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Ian Opara 

Aleksandrov pohod v Indiji 

Povzetek 
V tem članku bom opisal pohod Aleksandra Velikega od poraza Perzije do bitke s Porom v 
Indiji. Na koncu bo kratka razprava o smrti Aleksandrovega konja Bukefala, kako jo različni 
viri prikazujejo in kaj se je najverjetneje zgodilo. Članek bo strukturiran predvsem kot 
primerjava različnih virov. S tem namenom bom začel s kratkim opisom avtorjev vseh virov, 
uporabljenih za ta članek, da bodo njihove možne pristranskosti jasne. 

Abstract 
In this article, I will describe Alexander the Great’s march from the point at which Persia was 
defeated up to his battle with Porus in India. There will be a short discussion at the end, about 
the death of Bucephalus, Alexander’s (favourite) horse, how different sources portray it and 
what most likely happened. The article in general will be structured mainly as a comparison 
of different sources and for that reason I will start with short descriptions of the authors of all 
the sources used in this article, so as to bring to light their potential biases. 

 
Ključne besede: Aleksander Veliki, Por, Bukefal, Indija. 

*** 
Predstavitev avtorjev zgodovinskih virov 

N. G. L. Hammond je bil britanski zgodovinar, ki se je ukvarjal z zgodovino antične Grčije. 
Napisal je knjigo Viri za Aleksandra Velikega, ki je temeljna literatura tega članka. Zanimivo 
je vedeti, da si je Hammond spremenil pogled na to, kaj so bili Makedonci. Sprva je menil, da 
Makedonci niso govorili navadne dorske grščine, ampak severno-zahodni grški dialekt, ki je 
bil primitivnega značaja. Kasneje pa si je vidik spremenil in je pravil, da so Makedonci 
govorili vrsto eolske grščine, kljub veliki raziskavi, ki sta jo opravila Badian in Borza, ki sta 
dokazovala nasprotno. 

Plutarh je bil grški zgodovinopisec, biograf in esejist. Živel je v 1. in 2. stoletju našega 
štetja, približno od leta 46 do 120. V življenju je sicer dobil rimsko državljanstvo, vendar je 
pisal v grščini. Njegovi najbolj znani deli sta Življenja in Moralia. V tej nalogi se bom 
predvsem opiral na Življenje Aleksandra, kjer pa bom navajal Moralio, bom to posebej 
izpostavil. 

Arijan je bil, tako kot Plutarh, grški zgodovinar. Živel je od približno leta 86 do 
146/160 našega štetja. Poleg tega je bil tudi vojaški poveljnik in kasneje guverner Kapadokije. 
Ko se je v tem mestu upokojil, je šel v Atene, kjer je postal arhont. Velja za najboljši vir o 
Aleksandrovem pohodu. Poznan je tudi kot drugi Ksenofont. Napisal je Anabasis in Indico. 
Od teh dveh bom obravnaval zgolj prvo. 

O Kvintu Kurcij Rufu se ne ve veliko. Domneva se, da je živel v 1. stoletju našega 
štetja. Bil je rimski zgodovinar in njegovo edino preživelo delo je Historiae Alexandri Magni; 
Zgodovina Aleksandra Velikega. 

Danes nimamo točnih podatkov o tem, kdaj je Diodor Sicilski živel. Glede na 
informacije v njegovih delih pa je mogoče sklepati, da so še v njegovem času v Egiptu vladali 
Ptolemaji. Poleg tega je omenjen tudi kot prijatelj Julija Cezarja, tako da je skoraj gotovo 
raziskoval in pisal med letoma 65 in 30 pred našim štetjem. Napisal je Svetovno zgodovino, 
delo, ki obsega 40 knjig. Od teh so ostale v celoti knjige 1–5 in 11–20. 

Strabon je živel od približno leta 64 pred našim štetjem do leta 24 našega štetja. Bil je 
grški zgodovinar, geograf in filozof. Njegovo najbolj znano delo je Geographica. Rodil se je 
kmalu po rimski okupaciji Ponta in čeprav je bil po materini strani član vplivne pontske 
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družine, je podpiral rimski imperializem. Ravno ta mu je omogočil veliko potovanj v 
raziskovalne namene po Evropi in Aziji. 

O Justinovem življenju ni nič znano, razen tega, da je delal v 3. stoletju našega štetja. 
Ostalo je samo njegovo delo Historiae Philippicae et totius mundi origines et terrae situs. To 
je opis dela Pompeja Troga, ki mu je Justin dodal svoje opombe. Je pomembno delo za 
študente Helenističnega sveta. 

Polien je bil makedonski avtor, ki je živel v 2. stoletju našega štetja. Najbolj znan je po 
svojem delu Strategije v vojni. Delo je razdeljeno na osem knjig. Prvih šest opisuje grške 
vojskovodje, sedma opisuje tuja ljudstva, osma pa opisuje Rimljane in pomembne ženske. 
Nekateri deli šeste in sedme knjige so izgubljeni. 

Plinij starejši je bil rimski naravoslovec, filozof in vojaški poveljnik. Živel je v prvem 
stoletju našega štetja, od 23 do 79 našega štetja. Umrl je ob izbruhu Vezuva. Njegovo 
najpomembnejše delo je Naturalis Historia, Naravoslovje, ki obsega 37 knjig in je osnova za 
vse prihodnje enciklopedije. 

Avlij Gelij je bil rimski pisatelj, ki je živel od 125 do okoli 180 našega štetja. Odrasel 
je v Rimu, izobrazil pa se je v Atenah. Napisal je knjigo Atiške noči, ki je zbirka zapisov o 
pravopisu, filozofiji, zgodovini in drugih temah. Ta knjiga ohranja dela mnogih avtorjev, ki 
sicer verjetno ne bi bila več ohranjena. 

