrhovec, »Meščanski špital (Doneski h kulturni zgodovini 
ljubljanskega mesta)«. 
6 Stara Špitalska ulica je bila osrednja povezava Mestnega trga in špitalskih mestnih vrat, do katerih je vodil 
Špitalski most. Slednji je v virih prvič omenjen 1280 kot povezava med dvema deželama – Kranjsko in 
Štajersko. Leta 1657 je bil uničen v požaru in nadomeščen z lesenim, leta 1842 pa zaradi dotrajanosti zamenjan s 
kamnitim, ki se je imenoval Francev most (po nadvojvodi Francu Karlu Habsburškem). Devetdeset let za tem ga 
je Jože Plečnik vključil v svoje Tromostovje. Povzeto po: Kladnik, Ljubljanske metamorfoze; Kopriva, Ljubljana 
skozi čas. Ob latinskih in slovenskih napisih in zapisih; Krečič, Plečnikova Ljubljana. 
7 Poglobljeno o temi Semenišča: Smolik, »Kako so zidali semenišče v Ljubljani«, 90–97. 
8 Za predhodno stanje gl: Unetič in Kemperl, »Vrt ob škofijski palači v Ljubljani«, 271. 
9 Na Marijinem trgu (današnjem Prešernovem trgu) je pred staro lekarno stala Bučarjeva hiša, katere izložbe so 
bile sorodno zastavljene kot kasneje načrtovane Kresijske in tiste na Filipovem dvorcu. Za potrebe razširitve trga 
je bila Bučarjeva hiša leta 1904 porušena. Leto kasneje je tam zrasel Zajčev Spomenik Francetu Prešernu. 
Povzeto po: Kladnik, Ljubljanske metamorfoze, 124–145; Krušič, Pozdrav iz Ljubljane. Mesto na starih 
razglednicah; Stopar, Sprehodi po stari Ljubljani. Kulturnozgodovinski vodnik. 
10 Več o Plečnikovih projektih in njegovi ureditvi tržnice: Suhadolnik in Matić, »Živilski trg in Plečnikove 
tržnice z okolico v zgodovini«. 
11 Po vojni se je začela prenova in gradnja stavb ob levem bregu Ljubljanice. Povzeto po: Achleitner, Curtis, 
Kurrent in sod., Edvard Ravnikar. Architect and Teacher.  
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Pogled na glavno pročelje nam danes s smeri Ljubljanice delno zastirajo Plečnikove 
kolonade (Slika 8).12 Pročelje je sestavljeno iz devetih okenskih osi, od katerih sta skrajni dve 
del stranskega rizalita,13 tri pa gradijo osrednji osno izstopajoči predel. Stolpič ni del glavne 
fasade, ampak del pete, diagonalne fasade. Celota je tvorjena iz povišanega pritličja in treh 
enako visokih nadstropij. Spodnji pas je rustikalno členjen in močno prevotljen z arkadami, ki 
imajo konkavno rezan profil loka. Rustika se sicer nadaljuje tudi v prvem nadstropju, a jo 
prekinjajo okna. Slednja so pravokotna, okrašena z girlandnimi venci. V rizalitih so enojna, 
medtem ko neizstopajoče dele prevotljujejo bifore. Tovrstni motiv se ponovi v zgornjih dveh 
nadstropjih, ki sta gladki. Okna piano nobila,14 ki je najbogatejše dekoriran, so polkrožna, 
bifore so predeljene s stebrom, ob straneh pa omejene s pilastri.15 Nad njimi se razrašča 
razkošno okrasje, ki vsebuje žensko glavo v vegetabilnem ovoju. Na vrhu dekorativnega pasu 
je ravna profilirana preklada. 

Fasada je obogatena s tremi enako zasnovanimi balkoni na dveh straneh in osrednjem 
rizalitu, arkade nad njimi pa so močneje poglobljene. Med spodnjima nadstropjema poteka 
horizontalna cezura s pilastrsko členitvijo polj, zgornji dve pa ločuje plitek venčni zidec. 
Vrhnje nadstropje je variacija prvega, le da je nadokenski dekor oblikovan podobno kot v 
drugi etaži. Prvi dve nadstropji sta na rizalitih členjeni s kolosalnimi pilastri, nadsvodenimi z 
detajlirano izdelanimi kapiteli. Večino stavbnega telesa zapira cinast zidec, ki se v osrednji osi 
zaključuje s trikotnim čelom, prestreljenim z okroglo odprtino. Krožni element se ponovi na 
vsaki strani timpanona. Dvokapno streho nad rizaliti višajo mansardni izrastki, izhajajoči iz 
tradicije pavilijonske arhitekture. Po klasičnih vzorih je fasada simetrična, osrednja os se kiti z 
reliefi, katerih obseg in plastičnost usihata proti vogalom, kjer se vzorec ponovno razraste. 
Desni rob ima zgoraj konzolni stolpič, ki podaljšuje zgornji nadstropji in ima čebulasto 
streho.16 Okna zanimivega prizidanega elementa so duplirana, med njimi pa je latinski napis, 
ki arhitekturni spomenik datira v »ANNO 1898.« 

Na ostalih stranicah, ki se od najdaljše razlikujejo po odsotnosti osrednjega rizalita, je 
arhitekt preigraval motive glavnega pročelja. Edina bistvena diferenca so vendarle zaobljena 
pravokotna pritlična okna na pročelju, gledajočem na Stritarjevo ulico. Kot že omenjeno, 
število okenskih osi na posameznih krilih ni enako. Tloris se potemtakem odmika od idealov 
centralne skladnosti. Le-ta je navidezno vzpostavljena s kontinuiteto ponavljajočih se form na 
fasadi, ki brišejo učinek nesomernega štirikotnika. Stene notranjega dvorišča v masni sredici 
niso logično razdelane. Nesmisel delno izhaja iz tlorisa samega, posebno obravnavo pa 
zahteva predvsem iracionalna postavitev oken, vidna v votlem osrčju. 

Če na zunanjščini (ob Stritarjevi) pozornost vzbujata doprsni busti Adama Bohoriča in 
Marka Gerbca, ki se ubrano zlijeta s stavbno gmoto in spominjata na pomembni tukaj delujoči 
osebnosti, pa v notranji odprti atrij agresivno segajo klimatske naprave in dodani nadstreški v 
funkciji kolesarnice. V precej manj ugleden odprti prostor, namenjen zgolj zaposlenemu 
uradništvu upravne enote, vodi prvotni, tripolni, križnorebrasto obokan podhod z vrati na 
Pogačarjev trg. Ta so v primerjavi s tistimi na Mačkovi vstavljena na sredino pročelja, 
podobno kot ona z rečne strani. Poleg teh je (le do prostorov tik za zunanjo steno) na vogalu 
pod stolpičem še vhod v Turistično informacijski center, desno od njega pa še dostop do 

                                                 
12 Niso bile načrtovane v sklopu popotresne urbanizacije, temveč predstavljajo del kasnejše Plečnikove zamisli o 
ureditvi prestolnice. Več o tem: Suhadolnik in Matić, »Živilski trg in Plečnikove tržnice z okolico v zgodovine«; 
Hrausky, Koželj in Prelovšek, »Plečnikova Ljubljana«. 
13 Po vsej višini naprej pomaknjeni del zunanje stene stavbe 
14 Gospodarsko prvo nadstropje v dvorcih in palačah. Pomen piana nobile se evidentno kaže tudi v ustroju 
zunanjščine. 
15 Kapiteli so svobodno modificirani po že uveljavljenih osnovah stebrnih redov. 
16 Konica se nadaljuje iz kupolasto oblikovane strehe. Prehod ni popolnoma zaobljen in izgleda kot skupek 
polkrogle in obelisknega stebra, ki se proti vrhu tanjša. 
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galerije. 
 

Gradbena zgodovina stavbe 
Po potresu je bila porušena desetina ljubljanskih hiš, med njimi tudi stavba mestne 

ubožnice. Vse novogradnje so se morale podrejati zahtevam občinskega sveta s Petrom 
Grassellijem in od leta 1896 Ivanom Hribarjem na čelu, ki ni dovoljeval gradnje, dokler ni bil 
sprejet ustrezen regulacijski načrt.17 Izdelavo so najprej zaupali Stavbnemu uradu, ki se je na 
pomoč oziral na Dunaj, kjer je deloval eden najpomembnejših urbanistov časa, Camillo 
Sitte.18 Njegova zamisel razkriva željo po izhajanju iz starega mestnega jedra z grajsko 
podobo, ki bi služila kot prostorska dominanta. Poleg Sitteja sta samoiniciativno načrte 
izdelala še Maks Fabiani in Anton Wolf.19 Na koncu je bil 1896. izbran načrt Stavbnega 
urada, ki pa se je zvesto zgledoval po Fabianijevih idejah.20  

Ljubljana je bila po potresu idealno prizorišče za postavitev monumentalnih 
novogradenj, pri katerih je kot pomemben naročnik nastopila tudi občinska oblast.21 Javne 
palače so se v drugi polovici 19. stoletja oddaljile od vloge reprezentativnih bivališč mestne 
elite in tako postale primernejše za javno uporabo. Vanje so se naselili najrazličnejši uradi, v 
primeru Kresije okrajno glavarstvo.22 Poleg praktične uporabe prostorov znotraj novih palač, 
je bil velikega pomena tudi njihov zunanji izgled, ki je potrjeval naraščajočo vlogo Ljubljane 
kot politične, gospodarske in kulturne prestolnice slovenskega naroda. Največji prestiž so 
izkazovale palače javne uprave, izmed katerih so mnoge nastale kot prostori za potrebe 
okrajnih glavarstev.23 

Del občinskega naročila je bila tudi Kresija. Načrtovanje slednje so brez natečajnega 
projekta prepustili graškemu arhitektu Leopoldu Theyerju,24 izvedbe pa se je lotila Kranjska 
stavbinska družba v obdobju med letoma 1897 in 1898. Iz originalnih načrtov Leopolda 
Theyerja iz leta 1896 je razvidno, da je stavba nepravilne štirikotne oblike, ki se izraža tudi na 
nepravilnem notranjem dvorišču (Slika 3).25 Prvotno je Kresija imela 2 nadstropji in mezanin 
z le delno podkletitvijo, namenjeno komunalni in toplotni napeljavi. Tehnično pomembno 
mesto so zavzeli svetlobni jaški, votla območja v vseh štirih vogalih stavbe. Služili so naravni 

                                                 
17 Prvoosebno poročilo o popotresnem dogajanju nudi: Hribar, Moji spomini. 
18 Njegovo delo je pomenilo prelom urbanistične prakse 19. stoletja. Ni želel propagirati tehničnih dosežkov 
stroke, temveč je želel ustvariti prijetno bivalno okolje, ki bi zadostilo potrebam prebivalcev. Po njegovem 
mnenju je bila prav ulica, kjer so meščani preživeli največ časa, prostor enakovreden notranjemu prostoru. 
»Umetnost je imela zanj univerzalen in množičen karakter.« Povzeto po: Vodopivec, Arhitektura Ljubljane, 139.  
19 Fabiani je menil, da je cesta osnova mestne sheme, zanimala pa ga je tudi prenova železniškega sistema, ki bi 
povezoval Ljubljano. Njegov predlog, za razliko od Sittejevega, odraža globoko vero v trajnost tehničnega 
napredka. Več v: Fabiani, Regulacija deželnega stolnega mesta Ljubljane. 
20 Narodnjak in liberalec Hribar se je raje usmeril k rojaku Fabianiju kot pa k nemško govorečemu Sitteju. 
Poglobljeno v: Šumi, Arhitektura secesijske dobe v Ljubljani, 9–23. 
21 Povzeto po: Kladnik, Ljubljanske metamorfoze, 124–145; Tepina, Prostor in čas urbanizma in Ljubljane 
urbane. Ob stoletnici urbanizma 1895–1995. 
22 Hrausky in Koželj, Arhitekturni vodnik po Ljubljani. 100 izbranih stavb, 84–85; Stopar, Sprehodi po stari 
Ljubljani. Kulturnozgodovinski vodnik, 71. 
23 Kresije so po letu 1849 nadomestile glavarstva. Lazarini in Sapač, Arhitektura 19. stoletja na Slovenskem, 
138–139. 
24 Arhitekt in slikar Leopold Theyer je bil rojen 14. 10. 1851 na Dunaju. Po izobraževanju na Akademiji za 
likovno umetnost in daljšem potovanju po tujini, je od leta 1887 deloval na graški Umetnostni šoli in od 1906 na 
Višji tehnični šoli kot arhitekt in učitelj risanja, od 1913 pa je poučeval visoko in železobetonsko gradnjo. Za 
svoje delovanje je prejel številne nagrade. Arhitekt, ki je za seboj pustil pomemben pečat v ureditvi Gradca, je 
tam umrl 7. 7. 1937. Povzeto po: Jäger, Der Architekt Leopold Theyer: 1851–1937. Inauguraldissertation. 
25 ZAL, fond LJU 334, t. e. 10/9, ar. e. št. 11. 
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osvetlitvi dotikajočih se pisarn. Poleg njih so bile že prvotno zasnovane sanitarije.26 
O prenovah do druge svetovne vojne podatkov iz arhiva skoraj ne zasledimo, največ 

sklepanj je mogoče izpeljati iz ohranjenih fotografij in razglednic. Tako se leta 1927 pojavi 
nenavadno okno pravokotne oblike, predeljeno z letvami (Slika 7). Umeščeno je bilo na 
streho osrednjega rizalita in očitno kazilo njegov izgled. Vzrok za vstavitev okna bi 
najverjetneje predstavljala preureditev podstrešja v atelje, čigar funkcije ne poznamo.27 

Zaradi nepojasnjenih posegov v streho, naju je slednja tudi najbolj pritegnila v toku 
nadaljnjega raziskovanja. Iz slikovnega arhivskega gradiva je namreč razvidno, da so prvotno 
podobo krasile keramične ploščice, ki jih je kasneje nadomestila opečna streha. Bile so 
rumene, modre in zelene barve, v živih odtenkih, usklajenih s fasado (Slika 8).28 

V tridesetih letih 20. stoletja je strešni del začel služiti kot nosilec kovanih reklamnih 
napisov (Slika 7). Posegi iz tridesetih let so se nadaljevali od leta 1952 dalje, ko so začeli z 
odstranjevanjem okroglo oblikovanih strešnih oken.29 V naslednjem desetletju se je sanacija 
širila navzdol, pri čemer so se zavzemali za ohranitev prvotne podobe stavbnega plašča. Pri 
prenovi so se osredotočali predvsem na glavno fasado. Obnovili so dotrajane štukature in 
ohranili prvotno barvo pročelij ter sten notranjega dvorišča. Leta 1963 je bil namreč izdan akt 
o prenovi fasade.30 Že pred tem pa so leta 1960 izginila okrogla okna skupaj s ploščično 
kritino, ki se je obdržala samo na stolpiču do 1967. Od takrat sledu o originalni strešni 
zasnovi ni več.31 

V notranjščino je bilo tekom šestdesetih let umeščeno tovorno dvigalo, segajoče le do 
prvega nadstropja.32 Ostale tehnične spremembe so obsegale še vzpostavitev vhoda z 
Mačkove ulice leta 1965, za potrebe pisarniškega dela.33 Kljub dosegu olajšane prehodnosti, 
so hodniki vseskozi ostali ozki (Slika 4).34 

Načrti za drugo večjo prenovo datirajo v leto 1972, ko so hoteli dvorišče prekriti s 
strešno konstrukcijo, ki bi se pripenjala na obstoječi obod dvorišča. S tem bi administrativne 
službe pridobile nov sprejemni prostor, vendar do realizacije nikoli ni prišlo.35 Namero, da naj 
bi streha nadsvodila celoten odprti prostor, je takratna spomeniška služba zavrnila in 
predlagala le delno pokritje, ki pa se ne bi dotikalo notranjih sten.36 Nasprotovali so tudi 
popolni zazidavi oken v pritličju in mezaninu. Istega leta so se prvič lotili predelave kletnih 
prostorov, ki so bili od izgradnje nedotaknjeni. Načrtovana širitev tega desetletja je bila 

                                                 
26 Razporeditev prostorov je razvidna iz načrtov: ZAL, fond LJU 334, t. e. 10/9, ar. e. št. 12; ZAL, fond LJU 
334, t. e. 10/9, ar. e. št. 15; ZAL, fond LJU 334, t. e. 10/9, ar. e. št.11; ZAL, fond LJU 334, t. e. 10/9, ar. e. št. 13; 
ZAL, fond LJU 334, t. e. 10/9, ar. e. št. 14. 
27 Prenovo podstrešja sva sprva predvideli na podlagi razglednic, ki jih hrani Zgodovinski arhiv Ljubljana, najina 
teza pa se je potrdila s pregledom načrta: ZAL, fond LJU 334, t. e. 10/9, ar. e. št. 19. Po pričevanjih g. Jožeta 
Neškudle je atelje služil mnogim umetnikom, med drugim tudi Rihardu Jakopiču. 
28 Bistvo oblikovnih značilnosti javnih palač 19. stoletja je razjasnjeno v: Lazarini in Sapač, Arhitektura 19. 
stoletja na Slovenskem, 137–147. 
29 Okrogla okna so ostala na ostrešju stranskih rizalitov. Prav tako se je obdržalo pravokotno »ateljejsko« okno 
na osrednjem rizalitu. Gl: Slika 6 in 7. 
30 Arhiv Kresija, fond 351, t. e. 467/64. 
31 Na sliki iz leta 1954 je razbrati še popolnoma originalno strešno zasnovo. Gl: G2-021-057. Slike po letu 1960 
pa nam že prikazujejo stanje strehe, ko okrogla strešna okna izginejo. Gl: G2-021-059. 
32 Arhiv Kresija, fond 351, t. e. 467/64. 
33 Glavni vhod je bil pred tem urejen samo s Pogačarjevega trga. Arhiv Kresija, fond 351, t. e. 467/64. 
34 ZAL, fond LJU 334, t. e. 10/9, ar. e. št. 20. 
35 Vzroka za zamrtje projekta v arhivih nisva zasledili, po poročanju uslužbencev (mdr. g. Jana Skoberneta) naj 
bi bil poglavitni razlog omejitev finančnih sredstev za vzdrževanje stavbe. Arhiv Kresija, fond 351, t. e. 57/71. 
36 Spomeniška služba je predložila načrte za pravokotno oblikovano pokritje. Na podlagi slednjih je moč 
sklepati, da naj bi kupolasta streha iz prosojnih umetnih materialov slonela na jeklenih podpornikih. Zavod za 
varstvo kulturne dediščine OE Ljubljana, fond Kresija, m. Kresija. 
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uresničena le v izdelavi novih kletnih prostorov, kjer je danes arhiv.37 
Zgoraj omenjeno podstrešje se je znebilo pravokotnega okna v letih 1978/1979. 

Takratni načrti pričajo o izkoriščanju prostora ne le za pisarne, temveč tudi jedilnico in 
kuhinjo.38 Zaradi potrebe po presvetlitvi le-teh, so želeli zunanje pročelje temeljito prevotliti. 
Predlog je bil za strešni del glavnega pročelja zavrnjen, vseeno pa so se pojavila polkrožna 
okna in neprekinjena zasteklitev mansarde s pogledom na dvoriščno stran. Dvorišče je sicer 
očitne spremembe dočakalo v letu 1982, ko so majhen del pokrili s funkcionalnim 
nadstreškom, ki je služil kot kolesarnica. V tem obdobju so zopet popravili samo zunanjo 
fasado, medtem ko so s klimatskimi napravami skazili podobo notranjega dvorišča. Dvigalo, 
vstavljeno obenj, je začelo povezovati vsa nadstropja.39 

Glede na stavbno zgodovino in današnjo zunanjo podobo ter notranjo prostorsko 
razporeditev je jasno, da so vidne spremembe odraz trenutnih potreb in estetske mentalitete 
javnosti. 

Končna ugotovitev se v prvi vrsti navezuje na spoznanje o neraziskanosti in slabi 
strukturiranosti arhivskega gradiva. Kljub temu sva iz pregledanega dobili vtis o 
nekompatibilnosti izvajalcev in spomeniške službe, nepojasnjenosti neizvršenih projektov na 
stavbi in posledično samovoljnih posegov vanjo. Našteta dejstva in najin skromni prispevek o 
Kresiji bi lahko pomenila spodbudo za intenzivnejše raziskovanje (pogosto) zanemarjenih 
historicističnih popotresnih arhitekturnih stvaritev in njihove usode. 
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Veronica Snoj 
 

Razvoj orientalistike kot znanstvene discipline na univerzah ruskega 
imperija 19. stoletja 

 
Povzetek 

Članek obravnava pojav orientalističnih disciplin, torej obravnave jezikov ter kultur 
Azije in Bližnjega vzhoda na univerzah in drugih izobraževalnih inštitucijah ruskega imperija 
v 19. stoletju. Osredotoča se na tri pomembnejše centre proučevanja orientalističnih disciplin: 
Kazan, Sankt Peterburg in Vladivostok. 

 
Abstract 

The article deals with the phenomenon of Oriental Studies (the treatment of languages 
and cultures of Asia and the Middle East) at the universities and other educational institutions 
of the Russian Empire in the 19th century. It focuses on three major centres of Oriental Studies 
in 19th-century-Russia: Kazan, Saint Petersburg and Vladivostok. 

  
Ključne besede: orientalistika, Kazan, Sankt Peterburg, Vladivostok. 
 

*** 
 

Uvod 
Silovita ekspanzija ruskega imperija na azijskem kontinentu, ki ga je sredi 19. stoletja 

ponesla do Vladivostoka, je v imperij vključila množico kultur, religij ter jezikov, ki so 
imperij bogatili s svojo neruskostjo in neevropskostjo, hkrati pa so bili deležni represij, 
zanimanja, navdušenja, pokristjanjevanja, pa tudi pozabe. Postali so pobudniki za vojne in 
konflikte, tako teritorialne kot znanstvene.  

Ekspanzija je sprožila vprašanja tudi na znanstveni ravni. V primerjavi z Zahodom, 
kjer je bila orientalistika, torej proučevanje neevropskih kultur, predvsem v proučevanju starih 
jezikov in tekstov že dobro razvita disciplina, so se začela pojavljati vprašanja, kaj lahko 
ruska velesila doprinese k tej disciplini? Ali je v imperiju sploh potrebno znanstveno 
proučevati stare tekste, če se mora z modernim govorom in različnimi kulturami soočati na 
vsakem koraku?  

 
Prvi korak: ustanovitev univerz 

Za razvoj orientalistike kot znanstvene discipline v ruskem imperiju, je bila najprej 
nujna ustanovitev samih univerz, v okviru katerih bi se lahko disciplina razvijala. Imperij do 
začetka 19. stoletja še ni imel utrjene tradicije lastnih univerzitetnih ustanov, čeprav so na 
območju ruskega imperija obstajale univerze z dolgo tradicijo, kot so univerza v Vilni, 
ustanovljena 1579, nemška univerza v Derptu (današnji Tartu) ter švedska univerza v 
današnjem finskem mestu Turku iz 17. stoletja, vendar omenjene univerze v 18. in 19. stoletju 
niso imele večjega vpliva na ostali prostor ruskega imperija. Leta 1725 so sicer odprli 
univerzo v Peterburgu, vendar je imela izredno malo študentov.1 Leta 1755 je Mihail V. 
Lomonosov ustanovil univerzo v Moskvi, ki pa na razvoj orientalistike ni imela večjega 
vpliva.  

Ključen prelom se je zgodil z nastopom carja Aleksandra I. leta 1801. V želji, da bi se 
izboljšala kvaliteta izobrazbe v imperiju na vseh ravneh, je najprej leta 1802 ustanovil 

                                                 
1 Egorov »Očerki istorii russkoj kul'tury XIX,« 286−287.  
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Ministrstvo za izobraževanje,2 leta 1804 pa je podpisal statut za ustanovitev oziroma potrditev 
šestih imperialnih univerz: v Peterburgu na osnovi Pedagoškega inštituta, v Kazanu na osnovi 
obstoječe Prve gimnazije, v Harkovu na osnovi kolegija, ter že obstoječih: moskovske 
univerze, ter univerz v Vilni in Tartu. Univerze so predstavljale izobraževalno središče šestim 
izobraževalnim (t. i. учебным) okrožjem. Študij je pod Aleksandrom I. trajal tri, pod 
Nikolajem I. pa štiri leta.3 

Univerzitetni statut leta 1804 je določeval poučevanje perzijščine in arabščine v 
Moskvi, Harkovu in Kazanu, obveznima jezikoma pa so se – najprej v Kazanu – hitro 
pridružili še drugi, med njimi jeziki, ki se v zahodni orientalistiki niso proučevali, kot sta 
denimo mongolščina in kalmitščina.4  

Z vzpostavitvijo osnovnih pogojev za uveljavitev orientalistike je ta kmalu zacvetela: 
najprej v Kazanu, sredi stoletja v Sankt Peterburgu ter konec 19. stoletja še, sicer v bolj 
praktični preobleki, v Vladivostoku.  

 
Kazan in oddelek za orientalske jezike 

Čeprav bi morali jezike Vzhoda poučevati tudi v Moskvi in Harkovu, sta oddelka v teh 
dveh mestih hitro ostala brez učencev in profesorjev.5 Historično in administrativno 
pomembno mesto na Volgi – Kazan, je postalo, z že utečeno tradicijo poučevanja tatarščine, 
primerno okolje za začetek znanstvenega proučevanja orientalskih jezikov.6 

Tatarščino so namreč v Kazanu začeli, po odobritvi Katarine II., poučevati že na 
kazanski Prvi gimnaziji leta 1769.7 Za prvega učitelja je postavila tatarskega tolmača Sagita 
Hajfina,8 družinsko tradicijo poučevanja na gimnaziji je nadaljeval njegov sin Izak, na 
kazanski univerzi pa vnuk Ibrahim.9 

Kljub ustanovitvi univerze leta 1804, je gimnazija ostala vodilna izobraževalna 
inštitucija še vsaj deset let, saj je na univerzi primanjkovalo tako študentov kot profesorjev. 
Profesorji so bili iz tujine in so predavali v latinščini, kar je študentom predstavljalo jezikovno 

                                                 
2 Egorov »Očerki istorii russkoj kul'tury XIX,« 277. 
3 Egorov »Očerki istorii russkoj kul'tury XIX,« 289. V 19. st. so na območju ruskega imperija ustanovili še 
univerze v Varšavi (1816), Kijevu (1833), Odesi (1865), Tomsku (1878), ki pa se smeri orientalistike, čeprav so 
na njih orientalske jezike predavali, kot centri raziskovanja teh jezikov niso razvili, zato jih v tem pregledu ne 
omenjam.  
4 Zanimivo pa je opaziti, da uralskih oz. ugrofinskih jezikov niso proučevali, temveč so v imperij to jezikovno 
skupino prihajali raziskovat Finci in Madžari. Bartol'd 1925, 238; Van Der Oye, Russian Orientalism, 113. 
Zaradi dostopa vira, samo v epub obliki brez oštevilčenja tudi v nadaljevanju navajam sistem: bralnik Adobe 
Digital Editions, velikost teksta: medium, 329 strani. 
5 Van Der Oye, Russian Orientalism, 113.  
6 Mesto je v 15. st. bila prestolnica cvetočega kazanskega kanata, večina prebivalcev pa se je prištevala med 
kazanske Tatare. V 16. st. je Ivan Grozni mesto priključil svojemu imperiju, s čimer se je začela rusifikacija 
mesta, kljub temu pa je bila v 19. st. še vedno petina prebivalstva tatarskega rodu. Van Der Oye, Russian 
Orientalism, 110. Izraz »orientalski jeziki« uporabljam zaradi zadrege pri prevajanju iz ruščine v slovenščino. V 
ruščini se namreč najpogosteje uporablja izraz »восточные языки«, ob tem pa je za Rusijo in nekdanji ruski 
imperij že samo po sebi sporno, kaj je za njih vzhod oz. že bolj jug, zato se mi zdita v slovenščini izraza »jeziki 
Vzhoda« oz. »vzhodni jeziki« neprimerna. Pomagam si z mednarodno uveljavljeno tujko »orientalski«, ki se 
pojavlja predvsem v angleških tekstih, ki se nanašajo na Rusijo v 19. stoletju (tudi npr. pri prevajanju izraza 
»Восточный факультет« za fakulteto v Sankt Peterburgu, se za 19. st. prevaja v angleščino kot »Oriental 
faculty«, medtem ko se sočasna, zaradi politične korektnosti, prevaja kot »Faculty of Asian and African 
Studies«). Izraz »orientalski« uporabljam tudi v nadaljevanju pri prevajanju vseh institucij in jezikov, ki se v 
ruščini nanašajo na »восточный«. 
7 Gimnazijo so ustanovili leta 1758. Bila je tretja gimnazija v imperiju in prva v provinci, Kazan pa so si izbrali 
po podobnih kriterijih, po katerih se je potem začela razvijati orientalistika, zaradi položaja mesta med vzhodom 
in zahodom ter neposredne navzočnosti neslovanskih narodov. Frolova, »Rol' kazanskoj gimnaziii,« 222–227.  
8 Valeev, »Fenomen universitetskogo vostokovodenija v Kazani,« 37. 
9 Enciklopedičnyj slovar' Brokgauza i Efrona, s. v. »Хальфины.« 
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oviro.10  
Poleg tatarščine, so na gimnaziji tekom prve polovice stoletja začeli poučevati še 

arabščino, perzijščino, mongolščino, turščino, mandarinščino, armenščino in mandžurščino, 
zaradi česar je gimnazija postala, tudi ko je orientalistika zacvetela na univerzi, dobra osnova 
za nadaljni študij orientalskih jezikov na univerzi.11  

Slednja je razcvet na področju orientalistike doživela šele s postavitvijo novega 
rektorja univerze, Mihaila Nikolajeviča Musina-Puškina, ki je bil orientalistiki bistveno bolj 
naklonjen12 kot pa njegov predhodnik.13 Razcvet univerze pa je bil pogojen tudi s prihodom 
Mirze Aleksandra Kasimoviča Kazembeka v Kazan.14 

Perzijščini in arabščini so se na univerzitetnem oddelku za orientalske jezike pridružili 
še turščina leta 1828 in leta 1830 mongolščina, leta 1837 mandarinščina in leta 1842 sanskrit.  

Pri tem je potrebno omeniti, da je bila kazanska univerza prva, ki je začela s 
poučevanjem mongolščine v evropskem kontekstu orientalistike. Želja po poučevanju 
mongolščine se je rodila iz čisto pragmatičnih razlogov: manjšina v ruskem imperiju, ki je 
govorila mongolščino ali pa vsaj jezike iz iste jezikovne družine, je bila razmeroma velika 
(denimo Kalmiki na Volgi in Barjaki na Bajkalu). Za razliko od drugih jezikov, za katere je 
univerza »uvažala« profesorje iz Evrope, je potemtakem morala za mongolščino sama 
izobraziti prve profesorje, zato je finančno podprla odpravo dveh študentov, Osipa 
Mihajloviča Kovalevskega in Aleksandra Popova, v Irkutsk, kjer so mongolščino poučevali v 
praktične, misijonarske namene. Na odpravi sta študenta morala nabrati čim več materiala, 
dobila pa sta tudi možnost izpopolnjevanja v Pekingu in Mongoliji.15  

Izobraževanje na t. i. turško-tatarskem oddelku je bilo dvostopenjsko: začetna tri leta 
ter še dve leti za prakso.16 Hkrati se je polnila tudi knjižnica oddelka, ki je postala ena 
najpomembnejših na področju orientalistike. Poleg rokopisov, so posedovali obsežno 
numizmatično zbirko, univerza pa je bila poleg tega odgovorna še za tiskarno, ki je tiskala 
tekste v orientalskih jezikih in pisavah.17 

Velika prelomnica za oddelek je bil odlok Nikolaja I. iz leta 1854, ki je turško-tatarski 
oddelek na kazanski univerzi in Prvi gimnaziji ukinil. Središče proučevanja orientalskih 
kultur je postal Sankt Peterburg, kamor se je preselilo kar nekaj orientalistov, ki so svojo 
kariero začeli v Kazanu – med drugimi že leta 1849 sam Kazembek.18 

Na kazanski univerzi so se v drugi polovici stoletja jezike vzhoda učili zgolj 

                                                 
10 Van Der Oye, Russian Orientalism, 115.  
11 Frolova »Rol' kazanskoj gimnaziii,« 228. 
12 Predlagal je npr. ustanovitev fakultete za proučevanje orientalskih jezikov (ki se udejanji šele sredi stoletja, in 
še to v Sankt Peterburgu, tudi s tem, da se sam Mihail-Puškin preseli v prestolnico in postane dejaven na 
Orientalski fakulteti) in inštitut za raziskovanje orientalskih jezikov in kultur. Van Der Oye, Russian 
Orientalism, 123.  
13 Van Der Oye, Russian Orientalism, 117, 120.  
14 Mirza Aleksandr Kasimovič Kazembek (1802–1870), rojen v plemiški muslimanski družini, se je že leta 1823 
spreobrnil v krščanstvo, zaradi česar je moral vstopiti v državno službo ruskega imperija. Določili so mu mesto 
učitelja orientalskih jezikov v Omsku, vendar je na poti obstal v Kazanu, kjer je začel leta 1826 najprej poučevati 
arabščino in perzijščino na kazanski Prvi gimnaziji, leta 1830 pa na kazanski univerzi. Leta 1837 je bil povišan v 
rednega profesorja, leta 1845 pa je postal dekan filozofske fakultete. Branil je praktičnost pri poučevanju 
jezikov, poudarjal je pomen poznavanja sočasne kulturnopolitične situacije pri spoznavanju jezika nekega 
območja. Za razliko od svojih nemških kolegov orientalistov, ki so zaradi neznanja ruščine predavali v latinščini, 
je sam poučeval v ruščini. Leta 1849 je bil premeščen v Peterburg, kjer je najprej poučeval perzijščino, ob 
ustanovitvi Orientalske fakultete (Восточный факультет, gl. nižje) leta 1854, pa je postal njen dekan. Gl. npr. 
že skoraj slavospevno monografijo: Rzaev, Muhammed Ali M. Kazem-Bek. 
15 Van Der Oye, Russian Orientalism, 120, 127, 129, 130.  
16 Torkunov, »Lazarevskij institut vostočnyh jazykov,« 11.  
17 Van Der Oye, Russian Orientalism, 133. 
18 Gl. npr. Rzaev, Muhammed Ali M. Kazem-Bek, 25–30.  
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fakultativno, zato na univerzi niso pritegnili veliko zanimanja. Po drugi strani pa je tradicija 
orientalistike vplivala na Teološko akademijo (Духовная академия), kjer so za misijonarjenje 
v Povolžju, na Uralu in Sibiriji začeli poučevati tatarščino, mongolščino in turščino. Zaradi 
svoje razsežnosti, je šola znana tudi kot »kazanska misijonarska orientalistika«.19 

Teološko akademijo so leta 1919 ukinili, hkrati pa se je začel uveljavljati nov, 
sovjetski tip orientalistike.20 

 
Sankt Peterburg: zahodnjaški center imperija o Vzhodu 

Začetke znanstvenega raziskovanja orientalskih kultur znotraj ruskega imperija lahko 
v Sankt Peterburgu opazimo že med vladavino Petra I., ki je poleg ustanovitve univerze dal 
tudi pobudo za akademsko ekspedicijo na Kamčatko, med leti 1724 in 1830, znano tudi kot 
»Prva odprava«, po njegovi smrti pa ji je sledila še »Velika severna odprava«. Obe ekspediciji 
je vodil danski kapitan ruske mornarice – Vitus Bering.21  

Kljub intenzivnemu raziskovanju Sibirije v sklopu omenjenih ekspedicij, se je 
raziskovanje omejilo le na področje botanike in fizične geografije.22 Čeprav so se 
znanstveniki, kot so Gottfried Leibniz, Georg Jacob Kehr in Mihail Lomonosov zavedali 
potenciala vloge ruskega imperija kot posrednika med Vzhodom in Zahodom,23 so se 
orientalski jeziki v Sankt Peterburgu še globoko v 19. stoletje poučevali zgolj v pragmatične 
diplomatske namene.24 

Leta 1804, ko je Aleksander I. podpisal statut o univerzah, v Peterburgu še ni bilo 
univerze, temveč zgolj Pedagoški inštitut (Педагогический институт). V univerzo je bil 
povišan šele leta 1819.25 

 Med prvimi zagnanimi pobudniki peterburške orientalistike je bil grof Sergej 
Semjonovič Uvarov, čeprav sam ni bil orientalist. Kot ruski veleposlanik na Dunaju se je 
spoznal z nemškim pesnikom in filozofom Karlom Wilhelmom Friedrichom von Schleglom, 
ki ga je od vseh orientalistov še najbolj navdušil s svojo mislijo o orientalski renesansi, ideji, 
da bi prevodi tekstov iz sanskrita omogočili preporod evropske misli na podoben način, kot so 
jo antični teksti prerodili v času evropske renesanse.26 Za zgled je Uvarovu bil še v 
orientalizmu cvetoči Pariz, kjer je leta 1809 delal na veleposlaništvu, kot tudi dela Johanna 
Gottfrieda Herderja ter Wilhelma von Humboldta.27 

Uvarov je po vrnitvi v Sankt Peterburg leta 1810 začel razvijati idejo o »azijski 
akademiji« (Азиатская академия). Ideja je pritegnila dva nemška orientalista – raziskovalca 
na peterburški akademiji znanosti Juliusa Klaprotha in profesorja orientalskih jezikov na 
teološki akademiji Ignaza Fleßlerja. Z njuno pomočjo je Uvarov sestavil program akademije, 
ki bi bila razdeljena na štiri oddelke. Na prvem bi proučevali kitajščino in manču, na drugem 
perzijščino, arabščino, turščino in tatarščino, na tretjem hebrejščino in na četrtem jezike 

                                                 
19 »Казанское миссионерсоке востоковедение«, Valeev, »Fenomen universitetskogo vostokovodenija v 
Kazani,« 43–46. 
20 Valeev, »Fenomen universitetskogo vostokovodenija v Kazani,« 46.  
21 Gl. npr. Boris Ostrovskij, Velikaja Severnaja ekspedicija, dostopno na: http://www.e-
reading.club/book.php?book=43193 (datum dostopa 28. 3. 2016).  
22 Npr. Nemca Johann Georg Gmelin (1709–1755), znan po svojem delu Flora Sibirica (1747–1769) in Daniel 
Gottlieb Messerschmidt (1685–1735), osebni zdravnik Petra I. ter raziskovalec flore in favne Sibirije. Gl. npr. 
Otto Gmelin, Johann Georg Gmelin 1709-1755. Der Erforscher Sibiriens, München 1911; Otto zu Stolberg-
Wernigerode, Neue deutsche Biographie, Berlin 1994, dostopno tudi na: http://daten.digitale-
sammlungen.de/0001/bsb00016335/images/index.html?seite=233 (datum dostopa 28. 3. 2016). 
23 Van Der Oye, Russian Orientalism, 173.  
24 Bartol'd, Istorija izučenija Vostoka, 23–31. 
25 Egorov, »Očerki istorii russkoj kul'tury XIX,« 289. 
26 Van Der Oye, Russian Orientalism, 171.  
27 Kiselev, »Čtoby Rossii zavedena aziatskaja akademija,« 66.  
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Indije.28 Zaradi naslona na francoski vzorec poučevanja, se program zaradi protifrancoske 
politike, ki se je v ruskem imperiju uveljavila leta 1811, ni izvedel. Na splošno je ideja 
pridobila precej manj privržencev kot denimo v Franciji ali Nemčiji, nasprotovali so ji tudi 
literati, kot sta Vasilij A. Žukovski in Ivan S. Turgenjev.29  

Vseeno je Uvarovu leta 1818 na Pedagoškem inštitutu uspelo ustanoviti stolice za 
perzijščino in arabščino ter Azijski muzej – izbor artefaktov Kunstkamere, ki so se skozi 
desetletja nabrali iz raznih ekspedicij na Vzhod. Vodilni pri organizaciji muzeja ter tudi 
njegov prvi direktor je postal prav Christian-Martin Frähn, nekdanji predavatelj na katedri za 
orientalistiko v Kazanu in zavzet numizmatik.30 Muzej je deloval kot raziskovalno središče z 
bogato knjižnico rokopisov. Kot samostojna enota je deloval do leta 1930, ko je postal del 
orientalističnega inštituta (Институт востоковедения) Akademije znanosti Sovjetske 
zveze.31 