Demaratova smrt 
V 56. poglavju Življenja je Plutarh zapisal smrt Demarata iz Korinta v letu 327 pred našim 
štetjem. Tam pravi, da si je Demarat kljub starosti goreče želel pridružiti Aleksandru v daljni 
Aziji in ko ga je zagledal pred sabo, si je rekel, da so Heleni, ki so umrli, preden so lahko 
videli Aleksandra na Darejevem prestolu, oropani velikega užitka. To je Plutarh zapisal že v 
37. poglavju in slednje tudi v Moraliji, 329d. To namiguje na dejstvo, da je Demarat verjetno 
odšel nazaj v Grčijo po letu 330 pred našim štetjem, ko je še zapisano, da je bil v Perzepolisu. 
Vendar pa je Demarat kmalu za tem umrl v Baktriji. Kralj mu je priredil veličasten pogreb in 
njegove posmrtne ostanke poslal k obali v sijajni četverovpregi. To je prvi veliki spomenik, ki 
ga je dal Aleksander narediti. Avtor, na katerega se tukaj Plutarh zanaša, je verjetno zapisoval 
premikanje Demarata od leta 330 do 328, ko se je odpravil od obale. Možni vir je, tako kot pri 
37. poglavju, Klejtarh, vendar ni dovolj dokazov, da bi lahko bili prepričani. 

Požig plena 
Imamo tri opise požiga Makedonskega prevelikega tovora. Enega ponuja Kurcij Ruf in ga 
datira v leto 330 pred našim štetjem, pred sojenjem Filota. Njegovo poročilo je gotovo 
pretirano. Pravi, da je bila vojska tako obtežena s plenom, da se je premikala le s težavo. Zato 
je Aleksander najprej ukazal, naj se zbere njegov lasten tovor, nato pa še ves tovor celotne 
vojske, razen tega, kar je nujno potrebno obdržati. Zbrali so ga na planoti, kamor so ga 
odpeljali na natovorjenih vozovih. Kralj je nato ukazal, naj se živali odmakne in ko je prvi 
zažgal svoj tovor ter ukazal naj drugi storijo enako si »Nihče /…/ ni drznil žalovati za ceno 
svoje krvi, ko je isti ogenj požiral kraljevo bogastvo« (Kurcij Ruf, 6.6.16–17). 

Plutarh datira ta dogodek v zgodnji del leta 327, ko se je Aleksander pripravljal na 
pohod v Indijo. Pravi, da je Aleksander, ko je želel prečkati gorovja v Indijo, sprevidel, da je 
vojska preveč obtežena in ni zmožna takega podviga. Zato je na dan, ko so bili tovorni vozovi 
zvrhano polni, dal ukaz, naj se najprej zažge njegov voz in vozove njegovih tovarišev, nato pa 
je še ukazal, naj se zažge vozove ostale makedonske vojske. Majhen del vojakov se je 
pritoževal, večina pa je vzklikala od veselja. Tisto, kar so nujno potrebovali, so si razdelili, 
ostalo pa so sami zmetali na ogenj oziroma uničili (Plutarh, 57.1–2).  

Podobnosti pri teh dveh opisih so tako velike, da lahko sklepamo, da oba izhajata iz 
istega vira, ki je povzdigoval Aleksandrovega duha in duha Makedoncev. Ta bi lahko bil 
Ptolemaj ali Aristobul. 
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Tretji opis pa ponuja Polien v 2. stoletju našega štetja in njegov opis ima drugačen 
vidik. On piše, da Aleksandrovi možje, ki so zbrali ogromno bogastvo v Perziji, niso imeli 
želje iti na novo odpravo v Indijo. Zato je Aleksander sprva ukazal, da se zažge kraljeve 
vozove in za tem še vse ostale. Tako so Makedonci brez zaklada takoj postali željni po novem 
in bili pripravljeni na nove podvige, da bi ga dobili (4.3.10). 

Poudarek na prevarah, katere je Aleksander izvajal nad svojo vojsko, da jo je pripravil 
do želje po bitki, je značilen za Klejtarha. Kakorkoli pa vsa tri poročila pravijo, da je 
Aleksander sprva požgal svoj tovor in šele za tem ukazal, naj vojska stori enako. 

Kaznovanja in znamenja 
V 57.3 da Plutarh dva primera, kako je Aleksander že strašen in nepopustljiv pri kaznovanju 
dveh prestopnikov, ki nista omenjena nikjer drugje. Pravi, da je Aleksander dal celo 
Menandra, katerega je postavil za poveljnika neke trdnjave, usmrtiti, ker tam ni želel ostati in 
da je sam ustrelil Orsodata, odpadlega barbara. Tak odnos je popolnoma drugačen kot, na 
primer, v 42.3, kjer je odpustil Tesalce domov in jim poleg mezde plačal še dva tisoč talentov, 
ko je Besos ubil Dareja. V naslednjem odstavku, 57.4 in pa do 57.9, Plutarh poroča o dveh 
znamenjih. Eno je slabo, drugo pa vzpodbujajoče za Aleksandra. Prvo, slabo znamenje, je bilo 
to, da je ovca rodila jagnje, »ki je imelo okrog glave znamenje v obliki pa barvi tiare in na 
obeh straneh života moda«. To naj bi se Aleksandru tako zagnusilo, da je naročil Babiloncem, 
naj ga očistijo. S seboj jih je imel prav s tem namenom. Prijateljem je dejal da noče, da bi ga 
očistili, zato ker bi se bal zase, ampak se boji zanje, če bi ga po smrti nadomestil kak slabič, 
po volji kakšnega božanstva. To se jasno nanaša na Filipa Aridaja, ki naj bi ga rodila neka 
tesalska prostitutka, kot poroča Justin v 13.2.11. Tam pravi, da je Ptolemaj nasprotoval 
Aridaju ne samo zato, ker je bil sin prostitutke iz Larise, ampak tudi ker je trpel izjemno 
šibkost in bi, če bi postal kralj, nekdo drug dejansko izvajal avtoriteto. 