Peterburška univerza je tako postala vodilna pri preučevanju orientalskih kultur v 
imperiju šele leta 1854, ko je car Nikolaj I. na univerzi ustanovil fakulteto orientalskih jezikov 
(Факультет восточных языков), oziroma leta 1856, ko je začela pod carjem Aleksandrom II. 
fakulteta zares delovati.32  

Za prvega dekana fakultete so izvolili Aleksandra Kasimoviča Kazembeka, ob 
ustanovitvi pa se je fakulteta ponašala s štirinajstimi profesorji in petimi jezikovnimi 
skupinami poučevanja: arabsko-perzijsko-turško-tatarsko skupino; armensko-gruzinsko-
tatarsko; mongolo-kalmicko-tatarsko, kitajsko-mandžursko ter judovsko-arabsko skupino, leta 
1856 pa so dodali še sanskrito-tibetansko skupino.33 

Kazembek se je tako kot v Kazanu zavzemal za praktični pristop k proučevanju 
orientalskih jezikov.34 Ob otvoritvi fakultete je izrazil nujnost, da se fakulteta poveže z 
Azijskim inštitutom (Азиатский институт).35 Predlagal je tudi izvajanje dodatnih predmetov 
v zvezi s pravom, ekonomijo in diplomacijo. S takšnim pristopom pa se niso strinjali vsi 
profesorji na fakulteti. Leta 1858 je tako prišlo do profesorskega spora, zaradi katerega je 
Kazembek za nekaj let stopil z dekanskega stolčka. 36  

Zdi pa se, da so študentje kljub profesorskemu sporu k študiju pristopali praktično, saj 
so se oddelki na fakulteti polnili in praznili glede na zunanjo politiko imperija – nasploh se jih 
je največ vpisovalo na študij jezikov Bližnjega vzhoda, izmenično pa na jezike tistih strani 
imperija, kjer je imel imperij največ konfliktnih območij – na primer med rusko-japonsko 
vojno konec 19. stoletja, ko se je polnil oddelek za sinologijo.37 

Kljub temu so se profesorji vedno bolj začeli premikati v polje znanstvenega 
orientalističnega proučevanja, saj se je kot bolj pragmatična alternativa poučevanja 
orientalskih jezikov pojavila v obliki Lazarenskega inštituta v Moskvi, šole, ki jo je leta 1815 

                                                 
28 Van Der Oye, Russian Orientalism, 173.  
29 Kiselev, »Čtoby Rossii zavedena aziatskaja akademija,« 72.  
30Allgemeine Deutsche Biographie, s. v. FRÄHN, Christian. 
31 Gl. »Rossijskaja akademija nauk – Institut vostočnih rukopisjej«; s. v. »Востоковедения институт,« Bol'šaja 
sovetskaja enciklopedija Gl. tudi N. A. Kuznecova, s. v. »Востоковедения институт,« Bol'šaja sovetskaja 
enciklopedija. O obsegu del, ki jih je muzej posedoval leta 1892, pa Evrejskaja enciklopedija Brokgauza i 
Efrona, v.s. Азиатский музей Императорской Академии наук. 
32 Zelenev–Kasevič, Vvedenie v vostokovedenie, 12.  
33 Van Der Oye, Russian Orientalism, 190. Kazembek se je nad širokom naborom jezikov hvalil, da jih toliko na 
kupu v Evropi ni najti. Rzaev, Muhammed Ali M. Kazem-Bek, 32. 
34 Zelenev–Kasevič, Vvedenie v vostokovedenie, 12.  
35 Na oddelku Ministrstva za zunanje zadeve za odnose z Azijo (t. i. Азиатский департамент), ki ga je 
ustanovil Aleksander I. leta 1823, so imeli oddelek za poučevanje izključno v praktične diplomatske namene. 
Torkunov »Lazarevskij institut vostočnyh jazykov,« 12. 
36 Rzaev, Muhammed Ali M. Kazem-Bek, 33, 36. 
37 Van Der Oye, Russian Orientalism, 190.  
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ustanovila armenska trgovska družina Lazarjevih, sprva namenjena mladim Armencem, toda 
kaj hitro so na njej začeli šolati državne uradnike, ki so jih pošiljali na Kavkaz.38 Leta 1871 je 
za omenjeni inštitut minister za izobraževanje, grof Dmitrij Tolstoj, določil program 
orientalistike po zgledu peterburške fakultete, vendar z veliko več poudarka na praktičnem 
usposabljanju.39  

Leta 1876 je fakulteta za svojo dejavnost prejela priznanje v obliki Tretjega 
mednarodnega kongresa orientalistov, ki je potekal v Sankt Peterburgu,40 kot zadnjo veliko 
prelomnico pa lahko postavimo revolucijo leta 1917, ko je z novo prestolnico – Moskvo – nov 
pomemben center raziskovanja orientalskih kultur postal Moskovski inštitut orientalistike 
(Московский институт востоковедения).41 

 
Poslednja postojanka v orientalistiki 19. stoletja: Vladivostok 

Šele konec 19. stoletja se je zaradi izgradnje Transsibirske železnice42 in povečanja 
trgovskih stikov s Kitajsko in drugimi civilizacijami Daljnega Vzhoda, zaradi česar so 
potrebovali več prevajalcev in tolmačev kitajščine, japonščine in korejščine,43 pojavila 
iniciativa, da bi se poleg pomembnega zahodnjaškega centra orientalistike v Sankt 
Peterburgu, odprla ustanova za poučevanje vzhodnjaških jezikov na samem ruskem Vzhodu.44 

Leta 1899 so v Vladivostoku na pobudo ministra za finance, Sergeja Witteja, odprli 
Orientalski inštitut (Восточный институт), ki ga je Nikolaj II. določil za izobraževanje 
študentov v administrativne in trgovsko-gospodarske namene.45 Direktor novega inštituta je 
postal profesor mongolščine in kalmitščine na orientalski sanktpeterburški fakulteti – Aleksej 
Matvejevič Pozdnjejev. Na Vzhod je za poučevanje na inštitutu privabil tudi nekaj svojih 
učencev iz Sankt Peterburga.46 

Poučevali so japonščino, kitajščino, manču, korejščino in mongolščino. Poudarek v 
učnem programu je bil na sočasnem jeziku, pravu, novejši zgodovini, geografiji ter ekonomiji 
dežel Bližnjega vzhoda, obvezno pa je bilo tudi učenje angleščine. Študentom so s 
štipendijami omogočali obvezne odprave na praktično izpopolnjevanje v okoliške dežele, s 
svojim znanjem pa so se izkazali pri prevajanju in prebiranju japonskih poročil med rusko-
japonsko vojno.47 

Zaradi geografske lege in pragmatične usmerjenosti pa so, za razliko od peterburške 
fakultete, na inštitutu začeli raziskovati in poučevati sodobno japonščino in korejščino, ki v 
orientalistiki ruskega imperija do tedaj še nista dobili mesta – imperij se je namreč do tedaj 
ukvarjal zgolj z japonsko politiko, v japonologiji pa so v 19. stoletju krepko zaostajali za 
raziskavami Angležev.48  

K razvoju imperialne japonologije in proučevanju korejščine so pripomogli novi 
prevodi tekstov v okviru študentskih nalog, kot tudi rastoče število japonskih in korejskih 

                                                 
38 Torkunov, »Lazarevskij institut vostočnyh jazykov,« 9–16. 
39 Van Der Oye, Russian Orientalism, 194. 
40 Prvi mednarodni kongres orientalistov je potekal v Parizu leta 1873, drugi v Londonu 1874, tretji pa že v 
Sankt Peterburgu leta 1876, kar kaže na vlogo univerzitetnega centra za razvoj te znanstvene discipline. Gl. 
zbornik kongresa: Travaux de la troiseme session du congres international des orientalistes St. Petersbourg 
1876. Tome deuxieme. Sankt Peterburg, Leiden 1879, dostopen tudi na http://dbooks.bodleian.ox.ac.uk/ 
books/PDFs/302985066.pdf (datum dostopa 13. 4. 2016). 
41 Torkunov, »Lazarevskij institut vostočnyh jazykov,« 15.  
42 Hisamutdinova, »Ot vostočnogo instituta,« 40.  
43 Serov, »Stanovlenie vostočnogo instituta,« 14. 
44 Serov, »Stanovlenie vostočnogo instituta,« 14–16. 
45 Hisamutdinova, »Ot vostočnogo instituta,« 40. 
46 Serov, »Stanovlenie vostočnogo instituta,« 14–16. 
47 Serov, »Stanovlenie vostočnogo instituta,« 14–18, 20, 25. 
48 Bartol'd, Istorija izučenija Vostoka, 235. 
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tekstov v knjižnici inštituta. Zaradi svoje edinstvenosti v proučevanju korejščine, so iz 
sanktpeterburške Orientalske fakultete leta 1903 zaprosili Orientalski inštitut, za osnutke 
lekcij korejščine, ki jih v Sankt Peterburgu do takrat še ni bilo. Lastno tiskarno je inštitut dobil 
šele leta 1907, ko je hkrati pridobil tudi – kot novost v imperiju – japonske pismenke za tisk.49 

Kljub visoki kvaliteti izobrazbe in mednarodne prepoznavnosti pa inštitut nominalno 
ni ponujal univerzitetnega študija.50 Šele leta 1920 so ob ustanovitvi univerze v Vladivostoku 
Orientalski inštitut povišali v Orientalsko fakulteto (Восточный факультет), s tem pa je 
program izgubil do tedaj izrazito praktično noto ter se približal bolj znanstvenemu pristopu 
univerzitetne orientalistike.51  

 
Zaključek 

V nenehnem boju med znanstvenim in praktičnim pristopom v imperialni orientalistiki 
je zanimivo opaziti, da je znanstveni pristop k orientalističnim vprašanjem prevladal 
predvsem v Sankt Peterburgu, najbolj zahodnem centru orientalističnih raziskovanj. Bolj ko 
se premikamo proti vzhodu, bolj je učenje in proučevanje postajalo praktično usmerjeno; 
nenazadnje so se sami centri vzpostavljali s praktičnim namenom – že v 18. stoletju s 
poučevanjem tatarščine na prvi kazanski univerzi kot tudi Orientalski inštitut v Vladivostoku.  

Nedvomno so se orientalisti zavedali posredništva ruskega imperija med Evropo in 
Azijo. Bližino »orientalskega sveta« je bilo zlasti občutiti v Kazanu in Vladivostoku, kjer so 
bile odprave cenovno ugodnejše, če ne kar na licu mesta, in kulturni konflikti pogostejši. 
Zaradi tega je opaziti težnjo po bolj praktičnem ukvarjanjem z orientalskimi jeziki in 
kulturami za razliko od oddaljenih peterburških ali evropskih raziskovalnih centrov. 

Pri tem pa je prišlo do zanimivega pojava, da so ravno praktično usmerjeni centri 
prispevali k znanstvenim raziskavam na mednarodni ravni ter (če ne prej) v Sovjetski zvezi 
postali del univerzitetnih inštitucij. 

Ne smemo pa spregledati, da so vsi glavni centri orientalistike – tako znanstveno, kot 
tudi tisti manj znanstveno usmerjeni – vzniknili ali utonili v pozabo predvsem zaradi carjevih 
političnih interesov in manevrov.  
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Vojaška izkušnja 
Doživljanje prehrane v prvi svetovni vojni 

 
Povzetek 

V prispevku sem se lotila raziskovanja izkušnje prehrane vojakov med 1. svetovno 
vojno. Osredotočila sem se na to, kako so vojaki vse dimenzije prehranjevanja doživljali. 
Svoje raziskave sem primerjala z že obstoječimi raziskavami, do katerih sem bila kritična. Ta 
tematika še ni bila podrobno raziskana. Hrana predstavlja vir preživetja in zato sem se tudi 
sama odločila za raziskovanje te tematike. Glavni vir podatkov so bili dnevniki in spomini 
vojakov. Nekateri vojaki so prehranjevanje opisovali, spet drugi pa se te teme sploh niso 
dotaknili. V prispevku opišem, kako so vojaki doživljali prehrano na začetku 1. svetovne 
vojne in kako na koncu. Dotaknem se tudi sprememb, ki so nastale v prehranjevalnih navadah 
tekom vojske. S prispevkom želim tematiko čim bolj podrobno opisati in ovrednotiti, saj le ta 
še ni opisana in raziskana, zato obstaja še mnogo odprtih vprašanj. 

 
Abstract 

In the article, I’m researching the experiences of soldier nutrition during World War I. 
I focused on all dimensions of how the soldiers experienced eating. I also compared my 
research with the existing research and I was critical of it. This topic has not yet been studied 
in detail. Food is a source of livelihood and so I decided to explore this topic. The main 
sources of information were diaries and memoirs of soldiers. Some soldiers described eating, 
while others didn’t. In this article, I describe how the soldiers experienced food in the 
beginning of World War I and how in the end. It also touches on the changes that have 
occurred in the eating habits during the war. With the article, I wish to specify and quantify 
the topic, because it has not yet been researched and there are many open questions. 

 
Ključne besede: Prva svetovna vojna, vojaki, prehrana, vojska, hrana. 

 
*** 

 
Uvod 

Tematika vojaškega prehranjevanja v 1. svetovni vojni v zgodovinopisju ni izčrpana, 
veliko več je objav na temo prehranjevanja civilnega prebivalstva. Prehrana je redko v 
središču zanimanja, pogosto pa se je raziskovalci le dotaknejo.1 Monografija z naslovom The 
Stomach For Fighting, ki jo je napisala Rachel Duffett, se osredotoča prav na prehranjevanje 
vojakov.2 Poleg te monografije pa so Duffet, Ina Zweiniger-Bargielowska in Alain Drouard 
uredili zbornik z naslovom Food and War in Twentieth Century Europe.3 Tudi Rok Stergar se 
je ukvarjal z izkušnjo prehrane vojakov na bojiščih 1. svetovne vojne in o tem napisal članek 
z naslovom »Hrana na bojiščih 1. svetovne vojne: izkušnje slovenskih vojakov.« Primerjala 
sem svoje ugotovitve z ugotovitvami Rachel Duffett ter Roka Stergarja in ugotovila, da se v 
marsičem usklajujejo. 

Za svojo raziskavo sem uporabila spomine Ivana Matičiča, ki so zapisani v knjigi Na 
krvavih poljanah, Trpljenje in strahote z bojnih pohodov bivšega slovenskega planinskega 

                                                 
1 Stergar, »Hrana na bojiščih prve svetovne vojne,« 15.  
2 V tej knjigi je Rachel Duffett na podlagi pisem, dnevnikov in spominov napisala socialno zgodovino britanskih 
vojakov, ki so se borili na zahodni fronti in opisala njihove izkušnje v zvezi s prehrano. 
3 Zbornik govori o prehranjevanju v evropskih vojnah 20. stoletja. 
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polka. V tej knjigi je Matičič iz prve roke opisal bitke, ki jih je skupaj s slovenskimi vojaki 
doživel v 1. svetovni vojni v službi avstro-ogrske armade. Verjetno si je že med vojno delal 
zapiske, saj so v knjigi omenjena imena slovenskih in tujih vojakov ter častnikov s katerimi je 
prišel v stik. Matičič se je vojske udeležil kot vojak rezervist v 2. planinskem polku avstro-
ogrske armade. Polk se je udeležil prvih bitk v Galiciji, nato so ga poslali na soško fronto. Še 
nekajkrat so jih premestil na druga bojišča, kot je Južna Tirolska, nato spet v Galicijo in nato 
še na romunsko bojišče. Na koncu se je polk udeležil preboja pri Kobaridu in prodora do 
Piave ter zadnje avstro-ogrske ofenzive na Piavi poleti 1918. Kot drugi vir sem uporabila 
Vojne spomine 1914–1919 Franja Malgaja. Osrednji del knjige so prepisi Malgajevih vojnih 
spominov med leti 1914 in 1918. Predstavljen je izvirni dnevnik za leto 1914 in začetek leta 
1915. Delo vsebuje dokumente iz domačih in iz dunajskega vojaškega arhiva, veliko je 
fotografij, pisem ter raznih člankov. Predstavljena so Malgajeva odlikovanja in drugi 
ohranjeni predmeti. Kot tretji vir pa sem uporabila dnevnik Franca Rueha, Moj dnevnik 1915–
1918, ki poleg dnevniških zapiskov vsebuje tudi pisma ženi. 

 
Začetek vojne 1914–1915 

Vojaki so v vojski jedli velikokrat boljšo hrano kot v času pred vojno.4 Hrana v vojski, 
ki je bila v zaledju in je imela stalno oskrbo, je bila veliko bolj stalna kot doma, za 
marsikaterega vojaka, ki je prihajal iz nižjega socialnega stanu, tudi veliko boljša, 
kvalitetnejša. Kljub temu pa so se vojaki z nižjim činom zavedali, da dobivajo slabšo hrano 
kot vojaki višjega čina. Skozi hrano se je tako videla vojaška hierarhija.5 

V Matičičevih spominih je nekega dne z navadnimi vojaki jedel tudi podpolkovnik 
Möstl, ki so ga vojaki presenečeno gledali, saj je jedel njihovo hrano, kljub temu da so imeli 
častniki posebno.6 Zapisal je tudi, da so »oficirji dolgčas preganjali z govejimi zrezki, z 
divjačino, gnjatjo, ogrsko salamo, mesnimi klobasami, sirom, maslom, jabolčnimi zavitki ipd. 
Vsega je bilo v izobilju. Nalivali so se s konjakom in kuhanim vinom. Moštvo je dobivalo za 
priboljšek žlico češpljeve čežane, košček slanine ali ovčjega sira.«7 Včasih so dobili navadni 
vojaki tako slabo hrano, da so se spraševali, kaj bo šele na fronti. Bilo jih je strah, da bodo 
stradali.8 Franc Rueh pa je rekel, da je bila oficirska hrana dobra, a ne draga, s tem je mislil, 
da je bila hrana, ki so jo dobili oficirji, cenena oziroma da vojska denarja za hrano ni 
zapravljala,9 je pa bila hrana na začetku eden izmed motivov, zaradi katerega so moški rajši 
vstopali v vojsko. 

 
Občutki in odnos do hrane 

Iz Matičičevih spominov lahko razberemo, da tudi v situacijah, ko so bili vojaki 
preskrbljeni s kvalitetno in dovolj veliko količino hrane, niso mogli uživati v njej. Na to so 
vplivale tudi okoliščine, v katerih so se vojaki prehranjevali.10 

V mnogih okoliščinah vojaki niso mogli uživati v hrani, ki so jo jedli, še posebno tisti 
v prvih bojnih vrstah, na bojiščih. Matičič je te občutke opisal takole: 

 
Menažo so nam prinesli v linijo. Ko je sovražnik čul ropotanje kotlov, nam je 
vedno dobrodušno zaželel dober tek z nekaj naboji ekrazita in smodnika. Pa 
nam je šlo vendarle v slast, čeprav nam je škropilo v skodelice in v kotle 

                                                 
4 Duffett, The Stomach for Fighting, 67.  
5 Stergar, »Hrana na bojiščih prve svetovne vojne,« 20. 
6 Matičič, Na krvavih poljanah, 57–58. 
7 Matičič, Na krvavih poljanah, 57–58. 
8 Rueh, Moj dnevnik, 6.  
9 Rueh, Moj dnevnik, 8.  
10 Matičič, Na krvavih poljanah, 57–58. 
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kamenje, železo in prst in čeprav je smrdelo vse naokrog po gnilobi in nesnagi 
in čeprav smo imeli na rokah skorje različnega blata in prsti…11 

  
Še bolje pa je to situacijo opisal z besedami: »Preklete svinje, še pri jedi nam ne dajo miru.«12 
S tem je potrdil, da je psihološko stanje pomembno vplivalo na izkušnje, povezane s hrano.13 
Poleg okoliščin prehranjevanja pa je na njihov odnos do hrane vplivalo tudi dejstvo, da vojaki 
niso dobivali tiste hrane, kot so jo bili navajeni doma. Niso se bojevali na domačih bojiščih, 
zato tudi hrana ni bila domača.  

Doživljanje vseh dimenzij prehranjevanja pa je odvisno tudi od posameznika ter od 
njegovega dojemanja sveta. Občutne so bile razlike v količini in kvaliteti hrane, ki so jo na 
fronti dobivali vojaki in častniki.14 Malgaj je zapisal, da »so se kuharji opravičevali, da so 
kuhali tisto, kar so jim dali. Mast, najlepši kosi mesa, moka, kava, vino, vse to je izginilo za 
oficirsko hrano.«15 Navadni vojaki so dostikrat izražali nelagodje glede razlik v prehrani. 
Skozi spomine Franja Malgaja in skozi spomine Ivana Matičiča sem opazila razliko pri 
opisovanju doživljanja hrane. Malgaj je pogosto napisal, da so jedli dobro, medtem ko pa se je 
pri Matičiču v večini pokazalo nezadovoljstvo do hrane. To je tudi logično, saj je bil Matičič 
pehotni vojak, medtem ko je bil Malgaj oficir. 

 Na začetku sem že omenila, da je bila vojaška hrana za marsikoga motivacijski 
element, da se je vključil v vojsko. Hrana je bila za marsikoga boljša, obilnejša kot doma, vse 
pa je odvisno iz katerega družbenega sloja je posameznik izhajal. Neznana hrana in nenavadni 
obroki so v vojakih vzbujali odpor, velikokrat je bil tudi to razlog za upor. Pogosto so se 
pojavljali upori do hrane iz pločevink. 

Kljub temu pa so bili hrane veseli, ne glede na to, kakšna je bila. Okrog posod so se 
gnetli ter gledali z lačnimi očmi. Ko pa jim je postalo dolgčas, so se tudi vojaki rezervisti, ki 
so bili v zavetju zadnjih bojnih linij, zaradi dolgočasja pritoževali nad hrano.16 Vendar se niso 
pritoževali čez hrano samo zato, ker jim je bilo dolgčas, ko jih je bilo strah, ali ko jim je bilo 
nelagodno, temveč tudi zato, ker je bil to na nek način filter, skozi katerega so se vojaki 
očistili in tako znebili slabe, negativne energije.17 

Res je, da so bili vojaki izbirčni in da jim dostikrat hrana, ki so jo dobili na krožnik, ni 
bila preveč všeč, saj lahko skozi spomine Matičiča razberemo, da ne glede na to, koliko časa 
so bili vojaki lačni, niso bili zadovoljni z vsakršno hrano, ki se je pojavila na njihovih 
krožnikih. Zapisal je, da »so mule za njimi prinesle hrano, ki pa je bila borna in že vsa mrzla – 
komaj za četrt porcije je prišlo na moža.«18 Izbirčnost pa je bila seveda stvar posameznika, 
nekateri se niso pritoževali in so pojedli vse, kar so dobili, drugi pa so bili pri tem bolj 
izbirčni. 

Svoje občutke do vojne so vojaki kazali tudi skozi občutke do hrane. Ko so bili lačni, 
so bili obupani, niso imeli več volje do bojevanja. Ko pa so bili siti, so bili veseli. Hrana je 
bila neke vrste motivacijski element, s katerim je vojska prepričevala vojake k bojevanju in ne 
k obupavanju. To je razvidno tudi iz Matičičevih spominov: »Tiste ure so bile najbolj vesele, 
ko so ropotali kotli po jarkih in ko je prišla pošta.«19 

  

                                                 
11 Matičič, Na krvavih poljanah, 57–58.  
12 Matičič, Na krvavih poljanah, 45. 
13 Stergar, »Hrana na bojiščih prve svetovne vojne,« 20.  
14 Stergar, »Hrana na bojiščih prve svetovne vojne,« 18. 
15 Matičič, Na krvavih poljanah, 156.  
16 Matičič, Na krvavih poljanah, 15. 
17 Matičič, Na krvavih poljanah, 15. 
18 Matičič, Na krvavih poljanah, 15.  
19 Matičič, Na krvavih poljanah, 17. 
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Začetek lakote 
Prvi problemi s prehrano so v Avstro-Ogrski nastopili konec leta 1914, takrat je začelo 

primanjkovati žita, leta 1915 pa so začeli omejevati še meso. Kasneje se je stanje samo še 
slabšalo. Najbolj se je preskrba vojske poslabšala v zadnjih treh letih prve svetovne vojne.20 

Ivan Matičič se zadnjega obdobja vojne spominja po tem, da je: 
  
pritisnil glad, kakršnega nismo še občutili. Iskali smo koruznih strokov po 
opustošenih njivah, pobirali koruzno zrnje, tolkli si ga v granatnih lupinah in si 
na ta način pripravljali debelo moko za polento. Ves polk je pel to žalostno 
pesem, ker sicer bi bili tiste dni poginili od gladu, kajti zaloge so pošle. Zjutraj 
smo dobili malo prežganke, opoldne prazno juho z zeljem, a zvečer zopet 
prežganko. Kruha ni bilo po tri dni, a nato je dobilo deset mož podolgovat 
hlebček, iz katerega je gledala slama.21 
 

Polk, katerega vojaki so izkusili mnoga bojišča, je ob Piavi namesto kruha in mesa dobival 
okupacijski denar, ki pa je bil brez vrednosti. Vojakom je bila po besedah pisca »edina tolažba 
vino, ki ga je bilo polne kleti v tako velikanskih sodih, da nismo še videli takih«, in ki ga je 
»ves polk pil na prazen želodec.«22 »Ko je bil rezervni polk nastanjen na gori Svetega 
Gabrijela, je pritisnila takšna žeja, da so bili za vodo pripravljeni tudi drug drugega ubiti, 
pripravljeni so bili piti kakršnokoli tekočino, ki bi jim vsaj malo olajšala žejo. Žejni ljudje so 
se sklanjali nad mlako deževnice, v kateri je bila vsakovrstna nesnaga, v njej so gnili črvivi 
udje, a ljudje so se žejni sklanjali nad to in jo pili.«23 Najprej so pomanjkanje hrane občutili 
vojaki nižjih činov, nato šele višji čini. 

 
Nestrpnost zaradi lakote 

Vojaki so se zavedali, da se pomanjkanje hrane in lakota ne kažeta samo v vojski, 
temveč tudi med civilnim prebivalstvom. Vojakom se je civilno prebivalstvo smililo, saj so se 
zavedali, da so slabše preskrbljeni s hrano kot oni. Matičič je napisal, da »so bili stradanja že 
vajeni, bolj se jim je smililo civilno prebivalstvo. To je bilo izmozgano in lačno, tako da je 
imelo solze v očeh. Drug drugega so pomilovali in tolažili, saj druge pomoči niso imeli.«24 

Brez hrane pa so se jim tudi sobojevniki ter drugi udeleženci v vojni smilili. Na poti, 
kjer so vojaki prehajali iz enega bojišča na drugega, so videli ruske ujetnike, ki so bili lačni, a 
so kljub temu morali tolči kamenje.25 Ko niso dobili hrane, je vojska postala kmalu 
razdražljiva in nasilna tudi do civilnega prebivalstva. 13. avgusta je Sever zapisal: 

 
Razne čete prihajajo, ki niso že par dni nič jedle in kruha sploh nič dobile, 
nekateri so zelo nasilni in hočejo kar planiti. /…/ Ni čudno, da so nasilni, ko ne 
dobe nič za jesti. Tisti vojaki in čete, ki niso jedle že par dni, so postale nasilne 
in so hotele kar pleniti. Dosti hrane so vojaki dobili s krajo po stanovanjih 
lokalnega prebivalstva, vojak pa se ne čudi, da so nasilni, saj ne dobijo za 
jesti.26 

 
Ko ni bilo hrane in ko niso mogli ropati, so včasih hrano kupovali tudi od lokalnega 

                                                 
20Stergar, »Hrana na bojiščih prve svetovne vojne,« 21. 
21 Matičič, Na krvavih poljanah, 194–195 
22 Matičič, Na krvavih poljanah, 194–195.  
23 Matičič, Na krvavih poljanah, 170.  
24 Matičič, Na krvavih poljanah, 220.  
25 Malgaj, Vojni spomini, 113.  
26 Sever, »Dnevnik Maksimiljana Severja,« 21. 
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prebivalstva. Domačini so jim le to drago prodali. Tako so bili siti.27 Zadovoljni pa verjetno 
ne preveč, saj so za drag denar plačevali hrano. Edino hrano, ki so jo jedli, so nakradli v rovih 
sovražnikov. Takrat so fantje peli in vriskali od veselja, saj so našli, za takratno obdobje, 
dovolj veliko hrane in pijače.28 Vojaki so se zavedali, da vojna slabo vpliva na vse 
udeležence, na njih, sobojevnike, sovražnike ter civilno prebivalstvo. Zavedali so se, da niso 
edini, ki trpijo in stradajo. 

  
Spreminjanje navad prehranjevanja 

Vojna je vplivala tudi na prehrambne navade, marsikaj je bilo v vojski drugače kot 
doma. Za zajtrk so jedli hrano, katero so doma uživali za kosilo (npr. ribo za zajtrk). Novim 
vojakom je bilo to nekaj novega in nenavadnega, v pismih so se pritoževali nad novim 
jedilnikom, saj niso bili preveč zadovoljni s tem.29 Motil jih je tudi način prehranjevanja, na 
primer prehranjevanje z rokami.30 

Okoliščine prehranjevanja pa so želeli častniki izboljšati vsaj ob praznikih in drugih 
posebnih dnevih. Na tak način so želeli tudi vojakom na bojiščih ustvariti praznično vzdušje. 
Poskušali so ustvariti bolj domače okolje. Franc Rueh je maja 1917 napisal: 

  
Naredili smo si prav lepo sobo, v kateri ima nekaj oficirjev svojo »Offmesse«. 
Sedimo pri pogrnjeni mizi, pijemo kavo iz porcelanastih skledic, vino iz lepih 
kozarcev. Seveda dobimo vsega le predpisano porcijo – ali imamo dovolj ali ne 
– kar tudi ni zadnje – v lepi obliki.31 
 

Matičič pa je zapisal, da »so kuharji na sveti večer prinesli h komandi božično drevesce, 
vojaki pa so dobili za priboljšek nekaj vina in ruma ter po deset ogrskih. Peli so božične 
pesmi.«32 

Vojaki na bojiščih so imeli težave tudi z okoliščinami hranjenja. Od doma so bili 
navajeni jesti hrano v krogu družine, stran od oči tujcev, zdaj pa so se znašli v situaciji, kjer so 
jedli z drugimi ljudmi. Veliki večini vojakov to ni bilo všeč, saj niso imeli neke zasebnosti 
med hranjenjem. Hkrati pa tudi niso imeli izbire, s kom bi želeli jesti.33 Nove okoliščine ter 
navade prehranjevanja so marsikaterega vojaka motile, vendar žal niso imeli izbire, vsemu so 
se morali prilagoditi, če so hoteli preživeti. 

 
Zaključek 

Ob raziskovanju ter pisanju o tej temi so se mi porodila številna vprašanja. Prvo in 
glavno vprašanje je bilo, zakaj se je toliko malo ljudi ukvarjalo z raziskovanjem prehrane 
vojakov, medtem ko je raziskav o prehrani civilnega prebivalstva veliko več. Hrana je 
osnovno sredstvo preživetja in zato sem se tudi sama odločila za raziskovanje le tega. Tudi v 
dnevniških zapiskih in spominih sem opazila, da je bila hrana pomemben del vojaškega 
življenja, različni pisci so ji posvečali različno količino pozornosti, nekateri so pisali o 
obrokih, ki so jih uživali, o količini hrane ter kako so to vse skupaj doživljali, drugi pa so 
napisali samo, da so jedli ali celo niso omenili hrane. 

Ob pregledovanju že obstoječih raziskav na temo vojaškega doživljanja prehrane sem 
ugotovila, da je virov na to temo ogromno, raziskav pa zelo malo. Na začetku sem bila zelo 

                                                 
27 Matičič, Na krvavih poljanah, 199. 
28 Malgaj, Vojni spomini, 124.  
29 Duffett, The Stomach for Fighting, 93.  
30 Matičič, Na krvavih poljanah, 125.  
31 Stergar, »Hrana na bojiščih prve svetovne vojne,« 20. 
32 Matičič, Na krvavih poljanah, 144. 
33 Duffett, The Stomach for Fighting, 33. 
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presenečena, ko sem po prebiranju spominov ugotovila, da so vojaki zelo redko opisovali 
hrano, ki so jo jedli. V večini so napisali samo, kako so jedli (dobro ali slabo) ter kaj so jedli. 
Le Ivan Matičič se je močno razpisal v zvezi s tem. Šele po premisleku sem ugotovila, da tudi 
sama, če bi pisala dnevnik, ne bi ravno opisovala hrane, ki sem jo jedla čez dan, razen če ta ne 
bi bila nekaj posebnega. 

Če na kratko povzamem ugotovitve, sem pri raziskovanju svojega aspekta ugotovila, 
da je bila na začetku 1. svetovne vojne prehrana marsikateremu vojaku motivacijski element, 
da se je z večjim veseljem vključil v vojsko. Kljub temu pa se je znotraj vojske tudi pri hrani 
videla vojaška hierarhija, na višjem položaju si bil, boljšo hrano si jedel. Vse to se je začelo 
spreminjati proti koncu leta 1914, saj so se v Avstro-Ogrski vojski že takrat začeli kazati 
problemi s hrano. Vojaki pa so se zavedali, da se ne godi slabo samo njim, temveč tudi 
civilnemu prebivalstvu. Torej je tako na doživljanje vojakov kot civilnega prebivalstva 
vplivalo pomanjkanje, ki se je skozi vojno samo še povečevalo.  
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Woodrow Wilson in kolonializem 
 

Povzetek 
Woodrow Wilson je zagotovo eden izmed najbolj poznanih ameriških predsednikov 

predvsem zato, ker je ob koncu prve svetovne vojne na mirovna pogajanja v Parizu, ki so 
sledila koncu prve svetovne vojne, prišel s svojim programom 14 točk, s katerimi je želel 
prekiniti dotedanji svetovni red. Wilson je bil mnenja, da je izbruhu vojne botrovala dotedanja 
svetovna ureditev in prav zaradi tega si je zadal misijo, da, tudi s pomočjo drugih držav, 
vpelje nov svetovni red, ki bi preprečil ponovni izbruh vojne globalnih razsežnosti.1 Ena 
izmed njegovih najpomembnejših točk na programu je bila peta točka, ki je zahtevala 
»preureditev kolonialnega vprašanja ob upoštevanju suverenosti in interesov prizadetega 
prebivalstva«.2 Ta članek se tako v prvi vrsti osredotoča na odnos 28. ameriškega predsednika 
Woodrowa Wilsona do kolonializma, dekolonizacije in vprašanja samoodločbe za vsa 
kolonizirana ljudstva. 

 
Abstract 

Woodrow Wilson is one of the most famous American Presidents due to his Fourteen 
Points program, which he introduced at the Paris Peace Conference following the end of 
World War I, with which he wanted to terminate the old geopolitical world order. It was 
Wilson’s opinion that the old-world order was the reason for the eruption of the war and it 
was his ambition to produce a new world order which would protect everyone from the 
recurrence of another world war. One of the most important points of his program was the 5th 
point, which demanded a: “free, open-minded, and absolutely impartial adjustment of all 
colonial claims.”3 This article, thus, looks into Wilson’s attitude towards colonialism, 
decolonization, and the question of self–determination for the colonized peoples. 

 
Ključne besede: Woodrow Wilson, prva svetovna vojna, pariška mirovna konferenca, 
samoodločba, kolonializem. 

 
*** 

 
Ameriški imperij 

ZDA so po koncu ameriške državljanske vojne, ki je divjala med leti 1861 in 1865, 
stopile v dobo »rekonstrukcije« oziroma obnove. Obnoviti ni bilo treba samo razbite politične 
unije med severom in jugom, temveč tudi gospodarsko infrastrukturo in pa blagovno 
menjavo, ki sta bili zaradi značaja totalne vojne prav tako hudo poškodovani. V tem obdobju 
so se v ZDA začeli pojavljati tudi gospodarski mogotci, kot so Cornelius Vanderbilt, John D. 
Rockeffeler, Andrew Carnegie ter J. P. Morgan, ki so močno zaznamovali ameriško družbo na 
prelomu 20. stoletja. Ti možje so poosebljali veliko ameriško gospodarsko rast, ki je začela 
proti koncu 19. stoletja dobivati vse večji zalet. 

Za ZDA je bil značilen tudi izrazit ekspanzionizem, ki je bil do konca 19. stoletja 
omejen na Severno Ameriko. Američani so že od »poslovilnega nagovora« (1796), s katerim 

                                                 
1 Tu gre omeniti, da sta se prav v tem obdobju poleg realistične (Realpolitik, ki je izvirala iz razmerja moči med 
vodilnimi evropskimi imperiji) pojavili še socialistična in pa liberalistična ideologija mednarodne politike, ki sta 
nato krojili mednarodne odnose v 20. stoletju. Prav liberalistična ideologija izvira iz Wilsonovih idej. 
2 Lipušček, Ave Wilson, 64. 
3 Wilson, »Fourteen Points« Message. 
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je prvi ameriški predsednik George Washington odstopil po dveh mandatih, zagovarjali 
izolacionizem. Washington je namreč svaril pred nevarnimi zvezami z evropskimi državami, 
ki bi lahko ameriško ljudstvo potegnile v vojno na stari celini ter tako po nepotrebnem 
ogrozile mir in blaginjo v ZDA.4 Po drugi strani je Washington zagovarjal ohranjanje 
trgovskih stikov z vsemi deli sveta. Izolacionizem je postal ključna značilnost ameriške 
politike 19. stoletja, ki se je po izidu Monrojeve doktrine leta 1823, začela širiti na celotno 
področje severne in južne Amerike.5 ZDA so se tako dejansko osredotočile zgolj na širitev 
države na svojem kontinentu. Leta 1803 je vlada Thomasa Jeffersona kupila francosko 
Louisiano, leta 1919 so s sporazumom Adams-Onis kupili špansko Florido, v tridesetih letih 
so začeli s preseljevanjem Indijancev zahodno od reke Misisipi (s pomočjo zakona o 
odstranitvi Indijancev iz leta 1830), leta 1845 se je uniji pridružila mlada republika Teksas, 
leta 1848 pa so po zmagi nad Mehiko in s podpisom mirovnega sporazuma v Guadalupe 
Hidalgo dobili ogromno mehiškega ozemlja ter tako državi dali transkontinentalni značaj. 
ZDA so se tako raztezale od Atlantika do Pacifika. Leta 1845 pa je ameriški ekspanzionizem 
dobil tudi svojo ideološko podlago z »manifestom usode«,6 ki ga je napisal John O'Sullivan. 

Kontinentalni ekspanzionizem je ZDA okupiral skozi celotno stoletje. Celotna država 
je bila povezana šele z izgradnjo transkontinentalne železnice (in telegrafa) leta 1869, medtem 
ko je bil divji zahod pomirjen šele leta 1890 s pobojem Indijancev pri Wounded Knee-ju.7 
Pomiritev divjega zahoda je pomenilo konec kontinentalni ekspanziji ZDA, ekspanzionistični 
sistem, ki je postajal tudi vedno bolj profiten, se je takrat začel obračati navzven. Ob koncu 
19. stoletja je zgodovinar Frederick Jackson Turner razvil tudi svojo »tezo o mejah«,8 ki 
pravi, da sta »demokracija in prosperiteta v Ameriki posledica ekspanzije.«9 Ekspanzija je 
tako postala nujna za ohranjanje ameriškega načina življenja. 

Predsedniki William McKinley, Theodore Roosevelt in William Howard Taft, ki so 
predsednikovali med leti 1897 in 1913, so bili ključne figure v nastanku ameriškega 
idealističnega imperializma. Z zmago v vojni proti Španiji, ki se je začela leta 1898, so ZDA 
pokazale, da ne bodo več tolerirale prisotnosti evropskih kolonialnih sil na svojem pragu, ter s 
tem realizirale Monrojevo doktrino. Z mirovnim sporazumom v Parizu so ZDA dobile Guam, 
Portoriko ter Filipine, Kuba pa je dobila neodvisnost pod pogoji, ki sta jih določala Tellerjev 
in Plattov amandma. ZDA so tako dobile znatne ozemeljske pridobitve, ki so s Havaji 
(priključeni 1898) in Aljasko (kupljena leta 1867) sestavljali pomemben del ameriškega 
prekomorskega imperija. Theodore Roosevelt je z »dodatkom Monrojevi doktrini«10 leta 1904 
in pa »politiko dolge palice«11 ZDA zagotovil tudi ekskluzivno pravico do intervencije v 
zahodni hemisferi. 