Kurcij Ruf pravi, da so mu ti Babilonci sledili na pohodu skupaj s Kaldejci in 
Egipčani. V 10.10.13 je zapisal, da so imeli Egipčani in Kaldejci nalogo poskrbeti za 
Aleksandrovo truplo v skladu s svojimi običaji. Ne samo, da je to znamenje bilo izmišljeno po 
njegovem povzpetju, moralo je začeti krožiti med ljudmi šele po njegovi smrti. Verjetno so te 
govorice začeli podporniki Olimpije kot propagando, ki je želela prikazati Filipa Aridaja kot 
vsiljivca. Drugo, dobro znamenje se je Aleksandru prikazalo kmalu za prvim. Ko je vrhovni 
nadzornik kraljevih ležišč kopal prostor za kraljevi šotor, je odkril izvir neke tekočine, ki se je 
izkazala za olje, vendar pa v kraju, kjer so bili, oljke niso rasle. To se je zgodilo pri reki 
Oksos, današnji Amu Darji, spomladi leta 328. Plutarh tudi pravi, da »Ljudje tudi 
pripovedujejo, da ima Oksos prečudno voljno vodo, ki kopalcem omasti kožo« (57.5).To 
znamenje so razumeli kot napoved, da bo njihova ekspedicija uspešna in veličastna, vendar 
tudi težka, saj je bog dal ljudem olje v pomoč proti raznim tegobam in naporom. Kako se je 
Aleksander razveselil tega znamenja, priča njegovo pismo Antipatru, v katerem pravi, da je to 
največje darilo, kar so mu jih bogovi namenili. 

Obstajajo tudi druga poročila o tem znamenju. Strabon zapiše v 518, da se je to 
zgodilo pri reki Ochus, današnje Pandž. Poleg tega je zapisal, da je smiselno sklepati da tako 
kot jedke, bitumne1 in žveplene tekočine tečejo pod zemljo, lahko tečejo tudi oljnate, ampak 
ker se to zgodi zelo redko, nas preseneča, kadar to odkrijemo. Nadalje je pisal, da je bilo nekaj 
zmede med rekama Oksos in Ochus in da se je občasno verjelo, da se ena steka v drugo. Na 
začetku tega dela Strabon navaja Aristobula, tako da je verjetno, da je bil on med tistimi, ki so 
»pravili«, da je bil odkrit izvir olja.  

Kurcij Ruf zatrjuje, da je vojska iskala izvire pitne vode, ker Oksos ni ugoden za pitje. 
Vendar niso našli nobenega izvira, čeprav so kopali globoke jame. Po dolgem času so le našli 
izvir pod kraljevim šotorom. Ker so potrebovali dolgo časa, da so ga odkrili, so razširili 
                                                 
1 Vrsta asfalta v Mali Aziji, ki so ga uporabljali v antiki kot cement. 
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govorice, da se je nenadno prikazal in kralj sam je želel, da bi to bil znak od bogov (Kurcij 
Ruf 7.10.14). 

Arijan ponuja najbolj jasne znake virov, katerih pisanje je osnovano na poročilih 
Ptolemaja in oziroma ali Aristobula. Poleg tega njegovo poročilo govori o odkritju dveh 
izvirov; enega vode, kar poroča tudi Kurcij Ruf, in enega olja, kar pa tudi poročata Strabon in 
Plutarh. Prvotno poročilo prihaja od nekoga, ki je bil takrat tam. To lahko sklepamo po tem, 
kako točni so podatki o lokaciji teh dveh izvirov glede na položaj kraljevega šotora, ker 
poznamo ime moža, ki je bil vodja kopanja lukenj med iskanjem vode (Proksenij po imenu, 
kot poroča Plutarh), ker vemo, da je bila voda Oksosa nepitna in ker vemo, da v tem območju 
ni bilo oljk. Veliko bolj verjetno je, da je ta vir Aristobul kot pa Ptolemaj, kajti Arisotbula 
navaja Strabon. Njega so predvsem zanimali naravni fenomeni kot, na primer, kakšna drevesa 
rastejo v novo odkritih krajih in pogosto je poročal o Aleksandrovih odzivih na dogodke. 
Omemba Ptolemaja v Arijanovem poročilo je lahko prišla od Aristobul. Ni potrebno pripisati 
omembe Ptolemaja njemu samemu, kajti posredovanje informacij Aleksandru ni v tem 
primeru nič hvalevrednega. Hammond torej sklepa, da so Strabon, Kurcij Ruf, Plutarh in 
Arijan črpali iz daljšega Arisotbulovega poročila in zapisali, kar se je njim zdelo zanimivo. 
Navedba iz Aleksandrovega pisma Antipatru je tipična za njegovo verovanje v »boga« in ni 
razloga, da bi dvomili v njegovo pristnost. 

Srečanje s Taksilom 
Plutarh v 59.1 piše, da »Poročajo, da je imel Taksil v Indiji kraljestvo, po velikosti nič manjše 
kot Egipt, za vzrejo živine in poljedelstvo primerno kot le katero«. Podobno pravi Strabon, ki 
je zapisal v 698, da nekateri pravijo, da je ta dežela večja od Egipta in da nad njo, v gorah, 
leži država Abisarusa (Kašmir), ki ima, kot so pravili ambasadorji, ki so prišli k Aleksandru, 
dve ogromni kači. Ena naj bi bila dolga 80, ena pa 140 kubitov, oziroma 3702 cm in 6479 cm. 
Ti podatki so prišli od Onesikrita, za katerega tudi Strabon pravi, da je nezanesljiv. Možno je, 
da se je Plutarh tu opiral na Strabona, saj oba pišeta, da »poročajo« in »pravijo«, kar nakazuje 
na to, da vir ni bil popolnoma zanesljiv. Glede na to, da Strabon pri opisu Kašmirja navaja 
Onesikrita, je možno, da je prav tako on vir za opis Taksilovega kraljestva. 

Plutarh v nadaljevanju poroča, da za Taksila pravijo, da je moder mož, ki je, ko je 
spoznal Aleksandra, dejal »Aleksander, kaj nam je treba vojske in medsebojnega bojevanja, 
ko vendar nisi prišel, da nam vzameš vodo in vsakdanji kruh; to je edino, za kar se je 
preudarnim ljudem vredno bojevati. Kar pa zadeva drugo, tako imenovano bogastvo in 
zaklade, ti jih, kolikor sem bogatejši, prav rad podarim; če pa veljam manj, ti ne bom kratil 
zahvale, če mi kaj podariš ti« (Plutarh 59.1). V 59.2 je zapisan Aleksandrov odgovor. Rekel 
je, da Taksilo menda ne misli, da bo zaradi lepih besed in prijaznosti njuno srečanje ostalo 
brez boja ter da se bosta borila in bo Taksilo poražen in pa še, da bosta tekmovala v dobrih 
delih, v katerih bo Aleksander tudi zmagal, da ga ne bi indijski kralj premagal v plemenitosti. 
Glede na to, da je ta pogovor, ki je očitno zgodovinsko neresničen, začet z izrazom »pravijo«, 
je najverjetneje prišel od istega vira kot opis kraljestva. Poleg tega je vsebina pogovora 
značilna za Diogena in cinike in je zato zelo verjetno, da ga je zapisal Onesikrit, ki je bil 
Diogenov učenec. Naslednji odstavek poroča o tem, kako je Aleksander res dobil mnogo 
daril, sam pa jih je Taksilu dal še več in na koncu, kot dokaz prijateljstva, še tisoč talentov v 
kovancih. To dejanje je užalilo njegove prijatelje, vendar je istočasno s tem pomiril mnoge 
barbare, ki so mu bili potem bolj naklonjeni. Isto poroča Kurcij Ruf v 8.12.16f, kjer še 
dodatno opiše kakšna darila je dal; veliko zlate in srebrne posode, veliko perzijskih ogrinjal in 
trideset svojih konj, z isto opremo, na katero so bili navajeni, medtem ko jih je Aleksander 
jahal. Lahko da je Plutarh črpal od Kurcija Rufa ali pa od istega vira, iz katerega je črpal 
Kurcij Ruf, ki je, po mnenju Hammonda, Klejtarh. 

 



Ian Opara 

 
7 

 

Plačanci 
Plutarh pravi, da so bili plačanci najbojevitejši med Indijci. Hodili so od mesta do mesta, jih 
močno branili in povzročali velike izgube Aleksandru. Zato je z njimi sklenil dogovor v 
nekem mestu, ampak jih je, ko so se umaknili, napadel in jih vse pobil. Tukaj Plutarh 
pripomni, da je bil to sramoten madež za Aleksandra, ki si je sicer vse bitke izbojeval na 
pošten način, vreden kralja. Mesto, kjer se je to zgodilo, je bilo Massaga, dogovor pa je bil, da 
bodo ti plačanci služili Aleksandru. 

Arijan pa pravi v 4.27.3, da so indijski plačanci želeli pobegniti čez noč in ko je 
Aleksander to izvedel, je obkolil njihov tabor, ki je bil zdaj zunaj mesta, in jih pobil. Arijanov 
vir za to je bil verjetno Ptolemaj in/ali Aristobul. 

Diodor je prav tako mnenja, da je Aleksander storil krivico. V njegovem poročilu, v 
17.84.1, piše, da so plačanci nemudoma zapustili mesto in se utaborili kilometer in pol proč 
od mesta, brez kakršne koli slutnje kaj se bo zgodilo. Aleksander pa je vseeno gojil neizmerno 
sovraštvo proti njim in jih je napadel, rekoč, da jim je dal pravico zapustiti mesto, ne pa da 
bodo večni prijatelji Makedoncev. Diodorov vir je bil Klejtarh. 

Filozofi 
Filozofi so povzročali Aleksandru prav toliko težav kot najemniki, saj so vzpodbujali plemena 
k uporu in sramotili vladarje, ki so prešli na Aleksandrovo stran, zato jih je ta dal veliko 
obesiti. Tako pravi Plutarh v 59.5. Arijan prav tako poroča o usmrtitvi indijskih filozofov – 
brahmanov (6.16.5, 6.17.2).2 Diodor pa poleg usmrtitve brahmanov govori tudi o državi 
ljudstva, ki se kličejo Sambasti. Ti naj bi živeli v mestih z demokratično ureditvijo. Zbrali naj 
bi vojsko, ki je štela malo manj kot 80.000 mož, vendar so se bali slovesa Makedoncev, tako 
da so se pogajali za mir z Aleksandrom, ki jim je dal mnogo daril in časti. 