Tako politiki kot strokovnjaki so se strinjali, da ZDA potrebujejo zunanji trg, kjer 
                                                 
4 Washington, »Washington's Farewell Address 1796.« 
5 Monrojeva doktrina je svoje ime dobila šele naknadno, v resnici je šlo za zgolj tri odstavke znotraj 
predsednikovega nagovora Kongresu leta 1823, ki so zadevali zunanjo politiko ZDA. Predsednik James Monroe 
in pa njegov zunanji minister John Quincy Adams sta s tem dejanjem postavila zgolj precedens za kasnejši 
oziroma nadaljnji razvoj politične doktrine ameriškega izolacionizma. Gl. Sexton, The Monroe Doctrine. 
6 Manifest Destiny. 
7 Zinn, A People's History 297. 
8 Frontier thesis. 
9 Lipušček, Ave Wilson, 15–16. 
10 Corollary to the Monroe doctrine. Gre za razširitev Monrojeve doktrine, ki je sicer svarila evropske velesile 
naj ne vdirajo nadaljnjo na področje severne in južne Amerike, a te doktrine, zaradi svoje šibkosti v zgodnjem 
19. stoletju, ZDA niso bile zmožne fizično uveljaviti. Roosevelt je s tem dodatkom leta 1904 uveljavil ZDA kot 
mednarodno policijsko silo na tem področju, se zavezal, da bodo ZDA prisilile ostale ameriške države k 
plačevanju dolgov, ki so jih slednje imele v Evropi, istočasno pa je evropskim državam prepovedal, da bi le te 
izterjatev dolgov v Amerikah izvrševale same.  
11 Big Stick policy. Gre za termin, ki ga je skoval Roosevelt sam in zagovarja intervencijo ZDA tam, kjer to 
zahteva moralna dolžnost. 



 
 
 
 

Woodrow Wilson in kolonializem 
 

 
49 

 

bodo lahko prodajale ameriške industrijske presežke.12 Glavni interesni sferi sta postali 
Pacifik in pa Karibi (še posebej po začetku izgradnje Panamskega prekopa leta 1903). V Aziji 
so tako vodili politiko »odprtih vrat«, ki je ameriškemu kapitalu omogočala vstop na 
velikansko tržišče, v Latinski Ameriki pa »dolarsko diplomacijo«, s katero so odpirali tržišča 
latinskoameriških držav.13 Ekspanzionistični sistem se je tako usmeril navzven predvsem iz 
gospodarskih razlogov. ZDA so postale kolonialna sila, a ne v klasičnem pomenu besede, saj 
ameriški cilj ni bil kolonializem temveč gospodarska ekspanzija.14 Nova ozemlja so tako 
služila predvsem kot orodje za zaščito interesnih sfer. 

Imperialistična ter kolonialistična politika v ZDA nista bili deležni splošnega 
konsenza. Antiimperialistična liga, ki se je sestajala v Faneuil Hallu v Bostonu, je bila namreč 
zelo močna, podpirali so jo prominentni politiki, gospodarstveniki, profesorji, novinarji in 
drugi.15 Nasprotovali so imperialističnim ambicijam takratnih vlad, najbolj sporno pa je bilo 
vprašanje o okupaciji Filipinov, kjer so se Filipinci pod vodstvom Emilia Aguinalda borili za 
neodvisnost. Izrazito kritiko imperializma je napisal ameriški temnopolti intelektualec W. E. 
B. Du Bois, ki je maja 1915 v mesečniku Atlantic Monthly napisal članek z naslovom 
»Afriške korenine vojne«,16v katerem je vzroke za začetek prve svetovne vojne pripisal želji 
po izkoriščanju bogastev črne celine s strani imperialnih narodov.17 V tem članku je močno 
skritiziral tudi ameriški kapitalistični sistem ter segregacijo v »demokratičnih« ZDA. 

V luči zaostrovanja razmer doma in po svetu je leta 1913 na volitvah zmagal bivši 
predsednik univerze Princeton, akademik Woodrow Wilson. 

 
»Vojna, ki bo končala vse vojne.« 

Wilson je na volitvah leta 1913 premagal aktualnega predsednika Tafta s svojo 
politiko »nove svobode«,18 ki je temeljila na visokih moralnih načelih in na moči javnega 
mnenja.19 Na izbruh vojne v Evropi se je Wilsonova administracija hitro odzvala z 
razglasitvijo nevtralnosti 6. avgusta 1914. Wilson se je zavezal, da ZDA ne bo vpletel v vojno 
in s sloganom »ni nas vpletel v vojno«20 tudi zmagal na volitvah leta 1916. Navkljub svojim 
obljubam pa ni mogel prezreti politične realnosti, ki jo je narekovala prva svetovna vojna. 
Odnosi med ZDA in Nemčijo so bili slabi že od nemškega podmorniškega napada na 
britansko potniško ladjo Lusitanio leta 1915, v katerem je življenje izgubilo 124 državljanov 
ZDA (manj znano je dejstvo, da je Lusitania dejansko prevažala znatne količine municije in 
orožja).21 Nemci so nato leta 1915 prekinili podmorniške napade na odprtem morju, a so te 
napade obnovili leta 1917, ko so razmere na evropskih bojiščih postajale vedno bolj neznosne. 
Wilson je vojskujočim se stranem 22. januarja 1917 predlagal svoj program »miru brez 
zmage«,22 ki pa je bil zavrnjen. V luči marčevske revolucije v Rusiji in vse bolj 
nepredvidljivega položaja na zahodni fronti je bil Wilson primoran sprejeti težko odločitev: 
ZDA so se morale vključiti v vojno. 

Jasno je bilo, da bodo ZDA stopile na stran antante, saj so tam ležali tudi njeni 
interesi. V vojno so morali iti predvsem iz gospodarske nuje, saj so antanto (predvsem Veliko 
Britanijo) zalagali tako z orožjem kot tudi s posojili. Če bi antanta izgubila, bi to za ZDA 
                                                 
12 Zinn, A People's History, 299. 
13 Lipušček, Ave Wilson, 19. 
14 Lipušček, Ave Wilson, 18. 
15 Zinn, A People's History, 311. 
16 The African Roots of War. 
17 Zinn, A People's History, 363. 
18 New Freedom. 
19 Lipušček, Ave Wilson, 22. 
20 He Kept Us Out Of War. 
21 Zinn, A People's History, 362. 
22 Peace without victory. 
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predstavljalo velike finančne izgube. Odnosi z Nemčijo so se še dodatno poslabšali, ko so 
Britanci prestregli telegram, ki ga je nemški zunanji minister Arthur Zimmerman poslal 
nemškemu veleposlaniku v Mehiko, v katerem je predlagal, da Mehika napove vojno ZDA. 
Mehiška vlada pod vodstvom Venustiana Carranze se na srečo antante za ta korak ni odločila, 
Wilson pa je moral v luči teh dogodkov najti pravni razlog za vstop ZDA v vojno. Slednjega 
mu je dalo nemško nespoštovanje ameriške nevtralnosti na odprtem morju. Woodrow Wilson 
je 2. aprila 1917 stopil pred kongres in kongresnike v svojem slavnem govoru: »Svet mora 
biti varen za demokracijo«,23 zaprosil naj napovedo vojno Nemčiji. Kongres je vojno Nemčiji 
napovedal 6. aprila 1917. 

ZDA so predvsem s svežimi četami pripomogle h končni zmagi zaveznikov, Wilson 
pa se je znašel v zavidljivem položaju, saj je lahko diktiral mirovne pogoje tako eni kot tudi 
drugi strani. Svoj mirovni program je dokončno razkril v govoru pred kongresom, 8. januarja 
1918, govor je bil namenjen razkritju ameriških vojnih ciljev, veliko pozornosti pa je vzbudil, 
ker je vseboval predsednikov program štirinajstih točk, ki naj bi vzpostavile »mir na 
zemlji«.24 Te točke so predstavljale kulminacijo Wilsonovih liberalnih idej in vrednot, 
zagovarjale pa so demokracijo, svobodo, prosto trgovino (ekonomska globalizacija in politika 
»odprtih vrat«), razorožitev, samoodločbo in kolektivno varnost.25 

 
Misijonarska politika Woodrowa Wilsona 

Wilson je bil obseden z ameriškim poslanstvom v svetu, s tako imenovano 
misijonarsko diplomacijo, ki je temeljila na evangelijskem in kalvinskem fundamentalizmu 
Amerike 19. stoletja.26 Njegova politična filozofija je temeljila na religioznih in etičnih 
vrednotah, ki so izhajale iz krščanske tradicije in prezbiterijanske teologije.27 Njegova retorika 
je bila pacifistična, njegova politika pa je temeljila na skrbi za moralo in širjenju ameriške 
demokracije v druge dele sveta.28 V praksi pa njegova politika ni bila pacifistična, temveč 
intervencionistična, a je, za razliko od svojih predhodnikov, te posege utemeljeval z 
moralnimi razlogi. Intervencije v Panami, v Mehiki in na Karibih je opravičeval s potrebo po 
širjenju demokracije in zagotovitvi obstoja »poštenih« vlad, četudi so te intervencije slonele 
predvsem na gospodarskih in strateških faktorjih (zagotovitve svobodne pomorske poti do 
panamskega prekopa). Njegov »duhovni imperializem« je slonel predvsem na vrednotah 
liberalnega kapitalističnega internacionalizma in veri v idejo o posebnosti ameriške 
zgodovinske vloge, ki naj bi ustvarila nov svetovni red, ki bi temeljil na zgoraj omenjenih 
moralnih in političnih vrednotah.29 Najvišje utelešenje teh idej naj bi bilo po njegovem 
prepričanju prav Društvo narodov.30 

Izvor Wilsonove ideologije lahko iščemo v njegovi vzgoji in izobrazbi. Slednji sta 
botrovali temu, da sta moralna in verska komponenta tako močno vplivali na njegovo 
politično filozofijo in ideologijo. Povedati je treba tudi, da je bil Wilson v svojem bistvu 
pravzaprav rasist. Odkrito je zavračal kulturni pluralizem, idejo »talilnega lonca«, eno izmed 
najbolj pomembnih značilnosti ameriške nacije pa je omejil zgolj na asimilacijo evropskih 
priseljencev, Indijance in temnopolte je iz nacije izključil.31 

Bil je velik zagovornik ameriškega političnega sistema, ki ga je preučeval, navduševal 

                                                 
23 The World Must Be Safe For Democracy. 
24 Wilson, »Fourteen Points« Message. 
25 Lipušček, Ave Wilson, 3. 
26 Lipušček, Ave Wilson, 25. 
27 Lipušček, Ave Wilson, 25. 
28 Lipušček, Ave Wilson, 25. 
29 Lipušček, Ave Wilson, 26–27. 
30 Lipušček, Ave Wilson, 27. 
31 Ambrosius, Wilsonianism, 24–25. 
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pa se je tudi nad britansko kolonialno upravo. Zelo je bil nagnjen k razlaganju dogodkov 
skozi prizmo zgodovinopisja, kar je postala ena izmed njegovih glavnih značilnosti. Zavračati 
je začel etnični nacionalizem kot definicijo naroda, prednost je dajal zgodovini, saj je verjel, 
da je demokracija produkt zgodovine in ne teorije.32 Prav zaradi tega je kasneje zagovarjal 
postopno osamosvajanje neevropskih narodov. Zagovarjal je namreč evolucijo in ne 
revolucije tako kot marksisti. 

Wilsonova politična ideologija je tako bazirala na dveh pomembnih temeljih: znanosti 
in religiji. Po tej logiki je tudi vojno označil za »križarsko vojno«, ustanovno listino Društva 
narodov je poimenoval »zaveza«,33 sedež Društva narodov pa je postavil v center kalvinske 
veroizpovedi – Ženevo.34 Navkljub naprednim, progresivnim idejam pa se Wilson ni mogel 
popolnoma otresti svojih predsodkov, saj je ostal prepričan v hierarhijo ras. Glavne 
značilnosti Wilsonove zunanje politike je lepo analiziral tudi Uroš Lipušček, ki je zapisal, da 
sta bili tako notranja kot tudi zunanja politika predsednika Wilsona mešanica konservatizma, 
njegovih verskih in moralnih prepričanj na eni ter idealizma in liberalnih načel na drugi 
strani.35 Na podlagi postulata družbenega darvinizma je Wilson verjel tudi v to, da so ZDA 
zaradi svoje gospodarske moči tako politično, kot tudi moralno superiorne ostalim državam. 

 
Woodrow Wilson in kolonialno vprašanje 

Prva svetovna vojna je bila po marksističnih ocenah imperialistična vojna, Woodrow 
Wilson pa je vzroke iskal tudi v militarizmu, tajnih zvezah, rivalstvu med evropskimi 
imperialnimi silami (primer francoskega revanšizma, ki ga naslovi Wilsonova 8. točka) in 
konceptu ravnotežja sil.36 V končni fazi pa so Američani na spopad gledali kot na bitko med 
angleško civilizacijo in nemško avtokracijo, ki lastnemu ljudstvu ni pustila do besede in ga je 
proti njegovi volji vpletla v ta spopad. Na tej podlagi je Wilson tudi poudarjal pomembnost 
prisotnosti demokracije, zagovarjal je idejo, da mora vsaka vlada vladati »s soglasjem 
vladanih«,37 s čimer je eno izmed ključnih idej angleškega filozofa Johna Locka, ki je bila 
zapisana tudi v ameriško Deklaracijo o neodvisnosti (1776), vpeljal v kontekst globalne 
diplomacije. Izraz »s soglasjem vladanih«, oziroma »samovlada«, pa ni bil tako privlačen kot 
leninistični izraz »samoodločba«, ki so jo zagovarjali boljševiki. Wilson je ta izraz prevzel in 
po zaslugi močne ameriške propagande so mu ta izraz tudi pripisali. Prvič je Wilson svoji 
ključni ideji o povojni ureditvi, ideji o samoodločbi in kolektivni varnosti, izrazil v govoru, 
27. maja 1916.38 Samoodločba je uradno veljavo dobila na mirovni konferenci v Versaillesu, 
ko je bila sprejeta kot del vojnih ciljev antante.39 

Wilson samoodločbe v 14 točkah sicer ni omenjal, dodal jo je v sklopu »štirih načel«40 
11. februarja 1918 (27. septembra je sledil še program »petih podrobnosti«41). Wilson si je 
prizadeval, da bi bila samoodločba vključena v ustanovno listino Društva narodov, do česar 
na koncu ni prišlo. Samoodločbo in samoupravo je Wilson zagovarjal v svojih govorih pred 
kongresom (»Mir brez zmage« in »Svet mora biti varen za demokracijo«) in po tem ključu 
samoodločbo tudi pojmoval zgolj v demokratičnih okvirjih. Wilson je zavračal nemško 
definicijo nacionalnosti kot rasne skupine iste krvi (Volk), po njegovem prepričanju je narod 

                                                 
32 Ambrosius, Wilsonianism, 26–28. 
33 Covenant. 
34 Ambrosius, Wilsonianism, 36. 
35 Lipušček, Ave Wilson, 24. 
36 Lipušček, Ave Wilson, 37. 
37 Consent of the governed: Lipušček jo prevaja kar kot samouprava. 
38 Ambrosius, Wilsonianism, 22. 
39 Lipušček, Ave Wilson, 75. 
40 Four Principles. 
41 Five Particulars. 
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izviral iz volje ljudstva (Vox Populi, Vox Dei), ostal je zvest Rousseaujevim razsvetljenskim 
načelom splošne volje (Volonté général) ter ameriški politični tradiciji.42 Za to temo je še 
posebej pomembno poznavanje Wilsonove pete točke v programu, ki je naglasila kolonialni 
problem in se glasi: 

 
Odprta, odkrita in popolnoma nepristranska ureditev kolonialnih zahtev, ki 
temelji na strogem upoštevanju načela, da se pri vprašanjih, ki zadevajo 
suverenost nekega ljudstva, upoštevajo tudi interesi dotičnih ljudstev in da 
imajo njihove zahteve enako veljavo kot zahteve vlad, katerih naziv mora 
biti še določen.43 
 
Če ta člen na hitro povzamemo, lahko razberemo, da se je Wilson zavezal k 

nepristranski ureditvi kolonialnih vprašanj, v katerih bodo interesi koloniziranih ljudstev 
upoštevani enakovredno interesom imperialnih sil. V predzadnjem odstavku svojega govora je 
Wilson izpostavil, da je celoten program prežet z načelom enake pravice za vsa ljudstva in 
narode, ki omogoča tako močnim kot šibkim narodom, da živijo skupaj pod istimi pogoji 
svobode in varnosti.44 V zadnjem odstavku svojega govora pa je prvo svetovno vojno označil 
kot »zadnjo vojno za svobodo človeštva«.45 Na nastanek 14 točk je znatno vplivala tudi 
Wilsonova skupina svetovalcev, imenovana inquiry,46 ki pa ni sodelovala pri nastanku pete 
točke, to točko je Wilson dodal na lastno pest. 

Nastanek nacionalne države na podlagi samoodločbe je kar naenkrat postala edini 
legitimen način politične razglasitve neodvisnosti.47 To je predstavljalo revolucijo v 
mednarodnih odnosih, saj se je mednarodna skupnost eksponentno razširila. Erez Manela je ta 
zgodovinski trenutek, ki se je končal že spomladi 1919, poimenoval »wilsonistični 
trenutek«.48 To je bil trenutek, ki je wilsonistično idejo ponesel med svetovno javnost in ji dal 
legitimnost. Manela ta trenutek označuje kot sočasen dogodek, ki je presegal meje nacij, regij 
in imperijev.49 Na mirovno konferenco v Parizu so se tako valile trume delegacij, ki so 
zahtevale pravico do samoodločbe, ki pa ni bila sama po sebi umevna, pridobiti je bilo treba 
mednarodno priznanje (t.i. zunanjo samoodločbo). 

Potrebno je pojasniti še Wilsonovo pojmovanje »zrelega« naroda za samostojnost. V 
Wilsonovem pogledu so bili samo »zreli« narodi tisti, ki so lahko obstajali v okvirjih 
samostojnih držav.50 Bil je mnenja, da ločena rasna, verska ali etnična identiteta še ne 
opravičuje zahteve po državnosti. Bil je prepričan, da marsikateri narodi (predvsem 
izvenevropski) še niso pripravljeni na ustanovitev lastne suverene nacionalne države.51 Na tej 
točki je v ospredje prišel njegov akademski credo, verjel je v edinstvenost zgodovinske 
izkušnje, brez katere naj narod ne bi mogel obstajati. To je črpal iz izkušnje svoje lastne 
domovine, ki naj bi s koncem ameriške državljanske vojne dobila organizirano enotnost v tem 

                                                 
42 Lipušček, Ave Wilson, 76. 
43 »A free, open-minded, and absolutely impartial adjustment of all colonial claims, based upon a strict 
observance of the principle that in determining all such questions of sovereignty the interests of the populations 
concerned must have equal weight with the equitable claims of the government whose title is to be 
determined.”Wilson, »Fourteen Points« Message. 
44 Wilson, »Fourteen Points« Message. 
45 Wilson, »Fourteen Points« Message. 
46 Več o delovanju skupine Inquiry si lahko preberete v: Lipušček, Ave Wilson, str. 40–45. 
47 Manela, The Wilsonian Moment, 5. 
48 Wilsonian Moment. 
49 Manela, The Wilsonian Moment, 10. 
50 Ambrosius, Wilsonianism, 22. 
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smislu, da so končno odpravili partikularistične nagibe v uniji (prounionistični pogled).52 Po 
tem ključu je Wilson nato ocenjeval druge narode in njihovo sposobnost samovlade in 
samouprave. Glede na to, da je podpiral ameriško okupacijo Filipinov (dokler ne bi bili 
slednji pripravljeni na samostojnost, za kar je Wilson predvideval, da bo trajalo tri do štiri 
generacije) in rasno hierarhijo, je bilo kaj hitro jasno, da ne bo priznal samoodločbe bivšim 
nemškim kolonijam (ali kateri koli drugi koloniji brez državniške tradicije). Z antanto so se 
tako dogovorili o uvedbi mandatnega sistema, ki naj bi služil kot sistem skrbništva, a je v 
realnosti pomenil zgolj kolonizacijo v drugačni preobleki. 

 
Samoodločba v praksi 

Samoodločba je v praksi delovala zgolj v Evropi. V Afriki, na Bližnjem vzhodu in v 
Aziji so zgolj zadržali status quo, medtem ko so si zmagovalke nemške kolonije zgolj 
razdelile. 

Woodrow Wilson je 13. decembra 1918 priplul v francosko pristanišče Brest na čelu 
ameriške delegacije, ki je prišla na pariško mirovno konferenco. S tem dejanjem je postavil 
pomemben precedens v zgodovini predsedništva ZDA, saj je bil prvi aktivni predsednik, ki je 
odpotoval v tujino. Pred začetkom konference, ki se je začela 18. januarja 1919, je Wilson 
opravil še turo po Evropi in se kot prvi ameriški predsednik sestal s papežem (takrat je 
Rimokatoliško cerkev vodil Benedikt XV.). 

Retorika samoodločbe je močno oslabila imperije, iz Wilsona pa je naredila »prvaka 
človekovih pravic in zaščitnika šibkih narodov,«53 kateremu so ob začetku pariške mirovne 
konference pripisovali tudi vlogo mesije. 

Wilson je pred začetkom mirovne konference jasno in glasno zagovarjal svoje 
idealistične ideje o načelu enakosti med narodi in je to načelo pojmoval tudi kot glavni vojni 
cilj ZDA.54 Ameriški vojni cilj naj bi bila vladavina prava, ki bi temeljila na samoupravi 
(oziroma samoodločbi) in bi zagotavljala enakost ljudstev in nacij, podpiralo pa bi jo 
organizirano svetovno javno mnenje.55 Te ideje so zasadile še toliko globlje korenine tudi 
zaradi izjemno uspešne ameriške propagande. ZDA so se namreč, za razliko od drugih vojnih 
udeležencev, propagande lotile kot oglaševanja: »Ameriška načela so postala produkt, ki jih je 
tržil Wilson.«56 

V tem obdobju je Wilson začel podpirati manjšinske zahteve tudi v ZDA, predvsem 
žensko zahtevo po volilni pravici (dobile so jo z 19. amandmajem leta 1920). Prav v njegovi 
domači politiki pa se je videl največji paradoks in potencialen problem za realizacijo 
njegovega programa. Wilson je ameriško družbo smatral za univerzalni model, ki bi ga 
podaril svetu, ni pa računal na odpor proti temu sistemu, ki so ga nudili ostali narodi. Že iz 
takratnega političnega stanja v južni Ameriki bi lahko razbral, da ameriški fundamentalizem 
in politični sistem ne ustrezata vsem svetovnim narodom, saj je bila svetovna družba 
pluralistična in je poznala popolnoma drugačne tradicije od ameriških. Po drugi strani pa je 
jug ZDA prevevala segregacija na katero so opozarjali tudi temnopolti ameriški intelektualci 
kot na primer W. E. B. Du Bois ter William Monroe Trotter (ki je med drugim zahteval tudi 
enakost za temnopolte Američane na podlagi samoodločbe). 

Wilsonov glavni cilj je bil ustanovitev Društva narodov, preko katerega naj bi ustvarili 
»društvo moči,« ki bi zagotavljalo univerzalne pravice in spoštovanje mednarodnih 
dogovorov, a s pridržkom neodvisnih, suverenih držav. Preko Društva narodov naj bi razširili 
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monrojevo doktrino na celoten svet.57 
Niti Wilson niti njegov državni sekretar Robert Lansing pa nista bila pripravljena 

razširiti samoodločbe na neevropske narode. Wilson je računal predvsem na to, da bo Društvo 
narodov prevzelo nadzor nad postopno emancipacijo koloniziranih narodov v okvirjih 
mandatnega sistema. Tudi zaradi tega je bil v prvi vrsti osredotočen na nastanek Društva 
narodov in ne toliko na zahteve, ki so jih podajale delegacije. 

Erez Manela v svoji monografiji zelo dobro prikaže razpad Wilsonističnega momenta 
v deželah z močno državniško tradicijo: na Kitajskem, v Koreji, Indiji in v Egiptu. Kitajska in 
Koreja sta ostali v interesni sferi Japonske, Indija in Egipt pa v interesni sferi Velike Britanije. 
Najbolj pereč je bil zagotovo problem Kitajske, ki je bila nominalno sicer neodvisna, a je bila 
razdeljena na interesne sfere, v katerih so evropske države lahko prosto trgovale, zagotovljene 
pa so imele tudi eksteritorialne pravice. Kitajska je, četudi je leta 1917 Nemčiji napovedala 
vojno in na mirovni konferenci kot zaveznica sodelovala s svojimi delegati, morala zaradi 
tajnega sporazuma med Francijo, Veliko Britanijo in Japonsko slednji predati provinco 
Šantung s pomembnim pristaniščem Qingdao. Ta provinca je namreč pred vojno pripadala 
Nemčiji in je bila Japonski obljubljena kot del vojnega plena. 

Wilson, ki je odločno nasprotoval tovrstnim tajnim sporazumom, je moral na koncu 
vseeno popustiti pod pritiskom, saj se je bal, da Japonci v nasprotnem primeru ne bi podpisali 
mirovne pogodbe in se ne bi pridružili Društvu narodov.58 Provinca Šantung je tako s 
podpisom versajske pogodbe prešla v roke Japoncev, ki pa so se morali verbalno zavezati, da 
jo bodo vrnili Kitajski (v kar so jo leta 1922 morali prisiliti Američani).59 Ta odločitev je bila 
pri Kitajcih zelo slabo sprejeta. Njihovi predstavniki na pariški mirovni konferenci niso 
podpisali Versajske mirovne pogodbe, notranjepolitični razkol med Pekingom in 
Guangzhujem (bivši Canton) pa se je začel še poglabljati. Neuspeh Wilsonovega liberalnega 
antikolonializma je tako botroval vzponu komunistične stranke na Kitajskem in v Koreji.60 

Konec wilsonističnega trenutka so zaznamovale sočasne vstaje spomladi leta 1919 v 
Koreji (gibanje prvega marca), Egiptu (revolucija leta 1919), Indiji (Gandijevo nenasilno 
gibanje) ter na Kitajskem (»gibanje četrtega maja«). Te vstaje so bile odziv na neuspešno in 
nedosledno izvajanje wilsonistične politike, načel katere v izvenevropskih vprašanjih skorajda 
niso upoštevali. V kolonijah je tako še zmeraj prevladovala politična realnost razmerja moči. 
So pa vsa gibanja za neodvisnost z wilsonistično idejo prvič dobila platformo, na kateri so 
lahko svoje zahteve formulirala v mednarodnem jeziku, imperialne države pa tako niso mogle 
več zanikati legitimnosti njihovih zahtev.61 Vstaje proti imperialnim silam so postale tudi 
orodje mednarodne promocije, saj so preko vstaj mobilizirali tako domače kot tudi 
mednarodno antikolonialno mnenje. Samoodločba je tako postala eden izmed centralnih 
problemov v mednarodnih odnosih 20. stoletja, ki ponekod še dandanes buri duhove. 

Wilsonova neuspešna kolonialna politika je med drugim postala tudi eno izmed 
najmočnejših orožij v rokah njegovih republikanskih nasprotnikov, ki jih ni vključil v 
mirovna pogajanja. Eden izmed njegovih največjih političnih nasprotnikov, republikanski 
senator Henry Cabot Lodge, je med drugim postal predsednik senatnega komiteja za zunanje 
zadeve, ki je začel konstantno sabotirati sprejetje sporazuma za ustanovitev Društva narodov. 

                                                 
57 Manela, The Wilsonian Moment, 24. 
58 Manela, The Wilsonian Moment, 181. 
59 Manela, The Wilsonian Moment, 183. 
60 Manela, The Wilsonian Moment, 196, 212. Tu je smotrno omeniti tudi Vietnam. Ko beremo o pariški mirovni 
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Glavna argumenta proti sprejetju mirovnega sporazuma, ki je bil podpisan 28. junija 1919, sta 
bila tradicionalni izolacionizem in pa Wilsonov neuspeh pri kolonialnem vprašanju. Ko se je 
Wilson dokončno vrnil v ZDA, je začel potovati po celotni državi in ljudi ozaveščati o 
pomembnosti ratifikacije versajske mirovne pogodbe in ustanovitve Društva narodov. Po 
govoru v Koloradu, ga je zadela kap, od katere si ni več opomogel, senat pa marca 1920 ni 
ratificiral Versajske mirovne pogodbe. ZDA tako niso postale članica Društva narodov, s tem 
pa je bila pokopana tudi Wilsonova vizija novega svetovnega reda. 

 
Zaključek 

Vsi poznavalci politike Woodrowa Wilsona so si enotni, da so bila primarna 
Wilsonova načela svobodna plovba, prosta trgovina, zmanjšanje oboroževanja (in 
razorožitev), samoodločba, ukinitev kolonializma, ustanovitev Društva narodov (ki bi 
zagotavljalo kolektivno varnost) ter prekinitev s staro diplomacijo ravnotežja moči. Wilson je 
bil na načelni ravni odločen nasprotnik imperialne politike, a politični realnosti slednje ni 
mogel ubežati. Pozicije Velike Britanije, Francije, Italije in Japonske so bile preprosto 
premočne, zato je sprejemal kompromise v veri v višje dobro, verjel je, da cilj opravičuje 
sredstva (tj. Društvo narodov). Wilson preprosto ni znal sprejeti geopolitične realnosti v 
pluralističnem svetu. Napačno pa je deloval tudi znotraj ZDA, saj je deloval mimo zunanjega 
ministrstva in celotnega kongresa, kar ga je na koncu stalo njegovega načrta o ustanovitvi 
Društva narodov. 

Društvo narodov naj bi po Wilsonovem prepričanju imelo pri vprašanju dekolonizacije 
in samoodločbe prvo in zadnjo besedo.62 Prav zaradi tega je Wilson mandatni sistem tudi 
podprl, smatral ga je za nujnega pri zagotovitvi postopnega kulturnega razvoja, ki bi vodil v 
samoodločbo.63 Ni si želel takojšnje kolonialne neodvisnosti, temveč prenos ameriškega 
kulturnega progresivizma na kolonialna ljudstva.64 

Vzrokov za neuspeh njegove ideje, v okvirih ki si jih je zamislil Wilson, je kar nekaj, a 
na koncu koncev je sprejemal odločitve za katere je menil, da so pravilne. Sprejemal jih je na 
podlagi vere v enotnost vseh udeleženih v prvi svetovni vojni, četudi je bilo na koncu 
razvidno, da enotnosti ni imel niti znotraj svoje lastne države. Za zaključek bi bilo dobro 
povedati še par besed o zapuščini, ki jo je za sabo pustilo to kvazi religiozno gibanje 
wilsonizma. 

Wilson je ob zaključku mirovne konference priznal, da slednja ni uredila ali ustrezno 
naslovila kolonialnega vprašanja, še posebej kolonialnega vprašanja zmagovalk.65 
Wilsonizem pa je uspel spremeniti odnos do kolonialnega vprašanja, a ne na takšen način, kot 
si je to zamislil Wilson. Njegova evolucija je prerasla v vsesplošno revolucijo, mnogokje na 
temelju boljševističnih idej. Ta ideološki spopad se je nato vlekel skozi celotno 20. stoletje, ki 
ga je Henry R. Luce leta 1941 označil kot ameriškega (prav v članku Henrya R. Luce–a lahko 
vidimo močan vpliv liberalne, wilsonistične retorike).66 Eno izmed najbolj prepričljivih razlag 
wilsonizma pa sta podala Frank Ninkovich in Akira Iriye. Ninkovich je wilsonizem označil za 
dominantno ideologijo ameriške zunanje politike in je zato termin »ameriško stoletje« 
zamenjal s terminom »Wilsonovo stoletje«. Še bolj natančen pa je v razlagi wilsonizma Akira 
Iriye, ki ga označuje kot redefinicijo zunanje politike ZDA, ki je tedaj temeljila na mešanici 
vojaške moči, gospodarstva in kulturne iniciative ter na odklonu od tradicionalnega razmerja 

                                                 
62 Bruce, Colonial Emissary, 177. 
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65 Manela, The Wilsonian Moment, 222. 
66 Luce, Henry R. »The American Century.« Gre za članek, ki ga je Henry R. Luce napisal leta 1941 in v 
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moči.67 Wilsonizem je tako v mednarodne odnose vnesel kulturološki faktor in idejo, naj 
narodi ne služijo zgolj svojim interesom, temveč naj služijo v obče dobro.68 

Wilsonizem pa je nedvomno zapustil največji pečat z idejo o samoodločbi, ki so jo vsi 
narodi brez samostojnosti nemudoma prevzeli. Alfred Cobban, eden izmed prvih 
zgodovinarjev, ki so se ukvarjali z idejo samoodločbe, je slednjo definiral kot »pravico naroda 
do ustanovitve neodvisne države ter nastavitve lastne vlade.«69 Ta definicija očitno temelji na 
ameriških načelih samouprave, demokracije in svobode. Z ustreznim redefiniranjem pa sta 
načelo samoodločbe Franklin D. Roosevelt in Winston Churchill leta 1941 vključila v 
atlantsko listino in samoodločbi dala svetovno veljavo državljanske pravice.70 
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Avantgardna abstraktna umetnost v Rusiji in njena vloga v politični 
propagandi v totalitarizmu 

 
Povzetek 

Abstraktna umetnost avantgarde v Rusiji je povezana z razvojem abstraktne umetnosti 
v Evropi, predvsem s kubizmom, še bolj pa je nanjo vplivala lastna tradicionalna umetnost, ki 
je bila vedno shematizirana in v tem smislu nekoliko abstraktna. V 20. letih 20. stoletja sta si 
nasproti stala dva močna tabora, suprematizem, ki ga je razvil in utemeljil Kazimir Malevič s 
svojo znamenito sliko Črni kvadrat na belem polju, in konstruktivizem z Vladimirjem 
Tatlinom na čelu. Za Maleviča je umetnost sredstvo za duhovno preobraženje sveta, Talin pa 
je imel namen umetnosti za zgolj utilitarističen. Njune ideje je uspešno povezal El Lisicki, ki 
je ustvaril povsem novo verzijo konstruktivizma. Za kratek čas je bila ta umetnost orodje 
politične propagande in z njeno pomočjo je Rusija promovirala svoje kulturne in industrijske 
dosežke po Evropi, vse dokler ni edina zapovedana umetnost postala soc realizem. 
 

Abstract 
Abstract art of the avant-garde movement in Russia was a compound of Western 

European abstract art, namely cubism, and more importantly Russia's own traditional art 
which was always schematic and abstract. In the 1920's two powerful camps battled each 
other: the suprematism movement with Kazimir Malevich, who became famous after painting 
Black Sqaure, and the Constructivists with Vladimir Tatlin as their founder. While Malevich 
considered art as a medium for spiritual rebirth, Tatlin saw the goal of art as mainly 
utilitaristic. Their ideas were brought together by El Lissitzky when he developed a whole 
new style of constructivism. Until all art but socialist realism was banned, this new version of 
abstract art was a tool for mass propaganda under the totalitarian regime and promoted the 
cultural and industrial achievement of the Soviet Union all across Europe. 
 
Ključne besede: Rusija, avantgarda, abstraktna umetnost, totalitarizem. 
 

*** 
 

Uvod 
Razvoj avantgardne umetnosti v Rusiji je splet vplivov abstraktne umetnosti iz 

zahodne Evrope in domačih pobud, ki so klicale po umetnosti, ki bi služila ljudstvu. V članku 
bom poskusila na hitro orisati razvoj abstraktne umetnosti in kako je le-ta pripomogel k 
razvoju avantgardne umetnosti v Rusiji. Opozorila bom na ključne umetnike v Rusiji, najbolj 
pa se bom osredotočila na tri od največjih figur ruske umetnosti 20. stoletja – Kazimirja 
Maleviča, Vladimirja Tatlina in El Lisickega,1 ki je v seriji Proun2 povezal ideje svojih 
predhodnikov. Končna realizacija idej za serijo Proun se je uresničila v projektu Soba Proun, 
konstruktivistične tehnike pa je prenesel tudi v dela politične propagande, v času 
totalitaristične Sovjetske zveze. 

 
 
 

                                                 
1 Namesto poangležene verzije imena El Lissitzky sem se odločila za poslovenjeno verzijo El Lisicki, kot jo 
uporablja dr. Janez Vrečko. 
2 Proekt utverždenija novoga. 
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Razvoj abstraktne umetnosti v Evropi: najpomembnejše figure abstraktne umetnosti v 
Evropi od konca 19. stoletja do leta 1913 

Pomembno vlogo pri procesu osamosvojitve barve je imel francoski slikar Paul 
Signac. Signac je analiziral barvo po popolnoma znanstvenem principu in raziskoval njene 
optične učinke. Slikarsko površino je razbil na drobne točke. Za njim je pariški slikar Robert 
Delaunay ustvarjal dela, ki so temeljila le na odnosu med barvami. Če pa je Signac še vedno 
uporabljal naravo in objekte iz realnega sveta, je Delaunay razvil slog, ki je popolnoma 
neobjektiven in abstrakten. Njegovo zvrst slikarstva je kritik Apollinaire označil kot orfizem. 
Apollinaire je bil član skupine, ki je preučevala podobnosti med likovno umetnostjo, glasbo in 
matematiko, primaren navdih pa ji je bila kubistična umetnost Pabla Picassa in Georgesa 
Braquea.3 Kubizem je bil tisti dejavnik, ki je močno spodbudil Malevičevo abstraktno 
ustvarjanje. Vzore pa je Malevič našel tudi v umetnosti fauvizma, še posebej pri slikarju 
Henriju Matissu. Obe smeri, tako kubizem kot fauvizem, sicer težita k popolnoma abstraktni 
umetnosti, a nobena od njiju ni dosegla popolne abstrakcije. 

 
Razvoj abstraktne umetnosti v Rusiji: kratek pregled umetnosti v Rusiji od 

Peredvižnikov do 1915 
  Peredvižniki (slov. Popotniki) so bili skupina umetnikov, ki so se v 60. letih 19. 
stoletja uprli akademizmu in klasicizmu in hoteli ustvariti novo rusko umetnost, ki bi se 
približala ljudstvu, navadnemu človeku. Poudarjali so tudi, da kot umetniki želijo postati 
dejaven del družbe. Navdih so primarno našli v ljudski oz. kmečki umetnosti.4 Za 
Peredvižnike je bila dotedanja umetnost le oblika kratkočasenja za človeka, ki ne zna 
razmišljati. Te ideje so imele v 20. letih 20. stoletja odmev pri konstruktivistih.  

Po ljudski umetnosti sta se zgledovala tudi Natalija Gončarova in Mikhail Larionov, ki 
sta v prvem desetletju 20. stoletja utemeljila več smeri v ruski avantgardi. Leta 1913 sta 
objavila manifest primitivizma, v katerem sta zanikala vlogo posameznika pri umetniškem 
delu. Primitivistična faza je trajala dve leti, od 1912 do 1914. Zavestno sta posnemala stil 
ruskih lesorezov, ki se imenujejo lubki. Gončarova je največkrat upodabljala kmete, Larionov 
pa vojake. Kasneje so njune slike postajale vedno bolj abstraktne, še vedno pa sta objekte 
iskala v realnem svetu. Že leta 1913 je z razstavo Tarča, ki jo je organizirala Gončarova, 
nastopil uradni začetek rajonizma. Pesnik Majakovski je rajonizem definiral kot »kubistično 
interpretacijo impresionizma«.5 Izvirni ruski izraz se glasi lučizem (rus. luč pomeni žarek). 
Njun namen je bil naslikati žarke6 v prostoru in njihovo medsebojno odbijanje.7 Prostorske 
forme nastanejo s križanjem med seboj odbijajočih se žarkov, žarek pa predstavlja barvna 
črta. V lučizmu sta ustvarjala le Gončarova in Larionov, čigar poznejše slike iz tega obdobja 
delujejo že povsem abstraktno.  
  Larionov se je l. 1914 pridružil krogu židovskih grafičnih umetnikov, ki so ustvarjali v 
slogu sodobne abstraktne ruske šole. Takoj po oktobrski revoluciji so tu začele nastajati 
modernistično oblikovane otroške knjige, ki so močno vplivale na El Lisickega,8 kar se 
najmočneje izrazi v njegovi slikanici Zgodba o dveh kvadratih. 