Por 
Za Pora, kralja enega indijskega kraljestva, Diodor pravi, da je bil visok 231 cm (17.88.4). Bil 
je najvišji in najmočnejši med svojo vojsko, med bitko pri Hidaspu pa je jahal največjega 
slona. Kurcij Ruf je podobno zapisal, da je Por skorajda presegal velikost človeške postave 
(8.14.13). Hammond je mnenja, da je vir teh podatkov Klejtarh, ki je rad pretiraval. Plutarh je 
previdno dejal, da se večina avtorjev strinja, da je bil Por višji od dveh metrov (60.4). Arijan 
pa se je opiral na poglede ostalih pisateljev in dejal, da je bil Por visok približno 230 cm 
(5.19.1). Sledi hvaljenje velikega Porovega slona. Ko se je bil Por še zmožen bojevati, ga je 
slon branil pred napadalci, ko pa je slon spoznal, da kralju zmanjkuje moči, se je spustil na 
kolena in, ko je bil Por na tleh, začel puliti puščice iz njegovega telesa z rilcem. Tega Plutarh 
ni zapisal samo v Življenju 60.4, ampak tudi v Moraliji 970d. 

Na drugi strani pa Diodor pravi, da je Aleksander ukazal svojim lokostrelcem, naj vsi 
streljajo na Pora. Nihče ni zgrešil, ker je bil mož tako velik. Še se je junaško bojeval, dokler 
se ni onesvestil od izgube krvi in padel s slona na tla (17.88.4). 

Arijanov opis tega dogodka je sledeč: Por se je pogumno boril, dokler ni bil ranjen v 
desno ramo. Šele takrat se je začel umikati, za razliko od Dareja, ki je sam sprožil beg. 
Aleksander je želel rešiti življenje tako pogumnega moža, zato je najprej poslal Taksila, da 
sklene dogovor s Porom, ampak ko je Por zagledal svojega starega sovražnika, se je pognal za 
njim in bi ga, če se ne bi Taksil dovolj hitro umaknil, ubil. Aleksandra to ni razjezilo. Poslal je 
druge može, skupaj z nekim Indijcem Meroesom, ki je bil star Porov prijatelj. Njega je 
poslušal, razjahal slona in mu rekel, naj ga vodi do Aleksandra (5.18.6–7). 

Opis Kurcija Rufa pa je zelo barvit. Ko je Aleksander videl, kako nepopustljiv je Por, 
je možem ukazal naj ne prizanesejo nikomur, ki se še upira. Zato so Makedonci začeli metati 
orožje na vse; jahače, pehoto in na Pora iz vseh smeri. Tako je bil Por končno preplavljen in 

                                                 
2 Najvišja kasta v indijski družbi, sloj duhovnikov. 
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je začel drseti s svoje živali. Indijec, ki je vodil slona, je mislil, da želi njegov kralj normalno 
razjahati in je ukazal živali, naj klene. Ko je to storil, so ostali sloni storili enako, kot so bili 
dresirani. To dejanje jih je predalo Makedoncem. Aleksander, misleč da je bil Por ubit, je 
ukazal vojski, naj slečejo njegovo truplo. Ko so se mu približali, je slon začel varovati svojega 
gospodarja, ga dvignil in položil na svoj hrbet. Zato so slona napadli iz vseh strani in ko so ga 
ubili, so dali Pora v voz (8.14.38–40).  

Po Hammondovi interpretaciji je Diodor sledil Klejtarhu, Arijan je sledil Ptolemaju 
in/ali Aristobulu in Kurcij Ruf je osnoval svoj opis glede na več virov, med drugimi Klejtarha, 
Onesikrita in Haresa. Tako da je Plutarh verjetno sledil Onesikritu in Haresu. Samo Plutarh 
opiše slonovo neizmerno ljubezen do svojega gospodarja, kar je podobno Bukefalovemu 
opisu, v katerem ta zapiše, da je slon, šibek zaradi mnogih ran, padel, ampak na tak način, da 
je položil kralja na tla, namesto da bi ga vrgel (Kurcij Ruf, 8.14.34). 

Pogovor med Porom in Aleksandrom 
Ko je bil Por ujet, ga je Aleksander vprašal, kako naj z njim ravna. Odgovor je bil samo 
»Kraljevsko«. Aleksander ga je vprašal, če ima še kaj za dodati in Por je dejal, da je v tem 
stavku zajeto vse. Zaradi tega odgovora mu Aleksander ni samo pustil vladavino nad 
kraljestvom, s tem da ga je imenoval za satrapa, dal mu je še dodatno ozemlje plemen, ki si jih 
je podvrgel (Plutarh, 60.5). Ta pogovor je Plutarh zapisal že trikrat prej, v Moraliji (181e, 
332e in 458b). 

Opis tega pogovora, ki ga daje Kurcij Ruf, se neposredno nadaljuje po prejšnjem 
odstavku, ki smo ga obravnavali prej. Torej po tem, ko so položili Pora v voz, je kralj 
Aleksander videl, da Por odpira oči in ga iz pomilovanja, ne jeze, vprašal, kaj ga je pripravilo 
do te bitke, ko pa je poznal njegov ugled in imel Taksila za zgled, kaj se zgodi tistim, ki se mu 
ne uklonijo. Por je odgovoril, da je šel v to bitko zato, ker je mislil, da je močnejši. Nato ga je 
Aleksander vprašal, kako meni, da bi moral ravnat z njim. In Por je odgovoril, da tako, kot mu 
ta dan svetuje, na katerega je izvedel, kako minljiva je sreča. To opozorilo je imelo večji 
učinek, kot bi ga imele molitve, kajti zaradi njegovega, kljub porazu nezlomljenega duha, se 
je Aleksandru zdelo prav, da ravna z njim častno. Dal je poskrbeti zanj, kot da bi se boril za 
Makedonce in ko je vsem pričakovanjem navkljub okreval, ga je Aleksander sprejel med 
svoje prijatelje in mu dal kraljestvo, večje kot ga je imel prej (8.14.41–45). Opis samega 
pogovora, ki ga daje Arijan, je enak kot pri Plutarhu, zgodi pa se, ko Meroes pripelje Pora do 
Aleksandra, kar smo že obravnavali prej. Za razliko od Plutarha pa ga Arijan kvalificira kot 
logos, kar pomeni, da ni vzet od Ptolemaja in/ali Aristobula. Vir bi znal biti Hares.  

Ozemlje, ki je bilo dano Poru 
Obstaja nekaj zmede glede ozemlja, ki ga je Aleksander dal Poru. Strabon v 686 pravi, da je 
Aleksander kot dodatno ozemlje dal Poru zemljo med Hidaspom in Hipanisom (druga oblika 
Hifasisa), ki je imela 9 narodov in 5000 mest. Bil pa je mnenja, da je ta številka pretirana, 
zato je dodal, da »tako pravijo«. Plinij te številke ponovi v Naravoslovju, 6.59; zraven še 
pravi, da nobeno od teh mest ni manjše od Kosa, da Indija tvori tretjino vsega sveta in da je 
množica ljudstev brezštevilna. Plutarh je tudi napisal, da »menda« to ozemlje zajema petnajst 
neodvisnih (republikanskih) plemen, petnajst tisoč omembe vrednih mest in nešteto vasi 
(60.5). Po Arijanu pa to ozemlje zajema sedem plemen in več kot dva tisoč mest (6.2.1).  

Strabon je verjetno črpal od Aristobula, ker je oblika Hipanis pripisana njemu in če je 
tako, je Arijan črpal od Ptolemaja. Razlika med 5000 in 2000 mesti je razumljiva, ko vemo, 
da je Arijan za vasi v tem območju dejal, da nimajo nič manj populacije kot mesta. 
»Dogovorjena predaja celotnega prebivalstva mu je prinesla okoli sedemintrideset mest, 
najmanjša od teh niso imela manj kot pet tisoč prebivalcev in mnoga so imela več kot deset 
tisoč: ogromno število vasi, ki jih je tudi pridobil, so bila komaj da manj obljudena kot 
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mesta.« (Arijan, 5.20.4). Število narodov je verjetno bilo definirano glede na drugačne 
kriterije. 

Plutarh je sledil viru, ki je bil bližje Aristobulu kot Ptolemaju, ampak je imel svojo 
idejo o številu narodov. To bi lahko bil Onesikrit. Zadnja poved 60. poglavja, ki pravi, da je 
bilo drugo ozemlje, ki ga je dal Aleksander svojemu zaupniku Filipu, trikrat večje (od tistega, 
ki ga je prejel Por), je torej prav tako vzeta od Onesikrita. 

Bukefalova smrt in Bukefalija 
Veliko avtorjev je pisalo o smrti Aleksandrovega konja. Plutarhovo poročilo pravi, da je 
Bukefal umrl nekaj časa po bojih s Porom, ali od ran, kot pravijo poročevalci, ali od starosti, 
kar trdi Onesikrit, saj je bil star že trideset let. Aleksander mu je v spomin dal ob reki Hidasp 
zgraditi mesto, ki ga je poimenoval Bukefalija (61.1). Ne bomo se ukvarjali z vprašanjem, 
zakaj je konj umrl, ampak kje. Ker se na splošno verjame, da je bila Bukefalija ustanovljena 
na mestu, kjer je umrl, se bomo lotili tega vprašanja s to premiso. Štefan Bizantinski je dejal, 
da je bila Bukefalija ustanovljena tam, kjer se je Aleksander boril in kjer je njegov konj umrl. 

Arijan piše o tem, kar sta poročala Ptolemaj in Aristobul; Aleksander je ustanovil 
mesto na kraju bitke in še eno mesto, kjer je prečkal Hidasp. Eno je imenoval Nikeja, po svoji 
zmagi nad Indijci, drugo pa Bukefalija, v spomin na svojega konja, ki je tam umrl. Ni umrl 
zaradi rane, ampak zaradi izmučenosti, vročine in starosti – bil je približno trideset let star 
(5.19.4 – 5). 

Hammond pravi, da je v istem odstavku, 5.19.4, Arijan zapisal tudi to, da nekateri 
govorijo, da se je bitka zgodila na kraju pristanka in da je Porov sin ranil samega Aleksandra 
in njegovega konja, ki je tam umrl. Ampak Ptolemaj pravi drugače. Tega sicer nisem zasledil 
v Arijanovem delu, ampak ne glede na to, Hammond se strinja s Ptolemajevim poročilom, ker 
je bil Aleksandrov osebni stražar. 

V Justinovem poročilu sta se Aleksander in Por spopadla drug z drugim. Bukefal je bil 
ranjen s prvim udarcem, tako da je padel na tla, Aleksandra pa so rešili njegovi stražarji 
(12.8.3). 

Če beremo Kurcija Rufa, vidimo, da se je Aleksander med bojem pognal za Porom, ko 
se je ta začel umikati. Ampak med tekom je Bukefal, ranjen od mnogih puščic, onemogel in 
se zgrudil na tla, ampak tako, da kralj ni padel z njega (8.14.34). 

Podobno je rečeno v Atiških nočeh, od Avla Gelija; Ko je konj utrpel hude poškodbe, 
je nesel Aleksandra stran od bitke, kjer je naenkrat padel. Zadovoljen, ker je rešil gospodarja, 
je izdahnil zadnji dih, z znaki olajšanja, ki so bili skoraj človeški. 

V svoji analizi Hammond argumentira, da je Kurcij Ruf v 8.10 do 8.14 uporabljal 
nezanesljive vire. Črpal je iz Klejtarha in drugih neznanih in enako nezanesljivih virov. Za 
razlike v Gelijevem poročilu je verjetno zaslužen Hares, ki ga Gelij navaja na začetku zapisa 
o Bukefalu. »Hares je napisal, da je bil kupljen za trinajst talentov in dan kralju Filipu; ta 
količina znaša v rimskem denarju tristo in dvanajst tisoč sestercev.« (5.2.2–3). 