V istem obdobju postanejo v Rusiji, ki se počasi že bliža prelomni oktobrski revoluciji 
leta 1917, popularni spisi o četrti dimenziji. Ruski mistiki si četrte dimenzije niso razlagali kot 
časovne dimenzije, ampak kot izhod iz smrti ali prehod iz našega sveta v višjo, duhovno 

                                                 
3 Chipp, Theories of Modern Art, A Source Book by Artists and Critics, 310. 
4 Gray, The Russian Experiment in Art, 1863–1922, 9–10. 
5 Gray, The Russian Experiment in Art, 140. 
6 Ang. rays, odtod ime rajonizem. 
7 Gray, The Russian Experiment in Art, 137–140. 
8 Gray, The Russian Experiment in Art, 188–189. 
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sfero, človek pa jo lahko doseže le, če najde svojo kozmično zavest.9 Mistične ideje o višji 
sferi so dosegle tudi Kazimirja Maleviča. 

 
Kazimir Malevič 

Zavedanje o umetnosti, ki posega v svet duhovnosti, je ena glavnih značilnosti 
Malevičevega suprematizma. Verjel je, da je možno višjo sfero doseči s pomočjo nove, čiste 
umetnosti. V svojem manifestu10 iz leta 1926 je zapisal, da bo suprematizem razkril 
popolnoma nov način upodabljanja čustev. Umetnost je bila v preteklosti podrejena tako 
religiji kot državi, sedaj pa je imela možnost, da se skozi suprematizem tega očisti. Umetnost 
naj bi tako zgradila nov svet, ki bi bil svet čustev in čustvu, ki je večvredno in je nad vsem, bi 
bilo vse podrejeno.11 Od tod tudi ime gibanja, ki označuje nadvlado12 čustva. Malevič se je 
zavestno odrekel objektivnemu upodabljanju, saj je bilo zanj brez pomena. Zapisal je, da se je 
leta 1913 »obupano« zatekel h kvadratu. Istega leta13 je nastala revolucionarna slika Črn 
kvadrat na belem polju. Kvadrat je izbral, ker se po njegovem lahko spreminja in ustvarja 
nove oblike – odvisno od čustva, ki stoji za njim. Kvadrat je izvor suprematizma in daje 
obliko vsem nadaljnjim likom, je začetek in izvor.14 Navdihnila ga je tudi umetnost 
avstralskih domorodcev. Primitivna znamenja aboriginov namreč niso okras, ampak so 
simboli »občutenja ritma«.15 

 
Vladimir Tatlin 

Tatlin je bil leta 1913 v Parizu in tam prišel v stik s Picassovimi konstrukcijami. Od 
Picassa je prevzel koncept oblikovanja, ampak namesto skulptur, je oblikoval reliefe in 
abstrakcijo še stopnjeval. Ko je Malevič začel delati na suprematizmu, je Tatlin oblikoval 
svoje prve slikarske reliefe, kakor jih je imenoval sam, primarno iz lesa in kovine. Uporabljal 
je predvsem geometrične oblike in jih na različne načine razporejal po ploskvi. V naslednjih 
letih (1914–1915) je Tatlin prenesel reliefe s slikarske površine na steno, torej v resničen 
prostor. Ukvarjal se je z realnim materialom v realnem prostoru. Z novimi konstrukcijami, ki 
jih je imenoval kotni reliefi, je tako ustvaril popolnoma novo prostorsko obliko. Postavitev v 
kot pa je drzen napad na staro slovansko navado, kjer se podoba Boga, navadno križ, postavi 
v kot (t. i. božji ali bohkov kot). Božjo podobo je nadomestil simbol novega reda in revolucije. 
Prestop umetniškega dela iz slikarske površine v fizičen prostor pa je nekaj, kar kasneje v 
Berlinu leta 1923 ponovi tudi El Lisicki (Soba Proun). 

 
Nekaj osnovnih razlik med suprematizmom in konstruktivizmom 

Suprematizem ne ločuje kompozicije od konstrukcije in ne oblikuje novega prostora 
zunaj estetike. To pomeni, da ne verjame v sintezo umetnosti in življenja. Konstruktivizem, 
pa ravno nasprotno, bazira na temu, da je naloga umetnosti, da služi množici, da mora biti 
torej razumljiva vsem. Malevič je do konca vztrajal pri suprematističnih idejah in zanemarjal 
praktične vidike umetnosti, saj je bilo industrijsko oblikovanje zanj drugorazredno in odvisno 
od abstraktne kreacije. Konstruktivizem pa zavestno uporablja industrijske materiale in 
tehnologijo.16 Tatlin je vedno deloval po načelu, da mora umetnik postati tehnik in obrtnik, ki 

                                                 
9 Moszynska, Abstract Art, 124. 
10 Malevič, The Non-Objective World: The Manifesto of Suprematism, 1926. 
11 Chipp, Theories of Modern Art, 341–342. 
12 Lat. supremus pomeni višji. 
13 Datacije se razlikujejo – najbolj pogosta je letnica 1915, ko je bila slika prvič razstavljena, Camilla Gray pa 
trdi, da Malevič ni vedno takoj razstavil svojih del in postavi leto 1913 kot bolj logično datacijo.  
14 Fer, O abstraktni umetnosti (razprava), 30–31. 
15 Chipp, Theories of Modern Art, 344. 
16 Vrečko, »Formiranje Kosovelovega konstruktivizma. Spopad med kompozicijo in konstrukcijo«, 10–11. 
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pozna moderno orodje ter sam postane del industrijske produkcije. Objekt, ki nastane kot 
produkt, je rezultat organiziranega načrta in skupinskega dela in je lahko karkoli – pesem, 
slika ali čevelj.17 Med (morda) na videz podobnima strujama so tako v resnici velike razlike, 
ki so nemalokrat pripeljale celo do fizičnih spopadov med Tatlinom in Malevičem.18 

 
Serija Proun in Soba Proun: sinteza supremazitma in konstruktivizma 

Proun je okrajšava za rusko frazo Proekt utverždenija novoga, kar pomeni Projekt 
afirmacije (potrditve) novega.19 Posamezne slike v seriji so označene vsaka s svojo številko 
in/ali črko (19D, G7, 6 itd.). Gre za pogosto prakso naslavljanja slikarskih del avantgardistov 
po celi Evropi. Avtorji so uporabljali numerične znake, da so s tem še bolj poudarili 
abstrakten značaj dela. S takim načinom poimenovanja je prvi začel Vasilij Kandinski 
(Improvizacije, Kompozicije), sledili pa so mu Kazimir Malevič (Supremusi), Kurt Schwitters 
(MERZ-i) in El Lisicki s Proun-i.20 

El Lisicki je uspešno združil elemente suprematizma in konstruktivizma. Od 
suprematizma je prevzel dinamičnost, asimetrijo in uporabo čistih geometričnih oblik, od 
Tatlina pa idejo o vplivanju na realni prostor. Prvi Proun je naslikal leta 1919, po ogledu 
državne razstave abstraktnega slikarstva v Moskvi istega leta. Na tej razstavi se je prvič srečal 
z Malevičevimi deli in njegove ideje je začel vključevati v oblikovanje posterjev, predvsem v 
tipografijo. Proun-i so že od začetka kazali spoj med suprematizmom in konstruktivizmom.21 
Pomembna razlika med Lisickim in Tatlinom pa je, da je Tatlin videl umetnostni cilj kot goli 
utilitaristični, Lisicki pa se s tem ne strinja. Zanj je cilj umetnosti »organiziranje življenja« in 
svetu ponuditi novo razumevanje prostora in časa.22  

El Lisicki je prvi, ki je uveljavil prehod od suprematizma h konstruktivizmu.23 S 
svojim delom je pravzaprav že presegel meje slikarstva in posegel na polje arhitekture. Na 
tem mestu je potrebno dodati, da je bil Lisicki izšolan inženir in arhitekt in ne slikar. Za 
razumevanje Proun-ov je pomembno poznati tudi Lisickovo definicijo prostora in praznine. 
Po Lisickem namreč »prostor ne obstaja za oči, ni slika: v njem se živi«.24 Bolj kot pri slikah 
Proun se je to razumevanje izrazilo leta 1923 v Prouneraum, ki je končna realizacija ideje za 
Proun. 

Sobo Proun je El Lisicki zasnoval leta 1923 v Berlinu. V muzeju MoMA v New 
Yorku je od leta 2010 razstavljena rekonstrukcija. Ideja sobe Proun temelji na oblikovanju 
aktivnega odnosa gledalca do prostora. V umetnino samo je torej vključen opazovalec in 
način notranje razporeditve elementov se spreminja glede na njegovo gibanje. V sobi se 
prepletajo dvodimenzionalni in trodimenzionalni objekti. Lisicki od opazovalca pričakuje, da 
se bo okoli forme gibal in jo opazoval z več strani. To nosi podobnost z najbolj ključnim 
delom Vladimirja Tatlina – s Spomenikom tretji internacionali. Tudi pri Tatlinovem stolpu se 
od gledalca pričakuje, da se giblje okoli forme, saj jo šele na ta način celo doživi. S tem, ko 
umetnik prisili gledalca v gibanje, pa v resnici potrdi svojo vlogo umetnika v družbi in izpolni 
konstruktivistično zahtevo po aktivni vključitvi umetnika v družbo. Soba Proun je tako 
dejanska realizacija ideje za Proun. Lisickemu je uspelo ustvariti resničen prostor in razbiti 
mejo med slikarstvom in arhitekturo ter med umetnostjo in življenjem.  

                                                 
17 Gray, The Russian Experiment in Art, 248. 
18 Gray, The Russian Experiment in Art, 172. 
19 Foster, Krauss, Bois in sod., Art Since 1900 , Modernism, Antimodernism, Postmodernism, Vol. 2 - 1945 to the 
Present, 154. 
20 Vrečko, »Tatlin, El Lisicki in Kosovel,« 3. 
21 Gray, The Russian Experiment in Art, 254. 
22 Vrečko »Formiranje Kosovelovega strukturalizma,« 4. 
23 Vrečko »Formiranje Kosovelovega strukturalizma,« 4. 
24 Vrečko »Formiranje Kosovelovega strukturalizma,« 5. 
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Vloga El Lisickega v politični propagandi 

Leta 1920 je Lisicki oblikoval svojo otroško slikanico Zgodba o dveh kvadratih s 
podnaslovom Suprematistična zgodba. Knjiga obsega deset strani in je bila objavljena v 
Berlinu leta 1922. Zgodba prikazuje prihod dveh kvadratov na Zemljo, kjer v črnem kaosu 
vzpostavita jasen, rdeči red. Lisicki je uporabil samo črno in rdečo barvo, vendar je politična 
vsebina popolnoma jasna. Končni rezultat je torej propaganda komunizma, prilagojena za 
otroke in oblikovana izključno z geometričnimi liki. 

Pomembno vlogo v propagandi so imeli plakati. Posterje so oblikovali tudi drugi 
konstruktivisti, a samo Lisickijevi kažejo posebno zmes suprematizma in konstruktivizma. Z 
uporabo fotomontaže je vpeljal strojni ritem konstruktivizma. Primer, ki je bil znan po celi 
Evropi, je poster iz leta 1919, z naslovom Pobij bele z rdečim klinom! Ta poster je 
predstavljal zgled za produkcijo abstraktne umetnosti na masovnem merilu, hkrati pa je 
pokazal, da ima abstraktna umetnost lahko službo v politični propagandi.25 Za Lisickega, ki je 
sam bil komunist, je bil komunizem pravzaprav neposreden rezultat Malevičevega 
suprematizma.26 Lisicki je o svojem plakatu povedal sledeče: »Najbolj nedvoumne in takoj 
prepoznavne forme so geometrične. Nihče ne bo zamešal pravokotnika s krogom ali kroga s 
trikotnikom.«27 Politična ideja je pri plakatu Pobij bele z rdečim klinom! zares jasno izražena 
samo z razporeditvijo geometričnih form. Rdeči trikotnik predstavlja boljševike, bel krog pa 
njihove nasprotnike med državljansko vojno.  

Likovni jezik avantgarde je bil vseskozi blizu uporniškemu duhu množice iz dveh 
razlogov – ruski proletariat ni imel svoje figurativne tradicije in vse tradicionalno je bilo 
enačeno z buržujskim (torej mora biti uničeno).28 Ruska umetnostna tradicija je sestavljena iz 
ikonskega slikarstva in lesorezov, kjer so glavne značilnosti stilizacija in abstrakcije – tako 
kot pri abstraktni umetnosti. Pesnik Vladimir Majakovski je v pismu ministru za kulturo – 
Anatoliju Lunačarskemu zapisal: »Če bi bila stara umetnost bolj razumljiva, ljudje ne bi bili 
raztrgali tapiserij v Zimski palači29 in si jih ovili okrog nog.«30  

 
Povezovanje z Zahodom 

Leta 1918 je bil v Rusiji ustanovljen mednarodni oddelek v organu Narkompros.31 Cilj 
oddelka je bil povezovanje z revolucionarnimi umetniki z Zahoda. Leta 1921 so v Nemčijo 
poslali El Lisickega, da bi obnovil stike z aktivnimi figurami v tistem delu Evrope. Lisicki se 
je povezoval z vsemi večjimi skupinami avantgardne abstraktne umetnosti v osrednji Evropi – 
največ v Nemčiji (Bauhaus), ampak tudi na Nizozemskem, s skupino in istoimensko revijo De 
Stijl in v Švici, s skupino in istoimensko revijo ABC.32 V Berlinu, ki je sčasoma postal center 
ruske avantgarde (ne Moskva!), je imel predavanja in organiziral skupinske razstave, objavljal 
je knjige (npr. K. und Progeometrie, 1925) in izdajal svojo revijo Vešč.33 

Revija Vešč – Gegenstand – Objet, ki jo je urejal Lisicki, je postala glavni organ za 
umetnost konstruktivizma. Vešč v ruščini pomeni več kot le »predmet«. Tudi »stvar« ni 
ustrezen prevod.34 Naslovnica prve številke revije je bila sestavljena iz rdeče-oranžne podlage 
                                                 
25 Moszynska, Abstract Art, 124. 
26 Golomstock, Totalitarian Art, 3. 
27 Golomstock, Totalitarian Art, 25. 
28 Golomstock, Totalitarian Art, 25–26. 
29 Zimska palača je bila aristokratska rezidenca od 18. stoletja do revolucije leta 1917, ko so jo kot simbol 
sovražne buržoazije napadli in opustošili boljševiki. 
30 Golomstock, Totalitarian Art, 26. 
31 Ljudski komisariat za izobrazbo. 
32 Vrečko »Tatlin, El Lisicki in Kosovel«, 15. 
33 Vrečko, »Tatlin, El Lisicki in Kosovel«, 14. 
34 Vrečko »Tatlin, El Lisicki in Kosovel,« 5. 
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in črk, ki lebdijo v prostoru. Jasno je prepoznaven temeljni konstruktivistični material: 
tipografija, ki je urejena po arhitektonskih zakonih.35 V Vešču je Lisicki zapisal, da je za njih 
(konstruktiviste) bistvo umetnosti v ustvarjanju novih stvari in v organiziranju življenja. S tem 
se odreče skrajnemu utilitarizmu Tatlinovega konstruktivizma in produktivističnemu 
pojmovanju umetnosti. El Lisicki noče ustvarjati »vizije sveta, ampak realnost sveta«.36 
 Vešč velja za prvo povojno, večjezično mednarodno revijo likovnih umetnosti, ki je združila 
vodilne osebnosti evropske moderne umetnosti. 
 

Konec avantgarde 
Na vrhuncu revolucije ustvarjena dela, kot so bili Supremusi in Proun-i, so bili 

razstavljeni na državno organiziranih razstavah. Država je, zaradi komercialnih vzgibov, na 
ogled postavila Malevičeve suprematistične slike in Lisickove Proun-e. Razstavljala jih je kot 
»religijo prihodnosti«.37 Že leta 1922 pa je Lenin nastopil proti abstraktni umetnosti in ji 
odtegnil sredstva. Hotel je zmanjšati vpliv avantgarde v Rusiji, zato je njeno delovanje 
preusmeril v Nemčijo in financiral njeno delo v tujini. Skozi 20. leta je tako Lisicki živel v 
Nemčiji in propagiral kulturne ter industrijske dosežke Sovjetske zveze. Organiziral je ruske 
paviljone na svetovnih razstavah in jih urejal po konstruktivističnih načelih, čeprav so bila ta 
takrat že prepovedana v Sovjetski zvezi. V 30. letih so nato sledili ideološki boji med 
avantgardisti in umetniki realizma. Avantgardiste so politiki začeli označevati za 
»dekadentne« in »zgube, ki so prišle iz vrst buržujskih novinarjev in filozofov« in jih obtožili, 
da »delujejo v preobleki proletarske kulture« in »ljudstvu nudijo popačeno umetnost«. 38  

Ironično je, da je umetnost, ki je imela tako močno vlogo v izgradnji nove kulture, 
postala njena prva žrtev. Leta 1917 umetniki tega niso mogli predvideti. Tako kot v vseh 
drugih totalitarističnih režimih, se je na koncu izkazalo, da je realizem veliko bolj ustrezna 
metoda za prenašanje političnih sporočil kot abstraktna umetnost.39 

 
Zaključek 

Ruska avantgarda je posegla po geometričnih likih, ki so postali nosilci nove vsebine 
in hkrati predstavljali močan kontrast tradicionalni in figurativni klasični umetnosti. Maleviču 
je v seriji Supremusov predvsem kvadrat pomenil že skoraj duhovno zatočišče, v katerem naj 
bi se umetnost osvobodila in očistila. Tatlin je svojo abstraktno umetnost v slikarskih in 
kotnih reliefih gradil predvsem v povezavi z uporabo industrijskih materialov, umetnost sama 
pa naj bi zanj postala del vsakdana in bi bila kolektivni dosežek. El Lisicki je njune ideje 
uspešno združil, ko je povezal uporabo čistih geometričnih oblik in njihovo razporejanje po 
ploskvi z idejo o umetnosti, ki bi postala aktivni del vsakdanjega življenja in ob tem 
razumljiva in jasna vsakomur. Njegovi plakati in slikanice jasno prikazujejo politično 
vsebino, čeprav so sestavljeni izključno iz geometričnih oblik. Vrhunec sinteze 
konstruktivističnih in suprematistčnih idej pa predstavlja Soba Proun, v kateri se gledalec 
fizično premika po galerijskem prostoru, da zaobjame celoten pomen razstavljenega dela, ki 
je sestavljeno izključno iz geometričnih likov. 
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Volitve v fašistični Italiji 
 

Povzetek 
Članek obravnava italijanski fašistični volilni sistem in potek parlamentarnih volitev 

leta 1924, katere so bile izpeljane z jasnim namenom utrjevanja fašistične oblasti v Italiji, ki 
se je začela oktobra 1922, s t. i. »fašistično revolucijo« in pohodom na Rim, ki je postopoma 
uvajala totalitarni režim. Fašistična ideologija je v svojem bistvu prezirala večstrankarski 
sistem, demokracijo in parlamentarizem, a ju je hkrati pod pritiskom političnih okoliščin 
spretno uporabila kot inštrument za lastno afirmacijo. Fašisti so v prvih letih svoje oblasti 
taktično delali kompromise z drugimi strankami, z njimi manipulirali in na trenutke dajali 
vtis, da se bo fašizem »normaliziral« in prilagodil parlamentarnemu sistemu, v resnici pa je ta 
skozi ves čas ohranil svoj nasilen in revolucionaren karakter ter željo po prevzetju popolne 
oblasti nad državo. Kljub pritisku ekstremistične struje, pa se fašisti niso odločili za direktno 
revolucijo oz. za »drugi revolucionarni val«, temveč so se nameravali utrditi v parlamentu z 
dvotretjinsko večino, ki jo je omogočal nov volilni sistem, katerega so uvedli sami. 
 

Abstract 
The article deals with the fascist electoral system and the Italian general election of 

1924. The election took place when fascism was trying to establish complete power over 
Italy, after the successful March on Rome in October 1922, and cement the totalitarian 
regime. At its core, the fascist ideology despised the multi-party system, democracy and 
parliamentarism, but at the same time, under the pressure of political circumstances, it was 
willing to use them as a strategic tool in pursuit of its own goals. During this phase, the 
fascists were willing to make tactical compromises with other political parties and at points 
seemed willing to "normalize" and assimilate to parliamentary politics, while in reality they 
retained their violent and revolutionary character and their ambition to gain full totalitarian 
control over the country. Despite the pressure of the more extremist minded people within 
their own ranks, the Italian fascists did not decide for an immediate revolution but instead 
wanted to consolidate themselves in the parliament through the two-third majority, which the 
new electoral system (that they themselves imposed) allowed. 

 
Ključne besede: Italija, volilni sistemi, fašizem, totalitarizem. 

 
*** 

 
Prihod fašistov na oblast in njihov modus operandi 

Konec oktobra 1922 je Mussolini, kot odgovor na splošno delavsko stavko, ukazal t. i. 
»Pohod na Rim«, državni udar, s katerim je fašistična stranka (Partito Nazionale Fascista; 
PNF), v katero se je novembra 1921 konstituiralo fašistično gibanje, prišla na oblast. 
Italijanski kralj Viktor Emanuel III. je Mussolinija brez upiranja postavil za ministrskega 
predsednika ter mu dal mandat za sestavo nove vlade, ne glede na zanemarljivo število 
fašističnih poslancev v parlamentu. V prvo fašistično vlado so stopili tudi predstavniki drugih 
strank, večinoma zaradi upanja, da se bo po tem preobratu fašizem »normaliziral« v smislu 
prilagoditve večstrankarskemu sistemu; razen komunistov, socialistov in republikancev so vse 
politične stranke podprle novo vlado, saj so pričakovale, da bo Mussolini uvedel red in mir, 
potem ko so to zaman poskušale prejšnje vlade.1 Italija je tako dobila fašističnega predsednika 
                                                 
1 Kacin-Wohinz, »Parlamentarne volitve in politične razmere v Julijski krajini 1921–1924,« 93–94. 
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vlade, vendar ne še fašistične vlade, niti ni bilo jasno, ali bo fašizem obstal kot nekaj trajnega 
ali gre zgolj za nekaj začasnega. Bistveno vprašanje, tako med fašisti kot med nefašisti, pa je 
bilo, ali se bo fašizem normaliziral ali izvedel svojo politično revolucijo. Mussolinijevi 
konservativni podporniki so upali na normalizacijo politike, vse dokler se razmerje moči ne bi 
prevesilo v njihovo korist in proti levici, sindikatom in nižjim razredom. Liberalci so si prav 
tako želeli normalizacije in obenem upali, da bo Mussoliniju prej ali slej spodrsnilo, kar bi jih 
vrnilo nazaj na pozicijo moči.2 

Fašizem se je sicer taktično in pragmatično prilagajal nastalim razmeram in bil 
pripravljen na določene kompromise, a je hkrati obdržal svoj nasilen karakter in željo po 
popolni oblasti. Prevladujoča strategija fašistov v teh letih je bila kombinirati parlamentarno 
politiko s političnim terorjem, ki je bil v samem jedru fašistične totalitarne ideologije in je bil 
prisoten od samih začetkov gibanja v obliki skvadrizma, ideje »oborožene stranke«. Skvadristi 
so bili oborožene enote fašistične stranke, ki so bile zadolžene za različne nasilne posege in so 
predstavljale militantni del gibanja. Skvadrizem je še najbolje karakteriziral totalitarno 
mentaliteto fašizma in bil v bistvu zarodek kasnejše totalitarne države. V duhu 
skvadrističnega patriotskega militarizma so se fašisti videli kot edini avtentični predstavniki 
»nove Italije«, ki se je rodila iz svetovne vojne, kot predstavniki aristokracije »novih mož«, ki 
jih je očistila in izurila izkušnja te vojne, ter kot ustvarjalci nove države, katerim bo uspela 
nacionalizacija množic in ki bodo vodili Italijo v »osvojitev modernosti«.3 Zavračali so 
tradicionalno politiko, ki je vodila v polarizacijo, za fašiste pa je postala sinonim neenotnosti 
in nacionalne šibkosti. Po njihovem mnenju je narodna enotnost zahtevala eliminacijo te 
razkrojenosti in uničenje demokracije v Italiji.4 Fašistična ideologija je tako od samega 
začetka in v svojem bistvu zahtevala monopol nad nacionalnim mitom in ekskluziven položaj 
edinega legitimnega gibanja ter posledično aspirirala na popolno oblast nad Italijo.5 
Skvadristično nasilje in ustrahovanje se je nadaljevalo tudi po oktobru 1922 in ni služilo samo 
za utrjevanje trenutnega položaja, temveč je imelo tudi namen osvajanja še nefašiziranih 
področij in pridobivanja čim večjega vpliva v politiki in gospodarstvu.6 Ne samo to, 
odgovornost za organizirano politično nasilje je bila sedaj državna stvar, saj so se fašistične 
skvadre marca 1923 preoblikovale v prostovoljno milico za državno varnost (Milizia 
volontaria sicurezza nazionale; MVSN), ki je bila neposredno podrejena predsedniku 
velikega fašističnega sveta (ustanovljenega 15. 12. 1922).7 Ta je deloval kot paralelni 
ministrski svet, iz njega pa so bili izključeni nefašisti. Že sam obstoj teh dveh institucij je 
prognoziral enopartijsko državo.8 Mussolini si je z MVSN priskrbel legalno oboroženo silo, s 
katero je lahko nadlegoval vidne nasprotnike fašizma, kakor tudi disidente v PNF. Pritisk na 
politične nasprotnike in nefašistične organizacije je deloval v tandemu z akcijami državnih 
oblasti.9 Prav tako je v njej imel dovolj močno silo, ki bi jo lahko uporabil, če bi se vojska 
zarotila proti njemu, obenem pa je zmanjšal moč lokalnih fašističnih šefov, saj so mu morali 
člani MVSN priseči kot duceju fašizma.10 

Glavni Mussolinijev problem po prevzemu oblasti pa je bil, kako le-to obdržati 
permanentno. Za razliko od boljševikov v Rusiji, ki so naredili revolucijo proti obstoječi 
družbeni in gospodarski ureditvi, so bili fašisti, tako kot kasneje nemški nacionalsocialisti, 

                                                 
2 Blinkhorn, Mussolini and Fascist Italy, 23–24. 
3 Gentile, The Struggle for Modernity, 80–82. 
4 Corner, »Plebiscites in Fascist Italy,« 174. 
5 Gentile, The Struggle for Modernity, 80. 
6 Morgan, Italian Fascism, 83. 
7 Kacin-Wohinz, »Parlamentarne volitve in politične razmere v Julijski krajini 1921–1924,« 94. 
8 De Grand, Fascist Italy and Nazi Germany, 28. 
9 Morgan, Italian Fascism, 83. 
10 Pollard, The Fascist Experience in Italy, 49. 
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bolj previdni. Že leta 1922 je imel Mussolini sicer zelo jasno željo obdržati oblast, vendar še 
ni bilo čisto jasno, kakšna bo oblika te fašistične vladavine. Tudi znotraj stranke ni bilo 
konsenza, kar se tiče nadaljnje strategije; nekateri fašisti so nemudoma hoteli popolno oblast 
in ukinitev parlamenta, nekateri pa zgolj večjo moč znotraj reformiranega parlamentarnega 
sistema.11 Nasploh sta bili dve leti, ki sta sledili pohodu na Rim, najtežavnejše obdobje za 
fašistično stranko. Pojavila so se razhajanja v mnenjih in trenja znotraj stranke, ki so vodila v 
shizme in celo v nasilne spopade med starimi in novimi fašisti, ki so v stranko začeli prihajati 
en masse, ko je le-ta prišla na oblast, ter med zmerneži in skrajneži: med tistimi, ki so bili 
naklonjeni normalizaciji, in tistimi, ki so podpirali »drugi revolucionarni val«.12 Slednji so bili 
ekstremisti, kateri so podpirali fašizem v njegovi pristni skvadristični obliki, ki je preziral 
racionalno politično misel – preziral je tako liberalizem in socializem kot statični 
tradicionalizem in konservativizem – in za katerega je bil značilen duh akcije (zgodovinar 
Emilio Gentile v tem kontekstu uporabi zanimiv izraz »anti-ideološka ideologija«).13 Z 
»drugim revolucionarnim valom« so nameravali pomesti z opozicijo in brez pravnih in 
intelektualnih komplikacij začeti s popolno in brutalno fašizacijo države.14 Tu je pomembno 
poudariti, da Mussolini takrat še ni bil karizmatični duce, ki bi bil nad vsako kritiko, zato so 
mu ti ekstremisti predstavljali zelo realno grožnjo. Med temi ekstremisti je bilo namreč 
mnogo takih, ki so začeli dvomiti v njegovo voljo po nadaljevanju revolucije, prav tako pa so 
se bali, da bo v skladu z željami zmernežev poskušal obvladati revolucionarni fašizem znotraj 
zgolj malo bolj avtoritarne verzije stare države. Kljub temu se je Mussolini držal ustaljene 
taktike uporabe teroristične akcije na eni strani in parlamentarne manipulacije na drugi, 
odvisno od konkretne priložnosti in v duhu pragmatizma. S tem je fašistična stranka ohranjala 
revolucionarni dinamizem, hkrati pa se je uspela prilagajati konkretnim okoliščinam in 
trenutni realnosti situacije. V skladu s to strategijo se je Mussolini odločil, da okrepi fašistično 
oblast preko volitev, in sicer s pomočjo reforme volilnega zakona (t. i. Acerbov zakon), ki bi 
fašistom dala dvotretjinsko večino v parlamentu, in ne preko odkrito nasilnega »drugega 
revolucionarnega vala«, ki bi pometel s parlamentom. Pomenljive so besede, ki jih je Italo 
Balbo zapisal v svoj dnevnik leta 1922: »Preziramo parlament, vendar ga moramo 
uporabiti.«15 Kot pravi zgodovinar Emilio Gentile, ideološko, psihološko in politično fašizem 
ni imel absolutno nobenega spoštovanja do liberalne države, starih vladajočih razredov in 
tradicionalnih institucij, bil pa je sposoben prilagoditi svojo željo po oblasti konkretnim 
okoliščinam.16 V tem kontekstu je potrebno razumeti, zakaj je prišlo do Acerbovega zakona in 
volitev leta 1924, dve leti po pohodu na Rim, t. i. »fašistične revolucije«. 
 

Acerbov zakon, fašistični volilni sistem 
Reformiran volilni zakon, imenovan po avtorju osnutka fašističnemu politiku Giacomu 

Acerbu, tudi reforma Acerbo ali Acerbov zakon, je spremenil dotedanji volilni sistem v Italiji. 
Poslanska zbornica ga je sprejela 15. julija 1923, z 235 glasovi za, 139 proti in 77 vzdržanimi. 
Mussolini je sicer naletel na ostro opozicijo levice, ljudske stranke in dela liberalnih 
demokratov, a je zakonski predlog kljub temu prodrl v parlament. Demagoško je spregovoril 
o nujnosti spremembe volilnega sistema, ki bo zagotovil stabilizacijo in red v državi. Za 
reformo je pridobil večino, tudi leve liberalce in desnico ljudske stranke, večina poslancev 
ljudske stranke pa se je glasovanja vzdržala in s tem dejansko omogočila zmago reforme. 

                                                 
11 De Grand, Fascist Italy and Nazi Germany, 27. 
12 Gentile, The Struggle for Modernity, 93–94. 
13 Gentile, The Struggle for Modernity, 80.  
14 Gentile, The Struggle for Modernity, 95. 
15 Gentile, The Struggle for Modernity, 92. 
16 Gentile, The Struggle for Modernity, 81. 
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Proti njej so glasovali socialisti, komunisti, republikanci, Sardinci, Slovani in Nemci.17 
Acerbov zakon je stranki, ki je osvojila največ glasov in vsaj eno četrtino vseh glasov, 

dal dve tretjini poslanskih mest. Preostalo tretjino mandatov so razdelili po proporcionalnem 
sistemu strankam, ki niso dosegle predvidenega odstotka. V primeru, da nobena lista ne bi 
dobila 25 % glasov, bi bila vsa poslanska mesta razdeljena proporcionalno.18 Šlo je za hibrid 
med večinskim in proporcionalnim volilnim sistemom. Sistem je bil dvojen, večinski v 
državnem merilu in proporcionalni v volilnih okrožjih. Poslanskih mest je bilo še vedno 535; 
večinska lista je dobila 356 mandatov, 179 pa vse manjšinske liste. Poleg volilnih odborov po 
posameznih volilnih okrožjih, ki so imeli nalogo, da razdelijo mandate manjšinskim strankam, 
je bil predviden še poseben centralni volilni odbor, ki je moral ugotoviti, katera lista je na 
volitvah dosegla določen odstotek glasov. Centralni volilni odbor je seštel glasove 
posameznih list v vseh volilnih okrožjih, da je izračunal odstotke, ki so jih liste dosegle v vsej 
državi. Ko je tako ugotovil večinsko listo, je le-tej avtomatično pripadlo dve tretjini 
mandatov, kar so imenovali tudi »nagrada za večino«, v vsakem volilnem okrožju, tudi tam, 
kjer ta lista ni dosegla 25 %.19 Manjšinskim listam so razdelili preostalo tretjino mandatov po 
Harejevem proporcionalnem sistemu. Volilni odbori po volilnih okrožjih so sešteli glasove 
vseh manjšinskih list in to vsoto delili s številom mest, določenih za manjšinske liste, tj. ena 
tretjina predvidenih mandatov v vsakem volilnem okrožju. Dobljeni količnik je bil manjšinski 
količnik volilnega okrožja. Nato so glasove vsake liste delili z manjšinskim količnikom in 
tako dobili število mandatov za listo. Če po tej delitvi niso bila razdeljena vsa manjšinska 
poslanska mesta, so bila preostala dodeljena listam, ki so po delitvi imele najvišji ostanek. 
Upoštevali so tudi tiste, ki niso dosegle manjšinskega količnika. Izvoljeni so bili tisti 
kandidati s posamezne liste, ki so imeli največ prednostnih glasov, če pa jih nihče izmed 
kandidatov ni imel, so bili izvoljeni po vrstnem redu, kakor so bili vpisani na kandidatni 
listi.20 

Po prejšnjem volilnem sistemu je vsaka stranka v vsakem volilnem okrožju na svoje 
stroške izdelala in razdelila glasovnice, leta 1924 pa so uvedli enotno državno glasovnico, 
tiskano na državne stroške. Določenih je bilo 15 volilnih okrožij, tako da je bilo natisnjenih 15 
vrst glasovnic; vsako okrožje je imelo svojo glasovnico z znaki vseh strank, ki so kandidirale 
v okrožju. Glasovnice so razposlali prefektom, ti pa občinskim upravam, ki so jih razdelile 
volilnim upravičencem.21 Volivec je moral na enotni glasovnici označiti znak stranke, ki jo je 
hotel voliti, hkrati pa je vpisal v posebej označene rubrike še imena ali tekoče številke treh 
kandidatov z liste, ki jo je volil, oziroma dveh kandidatov, če je bilo v okrožju manj kot 20 
mandatov. To so bili prednostni glasovi za posameznega kandidata. Kandidatne liste vsake 
stranke v posameznem volilnem okrožju niso smele imeti več imen kot dve tretjini 
predvidenih mandatov, pa tudi ne manj kot tri. Vsaka stranka je morala kandidirati vsaj v 
dveh volilnih okrožjih, s čimer so bili prizadeti Slovenci, Hrvati in Nemci, ki so vsi spadali 
samo v eno volilno okrožje. Kandidatno listo je moralo podpisati vsaj 300 volivcev in največ 
500. Novi volilni zakon je med drugim spremenil še določilo o pasivni volilni pravici; 
kandidirati so smele osebe, stare nad 25 let (prej je bila najnižja starostna meja 30 let), in vse 
osebe v državnih službah razen prefektov, podprefektov in funkcionarjev državne varnosti.22 

Kot piše Milica Kacin-Wohinz, se je »z odobritvijo reforme volilnega sistema 
italijanska poslanska zbornica odpovedala osnovnim demokratičnim načelom 

                                                 
17 Kacin-Wohinz, »Parlamentarne volitve in politične razmere v Julijski krajini 1921–1924,« 93–94. 
18 Kacin-Wohinz, »Parlamentarne volitve in politične razmere v Julijski krajini 1921–1924,« 94. 
19 Kacin-Wohinz, »Parlamentarne volitve in politične razmere v Julijski krajini 1921–1924,« 94. 
20 Kacin-Wohinz, »Parlamentarne volitve in politične razmere v Julijski krajini 1921–1924,« 94–96. 
21 Kacin-Wohinz, »Parlamentarne volitve in politične razmere v Julijski krajini 1921–1924,« 96. 
22 Kacin-Wohinz, »Parlamentarne volitve in politične razmere v Julijski krajini 1921–1924,« 96. 
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parlamentarnega zastopstva in s tem storila samomor.«23 Acerbov zakon je poleg tega 
spodkopal načelo, da je glas enega volivca enak drugemu. Mussolinijev uspeh, pri vsiljevanju 
te radikalne spremembe preko parlamenta, je bil posledica več faktorjev. Mnogi liberalci 
nikoli niso marali proporcionalnega sistema, saj so ga krivili za izgubo svoje kontrole nad 
parlamentom in za kronično politično nestabilnost povojnih let. Nekatere nasprotnike zakona, 
predvsem socialiste, je ustrahovalo fašistično nasilje in dejstvo, da bi fašizem, če bi bilo to 
potrebno, uporabil nasilje, da bi ostal na oblasti.24 Mussolini je prepričal katoliško cerkev, da 
pritisne na stranko popularov, da sprejmejo zakon.25 Ta stranka je bila vedno znana kot ena od 
najmočnejših zagovornic proporcionalnega sistema. Po Mussolinijevih pritiskih na Vatikan se 
je večina njenih članov vzdržala glasovanja, njena desna struja pa je zbrala 16 glasov za.26 Po 
mnenju zgodovinarja Philipa Morgana, je mnoge v sprejem Acerbovega zakona vodilo 
zmotno prepričanje, da se fašizem da normalizirati in da bo s parlamentarno večino Mussolini 
sprejel dejstvo, da njegova oblast izhaja iz parlamenta in bo prenehal biti odvisen od nasilnega 
in revolucionarnega fašističnega gibanja.27 
 