Tako lahko vidimo, da sta Klejtarh in Hares bila dva od tistih, ki so govorili, da je 
Bukefal umrl na licu mesta. Da je umrl od ran so povedali Štefan Bizantinski, Justin, Kurcij 
Ruf, Gelij in nasploh vsi, razen Ptolemaj in Aristobul. Tudi Diodor na hitro omeni, da je 
Aleksander ustanovil mesto Bukefalija na kraju, kjer je njegov konj umrl zaradi ran v bitki 
proti Poru (17.95.5). 

Poleg Plutarha je Arijan edini, ki trdi, da je Bukefal umrl zaradi starosti in drugih 
vzrokov kot ran, prejetih v bitki. Plutarh pa dodatno pravi, da je bil konj star že v bitki pri 
Gavgameli, leta 331 (32.12), tako da je popolnoma možno, da je bila vzrok za smrt dejansko 
starost. To pa lahko še bolj verjamemo, če upoštevamo, da sta Ptolemaj in Aristobul najbolj 
zanesljiva vira, ker sta bila najbližja tem dogodkom. 
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Čeprav je Plutarh omenil ustanovitev Bukefalije, ni povedal, kje se je nahajala, za 
razliko od Arijana, ki je, z ozirom na Ptolemaja in Aristobula, kot je bil navajen, postavil 
Nikejo na zahodno stran reke in Bukefalijo na vzhodno stran (5.19.4). Diodorovi podatki so 
podobni. Pravi, da je eno mesto ustanovil tam, kjer je Aleksander premagal Pora in drugo tam, 
kjer je reko prečkal. Ne pove pa, katero mesto je imelo katero ime (17.89.6). 

Štefan Bizantinski pa pravi obratno od Arijana, da je bila Bukefalija ustanovljena na 
vzhodnem bregu, kjer je Aleksander prečkal reko. Teh podatkov žal ne morem preveriti sam, 
saj Štefanovega dela ne morem dobiti, ampak tako poroča Hammond. 

Gelij v 5.2.5 piše samo to, da je Aleksander ustanovil mesto v čast Bukefalu na kraju 
bitke. Točna datuma, kdaj je bila Bukefalija ustanovljena in kdaj poimenovana, sta 
kontroverzna, do česar se Plutarh in Strabon ne opredelita. Arijan, Justin in Gelij trdijo, da je 
bilo mesto ustanovljeno in imenovano takoj po bitki. Arijan (kot smo že videli): Aleksander je 
imenoval eno mesto Nikeja in drugo Bukefalija, v spomnim na svojega konja, ki je tam umrl 
(5.19.4). V naslednjem poglavju, 5.20.2, še dodaja, da je pustil Kraterja tam, da nadzoruje 
gradnjo mest, medtem ko je on, Aleksander, odsoten. Justin: »Tukaj je ustanovil dve mesti, 
eno imenovano Nikeja in drugo, po imenu svojega konja, Bukefalija« (12.8.8) 

Drugače od teh avtorjev, sta Diodor in Kurcij Ruf postavila poimenovanje imena na 
kasnejši datum, nekaj mesecev po sami ustanovitvi. Diodor omeni samo ustanovitev v 17.89.6 
in imenovanje v 17.95.5, Kurcij Ruf pa poroča o ustanovitvi v 9.1.6 in o poimenovanju v 
9.3.22. Razlog za to je, da po njunem mnenju konj ni umrl takoj bo bitki in ga je kralj počastil 
šele po svoji vrnitvi od Hifasisa, ko je izvedel za njegovo smrt. Diodor sicer poroča o 
poimenovanju Bukefalije kasneje kot o ustanovitvi, ampak v 17.95.5 pravi, da je Bukefal umrl 
v bitki s Porom, več kot to pa ne pove, tako da ne moremo zagotovo vedeti, ali je mislil, da je 
umrl že med bitko, ali je podlegel ranam nekaj časa po bitki. Lahko samo sklepamo, glede na 
to, kako je razdelil ustanovitev in imenovanje. Pri Kurciju Rufu bolj razločno vidimo, da je 
postavil dejansko smrt v čas po bitki, kajti ko govori o spopadu med Porom in Aleksandrom, 
pravi, da se je Bukefal zgrudil na tla zaradi ran. Lahko, da je želel tako povedati, da je tam 
umrl, ampak v tem primeru bi bilo bolj smiselno, da ne bi razdelil teh dveh dejanj. Poleg tega 
se to ujema s Plutarhovo trditvijo, da je konj umrl »Po bojih s Porom, ne takoj, ampak 
kasneje…« (61.1) in z Arijanovim vztrajanjem, da se ljudje, ki pravijo, da je Porov sin ranil 
Aleksandrovega konja, motijo (podatek, ki ga, kot sem že omenil, jaz nisem zasledil, ampak 
sem ga našel pri Hammondu). 

Torej, Plutarh se je držal pogledov Ptolemaja, Aristobula in Onesikrita, kar zadeva 
smrt Bukefala. Vsi zgoraj našteti so trdili, da je umrl od starosti in Plutarh se, vsaj tako kaže, 
bolj drži tega, kot pa razlage, da je umrl zaradi ran. Pravi namreč, kot smo že videli, da večina 
poročevalcev trdi, da je umrl od ran, medtem ko Onesikrit poroča, da je umrl zaradi starosti. 