Parlamentarne volitve 1924 
S kraljevim odlokom, iz dne 25. januarja 1924, je bila razpuščena poslanska zbornica 

in razpisane volitve za 6. april 1924. Veliki fašistični svet je imenoval svoj volilni odbor, ki je 
sprejemal kandidatne predloge pokrajinskih fašističnih organizacij, jih preveril, odbral in 
sestavil listo kandidatov fašistične stranke. Končna odločitev glede kandidatur pa je pripadala 
Mussoliniju. Fašistična stranka se za volitve ni vezala z nobeno drugo stranko, pač pa je na 
svojo listo, za katero se je uveljavilo ime »listone« (velika lista), sprejela tudi posamezne 
pripadnike drugih strank. To stališče je v svojem govoru, 28. januarja 1924, obrazložil 
Mussolini, ki je pojasnil, da se »fašizem ne bo vezal z nobeno stranko, ne glede na to, kako se 
imenuje, pač pa je pripravljen sprejeti na svojo listo zaslužne in veljavne osebe vsake stranke, 
ki hočejo s svojim znanjem in svojimi priznanimi sposobnostmi služiti državi.«28 Fašizem je 
poskušal vase absorbirati čim več profašističnih skupin in uglednih posameznikov, tako kot se 
je npr. že marca 1923 združil z nacionalisti. Za volitve 1924 je fašizem uspel pritegniti trinajst 
profašistično naravnanih popularov, najbolj spektakularen pa je bil triumf listone na jugu, kjer 
je bil fašizem praktično nepoznan pred oktobrom 1922.29 Politika na jugu Italije se je takrat 
vrtela okoli osebnosti, ki so imele ugled v lokalnih skupnostih. Najpomembnejše je bilo, »kdo 
si bil in kakšne so bile tvoje zveze.«30 Mladi parveniji iz fašističnih vrst pa so bili nepoznani, 
pomenili niso ničesar, kakor tudi niso ničesar ponujali. Z vstopom nacionalistov v PNF se je 
stanje sicer izboljšalo, saj so bili nacionalisti na jugu dosti močnejši.31 Za prihajajoče volitve 
so fašisti morali prepričati lokalne veljake, ki so prinašali glasove, da PNF predstavlja 
najboljšo povezavo do centralne vlade, s čimer bi prišli do državnih sredstev. S tem so fašisti 
prevzeli prakso liberalcev.32 Cena, ki so jo morali plačati za to, je bilo žrtvovanje radikalne 
politike, ki jo je PNF pripravljal za to področje, in sprejetje prej opisane klientelistične 
politike italijanskega juga.33 

Fašistična večinska lista je bila sestavljena že v februarju in je imela 356 kandidatov, 
                                                 
23 Kacin-Wohinz, »Parlamentarne volitve in politične razmere v Julijski krajini 1921–1924,« 96. 
24 Pollard, The Fascist Experience in Italy, 50. 
25 De Grand, Fascist Italy and Nazi Germany, 28. 
26 Pollard, The Fascist Experience in Italy, 50. 
27 Morgan, Italian Fascism, 82. 
28 Kacin-Wohinz, »Parlamentarne volitve in politične razmere v Julijski krajini 1921–1924,« 97. 
29 Pollard, The Fascist Experience in Italy, 15. 
30 Morgan, Italian Fascism, 88. 
31 Morgan, Italian Fascism, 88. 
32 Morgan, Italian Fascism, 89. 
33 Morgan, Italian Fascism, 88. 
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kolikor jih je moralo biti izvoljenih, od teh je bilo 264 članov fašistične stranke, okrog 25 
liberalcev desne struje, 25 socialnih demokratov, nekaj članov Zveze bojevnikov in invalidov 
ter nekaj disidentov ljudske stranke. Opozicijske stranke so bile mnenja, da so bili fašisti 
prisiljeni jemati na svojo listo tudi nefašiste, ker ne bi dobili dovolj glasov, če ne bi bilo na 
njej nekaterih pomembnih imen iz italijanskega političnega sveta, ki so bila magnet za volilno 
telo, po drugi strani pa so menile, da fašistična stranka sploh nima toliko sposobnih mož, da bi 
zasedli kar 356 poslanskih mest.34 Vse druge stranke, tudi liberalna in socialdemokratska, ki 
sta privolili na kandidaturo njunih članov na fašistični listi, so nastopile na volitvah 
samostojno. Šle so v medsebojni boj za 179 poslanskih mest, prepuščenih manjšinskim 
strankam. Minister Acerbo je 7. februarja 1924 vse podprefekture opozoril, naj lokalne oblasti 
pozorno kontrolirajo sestavo manjšinskih kandidatnih list, da ugotovijo, če imajo te liste 
kandidate, ki so močno priljubljeni pri množicah. O morebitnih takih primerih bi morali 
obvestiti notranje ministrstvo, da bi slednje poskrbelo za njihovo vključitev na večinsko 
listo.35 

Nefašistične stranke, ki so ostale samostojne v času volitev 1924, so bile: dve 
socialistični stranki, komunisti, republikanci, populari in južna liberalna opozicija, ki sta jo 
predstavljala Amendola in Nitti.36 Opozicija je bila šibka in nesposobna organizirati enotno 
fronto proti fašizmu, njena največja slabost pa je zagotovo bila brezupna razdeljenost 
delavskega gibanja na kar tri različne, druga drugi nasprotne stranke.37 Vsa ta dejstva so 
govorila fašizmu v prid in njegova zmaga na volitvah je bila pričakovana. Ni pa bilo 
pričakovano, da bodo fašisti dobili ne samo dve tretjini sedežev v parlamentu, temveč tudi 
dve tretjini glasov.38 Fašistična lista ni uspela v Milanu in Torinu, je pa bila bolj ali manj 
zmagovita v preostalih delih države, predvsem v ruralnih območjih, kjer so s terorjem 
učinkovito razbili socialistična gibanja.39 Kot sem že omenil, je velikanski uspeh dosegla na 
jugu. Seveda so k fašistični zmagi precej pripomogle različne oblike ustrahovanja, političnega 
nasilja in cenzure, ki se jih je fašizem posluževal v dveh letih pred volitvami in tudi med 
samimi volitvami. Kljub temu je vredno omeniti, da je bil med določenim delom srednjega 
razreda prisoten občutek, da je Mussolinijeva vlada prinesla politično stabilnost in da je bilo 
izboljšanje italijanskega gospodarstva zasluga fašizma (v resnici je na to vplivalo splošno 
izboljšanje svetovne ekonomije; malce ironično je, da je le-to pomagalo okrepiti fašizem v 
Italiji in demokracijo v weimarski Nemčiji hkrati).40 Kljub temu je bilo za zmago na volitvah 
še vedno ključnega pomena demoraliziranje antifašističnih kandidatov in volivcev z uporabo 
nasilja, ali vsaj grožnjo uporabe nasilja. Antifašisti, kot npr. voditelj in kandidat socialistične 
unitarne stranke Turati, ki je v predvolilnem govoru že 20. januarja jasno opozarjal, da bo 
volilna svoboda zelo omejena in da bodo fašisti svoje dosegli po nesvobodni in nezakoniti 
poti, so se tega jasno zavedali.41 Mussolini je sicer ukazal, da za časa volitev ustrahovanja ne 
sme biti (bil je prepričan, da bo tako ali tako pridobil večino po novem volilnem zakonu), 
fašistični voditelji (predvsem v provincah) pa kljub temu niso oklevali pri uporabi nasilja, da 
bi si zagotovili zmago. Italo Balbo, znan fašistični voditelj v Ferrari, naj bi svojim ljudem 
naročil, da napadejo prvega volivca, ki bo zapustil volišče, in ga, četudi bi glasoval za njih, 
brutalno pretepejo pred vsemi, kričoč: »Prasec, glasoval si za socialiste!« S tem bi poslali 
sporočilo ostalim volivcem. Po mnenju Balba, si tako nihče ne bo upal glasovati proti 

                                                 
34 Kacin-Wohinz, »Parlamentarne volitve in politične razmere v Julijski krajini 1921–1924,« 97–98. 
35 Kacin-Wohinz, »Parlamentarne volitve in politične razmere v Julijski krajini 1921–1924,« 98. 
36 Morgan, Italian Fascism, 90. 
37 Pollard, The Fascist Experience in Italy, 51. 
38 Pollard, The Fascist Experience in Italy, 50. 
39 De Grand, Fascist Italy and Nazi Germany, 28. 
40 Pollard, The Fascist Experience in Italy, 50. 
41 Kacin-Wohinz, »Parlamentarne volitve in politične razmere v Julijski krajini 1921–192,« 104. 
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fašistom.42 
V takšnih okoliščinah so torej potekale volitve 6. aprila 1924. Italija je bila za volitve 

razdeljena na 15 volilnih okrožij, ki so se – razen dveh – skladala z mejami zemljepisnih enot 
– dežel (regioni). Izmed 12.069.336 vpisanih volivcev jih je bilo 586.483 v emigraciji, 
129.884 pa pod orožjem, torej je volilno pravico lahko uporabilo le 11.352.949 volilnih 
upravičencev ali 29,38 % vseh prebivalcev (ženske niso imele volilne pravice).43 Volilo je 
7.614.451 volivcev, kar znaša 63,1 % vseh vpisanih volivcev, oziroma 63,8 % tistih volivcev, 
ki so na dan volitev lahko glasovali. Veljavnih je bilo 7.165.502 glasov ali 94,1 %, od teh pa 
7.021.551 učinkovitih, oddanih listam, ki so dosegle enega ali več mandatov. Fašisti so dobili 
4.653.488 glasov, oz. 64,9 %. Najvišja udeležba je bila v deželi Puglie (81,6 %), najnižja v 
Abruzzih (54,3 %). Nastopilo je 13 političnih strank, ki so združevale 23 struj. Predložile so 
skupno 133 kandidatnih list s 1306 kandidati, oziroma s 1247 kandidati, če odštejemo 65 
oseb, ki so kandidirale v dveh volilnih okrožjih.44 V vseh okrožjih so nastopile le fašistična 
stranka, stranka socialistov unitarcev in ljudska stranka. Druge stranke so predložile 
kandidatne liste v tistih okrožjih, kjer so računale na uspeh. Socialistična stranka 
maksimalistov in komunistična stranka nista kandidirali v dveh volilnih okrožjih. Fašistična 
stranka je v vseh volilnih okrožjih dobila okrog 2.176.000 glasov več kot vse manjšinske 
opozicijske liste skupaj. Več kot polovico tega viška je dosegla v južni Italiji, medtem ko je v 
volilnih okrožjih severne Italije prevladala opozicija. Glasovi za fašistično listo so 
progresivno rasli od severa proti jugu.45 

Centralni volilni odbor je 24. maja 1924 predložil poslanski zbornici listo vseh 375 
fašističnih poslancev, da bi jo v celoti potrdila. Poslanec Giacomo Matteotti je v imenu 
socialistične skupine nasprotoval temu postopku in v svojem improviziranem govoru razkril 
nezakonitost volitev.46 Ta govor je Matteotti plačal z življenjem, ugrabili so ga 10. junija 1924 
in ga umorili nekje v okolici Rima. Zaradi tega umora, ki je ogorčil javnost in spravil v ostro 
opozicijo vse manjšinske parlamentarne skupine (t. i. aventinska opozicija), je fašizem 
doživljal zelo kritične trenutke, dokler ni januarja 1925, po Mussolinijevem grozilnem govoru 
v parlamentu, prestopil v fazo odkrite diktature, v naslednjih mesecih pa je fašistična 
vladavina odpravila še zadnje ostanke demokratičnih ustanov v Italiji.47 Ta t. i. Matteottijeva 
kriza je bila zelo resen preizkus za fašistično oblast. Mussolini se je ustrašil in bi odstopil, če 
bi kralj to zahteval, kar pa se ni zgodilo, s čimer je kralj pokazal, da konservativne sile, niti po 
tem dogodku, niso nameravale zapustiti Mussolinija. Deloma zaradi strahu pred morebitno 
prerojeno levico in deloma v upanju, da bodo lahko izkoriščali Mussolinijeve slabosti in imeli 
v prihodnje več vpliva nad njim.48 

Za naslednje parlamentarne volitve v Italiji, 24. marca 1929, ni bil več v veljavi niti 
proporcionalni niti večinski volilni sistem. Šlo je prej za plebiscit kot za volitve, saj so volivci 
smeli samo z »da« ali »ne« odgovoriti na vprašanje: »Se strinjate z listo poslancev, ki jih je 
določil veliki fašistični svet?«49 Z veliko večino so volivci odgovorili z »da«. Podoben 
plebiscit se je potem odvil tudi marca 1934 z enakim rezultatom. Prvi je ustvaril precej hrupa, 
medtem ko je drugi minil skoraj neopazno, pri obeh pa je šlo za nekakšno javno manifestacijo 
nacionalne enotnosti in poskus prikaza ogromnega napredka v primerjavi s politično 

                                                 
42 Corner, »Plebiscites in Fascist Italy,« 175. 
43 Kacin-Wohinz, »Parlamentarne volitve in politične razmere v Julijski krajini 1921–1924,« 114. 
44 Kacin-Wohinz, »Parlamentarne volitve in politične razmere v Julijski krajini 1921–1924,« 114–115. 
45 Kacin-Wohinz, »Parlamentarne volitve in politične razmere v Julijski krajini 1921–1924,« 115. 
46 Kacin-Wohinz, »Parlamentarne volitve in politične razmere v Julijski krajini 1921–1924,« 141. 
47 Kacin-Wohinz, »Parlamentarne volitve in politične razmere v Julijski krajini 1921–1924,« 142. 
48 Blinkhorn, Mussolini and Fascist Italy, 25. 
49 Kacin-Wohinz, »Parlamentarne volitve in politične razmere v Julijski krajini 1921–1924,« 142. 
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fragmentacijo predfašistične Italije.50 Plebiscita seveda nista potekala v normalnih 
demokratičnih okoliščinah in sta samo potrjevala, da so v Italiji na oblasti fašisti, česar 
praktično nihče več ni postavljal pod vprašaj. Plebiscit leta 1929, ki se je zgodil v času 
lateranskega pakta in konkordata s cerkvijo, lahko štejemo kot začetek stabilizacije režima. 
Mussolini je v času nekaj dni vsem pokazal, da ima »na svoji strani tako Boga kot italijanski 
narod.«51 

 
Sklep 

S spremembo volilnega sistema, ki je fašistom skupaj z ustrahovanjem nasprotnikov 
praktično zagotavljal zmago na volitvah in dvotretjinsko večino, je fašizem dosegel svoj 
kratkoročni cilj, utrditev oblasti. Acerbov zakon in volitve 1924 sta bila produkt pragmatične 
taktike, ki je bila alternativa radikalni ideji »drugega revolucionarnega vala«, ki so jo 
zagovarjali ekstremisti, vzgojeni v duhu skvadrizma. Ta pragmatična taktika, ki se je 
poskušala čim bolje prilagajati okoliščinam, v katerih se je fašizem znašel po letu 1922, se je 
v končni fazi obrestovala, čeprav bi lahko potek dogodkov hitro šel v drugo smer. Predvsem v 
primeru večje organiziranosti delavskega gibanja in večje enotnosti znotraj njegovih vrst, bi 
lahko leto fašizmu nudilo dosti večji odpor. Prav tako bi se stvari lahko odvile drugače, če bi 
proti fašizmu nastopile konservativne sile, cerkev ali sam kralj. A te sile ali niso bile dovolj 
močne in enotne ali preprosto niso hotele ustaviti Mussolinija. Tako je bil Acerbov zakon, 
podlaga fašističnemu volilnemu sistemu, navsezadnje izglasovan v parlamentu. 

Kar se tiče samih volitev, je fašistična lista s pomočjo nefašističnih uglednih 
kandidatov uspela doseči presenetljivo visok rezultat, h kateremu pa je močno pripomoglo 
tudi fašistično nasilje in nenehna grožnja z le-tem, s katero so se morali soočati podporniki 
opozicije. Ne glede na določene kompromise in na pričakovanja normalizacije s strani 
nefašistov, so se fašisti posluževali terorja in političnega nasilja, kadarkoli se jim je to zdelo 
potrebno. Njihovo ideologijo sta definirala totalitarizem in militarizem, kakor tudi prezir do 
parlamentarne politike in liberalne demokracije, zaradi česar do normalizacije tudi ni moglo 
priti. 
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Stabilizacija južnega odseka vzhodne fronte po stalingrajski tragediji: 
Mansteinov »čudež na Donjecu«  

 
Povzetek 

Wehrmacht je poleti in jeseni leta 1942 nenadzorovano prodrl globoko na Don, Volgo 
in Kavkaz. Z zlomom ukleščene šeste armade je mit o nepremagljivosti nemške vojske 
dokončno izpuhtel. Zdelo se je, da bo blamaži na Volgi sledila še nepopisno večja katastrofa 
na Kavkazu. V tem primeru bi bila zapečatena usoda 1,5 milijona vojakov, kar bi povzročilo 
popolno uničenje nemškega južnega armadnega krila. Vojna na vzhodu bi bila končana v 
nekaj mesecih. Na videz nerešljivo situacijo je razrešil pruski strateg Erich von Manstein. S 
serijo briljantnih taktičnih manevrov je s Kavkaza evakuiral svoje enote in s šokantnima 
protiofenzivama v Donskem bazenu in okrožju Harkova ter Belgoroda zopet stabiliziral 
fronto. Vojna iniciativa je prešla ponovno na nemško stran. Oder za Kursk je bil pripravljen. 

 
Abstract 

In the summer and autumn of 1942, the Wehrmacht advanced uncontrollably to the the 
Don, the Volga and the Caucasus. When the jammed sixth army collapsed, the myth of the 
invincibility of the German army finally evaporated. It seemed that after the tragedy on the 
Volga river, another even greater catastrophe would follow in the Caucasus. In that case, the 
destiny of 1.5 million soldiers would be sealed, which would result in the total destruction of 
the German southern army wing. The war on the East would be over in a few months. The 
seemingly irresolvable situation was resolved by the Prussian strategist Erich von Manstein. 
With a series of brilliant tactical manoeuvres, he pulled out his army units from the Caucasus 
and started two shocking counteroffensives in the Donetsk pool and the district of Kharkov 
and Belgorod, which resulted in stabilizing the front. The war initiative was passed to the 
German side again. The stage for Kursk was set. 

 
Ključne besede: Erich von Manstein, Stalingrad, umik s Kavkaza, protiofenziva pri Harkovu, 
stabilizacija vzhodne fronte. 
 

*** 
 

»The Other Side of the Hill« in povojni pogledi 
Britanski vojaški zgodovinar Basil Henry Liddell Hart je ob koncu druge svetovne 

vojne pričel s temeljitim zasliševanjem najpomembnejših vojaških osebnosti, ki so pripadale 
poveljniški strukturi nemške vojske in v glavnem zvesto sledile surovim ciljem 
ekspanzionistične politike Hitlerjevega rajha. Rezultat pogovorov je bilo izdano delo,1 ki je 
osvetlilo zlasti nemško stran povojnih pogledov na usodno dogajanje v letih 1939–1945.2 Med 
Hartovimi3 zaslišanci se je znašel tudi pruski generalfeldmaršal Fritz Erich Georg Eduard von 

                                                 
1 The Other Side of the Hill: Germany's Generals, Their Rise and Fall, With their own Account of Military 
Events, 1939–1945. Delo je izšlo pri londonski založbi Cassel leta 1951.  
2 Siter, Vojaški načrt Ericha von Mansteina, 3.  
3 Liddell Hart je bil namreč tisti, ki je v povojno vojaško zgodovinopisje prvi vrisal življenjsko podobo in 
vojaške dosežke tega izjemno nadarjenega vojaškega stratega, o katerem je bilo še nedavno nazaj znano 
presenetljivo malo. Na podlagi razgovorov je Mansteina ocenil z naslednjo trditvijo: »Najsposobnejši izmed 
vseh nemških generalov je bil najverjetneje feldmaršal Erich von Manstein. To je bil sklep večine tistih, s 
katerimi sem razpravljal o vojni - od Rundstedta naprej.« Hart, The Other Side of the Hill, 79. Wilhelm Keitel, 
šef Oberkommando der Wehrmacht (v nadaljevanju: OKW), je v svojih spominih zapisal, da je Hitlerju tekom 
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Lewinski, bolje poznan kot Erich von Manstein, ki je v začasni zaporni celici v Hamburgu, 
leta 1949 čakal na pričetek odmevnega sojenja – zadnjega v seriji sodnih procesov zoper 
najvišje generale Wehrmachta, proti kateremu sta zlasti ostro protestirala celo Winston 
Churchill in britanski parlament.4 Večina najuglednejših vojaških zgodovinarjev in 
strokovnjakov5 si je dandanes enotna v mnenju, da je bil pruski feldmaršal največji strateški in 
taktični genij nemške vojske. Nekateri so celo prestopili te okvirje in ga oklicujejo za 
najsposobnejšega poveljnika druge svetovne vojne. Benoît Lemay, avtor feldmaršalove 
biografije, je med drugim zapisal, da je v sebi posedoval ogromen talent za izvajanje taktike 
»mobilne vojne«6 (Bewegungskrieg), s pomočjo katere je nasprotniku pogostoma s precej 
manjšimi silami prizadejal hude izgube in pri tem dosegal odmevne dosežke, ki so na 
številnih vojaških izobraževalnih ustanovah še dandanes predmet temeljitih poglabljanj in 
proučevanj.7  
 

Z zahoda na vzhod: začetni uspehi Barbarosse  
 Von Manstein se je v kompleksni poveljniški hierarhiji vojaškega stroja nacistične 
Nemčije v svet Wehrmachtove slave izstrelil s sicer drzno (kar je bilo po godu zlasti prvemu 
državniku nemškega rajha), vendar izjemno domiselno ofenzivno idejo, ki se je rezultirala v 
posodobljenem načrtu primera Rumeno (kodno ime za pričetek nemške zahodne invazije). 
Famozni Mansteinov »zamah s srpom« (Sickle Cut / Sichelschnitt), kot ga je po vojni 
poimenoval borbeni Sir Winston Churchill, je v nekaj več kot desetih dneh na območju držav 
Beneluksa in v Franciji napravil to (prodor do Rokavskega preliva in zavzetje tamkajšnjih 
ključnih pristanišč), kar nemški pehoti v prvi svetovni vojni ni uspelo v razdobju štirih let. 
Poglavitna taktika presenečenja – skrivnostni preboj težkih oklepnikov in ostalih 
mehaniziranih vozil čez gosto porasle in domnevno neprevozne Ardene – se je izkazala za 
ogromen in nepojmljiv uspeh. Čeravno se Velika Britanija navkljub siloviti zračni ofenzivi 
Göringove Luftwaffe še vedno ni pustila pokoriti vojaški agresiji Hitlerjeve Nemčije, je bilo 
leto 1940, gledano z vojaškega in političnega vidika, nadvse uspešno.8 Natanko leto dni po 
padcu Francije se je Wehrmacht odločil za najdrznejši in hkrati tudi največji vojaški podvig 
dotlej. Na isti dan leta 1941, ko je 129 let nazaj Napoleonova velika francoska armada 
vstopila na rusko ozemlje, se je malo čez 3. uro ponoči9 pričela v celinski Evropi odvijati 

                                                                                                                                                         
vojne in številnih kriznih situacij kar trikrat predlagal, naj ga na položaju načelnika OKW zamenja z 
Mansteinom, ki naj bi po njegovem mnenju imel izjemen talent. Predlagano je bilo tudi, da bi Alfreda Jodla 
(glavno vodjo štabnega oddelka za vojne operacije OKW) ali Franza Halderja (načelnika armadnega 
generalštaba Oberkommando des Heeres; v nadaljevanju: OKH) zamenjali z Erichom. Zaradi Hitlerjeve bojazni 
pred feldmaršalovo močno avtoriteto, neodvisno držo, jasnim in neposrednim izražanjem svojega mnenja ter 
velikim spoštovanjem, ki so mu ga izkazovali preostali poveljniki, se ni zgodilo nič od naštetega. Danes je prav 
tako razkrito, da so pruskemu feldmaršalu v primeru uspešnega atentata nad nemškim diktatorjem ponujali 
položaj vrhovnega poveljnika Wehrmachta. Pod Mansteinom bi med drugimi bila pripravljena zvesto služiti tako 
Rommel kot tudi von Kluge. Stahlberg, Bounden Duty, 339, 359. Lemay, Erich von Manstein, 8; Keitel, In the 
Service of the Reich, 58, 193, 214. Tudi generala Warlimont in Blumentritt sta pritrdila, da je bil Manstein 
»najbolj briljanten strateg izmed vseh naših generalov«, general Siegfried Westphal pa je k temu še dodal, »da je 
Manstein izmed vseh generalštabnih oficirjev v splošnem pogledu posedoval največje strateške in vojaške 
talente«. Identično mnenje sta delila tudi tedanji najstarejši aktivni nemški feldmaršal Gerd von Rundstedt in 
generalpolkovnik Heinz Guderian. Enako cenjen in spoštovan pa je bil tudi med sovjetskimi maršali, najočitneje 
pri Zhukovu, Malinovskemu in Kalinovemu, ki so v svojih spominih priznali, da so se ravno njega najbolj bali. 
Guderian, Panzer Leader, 302; Lemay, Erich von Manstein, 4. Povzeto po: Brett-Smith, Hitler's Generals, 234. 
4 Knopp, Hitlers Krieger, 238.  
5 Poleg Harta se mednje uvrščajo tudi John Keegan, Christian Schneider, David Irving, Albert Seaton, Benoît 
Lemay, Guido Knopp, Samuel W. Mitcham, Andreas Hillgrüber, Dana V. Sadarananda, John Erickson in drugi. 
6 Manevrski tip vojne (op. a.). 
7 Lemay, Erich von Manstein, 1-2. 
8 Siter, Vojaški načrt Ericha von Mansteina, 29, 31, 35, 81. 
9 Natančneje ob 03.15 po nemškem poletnem času, ko so Nemci pričeli s težkim artilerijskim obstreljevanjem 
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najusodnejša vojaška kampanja. Operacija Barbarossa, ki jo je OKW preko šifre »Dortmund« 
potrdil že v noči na 20. junij 1941, je na 1.800 kilometrov dolgi fronti od Baltika do Črnega 
morja v ideološki boj gromozanskih razsežnosti pognala približno 3,2 milijona vojakov rajha 
in njegovih zaveznic. Največja invazijska sila v vsej zgodovini se je kljub številnim 
logističnim težavam, čedalje večjim izgubam,10 vremenskemu stanju11 in strateškim napakam, 
proti koncu novembra 1941 prebila do vrat šokirane Moskve.12 Guderian se med drugim 
spominja, kako se je izvidniškim enotam njegove 2. tankovske armade 27. novembra uspelo 
približati na 23 km severozahodno od Moskve, medtem ko sta bili Hoeppnerjeva 4. in 
Reinhardtova 3. tankovska armada v noči na 6. december oddaljeni le še 32 km severno od 
Kremlina.13 Ob koncu novembra je bil Hoeppner, kasnejši aktivist v »julijski zaroti« (atentat 
na Hitlerja v njegovem glavnem štabu v Volčjem brlogu), samo še 16 km vstran od 
zahodnega obrobja prestolnice oz. 26 km od mestnega središča. Nek izgubljeni esesovec, ki 
ga je nemudoma zatem sicer resda pokončala patrulja NKVD, naj bi se z motorjem v hudi 
megli zapeljal celo v moskovsko središče – od Kremlina naj bi ga ločili trije kilometri. 
Medtem so lahko ostali premraženi vojaki z daljnogledi opazovali barvite kupole Kremlina.14 
Toda tudi to ni zadostovalo. V decembru 1941 je bila bitka za glavno mesto za vselej 
izgubljena in nacisti so se prvič v vojni znašli na strani poražencev. Kot se je izkazalo 
kasneje, je to postal kontinuirani vzorec. 
 17. septembra 1941, natanko dva dni pred usodnim polomom sovjetske vojske v 
Ukrajini in padcem Kijeva (najstarejše in tretje največje mesto v Sovjetski zvezi), kjer so 
Nemci v največjem obkolitvenem manevru popolnoma uničili 4 sovjetske armade in pri tem 
zajeli osupljivih 667.000 ujetnikov, je Manstein v Nikolayevu prevzel poveljstvo nad 11. 
armado.15 V naslednjih 10 mesecih nadvse izčrpajočega bojevanja je ta bojna grupa z veliko 
vztrajnostjo osvojila strateško pomemben Krim,16 pri čemer je po 250-dnevnem obleganju 
zavzela tudi eno izmed najmočnejših trdnjav na svetu – Sevastopol. Sovjetska utrdba na 

                                                                                                                                                         
sovjetskih obmejnih položajev. Beevor, The Second World War, 231. 
10 Popisni urad nemške vojske je lahko do konca julija preštel 46.000 mrtvih, 1. novembra 1941 je bilo na 
nemški strani mrtvih že 686.000 (od tega kar 145.000 samo v oktobru in novembru), kar je znašalo 20 % 
prvotnega števila mož z vsemi poslanimi nadomestili od pričetka napada. Do konca novembra je številka 
poskočila na 743.000 (23 %), za obdobje do 31. januarja 1942 pa številke kažejo, da je Wehrmacht na vzhodni 
fronti izgubil že 917.985 mož. Erickson, Barbarossa: the Axis and the Allies, 216; Guderian, Panzer Leader, 
256; Overy, Russia's War, 117. Povzeto po: Kriegstagebuch des Oberkommandos der Wehrmacht, 1120–21; 
Glantz, Operation Barbarossa, 156, 174. Povzeto po: Reinhardt, 381. Za nazoren statistični pregled po 
posameznih državah in teatrih vojne o skupnem številu mobiliziranih in žrtev ter zbranega materiala, ki ga je 
ustvarila medvojna vojaška proizvodnja, gl. Winchester, Hitler's War on Russia, 148-161. 
11 Že 6. oktobra je presenetljivo hitro zapadel prvi sneg. 13. novembra 1941, tj. na isti dan, ko je Hitler izdal von 
Bockovi skupini armad Center ukaz, naj zavzame Moskvo, se je temperatura spustila na –22 °C. Vremensko 
stanje in hud mraz sta se še stopnjevala. 4. decembra je bilo na obrobju Moskve že –35 °C. Najnižji temperaturni 
ekstremi so se gibali nekje pri –45 °C. Zgolj zaradi izjemno nizkih temperatur in ogromnega pomanjkanja 
primernih zimskih oblačil je v decembru 1941 za posledicami hudih ozeblin umrlo več kot 100.000 nemških 
vojakov. Overy, Russia's War, 113; Glantz, Operation Barbarossa, 158, 169; Winchester, Hitler's War on 
Russia, 64; Bellamy, Absolute War, 316. 
12 Bellamy, Absolute War, 179–183; Beevor, The Second World War, 228, 230–231; Kershaw, Hitler, 580; 
Overy, Russia's War, 72. Za izjemno kvaliteten pregled frontnega dogajanja v sosledju z bližnjimi operacijami 
izpred Moskve v letu 1941 in začetku 1942 gl. Bellamy, Absolute War, 301–350. 
13 Guderian, Panzer Leader, 255, 259. 
14 Bellamy, Absolute War, 315, 317; Winchester, Hitler's War on Russia, 66; Beevor, The Second World War, 
287. Overy trdi, da so bile najhitrejše izvidniške enote oddaljene zgolj 19 km od centra Moskve. Overy, Russia's 
War, 115. 
15 Manstein, Lost Victories, 205; Mitcham, The Rise of the Wehrmacht 2, 473, 485–486; »Nemške čete zasedle 
Kijev in Poltavo; Kijev – prestolnica Ukrajine najlepše rusko mesto.« Slovenec, 21. september 1941, 1–2. 
16 Za podroben pregled vojaških operacij na Krimu glej: Manstein, Lost Victories, 204–260. Krajša analiza 
krimskih operacij se nahaja tudi v: Forczyk, Erich von Manstein: Leadership - Strategy - Conflict, 20–25. 
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skrajnem južnem delu krimskega polotoka ob Črnem morju je po ogorčenih spopadih in 
fanatični požrtvovalnosti rdečearmejcev izobesila belo zastavo 4. julija 1942, ko je 
kapituliralo preostalih 30.000 mož.17 Mansteinova armada je zabeležila približno 24.000 
mrtvih. Za vse njegove zasluge na Krimu ga je Hitler 1. julija 1942 povzdignil v nemškega 
generalfeldmaršala, za vsakega udeleženca, ki se je udeležil tega zmagovitega pohoda, pa je 
dal izdelati medaljo z vrisanim krimskim ščitom.18 Zgolj 9 dni pred padcem omenjenega 
polotoka je enako storil tudi z Erwinom Rommlom, ki je oblegal in na koncu zavzel trdnjavo 
v Tobruku.19  
 

Silno poslabšanje situacije na Volgi: šesta armada ostaja v Stalingradu 
 Popolnoma v nasprotju s prvotnimi operacijskimi načrti se je pruski strateg vrnil na 
južni odsek vzhodne fronte šele 24. novembra 1942, tj. na svoj 55. rojstni dan. Neobetavna in 
skrajno zaskrbljujoča poročila iz stalingrajskega sektorja20 sovjetsko-nemške fronte niso 
dopuščala dolgotrajnega praznovanja ali kakršnegakoli pretiranega veselja.21 Dan pred tem, ko 
je von Manstein dobil ukaz naj zapusti leningrajski sektor in skupaj s svojim štabom 
prevzame vrhovno poveljstvo nad armadno skupino Don,22 je vrhovno sovjetsko poveljstvo (v 
nadaljevanju: STAVKA) izvedlo silovito protiofenzivo na šibke in slabo varovane boke 
Paulusove 6. armade (operacija Uran), ki je – potisnjena globoko v središče porušenega mesta 
– v pouličnih bojih že močno krvavela.23 Kako zelo sta se Slovenski poročevalec in Pravda po 
katastrofi sil osi v prestolnici na Volgi zmotili v podajanju svojih optimističnih in pretiranih 
napovedi o vojnem razpletu, je postalo znano šele tedaj, ko je Erich von Manstein na veliko 
presenečenje Sovjetov začel s svojo nepričakovano protiofenzivo. »Nemška hitlerjevska 
armija in ves hitlerjevski aparat je izkrvavel« in »to pot Rdeča armada ne bo dala iniciative iz 
rok vse dotlej, dokler ne bo zadnji fašistični vojak izgnan s sovjetske zemlje,« je bilo med 
drugim zapisano v poročilu Informacijskega vestnika OF.24 Z uničenjem 6. armade je 
Hitlerjev vojaški stroj začasno sicer resda izgubil iniciativo v bojevanju s Sovjetsko zvezo, 
vendar nemška vojska še nikakor ni bila premagana. Sledila je uspešna reorganizacija enot in 
stabilizacija fronte ter ponovni prevzem vojaške pobude. Ne glede na to, kako 
demoralizirajoče je vplivala izguba celotne armade v začetku leta 1943, ki jo je Hitler zaradi 
ogromne simbolike pustil nalašč umreti, se nemška vojska ni zlomila. V naslednjih mesecih 
so na čelu z von Mansteinom uprizorili serijo izvrstnih taktičnih manevrov, s katerimi so 
popolnoma preslepili sovražnika, rešili južni odsek vzhodne fronte in na koncu prešli celo v 
veliko protiofenzivo. 

                                                 
17 Manstein, Lost Victories, 204, 258. V teh zadnjih operacijah na jugu polotoka je 11. armada zajela 95.000 mož 
in ogromno ostalega materiala. Lemay, Erich von Manstein, 236. 
18 Seaton, Der russich-deutsche Krieg, 196–197. 
19 Lemay, Erich von Manstein, 237. 
20 Mansteinovega izjemnega podviga, s katerim je rešil oz. stabiliziral južno krilo nemške vojske na vzhodni 
fronti, ni mogoče pojasniti, ne da bi se oris vsaj delno prepletal z razvojem dogodkov in nastankom krizne 
situacije v stalingrajskem sektorju fronte (op. a.).  
21 Manstein, Lost Victories, 272; Stahlberg, Bounden Duty, 214. 
22 Novoustanovljena bojna formacija na obeh straneh Stalingrada je v svojem organizacijskem sestavu poleg 
Hothove 4. oklepne armade vključevala tudi 3. romunsko in obkoljeno 6. armado. Glavna Mansteinova naloga je 
bila okrepitev oslabljene fronte južno in zahodno od Stalingrada, s čimer bi lahko uspešno zavarovali zaledje 
armadne skupine A, ki je med drugim na Kavkazu prav tako dosegla svoj ofenzivni limit. V sosledju s tem pa je 
njena primarna naloga postala tudi problematično reševanje ukleščene 6. armade. Uspeh reševalne akcije je bil 
na obzorju, vendar se je na koncu zaradi Hitlerjevih vojaških, političnih in gospodarskih protiargumentov 
izjalovil. K neuspehu je veliko pripomoglo tudi uničenje italijanske 8. armade vzdolž reke Don, v sredini 
decembra 1942 (operacija Mali Saturn), zaradi česar je kasneje padel tudi Vorošilovgrad (današnji Lugansk). 
Glantz, Colossus Reborn, 40; Kershaw, Hitler, 677; Lemay, Erich von Manstein, 299–300. 
23 Manstein, Lost Victories, 272; Bellamy, Absolute War, 532–537. 
24 »Začetek velike sovjetske ofenzive na vzhodni fronti.« Slovenski Poročevalec, 2. december 1942, 1–2.  



 
 
 
 

Daniel Siter 
 

 
76 

 

Na božični večer 1942 so si sestradani in premraženi možje obkoljene armade s 
solzami v očeh prepevali »Stille Nacht, heilige Nacht«. Tedaj jim je bilo namreč že jasno, da 
je vsega konec.25 Ne glede na to, kako huda in nečloveška situacija je bila znotraj 
»stalingrajskega kotla,« sta Manstein in OKW nekje v začetku januarja 1943 prišla do krute 
ugotovitve: 6. armada je bila za vedno izgubljena in je ni bilo več mogoče rešiti. Kljub temu 
pa je morala z nadčloveškimi napori poskušati vzdržati čim dlje in prikovati nase maksimalno 
število sovražnikovih enot.26 Na kocki ni bila samo pogubljena Paulusova armada, temveč 
celotna nemška linija južno od Stalingrada (armadni skupini A in Don). Posledično feldmaršal 
ni imel več izbire: če je želel rešiti nemške enote, ki so bile zakoličene na južnem odseku 
ruske fronte, je ukleščeno armado preprosto moral žrtvovati.27 Manstein je že takoj po 
prevzemu nove armadne skupine Don, na srečanju z njegovim načelnikom in namestnikom, 
24. novembra 1942, pravilno napovedal, da Rdeča armada ne želi uničiti samo obkoljene 
armade v Stalingradu, temveč tudi enote, ki so prodrle globoko na Kavkaz. V primeru, da bi 
sovjetski armadi uspelo izvesti sunkovit ofenzivni sunek iz Stalingrada proti ustju Dona pri 
Rostovu, bi razklala zaledne komunikacijske in logistično-preskrbovalne linije armadne 
skupine A (17. in 1. oklepna armada) in Don (poleg 6. nemške in 4. romunske armade), ki sta 
še vedno tvorili celotno nemško južno krilo vzhodne fronte. Potencialni sovjetski prodor do 
»prestolnice na Donu« (Rostov je namreč predstavljal ključni izhodni koridor za enote na 
Kavkazu in glavno arterijo celotnega južnega krila nemške vojske ter povezavo med Ukrajino 
in nadaljnjim vzhodom) bi v primerjavi z dogodki v Stalingradu pomenil mnogo večjo 
tragedijo: zaprtje in obkolitev nemških »kavkaških armad« (skupno približno neverjetnih 1,5 
milijona vojakov oz. skorajda polovico vseh namenjenih sil na začetku Barbarosse) in popolni 
zlom južnega krila.28 Feldmaršalove ocene zagotovo niso pretirane, ko je zapisal, da bi Sovjeti 
z uničenjem južnega krila zapečatili tudi usodo vseh preostalih nemških enot na vzhodu 
(Ostheer). Vojna, vsaj na vzhodu, bi lahko bila končana v nekaj mesecih.29 Ko je Hitler konec 
novembra 1942 pozno ponoči telefoniral Mansteinu, ki je od svojega firerja na tem odseku 
fronte zahteval svobodno operativno poveljevanje (neuspešno), je od diktatorja prvič slišal 
nerealne fantazijske načrte in blazne obljube o prodoru skozi Palestino v Indijo.30 

 
Kavkaz – ponovitev Stalingrada?  

 Če je imela nemška vojska v tistem kriznem času dovolj izurjeno vojaško figuro, ki bi 
bila sposobna rešiti skrajno problematično situacijo na jugu fronte, je bil to nedvomno von 
Manstein.31 28. decembra 1942 je Hitler nerad, vendar zaradi grožnje po vnovični katastrofi, 
vendarle podal delno dovoljenje za umik armadne skupine Don in Kleistove skupine armad A 
na nove pozicije (linija Konstantinovsk-Salsk-Armavir). Tudi močno izpostavljena 1. oklepna 
armada, ki se je zadrževala na vzhodnem krilu skupine armad A, se je lahko vrnila na reko 

                                                 
25 Beevor, The Second World War, 476. 
26 V začetku decembra 1942 je 6. armada zaradi svoje obkoljenosti vezala nase približno 60 sovražnikovih 
formacij (divizij, brigad ipd.) – tj. 7 armad od skupno 143 formacij, ki so bile zaznane v operativnem prostoru 
armadne skupine Don. Do 19. januarja 1943 je številka še poskočila. V drugi polovici januarja je namreč ujeta 
armada prikovala nase že 90 sovjetskih formacij od skupno 259, ki so tedaj pretile skupini armad Don. 
Nečloveško vztrajanje, zavračanje »prehitre« kapitulacije in nadaljevanje na prvi pogled brezupnega odpora 
Paulusove armade se je, gledano vsaj z vojaškega vidika, zdelo upravičeno in povsem smiselno. Pod vprašanjem 
je bil sedaj celotni južni odsek fronte, zato je bilo ključnega pomena, da armada vzdrži čim dlje. Manstein, Lost 
Victories, 354; Lemay, Erich von Manstein, 306. O pomembnosti vztrajanja in nadaljevanja odpora ukleščene 
armade glej tudi: Deutschland im Kampf, št. 81/82, 9–10.  
27 Beevor, The Second World War, 476; Manstein, Lost Victories, 350; Lemay, Erich von Manstein, 318. 
28 Lemay, Erich von Manstein, 304–305, 326; Stahlberg, Bounden Duty, 228. 
29 Manstein, Lost Victories, 354. 
30 Stahlberg, Bounden Duty, 223–227. 
31 Mitcham, The Rise of the Wehrmacht 2, 663. 
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Kuma, tj. pribl. 100 km od Mosdoka, tik ob gozdnatem vznožju kavkaških gora, kjer se je 
armada zadrževala prej. Stalingrad odslej ni bil več prioriteta. Firer je medtem še vedno 
utopično razmišljal, da bo lahko po končani krizi zopet zavzel Kavkaz.32 Dovoljenje za 
celovito evakuacijo skozi Rostov je bilo izdano šele 27. januarja.33  

V januarju 1943 so sovjetske ofenzive dosegle svoj višek.34 8. januarja je ruska stran 
ponudila »stalingrajskim Nemcem« častno predajo, ki sta jo na Paulusa naslovila Rokossovski 
in Voronov. Kapitulacija, ki je bila dan kasneje zavrnjena, je bila še naprej prepovedana, 
upravičeno pa se postavlja tudi vprašanje, če bi se Sovjeti obljubljenih pogojev dejansko tudi 
držali.35 Ob zori 10. januarja so Sovjeti posledično pričeli z grozovito artilerijsko baražo, ki ji 
je sledila močna tankovska ofenziva (operacija Obroč / Kol'tso), usmerjena proti izboklini pri 
Marinovki na jugozahodu obroča. Fronta je bila na tem delu prebita na več lokacijah.36  

Nekaj je jasno: apetiti Stalina in njegovega vojaškega osebja so se močno povečali. 
Niso se več želeli zadovoljiti samo z uničenjem obkoljene armade v mestu, ki nosi Stalinovo 
ime, temveč so želeli ta uspeh uporabiti kot bazo za nadaljnje velikopotezne ofenzivne akcije, 
ki bi zlomile celotni južni sektor Nemcev in njenih zaveznikov. V sosledju s tem so se močne 
tankovske operacije izvajale tudi na zgornjem območju kavkaške reke Terek, v stepi med 
Terekom in Manytschom, med Volgo in Donom ter v samem Stalingradu.37 Bojna linija na 
naštetih predelih, za razliko od severnega dela fronte, ni bila več v ustaljeni oz. pozicijski 
obliki, temveč je prešla v premično vojskovanje, v okviru katerega je pričel Wehrmacht 
izvrševati ključne defenzivne bitke.38 Medtem se je krizna situacija na Volgi še dodatno 
zaostrila. 16. januarja so z letališča Pitomnik, ki je bil dotlej v nemških rokah, odletela zadnja 
Messerschmittova letala. Že prej pa so Sovjeti pregazili tudi letališči Tacinska (24. decembra 
1942, 200 km od Stalingrada) in 2. januarja 1943 oporišče Morosovska (240 km od 
Stalingrada), pozneje pa še Salsk. Paulusu in njegovim možem je zatem preostal samo še 
Gumrak, majhno in zadnje začasno letališče v bližini Stalingrada, ki ni bilo sposobno 
sprejemati niti velikih transportnih letal in je bilo že prav tako v artilerijskem dometu 
sovražnika.39 Gumrak je bil izgubljen 22. januarja, ko je poslednje letalo odpeljalo zadnjih 19 
ranjencev.40 Po padcu letališča je situacija, zaradi nezmožnosti direktnega dovažanja materiala 
v kotel, postala tako kaotična, da je poveljnik armade že ničkolikokrat prosil za dovoljenje, da 
armada končno kapitulira. Odgovor Hitlerja je sledil še istega dne: »Predaja ne pride v poštev. 
Čete se bodo borile do konca.« Tudi Manstein je nemški vodji preko telefona besno sugeriral, 
naj že končno dovoli kapitulacijo (neuspešno), kar je vodilo v njun medsebojni spor, ki pa ni 
bil prvi in ne zadnji.41 

Medtem ko je 90 sovjetskih formacij čedalje intenzivneje ožilo obkolitveni obroč 
okoli Stalingrada, so vodilni v STAVKI, v sredini januarja 1943, pričeli izvajati ogromno 
                                                 
32 Seaton, Der russich-deutsche Krieg, 251-252; Kershaw, Hitler, 678; Lemay, Erich von Manstein, 328. 
33 Carruthers in Erickson, The Russian Front, 119. 
34 7. januarja je ruske oklepnike ločilo le še 20 km do Novocherkasska, kjer je bil glavni štab armadne skupine 
Don (približno 160 km od Stalingrada). Naslednji dan je Manstein skupaj s svojim osebjem zapustil štab in se 
prestavil na obalo Azovskega morja, v Taganrog (350 km zračne oddaljenosti od Stalingrada). Stahlberg, 
Bounden Duty, 234.  
35 Deutschland im Kampf, št. 81/82, 5; Melentin, Oklopne bitke, 235–236. 
36 Manstein, Lost Victories, 354–355; Beevor, The Second World War, 478; »Nove velike zmage sovjetskega 
orožja.« Slovenski poročevalec, 25. januar 1943, 8. 
37 Deutschland im Kampf, št. 81/82, 7–8. 
38 »Pregled položaja na vzhodnem bojišči po podatkih iz nemškega vrhovnega poveljništva.« Jutro, 6. januar 
1943, 1.  
39 Anić in sod., Druga svetovna vojna 2, 97–98; Manstein, Lost Victories, 356, 358; Beevor, The Second World 
War, 479. Do sredine januarja 1943 je bilo najbližje nemško letališče oddaljeno že več kot 320 km od 
Stalingrada. Winchester, Hitler's War on Russia, 114. 
40 Winchester, Hitler's War on Russia, 115. 
41 Beevor, The Second World War, 479 (479 za citat); Manstein, Lost Victories, 360–361. 
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strateško ofenzivo na liniji Voronezh–Kharkov. Njen glavni namen (sprva so bili cilji spričo 
nezavedanja dejstva, da lahko prodrejo tako globoko proti zahodu zelo omejeni) je bilo 
popolno uničenje južnega krila nemške vojske, izgon Nemcev vzhodno od Dnepra in popolna 
osvoboditev celotnega Donskega premogovnega bazena ter regije okoli Rostova. Vključevala 
je kar osem ločenih operacij Jugozahodne in Južne fronte, s katerimi so Sovjeti do zgodnjega 
marca 1943 prodrli 350 km zahodno od Voroneža in Rostova. Sedaj domnevno nezaustavljivi 
»rdeči valjar« je z osupljivim taktičnim manevrom, katerega vsebina in pomen sta še 
dandanes obvezno čtivo vseh pomembnejših vojaških izobraževalnih ustanov, zaustavil šele 
feldmaršal von Manstein v drugi polovici marca 1943.42 Južno od Voroneža je hkrati Rdeča 
armada že 12. januarja obnovila svoj napad (ofenziva na liniji Ostrogozhsk–Rossosh) in na 
Donu popolnoma pregazila 2. madžarsko armado, ki je štela 270.000 vojakov43 ter italijanski 
alpski korpus. Razbitje madžarskih formacij se je rezultiralo v 320 km široki frontni 
razpoklini (od Vorošilovgrada na Donjecu do Voroneža na Donu), skozi katero so se usule 
močne sovražnikove enote.44  

Medtem ko se je v Stalingradu preostanek bolnih, ranjenih, izstradanih in prezeblih 
mož s hudimi ozeblinami45 boril do bridkega konca, je pruski feldmaršal z največjo 
intenzivnostjo46 umikal preveč razpotegnjene enote na Kavkazu v varno zaledje Rostova. 
Požrtvovalna fanatičnost 4. oklepne armade jugovzhodno od donske prestolnice je pri 
evakuaciji armadne skupine A varovala njeno zaledje, skrbela za zasilna mostišča na Donu in 
tako ohranjala odprte dostope z Rostovom. Kljub temu pa je pod pritiski ogromne premoči 
sovjetske armade tudi slednja pričela popuščati in se umikati proti zahodu.47 24. januarja je 
Rdeča armada južno od Voroneža nadaljevala s svojo ofenzivo (napad po liniji Voronež–
Kastornoe), pri čemer 2. nemška armada ni vzdržala pritiska. Tri dni kasneje je sledil 
raztresen in neurejen umik na skrajšano obrambno linijo v okolico Kurska in Belgoroda.48 Na 
Kavkazu so zapovrstjo padala ključna mesta in železniška križišča, kasnejša poročila s 5. 
februarja 1943 pa pričajo tudi o padcu železniških prog Voronež-Millerovo-Rostov in Jelec-
Valuiki-Rostov. Kursk, Harkov in Rostov so bili že povsem na dosegu ruskih čet, ponekod je 
bila oddaljenost celo manjša od 100 km (ob koncu januarja je bil maršal Malinovski le še 50 
km od Rostova in Krasnodara, tj. v neposredni bližini Kerča). Pri Vorošilovgradu je Rdeča 
armada prebila fronto, prečkala reko Donjec in pričela prodirati v Ukrajino.49 26. januarja je 
STAVKA ukazala, naj se prodor proti Rostovu zavoljo podpiranja ofenzive v Donbas še 
pospeši. Proti koncu januarja in v začetku februarja so se ofenzive Stalinovih armad še 

                                                 
42 Glantz, After Stalingrad, 110, 115, 118. 
43 Podatek o ubitih, ujetih in pogrešanih (skupno 130.000 mož) potrjuje dejstvo, da je ta tragičen dogodek 
predstavljal najtemnejše poglavje v zgodovini madžarskega vojskovanja. Winchester, Hitler's War on Russia, 
114. 
44 Deutschland im Kampf, št. 81/82, 8; Manstein, Lost Victories, 360, 364; Glantz, Colossus Reborn, 40. 
45 Beevor v svojem delu: »Možje so se vlekli po vseh štirih kot kakšne divje živali /.../. Pogostoma se je 
dogajalo, da so se pri odstranjevanju povojev s hudo ozeblih rok in nog zraven trgali tudi prsti in nohti.« Beevor, 
The Second World War, 480.  
46 Pred pričetkom evakuacije se je denimo prva tankovska armada (levo krilo armadne skupine A) nahajala kar 
600 km vstran od Rostova (4. oklepna armada pa pribl. 400 km). Do 9. januarja (odklon kapitulacije v kotlu) 
prva tankovska armada še vedno ni dosegla linije okoli Kume (Pyatigorsk–Praskoveya), ki se nahaja pribl. 250 
km jugovzhodno od Salska. 24. januarja – na dan, ko je 6. armada razpadla na tri majhne, izolirane žepe – je bilo 
severno krilo armadne skupine A v bližini Belaya Gline in celo južneje (vzhodno od Armavirja), tj. 160–200 km 
od Rostova. 1. februarja je 1. oklepna armada prispela v Rostov. Manstein, Lost Victories, 362–363, 369; Lemay, 
Erich von Manstein, 335. 
47 Manstein, Lost Victories, 362–364. 
48 Deutschland im Kampf, št. 81/82, 11; Glantz, Colossus Reborn, 40. 
49 »Nove velike zmage sovjetskega orožja.« Slovenski poročevalec, 25. januar 1943, 8; »Svetovni vojaško-
politični pregled: 1. Zmagoslavni pohod osvobodilne ruske vojske.« Slovenski poročevalec, 5. februar 1943, 3–4; 
Anić in sod., Druga svetovna vojna 2, 281. 
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stopnjevale. Zlom južnega krila se je zdel neizbežen.50 
 

Mansteinove taktične igre in pripravljanje na veliko protiofenzivo 
Na prelomu iz januarja v februar 1943 je Mansteinu uspelo izvleči večji del nemških 

čet s Kavkaza. 17. armada in manjši deli 1. oklepne armade so se pomikali proti mostišču pri 
Kubanu (severozahodni predel Kavkaza), večina 1. oklepne armade pa se je evakuirala proti 
spodnjemu Donu, kjer so bili Rostov in tamkajšnja mostišča preko Dona še vedno v nemški 
oblasti.51 Potem ko je bilo jasno, da nemška armada ne more več zadržati ozemelj, ki jih je 
osvojila v veliki poletni ofenzivi 1942 (operacija Modra), je Manstein sprejel eno izmed 
najdrznejših odločitev. Na podlagi skrajno tvegane strateške igre se je v območju Donbasa 
odločil za veliko protiofenzivo, s katero je želel zaustaviti silovit nalet Rdeče armade, ki je 
trajal že vse od obkolitve 6. armade v novembru 1942. Ideja, ki jo je predstavil vrhovnemu 
poveljstvu takoj po padcu italijanskega sektorja, je bila nemudoma odbita. Nemški diktator je 
namreč sovražil kakršnekoli načrte, ki so predvidevali opuščanje že osvojenih ozemelj v 
zameno za morebitne kasnejše večje operativne uspehe.52 Ko je Manstein na obisku v 
führerjevem glavnem stanu v Vzhodni Prusiji med 6. in 7. februarjem (nemudoma po 
kapitulaciji Paulusa) poskušal Hitlerju pojasniti, da ima njegova armadna skupina pri 
načrtovani protiofenzivi največje možnosti za uspeh ravno v primeru, če dovolijo Rusom čim 
globlji prodor proti zahodu, je bil načrt označen za »zelo tvegan«.53 Iz stenografskih zapisov 
pogovora na opoldanski konferenci v bližini Rastenburga (Volčji brlog) s 1. februarja 1943 je 
razvidno, da je von Manstein v tem obdobju že gradil armado za kasnejšo protiofenzivo. 
Zeitzler54 je svojemu vrhovnemu vojnemu gospodarju povedal, »da bo ena divizija 
pripravljena kmalu, preostale55 pa do 12.« (februarja, op. a.).56  

Ruski »parni valjar« je medtem na več kot 700 km dolgem frontnem odseku 
nezadržno drobil in potiskal Nemce nazaj proti zahodu. STAVKA, ki je bila prepričana, da so 
Nemci v popolni dezintegraciji in pred neizbežnim polomom, je optimistično želela 
osvoboditi celotno regijo Donskega premogovnega bazena. Temu primerno je konec januarja 
zaukazala dve novi ofenzivi proti Harkovu in Kursku (operacija Zvezda),57 ki se nahajata v 
središču omenjenega bazena. Že 7. februarja je padel Kursk, naslednji dan Belgorod ob 
zgornjem toku reke Donec, 14. februarja Rostov in Vorošilovgrad, dva dni kasneje Harkov, 
do 18. februarja pa so se Sovjeti približali Zaporožju (ključnemu prečkališču na Dnepru), 
nekoliko severneje pa tudi reki Mius. Južni frontni odsek je bil povsem prebit, nemške enote 
pa v razsulu.58 Še posebej boleča je bila izguba Harkova,59 za katerega je Hitler (in celo 

                                                 
50 Glantz, After Stalingrad, 122–125. 
51 Heiber in Glantz, Hitler and his Generals, 56. 
52 Lemay, Erich von Manstein, 329. 
53 Stahlberg, Bounden Duty, 248–253. 
54 Načelnik generalštaba nemške kopenske vojske, ki je nasledil Franza Halderja. Ta je bil odstavljen v 
novembru 1942 (op. a.).  
55 Zeitzler je imel v mislih Hausserjev tankovski SS-korpus iz zahodne Evrope, ki se je pričel zbirati v Harkovu. 
Do 1. februarja je v to okrožje prispelo zgolj njegovo poveljniško osebje, 2. tankovska SS-divizija (Das Reich) in 
deli 1. tankovske SS-divizije (Leibstandarte Adolf Hitler). Konec januarja sta bili na poti še preostali del 1. SS-
divizije in celotna bojna grupa Totenkopf. SS-divizija Wiking je medtem že operirala južno od Harkova. Heiber 
in Glantz, Hitler and his Generals, 795; Forczyk, Erich von Manstein, 33; Winchester, Hitler's War on Russia, 
149. 
56 Heiber in Glantz, Hitler and His Generals, 57: »Transcript number unknown, fragment No. 47,« stenograf 
Berger (gl. tudi stran: 795). 
57 Za temeljit vpogled v operacije Rdeče armade v Donskem bazenu in okolici Harkova gl: Glantz, From the 
Don to the Dnepr: Soviet Offensive Operations December 1942-August 1943. London: Frank Cass, 1991.  
58 Glantz, Colossus Reborn, 40–41; Anić in sod., Druga svetovna vojna 2, 282; Stahlberg, Bounden Duty, 252. 
59 Eno izmed najpomembnejših sovjetskih industrijskih centrov z velikimi tovarnami traktorjev, 
turbogeneratorjev, tankov, lokomotiv in električnih napeljav. Harkov leži v središču rudarskega bazena s 
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Manstein) zahteval, da se ga obdrži za vsako ceno. Hausserjev 2. SS-tankovski korpus je 
direktni ukaz obeh ignoriral in Harkov zapustil brez kakršnegakoli kazenskega ukrepa.60  

17. februarja, dva dni pred pričetkom nemškega protinapada, je Hitler obiskal 
Mansteina v njegovem glavnem poveljniškem štabu v Zaporožju,61 od katerega so bile ruske 
sile v tistem trenutku oddaljene manj kot 65 km.62 Po hudih nesoglasjih se je Hitler – spričo 
situacije na karti – končno strinjal s poveljnikom skupine armad Jug in mu zaupal dotlej 
največjo odgovornost: takojšnjo zaustavitev silnega naleta Rdeče armade in ponovno zavzetje 
Harkova.63 19. februarja 1943 je feldmaršal začel z eno izmed najpomembnejših in najbolj 
znanih (pa vendarle v današnjem vojnem zgodovinopisju pogostoma precej spregledano) 
protiofenziv druge svetovne vojne. Strateške mojstrovine, ki so jo po vojni še mnoga leta 
proučevale štabne šole zveze NATO, se je oprijel naziv »backhand udarec«.64 Razplet in 
kasnejše posledice napada so ključno vplivale na nadaljnje odvijanje vojne na vzhodni fronti. 

 
Prva faza Mansteinove strategije: operacije v Donskem bazenu 

Osupli Rusi so bili povsem paralizirani, ko je 4. tankovska armada (v okviru katere je 
operiral tudi SS-tankovski korpus65) zgodaj zjutraj, ob izjemno učinkoviti zračni pomoči 
zanesljivih 'štuk', prirohnela v pretirano izpostavljene bočne položaje Jugovzhodne fronte in 
razklala pomembne komunikacijske linije z njenim varnim zaledjem. Začela se je prva faza 
nemške protiofenzive. 4. letalska flota (Luftflotte 4) je pri tem opravila izjemno delo. Od 
začetka ofenzive je njenih 950 razpoložljivih letal vsak dan opravilo več kot 1.000 poletov (v 
primerjavi s 350 poleti na dan v mesecu januarju). Zadnjič se je zgodilo, da si je Luftwaffe 
tekom velike kopenske operacije izborila zračno prevlado nad sovražnikom.66 Hausserjev 2. 
SS-korpus je moral na poti iz Krasnograda v Zaporožje najprej z boka blokirati napredovanje 
6. sovjetske armade, takoj zatem pa ponovno osvoboditi železniško omrežje, ki se je raztezalo 
vzhodno od Dnepropetrovska in Zaporožja (dva glavna dneperska mostišča). Sovražnikove 
sile, ki so se prebijale proti tema mostiščema, so bile uničene v okolici Pavlograda, ki ga je 
22. februarja zavzela SS-divizija Das Reich. Prejšnji dan pa je Manstein doživel veliko 
olajšanje, saj je desni bok armadne skupine Jug (Heeresgruppe Siid)67 vzdolž reke Mius od 
Vorošilovgrada do Azovskega morja, kjer so Nemci (Armeeabteilung Hollidt) uničili dva 
korpusa, vzdržal. Spričo sovjetskih porazov med rekama Donec in Dneper se je moč Rdeče 
                                                                                                                                                         
približno 30 sloji premoga in nahajališči soli, živega srebra, cinka, srebra, svinca, zlata in železove rude. Anić in 
sod., Druga svetovna vojna 2, 282; Winchester, Hitler's War on Russia, 149–150. 
60 Beevor, The Second World War, 491; Forczyk, Erich von Manstein, 37. 
61 Hitler je dal Mansteinu jasno vedeti, da je zaradi ignoriranja njegovega ukaza in padca Harkova popolnoma 
besen. Od njega je zahteval takojšnjo vnovično zavzetje tega pomembnega gospodarskega središča. Manstein, 
Soldat im 20. Jahrhundert, 168. Goebbels celo trdi, da je Hitler želel poveljnika armadne skupine Jug razrešiti 
svojih dolžnosti. Forczyk, Erich von Manstein, 37; Winchester, Hitler's War on Russia, 151. 
62 Manstein, Soldat im 20. Jahrhundert, 168; Stahlberg, Bounden Duty, 272; Manstein, Lost Victories, 428. Za 
zanimivo razpravo med Stahlbergom (feldmaršalov osebni pribočnik) in Henningom von Tresckowom 
(pomembna figura v protihitlerjevskem odporniškem gibanju) o vzrokih, zakaj Stalin ni poslal svojih bombnikov 
nad Zaporožje, gl: Stahlberg, Bounden Duty, 282–283. 
63 Forczyk, Erich von Manstein, 37. 
64 Winchester, Hitler's War on Russia, 151. 
65 Korpus, ki ga je vodil SS-Obergruppenführer Paul Hausser, je tedaj veljal za eno izmed najmočnejših oklepnih 
skupin na vzhodni fronti in je razpolagal s kar 317 tanki (po navedbah Winchesterja celo 344). Forczyk, Erich 
von Manstein, 33; Winchester, Hitler's War on Russia, 149. Začetnega napada se ni udeležila samo SS-divizija 
tankovskih grenadirjev Leibstandarte SS Adolf Hitler, ki je branila sektor zahodno od Harkova. Forczyk, Erich 
von Manstein, 40.  
66 Lemay, Erich von Manstein, 344; Nipe, Last Victory in Russia, 157. 
67 Skupina armad Don se je v prvi polovici februarja preimenovala v skupino armad Jug, ki je v svojem 
razporedu vključevala tudi nekdanjo Weichsovo armadno skupino B. Njen glavni poveljnik je ostal Erich von 
Manstein, kateremu se je delež pristojnosti, zaradi vključitve harkovskega okrožja pod domeno njegove armadne 
skupine, še dodatno povečal. Bellamy, Absolute War, 556; Heiber in Glantz, Hitler and his Generals, 237. 
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armade pričela krhati tudi na sektorskih položajih severno od Dnepropetrovska, ki ga je 
branila Voroneška fronta. Prvotna ideja je bila, da bi 4. oklepna armada pod Harkovom 
prečkala zamrznjen Donec, obšla mesto in se nato sovražniku z zahodne strani prikradla izza 
hrbta. V sosledju s tem je bilo potrebno najprej zavzeti položaje ob reki Berestovaya 
(jugozahodno od Harkova), kjer se je nahajala glavnina južnega krila sovražnikove 
»harkovske« bojne skupine. Na smolo Nemcev in veliko srečo Rusov, ki bi lahko doživeli 
podoben primer kot nemška 6. armada, je bil led zaradi pričetka taljenja že prešibek. Ideja je 
bila opuščena. Feldmaršal von Manstein je bil sedaj odločen, da sovražnika še vedno napade 
na njegovem južnem boku in razprši njegove sile iz samega mesta, nato pa jih izza hrbta, v 
ogromnem obkolitvenem manevru, napade s severa in severovzhoda. Eden najvidnejših 
uspehov prvega dela protiofenzivne kampanje je bilo uničenje treh Popovih68 tankovskih 
korpusov (24. februar 1943), ki je dobil od STAVKE povelje, naj kljub nemškim akcijam in 
nezadostnim zalogam goriva in streliva ter preveč razvlečenim oskrbovalnim linijam še naprej 
prodira proti zahodu. Eliminacija Popove mobilne skupine je prav tako pripravila dobro 
podlago za pričetek druge protiofenzivne faze. Po zavzetju kraja Lozovaya se je glavnina SS-
tankovskega korpusa usmerila proti Harkovu, 40. in 48. korpus pa sta medtem potisnila 
Vatutinove enote nazaj proti severovzhodu. Poročila poveljnika Jugozahodne fronte69 o 
težkem položaju sovjetske vojske so pričela nakazovati čedalje resnejšo in nevarnejšo 
situacijo. 

Feldmaršalov genialni prvi protiudarec na območju med Dneprom in Donecom 
(Donbas) je zadal Rdeči armadi znatne izgube: 23.000 mrtvih, 9.000 vojnih ujetnikov in 615 
izgubljenih oz. uničenih tankov.70 Z nemško protiofenzivo je bila zlomljena tudi Vatutinova 
strateška ofenziva na liniji Voronež–Harkov, ki jo je izvajala njegova Jugozahodna fronta, pri 
čemer je zgolj v napadu izgubila nekaj več kot 100.000 vojakov, skupno od 16. novembra 
1942 do 15. marca 1943 pa več kot 250.000 mož.71 Ofenziva Rdeče armade, ki se je vlekla vse 
od novembra prejšnjega leta je potisnila nemške enote iz kavkaških predmestij Groznega in 
Stalingrada nazaj do Harkova. V treh mesecih se je nemška vojska umaknila za kar 600 km 
proti zahodu.72  

Mansteinova strategija je bila popolna. Pruski strateg se je namreč zavedal dejstva, da 
bolj kot bodo Sovjeti tolkli Nemce proti zahodu in jugozahodu, bolj razvlečena in otežena bo 
njihova logistična preskrba. To pomeni, da je bila efektivnost njegovega načrta odvisna od 
globine ruskega prodora.73 V zelo podobni situaciji so se znašli Nemci poleti 1942, ko je v 
sklopu operacije Blau eno armadno krilo zavilo proti Kavkazu, drugo pa proti Volgi in 
Stalingradu (z Rostovom kot ključnim logističnim vratom, oddaljenim nekaj stotin 
kilometrov). 
 

Proti Harkovu in Belgorodu: nesoglasja med feldmaršalom in SS-generaloma 
Manstein se od trenutka, ko je uspel z osupljivo zmago med rekama Donec in Dneper 

sovjetskemu vrhovnemu poveljstvu odvzeti iniciativo, ni zaustavljal. V začetku marca so 
sledile velike ofenzivne akcije za ponovno osvojitev Belgoroda in Harkova. V t.i. drugi fazi 
načrta, katere ključni cilj je tudi zaradi Hitlerjevega vmešavanja ostajal Harkov, so se nemške 
enote pognale proti južnemu boku Voroneške fronte, ki je z juga, na položajih ob reki 

                                                 
68 Generalpolkovnik Markian M. Popov je bil eden izmed najsposobnejših strokovnjakov za sovjetsko tankovsko 
bojevanje. Raus, Panzer Operations, 188. 
69 Gl. Glantz, After Stalingrad, 173–193. 
70 Nipe, Last Victory in Russia, 158; Lemay, Erich von Manstein, 344–345; Manstein, Lost Victories, 428–433; 
Glantz, After Stalingrad, 139; Winchester, Hitler's War on Russia, 152; Forczyk, Erich von Manstein, 38, 40–41. 
71 Glantz, After Stalingrad, 195. 
72 Bellamy, Absolute War, 557. 
73 Melentin, Oklopne bitke, 245. 
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Berestovaya, zapirala vrata v Harkov. V napad sta se pognali obe oklepni grupi (4. oklepna 
armada in tankovski SS-korpus), ki sta do 5. marca uničili sovražnikove položaje 
jugozahodno od Harkova. V ukleščenem žepu pri Krasnogradu, od koder se je nato po eni 
strani nadaljeval Mansteinov »harkovski obkolitveni manever«,74 je padlo še dodatnih 12.000 
sovražnikovih vojakov.75  

Po teh uspehih so se pričela kazati prva odklanjanja v poveljniškem vodstvu nemških 
napadalnih formacij, zlasti v operativnem razmišljanju med feldmaršalom Mansteinom in SS-
generali, ki so znotraj njegove armadne skupine Jug poveljevali svojim SS-enotam. Oba 
najvišja poveljnika znotraj SS-korpusa, Obergruppenführer Hausser in divizijski SS-poveljnik 
Sepp Dietrich (Leibstandarte Adolf Hitler), sta želela izvesti frontalni napad na Harkov, 
medtem ko je Manstein predvidel bočno izvedbo obkolitvenih klešč mimo Harkova proti 
severu in severovzhodu, s čimer bi branitelje potisnil vstran od mesta. Prepirov ob vojaških 
zemljevidih je bilo absolutno konec, ko je feldmaršal kljub prisotnosti SS-strukture uporabil 
svojo višjo avtoriteto in zaukazal, da se ukrajinsko mesto zavzame po njegovih, torej prvotnih 
zamislih. Oba generala sta se mu morala ukloniti.76  

Na poti pred končnim ciljem sta stali oslabljeni in preveč razpotegnjeni 40. in 69. 
armada iz organizacijskega sestava Golikove Voroneške fronte, ki pa v bistvu ni imela več 
omembe vrednih oklepnih rezerv. Glavnina nemških sil77 je v enega izmed zadnjih napadov v 
sklopu harkovskih operacij krenila 7. marca 1943, iz smeri Krasnograda proti severu.78 

Prebijanju se je kmalu pridružil tudi armadni oddelek Kempf (Armeeabteilung Kempf), ki je 
ves čas branil zahodno krilo Mansteinove armadne skupine. Zaradi zmanjšanja sovjetskih 
pritiskov na njenem sektorju fronte, so si lahko čete Kempfovega oddelka odpočile in se do 
10. marca79 dodobra pripravile, da se v celoti pridružijo harkovski protiofenzivi.80 Na desni 
strani 4. oklepne armade so napadu prisostvovale tudi tri oklepne divizije iz 48. tankovskega 
korpusa. Kakorkoli, do 10. marca so bile Waffen-SS enote že v predmestjih Harkova, od 
koder so se želele v osrednji mestni del zopet pognati s frontalnim napadom, kar je bila sicer 
resda najkrajša metoda, vendar glede na potencialno število žrtev tudi najpogubnejša. Pruski 
strateg je moral še enkrat več besno protestirati proti takšni nespametni potezi, pri čemer je bil 
v glavnem uspešen.81 

Od 10. marca naprej so se pričele preko vzhoda na sever razpirati velike obkolitvene 
klešče. Harkov je bil tik pred ponovnim padcem oz. ponovno nemško osvojitvijo (skupaj že 
kar tretjič).82 14. marca je bila že večina Harkova v rokah Himmlerjevih SS-mož. Manjši boji 
so še vedno potekali v vzhodnem in jugovzhodnem predmestju, bolj ali manj zaradi fanatične 

                                                 
74 Glavni poveljnik skupine armad Jug se je želel na vse načine izogniti počasnemu, brutalnemu in pogubnemu 
klanju za mestno središče, kakor se je to zgodilo nekaj mesecev prej na Volgi. Lemay, Erich von Manstein, 345.  
75 Manstein, Lost Victories, 432–434; Lemay, Erich von Manstein, 345. 
76 Stahlberg, Bounden Duty, 288–289. 
77 4. tankovska armada s SS-korpusom, ki je medtem prejel še zadnjo obljubljeno bojno formacijo, tj. divizijo 
Totenkopf. Manstein, Lost Victories, 435. 
78 Manstein, Lost Victories, 435; Forczyk, Erich von Manstein, 41. 
79 Na vrhuncu Mansteinove protiofenzive je v Zaporožje ponovno priletel Hitler. Erich se je želel z njim 
pogovoriti o nadaljnjem poteku vojne s Sovjetsko zvezo (zlasti zaradi prihajajoče spomladanske odjuge in 
problematičnega taljenja snega ter rečnega ledu), a brez kakršnihkoli vidnejših uspehov. Vse skupaj je dajalo 
bolj občutek propagandnega obiska kot karkoli drugega. Stahlberg, Bounden Duty, 290–295. 
80 Raus, Panzer Operations, 189. 
81 Neučakani Hitler je SS-diviziji Leibstandarte kljub feldmaršalovim jasnim prepovedim naročil, naj čim prej 
vdrejo v mesto, kar je vodilo v hude ulične spopade. Forczyk, Erich von Manstein, 41; »Poulični boji v 
Harkovu.« Jutro, 14. marec 1943, 1. Padec mesta vendarle ni bil tako enostaven, kot je feldmaršal zapisal v 
svojih povojnih spominih. Manstein, Lost Victories, 436. Ostro ulično spopadanje potrjuje tudi Helmut Heiber iz 
stenografskih zapisov. Heiber in Glantz, Hitler and His Generals, 100. 
82 Forczyk, Erich von Manstein, 41; Manstein, Lost Victories, 435–436. 
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požrtvovalnosti Stalinovih vojakov.83 Po padcu tega ključnega sovjetskega industrijskega 
središča je politični dnevnik Jutro zapisal, da so nemški uspehi pri Harkovu »napravili velik 
vtis na londonske politične kroge. Nekateri listi vprašujejo, ali se ponovno nemško prodiranje 
v južnem odseku ne bi lahko razvilo v veliko ofenzivo proti Kavkazu.«84 Dan kasneje je na 
glavnem mestnem trgu ponovno in obenem zadnjič zavihrala nemška vojna zastava. Nemški 
oficir, vojni pisec in novinar Wilhelm Ritter von Schramm, je Mansteinovo vnovično zavzetje 
Harkova v časniku Berliner Börsenzeitung postavil v kontekst velike vojne in primerjal 
»čudež na Marni« iz leta 1914 s »čudežem na Donjecu«. Temu zapisu, ki je naznanjal 
prebujeno nemško upanje, je kmalu sledilo tudi vso ostalo nemško časopisje.85 Že tako ali tako 
popolnoma pretreseno in šokirano sovjetsko vrhovno poveljstvo spričo hitrosti in efektivnosti 
harkovskega protiudarca, je dodatno pretreslo dejstvo, da se nemški protiofenzivni sunki še 
sploh niso končali. Štiri dni po padcu Harkova je SS-divizija Gross-Deutschland iz sestava 
Kempfovega armadnega oddelka slavnostno vkorakala v Belgorod.86 Njegov padec niso 
mogle preprečiti niti sovražnikove močne oklepne sile, ki so bile razbite pri Gaivoronu. Do 
23. marca 1943 je nemška vojska uničila preostale sovjetske sile, ki so še nudile odpor na 
zahodni strani Donca.87  

Končni izkupiček je bil precejšen. V obdobju enega meseca je uspelo pruskemu 
feldmaršalu uničiti tri nasprotnikove armade, dodatne tri pa so utrpele velike izgube. Erich 
von Manstein je bil medtem odlikovan s hrastovimi listi na njegov že obstoječi viteški križec. 
Ko so se operacije okoli Belgoroda zaustavile, je Rdeča armada izgubila 60.000 mož (46.000 
ubitih88 in 14.000 ujetnikov) in 600 tankov. Nemške enote so bile točno tam, kjer so poleti 
1942 začele z ogromno ofenzivo proti Kavkazu, Donu in Volgi. Vse množične žrtve so bile 
očitno zaman. 75 divizij sil osi je namreč prenehalo obstajati.89 
 

Zaključek 
Z zavzetjem Harkova in Belgoroda se je končala druga in zadnja faza protiofenzivnih 

operacij v Donskem bazenu. Nastopilo je obdobje otoplitve in neprevoznih blatnih cest 
(rasputica), kar je preprečilo nadaljnje izvajanje mobilnih ofenzivnih operacij. Novi nemški 
položaji pri Belgorodu so z juga oklepali nevarno izboklino, ki se je na meji med armadno 
skupino Center in Jug zasajala globoko v centralni sektor vzhodne fronte in podaljševala 
nemško linijo za okoli 250 km. V njenem središču je bilo staro sovjetsko mesto Kursk, po 
katerem je izboklina dobila tudi ime. Zahodno od Kurska so se močne sovjetske enote 
zasajale kar 100 km globoko v notranjost nemškega razporeda. Manstein je želel izboklino 
izsekati že v marcu in tako osvoboditi dodatnih 18–20 nemških divizij.90 Protiofenziva med 
februarjem in marcem 1943 je tako pripravila terenske in strateške pogoje za skorajda edino 
logično odločitev. Na obzorju se je nakazoval napad ogromnih razsežnosti, v kateri je Ostheer 
in njegov plamen dokončno ugasnil. 

 
 

 

                                                 
83 »Nemške čete zopet osvojile Harkov: Sovjetski poraz v doneški kotlini.« Jutro, 16. marec 1943, 1. 
84 »Poulični boji v Harkovu: Zaskrbljenost v Angliji in Ameriki.« Jutro, 14. marec 1943, 1.  
85 Melentin, Oklopne bitke, 246; Anić in sod., Druga svetovna vojna 2, 285. 
86 »Položaj na vzhodnem bojišču.« Slovenec, 21. marec 1943, 1; »Zmeda v sovjetskem vojnem vodstvu.« Jutro, 
21. marec 1943, 1.  
87 Lemay, Erich von Manstein, 346; Manstein, Lost Victories, 436. 
88 Kershaw navaja več kot 50.000 padlih sovjetskih vojakov. Kershaw, Hitler, 694. 
89 Heiber in Glantz, Hitler and his Generals, 100; Lemay, Erich von Manstein, 346–347 (povzeto po: 
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Šesta konferenca gibanja neuvrščenih v Havani leta 1979 
 

Povzetek 
V prispevku sem analiziral potek šeste konference gibanja neuvrščenih, ki je potekala 

v Havani, ob čemer sem želel prikazati vpliv te konference na nadaljnji razvoj gibanja. Na 
konferenci, ki je potekala na Kubi, je prvič prišlo do večjih razhajanj v nekaterih ključnih 
pogledih, ki so bili včasih temelj gibanja. Kuba je veljala za »uvrščeno« neuvrščeno državo, 
saj je bila pod nadzorom ZSSR. V tem času so se že začele kazati spremembe v zunanji 
politiki (stiki ZDA in Kitajske) ter ekonomskem razvoju (vpeljava neoliberalizma v ZDA in 
VB). V spremenjenih političnih razmerah so neuvrščenim iskali novo pot, ki pa jim je na 
koncu zasedanja ni uspelo določiti. Posvetil sem se tudi jugoslovanski delegaciji in Josipu 
Brozu Titu, za katerega je bilo to zadnje dejanje na zunanjepolitičnem parketu. 
 

Abstract 
In this paper, I analysed the sixth conference of the Non-Aligned countries in Havana, 

while trying to show the effect of this conference on the further development of the Non-
Aligned Movement. During the conference, which took place in Cuba, there was a disparity 
regarding some essential views of the movement for the first time. Cuba was seen as an 
»aligned« non-aligned country, because it was under control of the USSR. During that period, 
the effects of some other political events (cooperation between the USA and China) and 
economic changes (neoliberalism in the USA and GB) were starting to show. In this new 
political atmosphere, the Non-Aligned countries looked for a new way. I also focused on the 
Yugoslav delegacy and Josip Broz Tito, as this was his last act in foreign policy. 

 
Ključne besede: neuvrščeni, zunanja politika SFRJ, Kuba, 1979, Havana. 

 
*** 

 
Uvod 

V prispevku se posvečam šesti konferenci gibanja neuvrščenih, ki je potekala med 3. 
in 9. septembrom v Havani. Na konferenci je sodelovalo 95 polnopravnih članic, 11 držav 
opazovalk in 8 gostov.1 Prvič so se predstavniki gibanja srečali v Latinski Ameriki, kar je bila 
tudi spodbuda za širitev gibanja na ta kontinent. Poskušal sem podati skico ključnih vprašanj 
in težav, ki so vplivala na zasedanje. Tako se nisem omejil zgolj na teh šest dni, ampak sem 
vse skupaj poizkusil postaviti v širšo politično sliko. 

 
Uporabljeno gradivo in metodologija 

Kot ključni vir pri pisanju članka sem uporabil zaključno deklaracijo konference Final 
document of 6th Summit, ki je prosto dostopna tudi na spletu. Ta je izšla tudi v srbohrvaškem 
jeziku. Kot informativno besedilo jo je v posebni izdaji izdal TANJUG (Telegrafska agencija 
nove Jugoslavije). Obenem se v publikaciji Nesvrstani u Havani nahajajo še uradna 
novinarska poročila s konference, govori Tita in drugih predstavnikov. Uradni dokumenti le 
redko prikažejo dinamiko zasedanja, različne poglede sodelujočih, osebna prepričanja 
udeležencev ter majhne konflikte, ki jih uradniki zgladijo. Zaradi tega v prispevku – razen 
uradnih dokumentov – predstavljam tudi spominske zapiske ljudi, ki so konferenci 
prisostvovali na različne načine (člani uradne delegacije, novinarji), ter tako razširil zorni kot 
                                                 
1 Ivanji, Pisma iz Havane, 62–67. 
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razumevanja dogodkov. Gre predvsem za razne spominske zapise, dnevnike in pisma, ki so 
nastali med ali po konferenci. 

Ključna omejitev s katero sem se med delom srečal je, da večina študij in spominov, ki 
sem jih uporabil pri delu, prikazuje pogled na konferenco skozi oči jugoslovanskih razmer in 
razumevanja. Tako sem bil omejen s pogledom, ki se osredotoča predvsem na Tita in njegovo 
vlogo. Konferenca zagotovo nista bila le Tito in Castro, zato bi bilo plodovito preveriti, kako 
močno se ti pogledi na neuvrščenost in delo konference razlikujejo od konteksta drugih držav. 
Ne smemo pozabiti, da so na zasedanju sodelovale izjemno raznolike države, od Avstrije in 
Švedske do Grenade in Bangladeša. Kot vir sem uporabil tudi bogato slikovno gradivo, ki je 
nastalo pred ali med konferenco. Gradivo je večinoma zbrano v različnih fotografskih 
monografijah, ki so se masovno tiskale v Jugoslaviji. Njihov namen je bila propaganda, ki je 
najpogosteje prikazovala Josipa Broza Tita na bilateralnih srečanjih s tujimi državniki ali na 
potovanjih v tujini. 

Fotografske monografije, ki so dopolnile doživetje konferenc, so tudi ena izmed 
stalnic vsake konference. Fotografije sicer slikajo vzdušje, a razlage ne nudijo. Tako lahko na 
področju zgodovinskih študij o problematiki neuvrščenih opazimo veliko pomanjkanje 
strokovne literature. Nekaj del o pomenu konference na nadaljnji razvoj gibanja so pripravili 
nekateri novinarji in publicisti še v letih, ko je bilo gibanje neuvrščenih še relevantna politična 
organizacija. V njih so večinoma predstavili tudi lastna občutja in doživetja ob poročanju s 
konference, zaradi česar so hvaležno poročilo, ki prikaže še čustveno plat dogajanja. Te 
publikacije se v grobem osredotočajo predvsem na politične vidike delovanja, manj pa na 
ostale. Nastalo je sicer nekaj študij o ekonomskih povezavah, a večinoma izhajajo iz 70. in 80. 
let, ko se je začelo spodbujati povečano gospodarsko sodelovanje SFRJ s temi državami. Tako 
v slovenskem zgodovinopisju kot tudi politologiji še vedno čakamo na celovito študijo, ki bi 
presegla politično-dogodkovni okvir ter nam približala dinamiko povezovanja. 

 
Položaj pred začetkom konference 

O konferenci gibanja neuvrščenih v Havani se pogosto govori kot o prelomnem 
dogodku v okviru gibanja, hkrati pa tudi v okviru svetovne politike. Leta 1979 se je detant 
(otoplitev odnosov in popuščanje napetosti)2 bližal koncu, neuspeh sporazuma SALT II je 
vplival tudi na atmosfero, v kateri je potekalo zasedanje na Kubi.3 Nova zaostritev napetosti je 
bila blizu, le tri mesece kasneje je ZSSR napadla neuvrščeni Afganistan. Leto 1979 je močno 
zaznamovala otoplitev odnosov med ZDA in Kitajsko, ki so pripeljali do uradnega obiska 
Denga Xiaopinga v Washingtonu. Prihajala je nova doba, ki je prinašala za neuvrščene nove 
naloge in izzive. 

Jugoslovanska politika in tisk sta konferenci dala še dodaten pomen, saj je šlo za 
zadnji pomembnejši nastop Josipa Broza Tita v tujini. Jugoslovanska zunanja politika je 
upala, da jim bo zadnji politični akt Tita na mednarodnem parketu povrnil primat v gibanju. 
Titu so pot mnogi odsvetovali, zaradi slabega počutja se ni udeleževal vseh zasedanj, kar je 
zmanjšalo pogajalsko moč SFRJ. Odpira se vprašanje, zakaj se je Tito pri 87 letih odločil za 
izjemno dolgo in naporno pot. To bi lahko bil indic, da so se v zakulisnih pogovorih na 
konferenci vseeno odločali pomembni koraki. 4 Potrebno je opozoriti, da je bil Tito izjemno 
aktiven na področju zunanje politike med leti 1976 in 1979. Obiskal je tako ZSSR (leta 1977) 
kot tudi ZDA (leta 1978), mogoče še najzanimivejši pa je obisk LR Kitajske, ki jo je prvič 
obiskal leta 1977, torej po smrti Maa Zedonga. Obisk je lahko signal, da je Tito takrat iskal 

                                                 
2 Stojanović, Rađanje globalnog sveta, 325. 
3 Nesvrstani u Havani, 273; Stojanović, Rađanje globalnog sveta, 373. SALT II je bil del sovjetsko-ameriških 
dogovorov o zmanjšanju oborožitve, ki naj bi nasledil SALT I.  
4 Small, »The Nonaligned meet in Havana«, 28. 
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širše povezave tudi s Kitajsko, ki je takrat konkretneje stopila na mednarodno politično-
ekonomsko prizorišče.5 

Tekom konference se je izkazalo, da resnične nevarnosti ne grozijo od zunaj. Ključni 
nesporazumi so bili v gibanju samem. Delegati so obravnavali vprašanja o izvornih načelih 
gibanja, ki so do tedaj veljala za samoumevna, ter so jih ponavljali kot nekakšno mantro. 
Gibanje se je sicer še vedno predstavljalo kot avtentičen, neodvisen in neblokovski dejavnik v 
svetovni politiki, ki podpira solidarnost med državami,6 a pojavlja se vprašanje, ali je bilo 
temu res tako. 

Kot najbolj primeren moto konference se nam ponuja absurdno geslo: »Uvrščena 
neuvrščenost.« Porajala ga je predvsem organizatorica Kuba, ki je zbujala vprašanje, ali je 
resnično neuvrščena. Nikakor ni bilo težko ugotoviti, da želi ZSSR gibanje neuvrščenih preko 
Castra speljati v svoje roke. Začelo se je propagiranje ideje, da bi se morali neuvrščeni 
povezati s svojimi naravnimi zavezniki (socialistične države, oziroma ZSSR) ter preseči 
ekvidistanco do obeh polov, ki je bila začrtana na prvem zasedanju v Beogradu leta 1961. 
Jugoslovanska diplomacija je z diplomatsko pomočjo ZDA (in tudi Kitajske) poizkušala 
spremeniti kraj konference. Poizkusi diskreditacije Kube so potekali od zasedanja na Šrilanki, 
svoj vrhunec pa so dosegli na zasedanju zunanjih ministrov v Beogradu leta 1978, ko je ta 
poizkus dokončno propadel, saj se je večina držav izrekla proti ideološkemu zaostrovanju 
znotraj gibanja.7 

 
Delegacija SFRJ v Havani 

Prvi člani jugoslovanske diplomatske misije so na Kubo prišli že 25. avgusta 1979, kar 
je kar devet dni pred začetkom konference.8 Že to nakazuje, da je jugoslovanska delegacija 
vzela konferenco izjemno resno. Dokaz za to je tudi število članov delegacije, ki je bila na 
zasedanju najbolj množična. Jugoslavija se je odločila za zanimivo pot svoje delegacije, saj se 
je letalo pred prihodom v Havano ustavilo na ozemlju ZDA, da je dotočilo gorivo. To ne bi 
bilo nič nenavadnega, če postanek ne bi bil opravljen v vojaški bazi (šlo je za bazo Bangor v 
zvezni državi Maine).9 Razlogi postanka v tej bazi so seveda res lahko zgolj tehnične ali 
finančne narave (cenejši kerozin), a to je vendarle dokaz, da so se ZDA zavedale, da imajo v 
SFRJ svojega »podpornika« na zasedanju. Tito je na Kubo prispel 28. avgusta. Sam je letel po 
drugačni poti. Ustavil se je na kanadskem civilnem letališču v Ganderju, kjer so ga tudi 
uradno sprejeli.10 To jasno predstavlja razliko med formalnimi in neformalnimi stiki, ki 
krojijo zunanjo politiko. 

Na konferenci so bili pomembnejši člani jugoslovanske delegacije, ob predsedniku 
Titu še Josip Vrhovec, takratni zunanji minister, Anton Vratuša, predsednik Izvršnega sveta 
skupščine SR Slovenije in takratni predsednik sveta Mednarodnega centra za podjetja v 
družbeni lasti v državah v razvoju, Miloš Minić, predsednik sveta za mednarodne odnose 
SFRJ, ter Vidoje Žarković, ki je bil takrat član predsedstva SFRJ kot delegat SR Črne Gore.11 
Ker se Josip Broz zaradi starosti in utrujenosti ni udeleževal vseh zasedanj je glavno mesto 
prevzel Vrhovec, a njegov politični kapital je bil veliko manjši. Je pa Tito opravil veliko 
bilateralnih srečanj. S Fidelom Castrom se je srečal 31. avgusta na delovni večerji, med 
konferenco pa tudi s takratnim generalnim sekretarjem OZN Kurtom Waldheimom, ki je 

                                                 
5 Za slikovno gradivo s teh potovanj gl. Neuvrščeni in neuvrščenost: 1961–1983. 
6 Final Document of 6th Summit, 7.  
7 Small, »The Nonaligned meet in Havana«, 27.  
8 Ivanji, Pisma iz Havane, 18. 
9 Ivanji, Pisma iz Havane, 19–20.  
10 Nesvrstani u Havani, 5, 268. 
11 Čuček, Med Kubo in Indijo, 51.  
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obiskal konferenco.12 
 

Kambodža kot eno ključnih vprašanj konference 
Celotna konferenca je potekla v novozgrajenem Palacios de Convenciones. Šlo je za 

veliko, modernistično zgradbo, ki je že na zunaj želela pokazati sodobnost in avantgardo 
neuvrščenih v razdeljenem svetu, vendar so zasedanja pokazala, da tudi članice gibanja niso 
neodvisne od lastnih interesov in so želele v svojo korist spremeniti politiko ostalih držav. 
Prvo vprašanje konference je bilo pravno. Nikakor se niso uspeli uskladiti, kdo naj zastopa 
Kambodžo. Spor se je začel že leta 1978, ko je prišlo do spremembe oblasti v Kambodži, ki 
pa je niso priznale vse članice gibanja. Vprašanje so načeli že na posebnih ministrskih 
sestankih v letu 1978, pogajanja o tem vprašanju pa so nadaljevali še neposredno pred samim 
začetkom konference, a skupne rešitve nikakor niso uspeli doseči. Kuba in njene zaveznice 
(predvsem Vietnam) so podpirale novo provietnamsko (sovjetsko) oblast. Jugoslavija in 
nekatere druge države pa so priznavale oblast maoističnih Rdečih kmerov. Obe delegaciji 
Kambodže sta prispeli na Kubo, a na koncu ni nobena zastopala države.  

Že to je bil močan signal, da enotnosti ni bilo več. Omenjeni spor je odprl tudi 
vprašanje poteka glasovanja. Gibanje je vse svoje najpomembnejše odločitve namreč 
sprejemalo soglasno. Formalno s tem ni bilo težav, a je prišlo do tega, da je negativno mnenje 
katere izmed držav dobesedno predstavljalo veto, ki je lahko ustavilo delovanje celotnega 
gibanja. Pravna ureditev na to ni bila pripravljena. Do tedaj je bilo namreč samoumevno, da 
imajo, vsaj v grobem, vse članice iste cilje (predvsem ko je beseda tekla o ključnih vprašanjih 
in idejni usmeritvi). 

Vprašanje Kambodže je tekom zasedanja izzvalo tudi zunanjepolitični spor. Kubanski 
minister zunanjih zadev Malmierca je predložil dokument o rešitvi perečega vprašanja. 
Nekateri ministri so zaprosili za udeležbo v razpravi, vendar jim gostitelj ni pustil do besede. 
Še preden bi se resnejša debata lahko razvila je sestanek zaključil, kar je pri nekaterih 
članicah izzvalo bes. Vsemu je sledilo protestno pismo, ki ga je podpisalo 16 držav, v imenu 
Jugoslavije je to storil minister Vrhovec.13 Ta incident dokazuje, da je Kubancem manjkalo 
prefinjenosti in taktičnosti pri izvajanju politike, ki bi koristila njihovim interesom. Upali so, 
da se bo vse dalo izvesti hitro, tako da nihče ne bo zares videl. A več kot očitno je, da so se 
ušteli. 

 
Uvrščena neuvrščenost 

Že uradna otvoritev konference je vzbudila mešane občutke. V uvodnem nagovoru je 
zbrane nagovoril gostitelj zasedanja, Fidel Castro. Medtem ko se običajno v otvoritvenih 
govorih pojavljajo nekakšne pozdravno-spravljive besede, ki nagovarjajo k uspešnemu delu 
konference in pozdravljajo zbrane delegate, pa je bil Castrov govor vse prej kot to. Trajal je 
kar eno uro in pol, prepis govora pa je dolg 24 strani.14 V njem je brez diplomatskih manir 
ostro napadel »jenkijevski imperializem in njihovo pomočnico Kitajsko«.15 Izpostavil je 
količino denarja, ki so ga ZDA porabile za svoje oboroževanje in militarizacijo lastnih 
zaveznikov. ZSSR ni omenil, saj po njegovem mnenju socialistične sile niso imele potrebe po 
proizvajanju orožja.16 V govoru se je tudi iskreno zahvalil ZSSR za pomoč pri emancipaciji 
držav in osvobodilnih gibanj izpod kolonialistične nadoblasti.17 Uradna Havana je takšne 
besede ponavljala skozi celotno zasedanje. 

                                                 
12 Nesvrstani u Havani, 290–291. 
13 Čuček, Med Kubo in Indijo, 38–39.  
14 Nesvrstani u Havani, 24–39, 357. 
15 Nesvrstani u Havani, 3, 25. 
16 Nesvrstani u Havani, 35–36.  
17 Nesvrstani u Havani, 26–27. 
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Iz uradnega poročila je razvidno, da so bila v prvi plan postavljena vprašanja politične 
narave. Ključni so bili osvobodilni in protirasistični boji v južni Afriki (Namibija, JAR, 
Rodezija – današnji Zimbabve), Bližnji vzhod in palestinsko vprašanje, ter Jugovzhodna 
Azija. Ostro so obsodili vse rasistične režime, še posebej pa apartheid in sionizem. Čeprav v 
dokumentu ne gre za neposredno konfrontacijo z različnimi državami (izjema so Izrael, ZDA 
in Južnoafriška republika), pa so članice najbolj zmotile nekatere evropske države, ki še 
vedno niso prekinile stikov z Južnoafriško republiko. S tem so namreč podpirale tudi njeno 
politično ureditev.18 

Kot ključna točka konference, h kateri so se delegati neprestano vračali, je bilo 
vprašanje Bližnjega vzhoda, pri katerem se je še posebej opozarjalo na Palestino. Pomembno 
je poudariti, da je bilo Palestinsko osvobodilno gibanje (PLO) 19 del neuvrščenih, ki je preko 
konference svet obveščalo o svoji problematiki. V tem kontekstu je potekal tudi spor z 
Egiptom, ki je marca istega leta podpisal sporazum z Izraelom v Camp Davidu. Egiptovsko 
delegacijo je na konferenci zastopal državni minister za zunanje zadeve – Butros Butros Gali, 
kasnejši generalni sekretar OZN. Predsednik Sadat se je verjetno zavedal, da bo težko pojasnil 
svoj sporazum, zaradi česar je poslal v ogenj manj pomembnega uradnika. Gali je bil deležen 
takojšnjih ostrih napadov, Castro pa je upal, da bo s hitrim in agresivnim napadom uspel 
uveljaviti svoja prepričanja. Negodovanje nad dogovorom so članice gibanja izrazile tudi v 
zaključni deklaraciji, pojavili pa so se tudi pozivi k izključitvi Egipta iz neuvrščenih.20 
Dogovor je bil označen za separatistično mirovno pogodbo, iz česar izhaja jasno prepričanje, 
da ga neuvrščeni niso priznavali. 

Leta 1979 sta se odvili še dve revoluciji, ki sta imeli za cilj razrešitev socialnih težav, a 
sta se reševanja položaja lotili vsaka s svoje strani. Odvili sta se islamska revolucija v Iranu in 
sandinistična revolucija v Nikaragvi.21 Začelo se je postavljati vprašanje o tem, kateremu tipu 
revolucije bodo neuvrščeni izkazali večje zaupanje. Obe revoluciji sta državi povlekli iz 
polkolonialnega odnosa. Nikaragva je bila bližje sovjetskemu tipu upora, a je gibanje 
neuvrščenih tudi islamsko revolucijo legitimiralo kot upravičeno. Potrebno je poudariti, da so 
Iranu celo potrdili prošnjo za članstvo v gibanju. V istem letu je bil v gibanje sprejet tudi 
Pakistan, ki je ob propadu pakta CENTO, iskal nove partnerje.22 

Z današnjega zornega kota je presenetljivo, da so neuvrščeni polagali izjemno upanje 
v OZN in njen Varnostni svet, ki naj bi razrešila pereče težave. To nakazuje na zavedanje o 
moči gibanja, katerega članice so se zavedale, da obstaja višja instanca, na katero se je 
smiselno obrniti in jo »pozvati« k pomoči. Zato ne preseneča, da je bil na konferenco vabljen 
tudi generalni sekretar Waldheim. OZN je tako razumljena kot organizacija z največjim 
vplivom in realno močjo odločanja, medtem ko so neuvrščeni zgolj nekakšna pomoč, ki 
prepoznava težave in jih naslovi na merodajne organe. Hkrati so jim različne deklaracije in 
resolucije OZN predstavljale trden argument pri zagovarjanju svojega pogleda.23 O velikem 
pomenu priča tudi podatek, da je sami OZN posvečen velik del zaključnega dokumenta, hkrati 
pa so bile na konferenco vabljene različne specializirane agencije, ki delujejo v okviru OZN.24 

 
 

                                                 
18 Final Document of 6th Summit, 31. 
19 PLO je nastal leta 1964 na poziva egiptovskega predsednika Naserja. Stojanović, Rađanje globalnog sveta, 
308. 
20 Final Document of 6th Summit, 40. 
21 Small, »The Nonaligned meet in Havana«, 28. 
22 Nesvrstani u Havani, 24–25. Pakt CENTO (Central Treaty Organization) je med leti 1955 in 1979 povezoval 
Iran, Irak, Pakistan, Turčijo in VB. Bil je bližnjevzhodna varianta NATO pakta. 
23 Final document of 6th Summit, 54. 
24 Final document of 6th Summit, 74. 
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Ekonomska vprašanja 
Politične ugotovitve in resolucije konference so razmeroma pričakovane. Bolj 

zanimivi so razmisleki o prihodnem ekonomskem razvoju držav, predvsem v luči vpliva 
razširjanja globalizacije in novih tehnologij, s katerimi se neuvrščeni še niso konkretneje 
soočili. Marsikatera izmed neuvrščenih držav je imela gospodarstvo, ki je večinoma še vedno 
temeljilo na kmetijstvu, zato ne preseneča, da se hkrati z ugotovitvami, da je potrebno slediti 
razvoju najmočnejših gospodarstev, poudarja, da je ponekod potrebno začeti z 
industrializacijo. 

Tako resnična težava gibanja neuvrščenih ni bilo politično delovanje, ki je bilo v 
prvem planu, ampak ekonomski problemi. Prve težave so manj razvite države želele rešiti s 
povezavo v skupno interesno gibanje, ki si je nadelo ime Skupina 7725 in je delovalo v okviru 
OZN. Nastalo je leta 1964, v veliki večini pa so ga sestavljale članice, ki so kasneje postale 
del neuvrščenih. Že v Colombu so na konferenci pozvali k preoblikovanju Mednarodnega 
monetarnega fonda (MMF), spodbudili pa so tudi delovanje v Skupini 77. Dokumenti s 
konference v Havani so prepolni idej, ki naj bi spremenile tedanji položaj. To novo doktrino 
so poimenovali New International Economic Order.26 Ta pojem je postal nekakšen slogan 
preoblikovanja svetovnih razmerij, a mu nikoli ni uspelo zares zaživeti. 

Dogajanje okoli naftne krize je bilo sprožilec za neuvrščene, ki so prvič začeli z 
obravnavo ekonomske politike. Program se je v grobem naslanjal na podobne programe, ki jih 
je v 70. letih ustvarjala OZN. To je še ena potrditev vloge, ki jo je imela za neuvrščene OZN. 
Do takrat ekonomski usmeritvi niso posvečali velike pozornosti, oziroma so jo v večini 
razumeli kot boj proti izkoriščanju surovin, kolonialni nadvladi, lastnemu nadzoru nad 
zemljo, upravljanju z resursi… Ob naftni krizi je marsikatera neuvrščena država upala, da ji 
bodo z nafto bogate članice gibanja le-to prodajale »pod ceno«. Do takšne pomoči ni prišlo, 
kar je kot streznitev vplivalo na vse članice gibanja. Pospešilo je zavedanje, da so v 
globalizirani ekonomiji vsi enaki. Neoliberalistični projekt, ki se je začel uveljavljati v ZDA 
in VB, v modificirani obliki pa tudi na Kitajskem, je postajal realna prihodnost. Ravno leto 
1979 je bilo prelomno, saj so na položaj premierke VB umestili Margaret Thatcher, novi 
predsednik ameriške centralne banke (Fed) pa je postal Paul Volcker.27 Ekonomske težave so 
še bolj jasno pokazale na delitev sever-jug, ki je postajala močnejša kot blokovska delitev 
zahod-vzhod. Članice so želele postaviti lasten sistem, ki bi temeljil na vzajemni pomoči. 
Novi moto se je glasil: Opora na lastne sile.  

A na tej točki je konferenca pokazala na veliko zaostalost. Namesto spopada z 
neoliberalizmom in globalizacijo se je še vedno večina razprav gibanja vrtela okoli nujnosti 
industrializacije. Razviti svet je takrat že opravil prehod k postindustrijski družbi. Preprosto 
so spregledali (morda tudi zanemarili) vpliv finančnega kapitala, ki je začel postajati ključni 
igralec. Da je šlo bolj za spregled novosti, priča podatek, da je bil del jugoslovanske 
delegacije tudi Anton Vratuša, ki je bil predsednik Mednarodnega centra za podjetja v 
družbeni lasti v državah v razvoju, ki so ga ustanovili leta 1974 v Ljubljani. To kaže na to, da 
je ekonomska situacija nepričakovano zadela neuvrščene. Stvari so začele počasi uhajati iz 
rok. 

Uradni dokument je odslikaval prepričanje, da naj bi bilo možno skozi OZN ustvariti 
nekakšno sprejemljivo gospodarsko igrišče. OZN žal nikoli ni postal tako močan faktor, da bi 
lahko kaj takega uresničil. Še več, zdi se, da je njegova moč od 80. let vedno bolj pešala. 
Castro je opozoril, da imajo neuvrščeni 65 % vsega prebivalstva, a zgolj 15 % svetovne 

                                                 
25 »The Group of 77.« 
26 Final document of 6th Summit, 10. 
27 Harvey, Kratka zgodovina neoliberalizma, 5–6. 
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proizvodnje in 8 % industrije. Potenciali so tako ostajali še neizkoriščeni.28 Prišlo je tudi do 
pobude o tesnejšem gospodarskem sodelovanju, ki ga je kot ena izmed razvitejših držav 
spodbujala predvsem SFRJ. Potrebno pa je dodati, da to poslovanje ni igralo tako pomembne 
vloge, kot se mu pogosto pripisuje danes. Večini držav so ključni gospodarski partnerji ostali 
nekdanji kolonialni gospodarji, oziroma velesili ZDA in Japonska.29 SFRJ je predvsem 
primanjkovalo raznolikosti produktov, ki bi jih lahko ponudila, predvsem tistih za splošno 
rabo. 
 

ZDA in neuvrščeni 
Dogajanje na Kubi je sprožilo manjšo paniko v ZDA. V času konference se je razširila 

novica, da se na Kubi nahaja sovjetska enota z okoli 3000 vojaki. O resničnosti te novice 
verjetno najbolje priča podatek, da je celotna zgodba potonila v pozabo po koncu konference. 
Celotna zgodba pa je – bolj kot paniko v ZDA – želela povzročiti notranja trenja med 
neuvrščenimi, ki naj bi se tako »dobesedno« zavedli sovjetske prisotnosti in njihove težnje po 
manipuliranju z gibanjem.30 Tako mnenje je podal John Stockwell, nekdanji agent CIA, ki je 
iz varnostne službe izstopil leta 1979 in postal žvižgač. V pogovoru ob izdaji njegove knjige 
In search of enemies je pojasnil, da je šlo pri tej akciji predvsem za poenotenje ZDA proti 
skupnim sovražnikom (predvsem proti Kubi in ZSSR). Ne smemo zanemariti dejstva, da so 
bile v tem letu tudi predsedniške volitve. Ravno v teh dogodkih lahko vidimo, da je želel 
predsednik Carter prepričati volivce, da je sposoben za nov mandat. 

 
Zadnji pozdrav maršalu Titu 

Pomemben dogodek za SFRJ je bila podelitev posebnega priznanja Josipu Brozu Titu. 
Pri podelitvi priznanja je pomembno vlogo odigral diplomat Budimir Lončar, ki je veljal za 
ključnega pogajalca (človeka v senci) jugoslovanske delegacije.31 Formalno je pobudo za 
priznanje dal predsednik Gvineje – Sékou Touré.32 Del članic gibanja ni bil pretirano 
naklonjen podelitvi priznanja Titu, a nestrinjanje je bilo bolj posledica tedanje politične 
situacije kot pa odkritega napada na jugoslovanskega predsednika. Jugoslavija je celotno stvar 
želela prikazati kot ponovno združitev neuvrščenih, pri čemer so kot ključni argument 
uporabili dejstvo, da je bila podelitev priznanja sprejeta z aklamacijo,33 a takšna propaganda 
ni popolnoma uspela. Uspela je morda ustvariti zunanjo sliko, ki pa ni nikogar preslepila. Tito 
je resda uradno postal glavni vodja gibanja, nekakšna siva eminenca, a o poenotenju ni bilo 
govora. 

Spomini na konferenco 
Na potek konference je pomembno vplivalo tudi vzdušje v dvorani. Bolj kot na 

politični dogodek je dogajanje spominjalo na športno prireditev. Kubanske oblasti so namreč 
v dvorano namestile večje število svojih podpornikov, ki jim je bilo naročeno, naj z vzkliki 
odobravanja podprejo govorce, ki so blizu Kubi, ostale pa naj poizkušajo preglasiti. Ob 
uvodnem nagovoru Fidela Castra so imeli dostop v dvorano zgolj povabljeni, ki so bili 
odobreni s strani tajne policije. Pogosto so zaradi obiskovalcev imeli težave tudi novinarji, ki 
se niso uspeli prebiti v dvorano. Nevšečnosti so povzročale tudi izjemno slabe telefonske 
povezave, počasna in neučinkovita pošta pa tega nikakor ni uspela nadomestiti. Pošiljke so se 
namreč pogosto izgubljale.34 Poročevalske ekipe so se zato pogosto srečevale s samovoljo 

                                                 
28 Nesvrstani u Havani, 368. 
29 Podatke o trgovini prinaša Čuček, Med Kubo in Indijo, 263–326. 
30 The Praetorian guard, min. 42–45 
31 Ivanji, Pisma iz Havane, 136–139. 
32 Nesvrstani u Havani, 278–280. 
33 Nesvrstani u Havani, 288. 
34 Čuček Med Kubo in Indijo, 34–36. 
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kubanskih oblasti, ki so omejevale dostop do konference. Težave je imela tudi poročevalska 
ekipa Televizije Ljubljana, ki je zagotavljala posnetke za vse jugoslovanske televizijske 
programe. Pomenljivo je tudi, da so kubanski uradniki vzeli iz novinarskega središča več 
materiala, kot bi ga potrebovali. S to potezo so onemogočali, da bi do govorov prišli tuji 
novinarji. Taka poročila močno krhajo predstavo o moralni moči neuvrščenih, enakopravnosti 
in poštenosti, ki je spremljala neuvrščene.35 

S podobnimi težavami se je srečala tudi uradna jugoslovanska delegacija, ki so jo 
slabe telekomunikacijske mreže močno ovirale. Sedež baze je bilo veleposlaništvo, a pogosto 
je bilo potrebno priti v stik s hoteli in vilami, kjer so bili nastanjeni nekateri pomembnejši 
delegati. Na voljo so jim bili osebni vozniki, ki pa so pogosto zatajili, vendar pomembnejšim 
članom delegacije ni bilo težko. Ivanji v spominih piše, da je dobil dnevnico v višini 100 
nemških mark. Ker je bilo ta denar skoraj nemogoče porabiti na Kubi, ga je večino prinesel 
domov.36 

Težko je oceniti, kakšna je bila uspešnost konference. Ivan Ivanji, sicer Titov 
prevajalec, je bil na konferenci zadolžen za pripravo informacijskega biltena, ki je obveščal 
Tita in ostale delegate o drugih dogodkih in dogovorih na zasedanju, delu različnih komisij, 
delovnih skupin.37 O dogodkih v Havani je podal oceno, da se ni zgodilo popolnoma nič, ter 
da je stvar, po kateri si bo dogodke najbolj zapomnil, tropski vihar, ki je prizadel Kubo. Zgolj 
dan po zaključku konference se je razbesnel ciklon Ferdinand ter številnim nepričakovano 
podaljšal bivanje v Havani. Kubi, ki ni bila pripravljena na podaljšano bivanje večjega števila 
ljudi, je težave povzročalo tudi porušeno drevje, podrti električni vodi in ustavljen transport. 
Že tako je bila za kubanske oblasti celotna konferenca pripravljena na dolg. Gostom so 
ponudili razkošje, ki si ga ogromna večina Kubancev ni mogla privoščiti. Stroške konference 
je »velikodušno« plačala ZSSR, ki je lahko zgolj upala, da ni bilo vse zaman. Sovjeti so 
namreč upali, da bo Kubi uspelo usmeriti neuvrščene bliže Moskvi. Ivanji v enem izmed 
razmišljanj resignirano ugotavlja, da bi od konference največ pridobila država, ki sploh ni 
neuvrščena. To je bila Japonska, ki je dobavila vso elektroniko.38 

Njegovo oceno moramo kljub vsemu »vzeti z zrnom soli«. Konference namreč nikoli 
niso namenjene nekakšnim novim odkritjem in radikalnim spremembam. Večinoma gre za 
načelo videti in biti viden, za potrjevanje nekaterih že dogovorjenih zadev, za dokaz 
navidezne sloge in enotnosti ter kot kraj srečevanja in morebitnega dogovora za prihodnost 
med različnimi državami. Hkrati lahko podvomimo tudi o pomenu konference za samo 
gibanje. Resda je bilo veliko dogodkov, nenehne razprave, nihanje med različnimi predlogi, a 
do resničnega premika, ki bi gibanju zagotovil večjo trdnost in vpliv v svetovni politiki, ni 
prišlo. Še naprej so poizkušali večino težav rešiti v okviru OZN, kar pa se je izkazalo kot 
neuspešna formula. Tito je v uradni izjavi podal mnenje, da je vse v najlepšem redu, 
zasedanje naj bi potrdilo osnovno usmeritev, neuvrščeni pa naj bi bili iz dneva v dan 
močnejši, prav tako odprta vprašanja naj ne bi predstavljala večjih trenj.39 Podobna stališča je 
ponovil tudi ob različnih drugih priložnostih leta 1979.40 

 
Zaključek 

Neuvrščeni so s konferenco v Havani dokončno vstopili v proces globalizacije. Če so 
bili že pred tem globalni politični igralec, pa so sedaj postali še del ekonomske globalizacije, 

                                                 
35 Čuček Med Kubo in Indijo, 34–36. 
36 Ivanji, Pisma iz Havane, 20. Skozi celotno knjigo lahko sledimo vzdušju med diplomati, delovni atmosferi v 
ambasadi. 
37 Ivanji, Pisma iz Havane, 59–61. 
38 Ivanji, Pisma iz Havane, 80. 
39 Nesvrstani u Havani, xi-xiii. 
40 Primer je otvoritev spomenika na Kadinjači. Nesvrstani u Havani, 310. 



 
 
 
 

Filip Draženović 
 

 
94 

 

ki je vplivala na celoten gospodarski položaj v katerem so se te države znašle. V tem pogledu 
so na začele vplivati tri države, ki niso bile članice neuvrščenih: ZSSR, ZDA in Kitajska. Vse 
so imele do gibanja ambivalenten odnos, saj so podpirale nekatere članice, druge pa napadale, 
a so z vsemi želele trgovati. Neuvrščeni so se odločali glede nadaljnje usmeritve gibanja. 
Začetniki smeri so bili ali mrtvi (Nehru, Naser) ali pa so jih upokojili (Tito). Iskal se je nov 
voditelj, ki pa se zaradi kompleksne ureditve gibanja, ki je preprečevala formalno vodstvo, 
nikakor ni uspel izkristalizirati. Neformalno se je na to funkcijo želel namestiti Fidel Castro, 
kar mu je na konferenci tudi uspelo. V tistem trenutku je Kuba začela uspešno lansirati novo 
politiko neuvrščenih, ki so jo poimenovali angažirana neuvrščenost, za cilj pa je imela 
nadomestiti jugoslovanski pasivni pristop.41 Določene težave je gibanju povzročila tudi selitev 
konference iz Bagdada v New Delhi, kar je bilo potrebno zaradi vojne med Iranom in Irakom. 
Naslednja konferenca se je tudi zamaknila za eno leto. 

Pozornost SFRJ, še posebej Beograda, ni bila usmerjena na dogajanje na Kubi. 
Fascinacija tistih dni je bil beograjski fantom, mlad neznanec (kasneje se je izkazalo, da gre 
za Vlada Vasiljevića), ki je z belim Porschejem 911 pod okriljem noči izvajal vratolomne 
vožnje in se norčeval iz miličnikov. Tajna policija in miličniki so bili prepričani, da gre za 
provokacijo, ki v ključnih trenutkih destabilizira državo. Po desetih nočeh akcije so fanta 
vendarle ujeli. Fascinacije nad njegovimi drznimi vožnjami nista uspela preseči niti Castro 
niti Tito. Postal je urbana legenda Beograda, ki je zaznamovala konec poletja 1979, verjetno 
celo močneje kot neuvrščeni v Havani.42 
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Mejna vojna 
Pogled južnoafriške družbe na vojno 

 
Povzetek 

Članek govori o vojni, ki je tako slovenski, kakor tudi svetovni javnosti še do danes 
dokaj neznana. Gre za 25-letni vojaški konflikt, ki se ga smatra kot del hladne vojne. V 
daljšem uvodnem delu je razloženo, kako in zakaj je prišlo do vojne, predvsem politična 
ozadja, v nadaljevanju pa sledi dojemanje in odnos belopoltega prebivalstva do vojne in 
naborništva. Prav tako pa je govora tudi o takratnem družbenem okolju med belci. Nato se 
članek dotakne družbenega položaja črnskega oziroma nebelega prebivalstva, kjer so kot 
pomembnost razloženi Homelands. Sledi razlaga udeleženosti črncev v južnoafriški vojski v 
času vojne, za katere ni dolgo vedela niti južnoafriška javnost. V zaključnem delu bom 
poskušal predvsem razložiti, glede na navedeno, zakaj je takratna politika in družba v Južni 
Afriki bila tako oblikovana in delovala. 
 

Abstract 
The article describes the war which is, to this day, unknown to the Slovenian public as 

well as the rest of the world. That is, the war conflict of 25 years, which is considered to be a 
part of the Cold War. The introduction explains how and why the war came about, especially 
its political background. I also talk about the perceptions and attitude of the white population 
towards the war and conscription. There is also talk of the social environment between white 
people at the time. The narrative then touches upon the social position of the black, or, all the 
non-white population, where the importance of the Homelands is also explained. This is 
followed by an explanation of the involvement of black people in the South African army 
during the war, about whom not even South African public knew for a long time. The 
conclusion tries to primarily explain, why the South African politics and society were 
designed and working in such a way. 
 
Ključne besede: Južna Afrika, hladna vojna, apartheid, Angola, komunizem. 

 
*** 

 
Uvod 

Na današnjem ozemlju Namibije in Angole se je med leti 1966 in 1989 odvijal vojaški 
konflikt, ki je ob koncu sedemdesetih let dobil in ohranil ime border war oziroma mejna 
vojna, četudi obstajajo različna poimenovanja, kot so na primer hybrid war, apartheid wars,1 
Angolan bush war in forgotten war.2 V svetovnem merilu je bil ta konflikt del hladne vojne in 
so ga pogosto enačili z vojno v Vietnamu.3 Za lažje razumevanje te vojne se moramo vrniti v 
čas pred njo, kakor tudi upoštevati globalno dogajanje v takratnem času. 

Nekoč nemška kolonija z imenom Jugozahodna Afrika, danes znana pod imenom 
Namibija, je bila po prvi svetovni vojni predana kot mandat Južni Afriki s strani društva 
narodov. Po drugi svetovni vojni in procesih dekolonizacije Afrike so ZN leta 1966 razglasili, 
da Južna Afrika protipravno zaseda to ozemlje. Oblast v Pretoriji ni upoštevala te resolucije 

                                                 
1 Baines, South Africa's 'Border War', 1–4. 
2 Sebalane, »Striking inside Angola,« 139. 
3 Baines, South Africa's 'Border War', 1–4, 139. 
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ZN in je tako še nadalje štela Jugozahodno Afriko kot del svojega ozemlja.4 SWAPO (South 
West African People's Organisation) je istega leta na mednarodnem sodišču v Haagu zahteval 
ozemlje Namibije in bil pri tem neuspešen. Tako je pričelo njihovo vojaško krilo z gverilsko 
vojno.5 V istem času so južnoafriške policijske ter vojaške sile so napadle SWAPO-vo 
skrivno oporišče Ongulumbashi v Ovambi.6 

SWAPO je bil leta 1962 izgnan in je oblikoval vojaško krilo PLAN (People's 
Liberation Army of Namibia).7 Ta organizacija je sama sebe videla kot borca proti kolonialni 
oblasti in smatrala svojo kontinuiteto v uporu Hererov (1904–1907) proti takratni nemški 
oblasti. V Južni Afriki je bilo tako gibanje vojaško krilo ANC-ja (African national congress) 
MK (Umkhonto we Sizwe). Ker pa so vse te organizacije delovale iz okoliških držav 
(predvsem iz Angole) in niso ustvarile večje vojaške moči, se tudi niso nikoli mogle spopasti 
ali kosati z južnoafriškimi obrambnimi silami (SADF – South African Defence Force), zato je 
ostalo samo pri gverilskem bojevanju. Da je vojna ostala predvsem na obrobju in samo 
ozemlje Južne Afrike ni bilo deležno njenega poteka, razen nekaj bombnih in saboterskih 
napadov MK,8 je pripomogla portugalska kolonialna oblast v Mozambiku in Angoli do leta 
1975.9 Prav tako tudi belska oblast v Rodeziji do leta 1979 in navsezadnje tudi ozemlje 
Namibije, ki je ščitilo Južno Afriko. 

S poimenovanjem border war je SADF oblikoval mnenje, da brani južnoafriške 
državljane in mejo pred nevarnostjo komunizma ter črnega nacionalizma, hkrati pa poudaril, 
da se ne bori na tujem ozemlju. Seveda so pri tem zamolčali, da je SADF okupiral velik del 
južne Angole v podporo UNITA (União Nacional para a Independência Total de Angola)10 
med leti 1975 in 1988.11 Ta okupacija pa ni bila plod južnoafriške politike, saj je bila stvar 
kompleksnejša. Južna Afrika je intervenirala na poziv ZDA, Zaira, Liberije, Zambije, 
Slonokoščene obale ter Senegala. Načrt je bil, da se strateško utrdi UNITA, ki je bila ena od 
demokratičnih osvobodilnih gibanj v Angoli. Ker 11. novembra 1975 UNITA ni bila dovolj 
močna, se je Južna Afrika odločila še nekaj časa ostati. To je posledično izoliralo podporo 
Južni Afriki v svetu in naposled se je ta le odločila za umik. MPLA (Movimento Popular de 
Libertação de Angola)12 je bila uradno priznana kot nova vlada v Angoli, medtem ko je 
UNITA nadaljevala svoj uporniški boj. Južna Afrika se je zaradi teh dogodkov počutila 
osamljeno in užaljeno. Ker naj bi opravila umazano delo za druge.13 

Južna Afrika se po teh dogodkih ni popolnoma umaknila iz Angole, ampak je pričela v 
letih 1978–1987 izvajati vojaške operacije preko meje,14 kar je povezano tudi z nastopom 
vlade Pieter Willem Botha leta 1978 in kubanskih sil v Angoli, pri čemer je ozemlje Namibije 
v očeh južnoafriške vlade postalo še toliko bolj pomembno za obrambo Južne Afrike pred 
marksizmom.15 Predvsem so izvajali operacije proti SWAPO, ki je deloval v Angoli in 
katerega so uspešno potisnili proti severu. Leta 1984 naj bi nadzorovali že velik del Angole 
skupaj z UNITA. Nikakor pa Južna Afrika sebe ni videla kot del akterja v državljanski vojni 
med MPLA in UNITA.16 

                                                 
4 Kagan-Guthrie, »Chester Crocker,« 66. 
5 Van Heerden, Die Suiderkruisfonds, 30. 
6 Scholtz, »The Namibian border war,« 26. 
7 Stapleton, »Bush tracking,« 242. 
8 Baines, South Africa's 'Border War', 1–4. 
9 Kagan-Guthrie, »Chester Crocker,« 66. 
10 Nacionalno združenje za celotno samostojnost Angole. 
11 Baines, South Africa's 'Border War', 2–3. 
12 Ljudsko gibanje za osvoboditev Angole. 
13 Scholtz, »The South African,« 71–72. 
14 Scholtz, »The South African,« 71–72. 
15 Kagan-Guthrie, »Chester Crocker,« 67. 
16 Scholtz, »The South African,« 71–72. 
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S padcem že omenjenih kolonialnih oblasti v Mozambiku in Angoli je leta 1979 sledil 
padec belske manjšinske oblasti v Rodeziji, kar je povzročilo tudi povečan nadzor nad 
ozemljem Namibije in s tem manjšo možnost za njeno samostojnost. Posledično je to 
poslabšalo odnose Južne Afrike in zahodnih držav, tako da so bili leta 1981 pogovori o 
namibijski neodvisnosti prekinjeni. Četudi so zahodne države na Južno Afriko gledale 
negativno, so ZDA, oziroma predvsem predsednik Reagan, vseeno videle, da je njihova vojna 
v Angoli s SWAPO-m in ANCjem borba proti komunistični ekspanziji.17 

Tako politični kot vojaški dogodki so povzročili, da je južnoafriška vlada v 
sedemdesetih in osemdesetih letih videla Sovjetsko zvezo kot največjo nevarnost skupaj s 
Kubo kot njeno predstavnico. Tako navaja nekdanji predsednik P. W. Botha, da je njegova 
vlada videla svet v boju med komunističnim blokom in tako imenovanim svobodnim svetom. 
Južna Afrika naj bi bila tarča Sovjetov in s tem vpeljana v tako imenovano popolno vojno, ki 
naj bi nenapovedano uničila Južno Afriko tako z vojaškimi dimenzijami kot tudi s svojim 
vplivov na družbo. Zato naj bi bila edina rešitev Južne Afrike slediti tako imenovani popolni 
strategiji ali drugače povedano napraviti vse potrebno za svoj obstoj. Takratni minister za 
obrambo – Magnus Malan – naj bi to nevarnost videl v Angoli, Mozambiku, Zimbabveju, 
SWAPO in ANC. Vsi našteti naj bi bili namreč sateliti Sovjetov, ki naj bi poskušali pridobiti 
Južnoafričane za komunistično stvar. Prav tako tudi takratni minister za zunanje zadeve Pik 
Botha leta 1981 sporoča svojemu ameriškemu kolegu Dicku Clarku, da Južna Afrika ni proti 
neodvisni Namibiji, ampak samo v primeru, če vlada ne bo oblikovana z marksistično-
leninistično doktrino.18 Drugače povedano, niso želeli zamenjati vojne na reki Kunane z reko 
Orange, kajti če bi bila Namibija vodena s strani SWAPO, bi obstajala velika nevarnost, da bi 
Sovjeti ogrozili ozemlje Južne Afrike. Po mnenju Bothe bi bila potem Južna Afrika prisiljena 
napasti Namibijo, da zaščiti svoje interese in bi to bilo za ZDA veliko bolj sporno, kot pa 
takratni status quo. Prav tako naj bi bila ogrožena tudi Bocvana, kjer bi lahko vlada padla in bi 
bila Južna Afrika posledično popolnoma obkoljena z državami, ki imajo sovjetsko podporo. 
To pa bi pomenilo, da če potem pade še Južna Afrika, bi zahod izgubil pomembo morsko pot 
okoli rta in surovine. Torej vlada Južne Afrike v teoriji ni bila proti samostojnosti 
Jugozahodne Afrike, vendar samo pod pogojem, da ne bi vladali SWAPOkomunisti.19 

SADF in južnoafriška vlada sta ves čas bolje ali slabše prikrivali svojo vpletenost v 
Angoli. Tako na primer ujeti beli južnoafriški vojaki v Angoli leta 1975, ki so bili medijsko 
izpostavljeni, niso nosili uniform južnoafriške vojske in so bili s tem težko razločljivi od 
plačancev. Tudi po zaslišanju so navedli samo svoja imena, vojaški čin in ničesar o vojaški 
operaciji Savanah ali položaju južnoafriških sil, četudi so bili glede na kraj njihovega 
ujetništva globoko v Angoli živi dokaz o južnoafriški invaziji.20 Intervencija leta 1975 ni bila 
mednarodno javna. Tudi leta 1985, ko so se v pomoč UNITA prvič spopadli z vojsko MPLA, 
so dobro prikrili svoje vmešavanje. UNITA ofenzive MPLA ne bi vzdržala, zato je SADF za 
njih odbil napad. Čeravno so uporabili topništvo, poslali nekaj enot 32. bataljona in napadli z 
letali, ni mogel nihče na svetu dokazati njihove vpletenosti v spopad. Pojavile so se le 
govorice.21 

 
SADF in belopolto prebivalstvo 

Večina Afrikanerjev22 je že nekaj desetletij podpirala nacionalno stranko. Smernice te 

                                                 
17 Kagan-Guthrie, »Chester Crocker,« 67–68. 
18 Scholtz, »The South African,« 73–76. 
19 Scholtz, »The South African,« 73–76. 
20 Baines, South Africa's 'Border War', 53–55. 
21 Scholtz, »The South African,« 78–79. 
22 Afrikanerji: večina je potomcev nizozemskih kolonistov, vendar je med njimi tudi dosti takih, ki so potomci 
nemških, francoskih ali drugih protestantov, ki so se zatekli v času verskih vojn v Evropi v Južno Afriko. 
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stranke so bile, da preko oblasti uresniči afrikanske narodne cilje, kar pomeni ustvariti lastno 
nacionalno državo. Na referendumu leta 1961 jim je uspela odcepitev od Velike Britanije in 
ustvarjena je bila Južnoafriška republika, s tem pa so pričeli afrikanizirati vse državne 
institucije, tudi vojsko.23 Tako so Afrikanerji v sedemdesetih letih pričeli na SADF gledati 
drugače kot so za časa druge svetovne vojne in vse do leta 1948. Nekateri Afrikanerji so 
pričeli dojemati SADF kot svojo vojsko. Že v petdesetih so nekateri afrikanski intelektualci in 
vojaški možje začeli oblikovati mnenje, da Afrikanerji posedujejo vojaški značaj. To je 
pripeljalo v šestdesetih do afrikanske dominance v SADF, ki naj bi oblikovala kulturni in 
zgodovinski profil Afrikanerjev. Bržkone to pomeni, kot je to menil Rudolph Hiemstra, da 
mora pomen državljana in vojaka/bojevnika (Krygsman) postati isto. Tako je trdil, da se mora 
iz SADF odstraniti vse, kar bi Afrikanerje kakorkoli spominjalo na ponižanje iz preteklosti, 
torej zgodovina vojske Južne Afrike in da se vojska mora prilagoditi potrebam 
afrikinizacije.24 Drugače povedano, pričela se je militarizacija in obenem patriotizacija 
afrikanske družbe. Pri tem so bili v pomoč tako mediji kot tudi nekatera združenja. 
Pomembna afrikanska srečanja je imela študentska organizacija ASB (Afrikaanse 
Studentebond), kjer je bil Hiemstra v avgustu in septembru 1962 gost. Tam pogovori niso 
potekali samo o militarizaciji, temveč je diskurz potekal tudi o grožnji pred liberalizmom, 
komunizmom, jingoizmom25 in rimo-katolištvom. Tukaj je treba omeniti, da so bili ravno 
študentje tisti, ki so fizično obračunali s protestniki za civilne pravice, ki so pogosto 
protestirali v zgodnjih šestdesetih. Navdušenje nad SADF so napravile tudi afrikanske 
protestantske cerkve, ki so podpirale obvezno vojaško služenje.26 

Nacionalna stranka pa ni imela samo večinske podpore Afrikanerjev, temveč je po 
zmagi na volitvah leta 1966 pridobivala tudi na podpori iz vrst angleško govorečih belcev.27 
V šestdesetih so angleško govoreči mediji kritizirali rasno politiko, vendar pa obenem 
podpirali obrambno politiko SADF. Tako so v tem času želeli nekateri beli Angleži napraviti 
nekaj sabotaž kot odgovor na rasno politiko. To gibanje je bilo ARM (The African Resistance 
Movement), vendar ta organizacija ni imela podpore v angleški skupnosti in je bila hitro 
uničena.28 

Kot že omenjeno, je v šestdesetih letih nacionalna stranka dobivala na podpori in pri 
tem je ključno vlogo igralo za angleško govoreče dogajanje v Kongu, kjer je prišlo do 
velikega rasnega nasilja in eksodusa belskega prebivalstva. Tudi mnenje, da je Britanija izdala 
Rodezijo je povzročilo, da so beli angleško govoreči prebivalci Južne Afrike, postavili na 
prvo mesto rasno identiteto in ne britansko.29 S tem pa so sprejeli rasni kompromis in podprli 
nacionalno stranko pri obrambi države in njihovega statusa v družbi. To je pripeljalo do tega, 
da so afrikanski voditelji, ki so širili svoj nacionalizem, tudi omenjali in podpirali 
pomembnost belske skupnosti. Angleška skupnost ni nikoli bila vključena v afrikansko in tudi 
niso imeli ne eni in ne drugi take želje, da bi se združili v eno celoto – Republican white unity 
je bil rasni kompromis obeh strani. Samo SADF je bila tista časovna asimilacija, kjer so 
Angleži vstopili v afrikansko dominiran svet.30 

Brez dvoma sta obe največji belski skupini31 podprli obrambni program nacionalne 

                                                 
23 Thompson, A history of South Africa, 189–188. 
24 Warwick, White South Africa, 287, 298–300. 
25 Jingoizem (Šovinizem) je agresiven nacionalizem. 
26 Warwick, White South Africa, 302–304, 308, 311. 
27 Thompson, A history of South Africa, 189–188. 
28 Warwick, White South Africa, 337–338. 
29 Lambert, John. From British to South Africans: the evolution of a white English-speaking identity in South 
Africa until 1961. neobjavljen članek, 2004, 18. Navedeno po: Warwick, White South Africa, 341–342. 
30 Warwick, White South Africa, 341–342. 
31 V Namibiji prebiva še danes večja nemška etnična skupnost. Prav tako obstajajo tudi druge belske skupnosti v 
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stranke in s tem posledično tudi vojni konflikt na meji. Tako Afrikanerji kot Angleži so 
razumeli hladno vojno izključno kot sovjetsko širjenje, pri čemer je bila Južna Afrika glavni 
cilj komunističnih želja v Afriki. Prav tako je obe skupnosti zaznamovalo rasno in 
revolucionarno nasilje, ki je bilo napravljeno ob dekolonizacijah v šestdesetih.32 Tako v 
šestdesetih letih v belski javnosti ni bilo nikakršne opozicije in obe skupini sta v večji in 
manjši meri sprejeli okrepljene racionalne varnostne ukrepe.33 Naj še omenimo, da so že v 
letih 1967–1968 SADF intervencije in črnske vstaje imele manj dramatični vpliv na belo 
prebivalstvo kot desetletje poprej. Seveda je na to vplivala tudi redkost intervencij, kajti oblast 
je popolnoma uničila črnske nacionalne militante. Tako se je SADF preusmerila na Namibijo 
in njene gverilske spopade, obenem pa tudi na operacije proti črnskim nacionalnim 
militantom, ki so delovali iz sosednjih držav. Proti koncu šestdesetih je SADF močno 
pridobila na popularnosti in tudi splošni pogled belcev je bil, da so močne vojaške sile 
potrebne za uničenje tako potencialnih komunističnih groženj od zunaj, kakor tudi od 
znotraj.34 Na obrambno kulturo Južne Afrike je vplivala tako njena mednarodna izolacija po 
letu 1960, kakor tudi obkroževanje Južne Afrike s strani potencialno nevarnih držav.35 
 

Nacionalno služenje 
V šestdesetih letih je bil vsak mlad svetlopolti državljan vpoklican na vojaško služenje 

za devet mesecev, v sedemdesetih pa je to postopoma prešlo na kar dve leti.36 
Večina belcev je bila ponosna na vojaško moč, ki se je izražala skozi vojaške parade. 

Navdušenje nad vojsko je bilo še toliko večje zaradi njene izražene domače komponente, ki je 
postavila v ospredje patriotizem.37 Brez dvoma, velja vojaška parada SADF v Pretoriji leta 
1966, ki je imela svoj zaključek pri Voortrekker Monument na dan republike, za eno 
največjih. Poleg mogočnih govorov, so želeli predvsem prikazati svojo vojaško moč in kot je 
navajal Hiemstra, predvsem pokazati črnim nacijam Afrike, ki so mislile, da jih lahko 
premagajo z golimi rokami, da to po tem dnevu ne bo več izvedljivo.38 

Večina fantov je vojaško služenje dojemala kot del odraščanja, kjer postanejo možje. 
Tako se je na primer med nekaterimi razvilo mnenje, da je udeležba v spopadu bil krst, ob 
katerem je fant postal moški. Tudi mame, ki so obiskovale sinove na meji, so bile mnenja, da 
meja napravi iz njih može.39  

V vsaki vojni se oblikuje tudi termin, da tiste, ki se ubija, niso ravno ljudje. Drugače 
povedano, sovražnika se predstavlja kot nekaj nečloveškega. Nič drugače ni bilo v Južni 
Afriki. Če so v vietnamski vojni Američani klicali Vietkongovce gooks, dinks, Charlie, je to 
poimenovanje pri Južnoafričanih za SWAPO-vce bilo terrs in Kaffir. Feinsteinov dnevnik 
nam priča, da so gledali na sovražnika na nič drugega kot na pol-človeka (half-human), slabo 
izobraženega (ill-educated) kaffirja,40 katerega ostanke bi lahko kot trofeje izpostavili v 
lastnih barih. Ta nečloveški pogled je omogočal, da sta lahko policija in vojska umirjeno 
polovila in pobila upornike. Z vietnamsko vojno si prav tako tudi obe vojni delita rasne 
predsodke41 in marsikatere druge podobnosti. Na primer tudi to, da so južno afriške čete 

                                                                                                                                                         
Južni Afriki kot so portugalska, judovska, ipd. 
32 Warwick, White South Africa, 357. 
33 Warwick, White South Africa, 322. 
34 Warwick, White South Africa, 441. 
35 Van Heerden, Die Suiderkruisfonds, 19. 
36 Thompson, A history of South Africa, 200. 
37 Warwick, White South Africa, 429, 431. 
38 Warwick, White South Africa, 435–438. 
39 Baines, South Africa's 'Border War', 35–36. 
40 Kaffir se kot žaljivka v Južni Afriki uporablja za Bantu prebivalca. Svoj izvor ima v arabščini, kjer pomeni 
nevernik. »Kaffir.« 
41 Baines, South Africa's 'Border War', 36–37. 
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sprejele veliko ameriškega žargona v svoj jezik, kot je za Južno Afriko ali dom imenovanje 
the states in za Jugozahodno Afriko (Namibijo) Nam.42 

Naj omenimo, da je večina belcev iz Namibije in Južne Afrike bila mnenja, še posebej 
vojaki, da je vlada izdala svoje vojaške sile ob koncu vojne, ko se je pogajala s sovražnikom 
in posledično predala oblast v Namibiji SWAPO-ju. Prav tako je bilo za vojake zelo težko 
sprejeti ta poraz in kot so pozneje nekateri vojaški avtorji razlagali, je šlo za nož v hrbet, ker 
je bila vojna izgubljena doma in ne na bojnem polju.43 
 

Črnsko in ostalo nebelo prebivalstvo 
Volilna pravica in politična participacija je bila nebelskemu prebivalstvu odvzeta že 

veliko pred nastankom republike leta 1961.44 Tudi izvoljeni belski predstavniki nebelskih 
prebivalcev, torej črncev in mešancev (Coloured),45 so bili že leta 1951 ukinjeni,46 pri čemer 
se Azijcev ne upošteva. Istega leta, torej 1951, je takratna unijska vlada razpustila uradne 
ustanove plemenskih svetov in pričela rezervate oblikovati najprej v osem, nato v deset 
ozemelj, katerim so dali ime homelands oziroma bantustani. Vsak bantustan je bil namenjen 
določenemu afriškemu narodu (Xhosa, Zulu, Sotho …) in v vsakem naj bi bila postavljena 
bantujska oblast, ki bi prihajala od poglavarjev. Tako naj bi se vsak afriški narod v teh 
bantustanih razvijal po svoje. Ta proces je bil zaključen pod Verwoerdem leta 1971, ko so 
bantustani dobili dodatek v svoji ustavi. V dodatku je bilo zapisano, da južnoafriška oblast 
prizna vsakemu bantustanu neodvisnost, če le-ta neodvisnost tudi razglasi. Prvi je to naredil 
Transkei, ki je že 1963 imel svojo samoupravo, leta 1976 pa je razglasil neodvisnost. Sledili 
so Bophuthatswana (1977), Venda (1979) in Ciskei (1981). Ko je bantustan razglasil 
samostojnost, so njegovi prebivalci izgubili južnoafriško državljanstvo. Vsak bantustan je 
imel poglavarja ali dva, ki je vladal oziroma sta vladala nad celotnim ozemljem, izjema je bil 
KvaZulu. Tam je poglavar Mangosuthu Buthezi ustanovil močno politično stranko, ki je 
nasprotovala osamosvojitvi in podpirala večje sodelovanje z vlado v Pretoriji. Na tem mestu 
je potrebno omeniti, da razen Južne Afrike nobena država na svetu ni priznala samostojnosti 
tem afriškim nacijam.47 Ker so bili ti bantustani v primerjavi s številom prebivalcev zelo 
majhni in ker so bili gospodarsko nerazviti, je to pripeljalo do eksodusa na teritorij 
Južnoafriške republike, predvsem v industrialne predele južnega Transvala in v mesta kot so 
Durban, Port Elizabeth ter okolica Cape Towna.48 

Pogosto se omenja vlado v Južni Afriki kot apartheidna vlada, ta beseda po 
enciklopediji Britannica pomeni sledeče: 

 
Policy that governed relations between South Africa’s white minority and 
nonwhite majority and sanctioned racial segregation and political and 
economic discrimination against nonwhites.49 
 

Preden komentiramo navedeni citat, naj navedemo še nekaj stavkov govora Verwoerda v 

                                                 
42 Baines, South Africa's 'Border War', 31–32. 
43 Baines, South Africa's 'Border War', 40. 
44 Volilne in politične pravice so bile odvzete leta 1936, v Cape Townu pa leta 1956. 
45 Coloured so mešana rasna skupina, ki se je kot identiteta oblikovala v Južni Afriki in tako vsebuje oziroma so 
se iz nje oblikovale razične etnične skupine kot so Griqua, Cape Malays, Kaapse Kleurling-Cape Coloureds, 
Basters, itd. 
46 Thompson, A history of South Africa, 187. 
47 Thompson, A history of South Africa, 191–193. 
48 Thompson, A history of South Africa, 193. 
49 »Politični program, ki je urejal odnose med južnoafriškim belim manjšinskim in nebelim večinskim 
prebivalstvom in uvedel rasno ločevanje in politično, ter gospodarsko diskriminacijo proti nebelim 
prebivalcem.« »Apartheid.«  
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Londonu leta 1961: 
 

We do not only seek and fight for a solution which will mean our survival as a 
white race, but we seek a solution which will ensure survival and full 
development-political and economical-to each of the other racial groups. … 
We want each of our population groups to control and to govern themselves, as 
is the case with other Nations. /…/ In the transition stage the guardian must 
teach and guide his ward. That is our policy of separate development. South 
Africa will proceed in all honesty and fairness to secure peace, prosperity and 
justice for all, by means of political independence coupled with economic 
independence.50 
 
Oba citata naj poskušamo takole razložiti. Če razumemo bantustane (Homelands) kot 

politične tvorbe neodvisne od Južne Afrike (samostojne države ali pa v procesu, da to 
postanejo), v katerih južnoafriška politika ni izvajala apartheida, sklenemo, da so na ozemlju 
Južnoafriške republike, gledano iz zornega kota Afrikanerjev, upravičeno vodili segregacijsko 
politiko. Saj je to ozemlje bilo smatrano kot del belske nacionalne države, ki naj bi pripadalo 
afrikanski (belski) nacionalni državi oziroma naciji. Pri tem, gledano iz njihovega zornega 
kota, so želeli ohraniti vsako etnično skupino s tem, da živi v okolju svoje skupnosti. Tako 
sama segregacija ni potekala samo na bele in nebele, temveč je bila bolj kompleksna, kakor 
tudi sam motiv za njo.  

Apartheid je poznal tri oziroma štiri rasne skupine; belci, črni, mešanci in Indijci 
(Azijci).51 Med vsemi je potekala segregacija. To ne pomeni samo med rasami, ampak tudi 
med etničnimi skupinami. Do zdaj smo že omenjali razlike med angleško in afrikansko 
govorečimi belci. Tukaj naj omenimo, da je vlada podpirala ohranitev (delitev) različnih 
črnskih etničnih skupin kot so Xhosa, Zulu, Sotho, Tswana itd., zato so tudi na ozemlju, ki so 
ga primarno šteli za belsko oblast, oblikovali etnične soseske v mestih. V teh soseskah se je, 
kljub nasprotovanju, oblikovala nova identiteta. Črnsko medetnično mešanje je pripeljalo, da 
se je ta etnično mešana generacija pričela identificirati z imenom Afričani, tudi samo z 
imenom črnci (Black), če so zraven prištevali še mešance z belci in Indijce. Kot zanimivost 
lahko dodamo še, da je za čas apartheida imela afriška ženska boljši položaj kot v času 
kolonialne oblasti. Veliko jih je bilo zaradi odsotnosti mož, ki so bili na delu, hišnih 
gospodaric in obenem nosilk afriške družbe.52 

Kako pa je vojna na meji vplivala na črnsko prebivalstvo? Če upoštevamo že 
omenjene politične tvorbe bantustanov in z upoštevanjem oddaljenosti vojnega območja, ter 
ne participacijo južnoafriških črncev v vojni, lahko trdimo, da je bilo večinsko črnsko 
prebivalstvo nevtralno, predvsem tisto, ki je prebivalo v bantustanih. Seveda se je bržkone 
našlo črnce, ki so podpirali ANC in bili proti južnoafriški vojni na meji. Drugačno pa je bilo 
vzdušje med črnci v Namibiji, ki so služili v SADF in bili deležni teroriziranja prebivalstva s 
strani SWAPO, katerega lep primer je kontroverzen umor poglavarja Hererov Clemensa 
Kapuuo.53 

                                                 
50 »Ne le, da iščemo in se borimo za rešitev, ki bi pomenila preživetje naše bele rase, ampak tudi iščemo rešitev, 
ki bi zagotovila preživetje in popoln razvoj, političen in gospodarski, vseh ostalih ras. … Želimo, da bi se vsaka 
skupina lahko nadzorovala in si vladala, kot v ostalih družbah. /…/ V prehodnem obdobju mora skrbnik učiti in 
usmerjati svojega varovanca. To je naš program ločenega razvoja. Republika Južna Afrika bo nadaljevala z 
odkritostjo in poštenostjo ob varovanju miru, blaginje in pravice za vse z uporabo politične in gospodarske 
neodvisnosti.« Thompson, A history of South Africa, 215. 
51 »Apartheid.« 
52 Thompson, A history of South Africa, 201 
53 Baines, South Africa's 'Border War', 91. 
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Črnci v službi domovine 
Poveljstvo SADF je vedno zanikalo, da so apartheidna vojska, ki ščiti črnsko 

diskriminacijo. Resda so visoki predstavniki (predvsem kopenskih sil), kjer so dominirali 
afrikansko govoreči, podpirali politiko nacionalne stranke, pa je general Malan trdil, da je bil 
ravno SADF tisti, ki je napravil prve reforme, ko je pričel rekrutirati in uriti profesionalne 
črnske vojake, ki so se borili v osemdesetih letih. Na tem mestu je potrebno omeniti, da SADF 
javnosti ni nikoli razkrila črnskih enot, ki so zelo uspešno delovale v gverilski vojni. Logika 
vodstva SADF naj ne bi bila politična, ampak predvsem služiti demokratično izvoljeni oblasti 
in braniti Južno Afriko. Skrbela in ščitila naj bi torej varnost države in ne belskega 
privilegija.54 

Prvi črnci, ki so delovali v obrambi Južne Afrike so bili sledilci (Trackers) in so bili 
rekrutirani iz Bušmanov. To rekrutacijo v šestdesetih je vodila SAP (South African Police). V 
sedemdesetih so ustvarili cobra teams, ki so bile sestavljene iz petih belih in enim črnim 
(Bušman) pripadnikom. Te enote so bile poslane na sever Namibije, kjer so bile en teden v 
izvidnici, nato pa posredovale informacije SADF.55 Tukaj naj namenimo nekaj več besed 
Bušmanom oziroma San ljudstvu. 

V letih 1960–1965 je Južna Afrika zgradila nekaj državnih zgradb na severu Namibije. 
V te zgradbe so bili povabljeni vsi !Kungi iz Nyae Nyae (Bushman Land). Postaja je dobila 
ime Chum!kwe in nudila črncem medicinsko pomoč ter dnevne obroke. Lahko so prišli in 
odšli po lastni volji. Zelo kmalu se je tam nastanilo 700 ljudi, kar je bilo veliko več, kot so 
pričakovali. Tako so pričeli izključevati tiste, ki so prihajali iz Bocvane.56 Treba je vedeti, da 
so Bušmani živeli v obeh državah in niso bili prej deležni velike pozornosti. Tudi meja je 
obstajala bolj na zemljevidu kot v praksi. Seveda ni ostalo samo pri medicinski pomoči in 
obrokih, saj je namreč nizozemska reformirana cerkev pričela opravljati svoj misijon. 
Misijonar jim je najprej pomagal pri obrokih, nato pa je pričel pridigati v njihovem jeziku. 
Leta 1973 so se masivno konvertirali. Nadalje so postavili šolo, kjer so jih poučevali v 
njihovem jeziku. Tuji jezik je bila afrikanščina in ne angleščina ali ošiwambo jezik, ki je 
večinski jezik prebivalcev Namibije. Znanje afrikanščine jim je omogočalo, da so lahko 
pričeli gledati televizijske in poslušati radijske programe. To je koristilo tudi vladnemu 
sistemu, da bi jih pridobili na svojo stran. Tako niso mogli poslušati propagande v bantu ali 
angleškem jeziku, temveč samo v afrikanščini.57 Skupnost Bušmanov, ki je prebivala v 
Chum!kwe se je militarizirala. Može so urili kot vojake in ženske so se učile gospodinjskih 
opravil. Posedovali so vse, kar ima normalna zahodna naselbina (trgovino, bolnico, šolo 
itd.).58 Nikakor pa vodilni vojaški možje niso želeli, da bi Bušmani izgubili svojo identiteto. 
Tako so podpirali, da se otroke redno vodi v bush, kjer so jih spodbujali, da pridobijo nazaj 
stik z naravo in da ohranijo ter ostanejo v stiku s svojimi starimi običaji in tradicijami.59 
Temeljno delo SADF je bilo pridobiti zaupanje lokalnega prebivalstva Namibije in tako naj bi 
imeli podporo 2000 Bušmanov.60 V Namibiji pa je prebivalo več črnskih ljudstev61 in med 
vsemi je Bušmanom šlo še najboljše, vsaj kar se tiče materialnih sredstev.62 

Tako kot v Južni Afriki je tudi v Namibiji prišlo do že omenjenih bantustanov. Leta 
1975 se je južnoafriška politika v Namibiji spremenila, kar je bilo omenjeno že v uvodu. Tega 

                                                 
54 Baines, South Africa's 'Border War', 23. 
55 Stapleton, »Bush tracking,« 242–243. 
56 Lee, Herlich, »From Foragers to Fighters,« 330–331. 
57 Lee, Herlich, »From Foragers to Fighters,« 331–332. 
58 Lee, Herlich, »From Foragers to Fighters,« 336 
59 Lee, Herlich, »From Foragers to Fighters,« 339. 
60 Lee, Herlich, »From Foragers to Fighters,« 337. 
61 Bantu govoreči Ovambo, Kavango, Kwanyama, Herero in Khoikhoi govoreči Nama, Damara itd. 
62 Lee, Herlich, »From Foragers to Fighters,« 333. 
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leta so ustvarili deset bantustanov in nastavili črnske voditelje, prav tako pa so pričeli uriti 
črnske enote. Leto poprej so že vse !Kung vojake direktno rekrutirali v SADF, vendar pa so 
obdržali izvidniške enote.63 Leta 1974 so pričeli trenirati in tudi plačevati, poleg že omenjenih 
Bušmanov, še pripadnike iz ljudstva Ovambo. Ta program se je imenoval OZ (Oscar Zulus) 
in se je leta 1978 preuredil v vojaško silo (Ovambo Home Guard), ki je štela 3000 mož.64 
Bušmani so sestavljali dva bataljona, in sicer bataljon 31 (pozneje 201. bataljon kot del 
SWATF-South-West Africa Territorial Force),65 ki je bil stacioniran v Caprivi Strip, bataljon 
36 pa je ostal v Chum!kwe. Prvi omenjeni bataljon je imel enotno bazo (Omega), pri čemer je 
bila vojaška moč 600 Bušmanov in 250 belih poveljnikov (leta 1980). Zraven njih je živelo še 
700 žensk in 1200 otrok ter okoli 200 starejših. Drugi bataljon je štel manj mož in je bil 
porazdeljen na 20 taborov po ozemlju Bušmanov,66 ki je znano pod imenom Nyae Nyae. 
Čeprav na prvi pogled zgleda, da so bili Bušmani žrtve južnoafriške vlade, tega žal ne 
moremo niti potrdili niti zanikati. Določen del Bušmanov se je prostovoljno pridružil gibanju 
SWAPO in določen del je prestopil na južnoafriško stran ter se boril proti odporniškemu 
gibanju.67 Ne smemo pa pozabiti, da je nekaj Bušmanov bilo tudi med pripadniki specialnih 
enot68 in da med bantu govorečimi črnci ter Bušmani ni vladalo sožitje, prejkone sovraštvo.69 

Že omenjeni Ovambovci niso delovali samo v svoji domobranski enoti, temveč tudi v 
koevoet. To so bile izvidniške enote, sestavljene iz ovambo pripadnikov in belih policistov. 
Delovali so predvsem v Ovambolandu. V koevoet je bilo tudi nekaj Bušmanov, ki pa so jih 
tako belci kot tudi Ovambovci stereotipno imeli za strahopetce in jih razumeli kot manjvredne 
izvidnike.70 Bataljon 101 je bila ena tistih enot, ki so jo sestavljali samo ovambo pripadniki. 
Leta 1983 je bil ta bataljon, ki je bil del SWATF, preoblikovan s Koevoet organiziranostjo in 
je od takrat dalje vseboval poleg ovambo vojakov še bele nabornike. V letu 1986 je imel 101. 
bataljon najboljši rezultat v spopadih med vsemi enotami SWA in RSA (Republic of South 
Africa).71 

Brez dvoma velja za enega najbolj znanih 32. bataljon, znan tudi kot Buffalo Battalion, 
Terrible Ones in Three two. Ta elitni bataljon je bil sestavljen večinsko iz črncev (bivši 
angolski vojaki) in manjšinsko iz belcev, ki so pripadali različnim nacijam (Južnoafričani, 
Američani, Rodezijci itd.). Bataljon je skozi čas preko svojih bojev pridobival na ugledu in na 
koncu veljal za najboljšo vojaško enoto po drugi svetovni vojni. Tako kot velik del ostalih 
elitnih in rasno mešanih enot, je bil tudi 32. bataljon tajen. Javnost je zanj izvedela leta 1981, 
ko jih je desetnik Trevor John Edwards obsodil vojnega zločina nad angolskimi državljani.72 
Gre za nacionalno in rasno mešano vojaško enoto, čigar pripadnikom je bataljon pomenil vse. 
Ta enota je bila v Angoli neprestano prisotna od leta 1975 do premirja 1988. Ti pripadniki so 
po vojni in premirju bili mnenja, da jih je južnoafriška vlada izdala in tako osramotila celotno 
enoto. Tukaj je treba poudariti, da so pripadniki te enote, neglede na rasno raznolikost 
delovali kot ena sila, namreč njihov sovražnik je bil enoten – komunizem.73 32. bataljon je bil 
26. marca 1993 razpuščen s strani de Klerka in njegovega kabineta. Prošnjo za razpustitev je 
dal ANC zaradi dogodkov v parku Phola. Prav tako je tudi bila razpustitev del pogajanja za 
prihajajoče volitve, ki so sledile 1994. Pripadniki bataljona so bili kontroverzno obsojeni, da 
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naj bi napadli skvoterski kamp v Phola parku 8. aprila 1992. To je bilo območje ANC 
podpornikov in tam naj bi ubili dve ženski, posilili tri in ranili več kot sto oseb.74 
 

Sklep 
Cenzura, napačne informacije in sama vojna, ki se je odvijala daleč proč od oči 

javnosti, so poskrbeli, da se je kot pravi Baines ustvarila zarota molka.75 Južna Afrika je 
sprejela podobno ideologijo kot so jo ZDA, ki je zagovarjala vse možne ukrepe v imenu 
ohranitve zahodne civilizacije in ustavljanja širitve internacionalnega komunizma.76 Razlog, 
da je danes ta vojna velika neznanka, je predvsem v tem, da je takratna oblast strogo zaupne 
dokumente uničila. Do obstoječih dokumentov pa so potrebna posebna dovoljenja in 
dolgotrajni procesi pridobivanja dovoljenj. Da razumemo politični pogled in vodenje borbe 
Južne Afrike v času hladne vojne, lahko do teh informacij pridemo preko ameriških in 
kubanskih arhivov, saj so tam veliko lažje dostopni. Zaradi tega so tudi nekateri akademiki 

izrazili zaskrbljenost nad tišino v zgodovinopisju pri vlogi Južne Afrike v hladni vojni.77 
V Namibiji sta vodstvi SWAPO in Južne Afrike obe imeli krvave roke. Nobena stran 

ni nikoli odgovarjala za svoje zločine in nikoli niso razčistili vseh dejanj ter je trenutno 
opazno, da se to še dolgo ne bo zgodilo.78 Prav nič drugače ni bilo v Južni Afriki. Tam 
organizaciji Truth and Reconciliation Commission (TRC) ni uspelo raziskati vseh podrobnosti 
in niso imeli dovolj pristojnosti. Ko so se generali srečali in izvedeli, da bi TRC pomilostitev 
veljala samo za Južno Afriko in ne za druge države v svetu, v primeru, da bi se na zaslišanju 
izvedelo za dejanja, ki po mednarodnem pravu kršijo človekove pravice, so zavrnili amnestijo 
TRC in se od nje umaknili. Seveda ta amnestija ni bila potrebna, saj je ANC oziroma njegovo 
vojaško krilo MK prav tako kot druga stran podpiral splošno amnestijo za vse, zato nikoli ni 
prišlo do zaslišanj in nikoli niso imeli namena izvesti kakršnihkoli sojenj v zvezi z vojnimi 
zločini ali zločini proti človečnosti.79 

Zaključek vojne in pogajanja po njej so naborniki občutili kot razvrednotenje SADF. 
Tako je država na željo veteranov molčala o vsem, saj je bila mnenja, da je najbolje pozabiti 
na vse. S tem je povečala predvsem nevidno individualno amnestijo.80 

Južnoafriška vlada v osemdesetih letih ni imela začrtane ideologije, temveč je njen 
pogled pragmatičen, fleksibilen in določljiv.81 Drugače povedano, usmerjali so se glede na 
domačo in globalno dogajanje v tistih časih. Če primerjamo globalne dogodke skozi ves čas 
vojne in tudi za časa vladanja apartheidne vlade, bomo videli tako njihovo notranjo kot tudi 
zunanjo politiko, ki se usmerja in oblikuje glede na takratni čas in predvsem z dojemanjem 
njihovega stališča. Danes se pogosto kritizira politiko apartheidne vlade, ne da bi poskušali 
razumeti njihov pogled in situacijo. Seveda ne moremo zanikati in pozabiti groznih dejanj s 
strani njene politike, ki jo moramo tudi strogo obsojati, a vendar, če pomislimo, da so v tistih 
časih na jugu afriškega kontinenta divjale revolucije, vojne, medetnična nasilja in predvsem 
eksodusi ter pokoli belega prebivalstva, lahko hitro razumemo strah pred nemiri, tako med 
delom črnega, predvsem pa pri večini belega prebivalstva Južne Afrike. Če bi Namibija bila v 
tistem času predana SWAPO in bi Južna Afrika bila obkrožena z revolucionarnimi državami, 
bi to prejkone lahko vodilo v rasno in etnično vojno, ki bi zelo verjetno prerasla v velik pokol. 
Čeprav je politika apartheida in njihova vojna vzela marsikatero življenje in si pridobila večni 
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črni madež v svetu, so s to politiko verjetno rešili tudi veliko več življenj, kot če bi dopustili, 
da pride do revolucije. Seveda so to špekulacije, vendar nam navsezadnje dejanja, kot so 
Bantu Education Act,82 Extension of University Education Act,83 Bantustani, črnske vojaške 
enote, zadrževanje ozemlja Namibije v svojih rokah do propada Sovjetske zveze, prve splošne 
volitve za vse prebivalce leta 1994 itd. dokazujejo, da njihova politika ni imela nikoli resno 
določenih smernic. 
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