Ko je govoril o večini poročevalcev, je verjetno imel v mislih Klejtarha in Haresa in 
mogoče še njune privržence, Diodora, Troga, Strabona in Kurcija Rufa. Tako se vidi, da je 
predvsem sprejel pogled Onesikrita. 

Zaključek 
Iz vsega tega lahko vidimo, da je o Aleksandrovem pohodu veliko virov in ni lahko razbrati, 
kaj je res in kaj ne, vendar se določena poročila vsaj deloma prekrivajo. Razlog za to je lahko, 
da so različni avtorji uporabljali isti primarni vir, ali pa, da je več virov poročalo isto ali vsaj 
podobno, kar govori o pristnosti teh dogodkov. Treba pa se je zavedati, da obstaja možnost, 
da imamo več različnih virov, ki pravijo eno stvar in manj virov, ki pravijo drugo, ampak so 
lahko tisti, ki so v manjšini, bolj verjetni, ker prihajajo iz bolj zanesljivih virov. Tukaj imam 
predvsem v mislih Aristobula in Ptolemaja. 
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Domen Iljaš 

Plutarhovo poročilo o Pirovi ekspediciji na Sicilijo 
Plutarh, Pir, 23–24 

Izvleček 
Prispevek na kratko obravnava Plutarhovo historiografsko obdelavo Pirovega pohoda na 
Sicilijo med leti 278–75 pr. Kr. Članek uvodoma obdela Plutarhovo poročilo o motivih in 
dogodkih, ki so vodili Pira v to odpravo, v nadaljevanju obravnava bistvene tematike, procese 
in opise razmer na otoku, ki jih avtor načenja v jedru svojega poročila, končno pa tudi Pirov 
tamkajšnji poraz in vrnitev na celino. Sočasno poskuša tudi opozarjati na značilnosti 
Plutarhove obdelave zgodovinskega lika, predvsem na pomembnost, ki jo daje 
posameznikovemu značaju. 

Abstract 
The article briefly addresses Plutarch's historiographical treatment of the Sicilian campaign of 
King Pyrrhus between the years 278 and 275 BC. In the beginning, it focuses on the Plutarch's 
report on the motives and events that led Pyrrhus in this pursuit; and it also discusses the main 
themes, processes and descriptions of the situation on the island, which constitutes the core of 
author's report, as well as finally Pyrrhus's defeat and return to the mainland. At the same 
time, it tries to draw attention to the characteristics of Plutarch's treatment of the historical 
figure, especially the importance that he ascribes to the individual's character. 

 
Ključne besede: Plutarh, Vzporedni življenjepisi, Pir iz Epira, helenizem, Sicilija v 3. stoletju 
pr. Kr.  

*** 
Motivacija in začetek Pirove ekspedicije na Sicilijo 

Uvodoma naj poskušam postaviti ta naslovni odlomek – 23. in 24. poglavje Pirove biografije 
pri Plutarhu – v določen širši kontekst, ki ga na sploh zavzema v biografiji tega epirskega 
kralja. Tu bi torej veljajo očrtati predvsem razloge za Pirov odhod na Sicilijo in stanje na 
Siciliji pred njegovim prihodom, na koncu pa še na kratko same okoliščine začetka njegovega 
triletnega gospostva na Siciliji. Še prej je potrebno poudariti, da je »sicilska epizoda« 
pomemben, časovno precej obsežen del Pirovih vojn in kot taka predstavlja v časovnem 
smislu Pirova prisotnost in vlada na Siciliji najdaljše (enovito) obdobje Pirove vojne, četudi 
pri Plutarhu še zdaleč ni deležna najnatančnejše obravnave oz. obratno, na prvi pogled 
izgleda, da Plutarh temu podvigu ne pripisuje takega pomena – vsaj v smislu »črnila, ki ga je 
pri tem prelil« – kakršnega bi si morda zaslužil in kakršnega mu pripisujejo sodobni 
zgodovinarji,1 pa vendar se po drugi strani nekako zdi, kot da je Plutarhov Pir do neke mere 
že od samega začetka namenjen tja. Taka misel je v Plutarhovem poročilu o Pirovem življenju 
jasno izražena že precej prej, še pred samim odplutjem proti Tarentu, v pogovoru, ki ga Pir 
ima s svojim svetovalcem Kineom,2 Demostenovim učencem, v 14. poglavju, ki ga slednji, 
potem ko sta izčrpala že »vse« celine,3 ante litteram zaključi s horacijevskim carpe diem: 
                                                 
1 Prim. Bratož, Rimska zgodovina, 68; Bratož, Grška zgodovina, 199–203; Mommsen, The History of Rome, 
415–421.  
2 Ki mu Plutarh (kasneje, na pogajanjih z Gajem Fabricijem) pripisuje poznavanje Epikurjevega nauka (prim. 
Plutarh, Pir, 20). 
3 Odlomek je namreč pisan kot dialog, pri katerem hoče »filozofski« svetovalec, kralju pokazati, da mu vedno 
večji uspeh in osvojitev vsega Sredozemlja (Rima, Sicilije, Grčije in celo Kartagine), ne more prinesti ničesar, 
česar še nima.  
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Kaj nam pa potem brani, da že zdaj ne sedimo pri vrču in se ne zabavamo, če 
se nam zaljubi? Saj vendar vse to že imamo in nam je brez truda na voljo! 
Čemu torej še tvegati kri, napore in nevernosti, čemu sebi in nasprotnikom 
povzročati muke in trpljenje?4 
Preko te končne poante nas seveda nagovarja Plutarh kot filozof, kakršnega 

spoznavamo preko njegovih praktično-etičnih spisov;5 tu se najlepše vidi, kakšnih sredstev se 
je posluževal za moralno vzgojo bralca – namen tega dialoga nam je namreč predočiti Pirovo 
poglavitno napako, preveliko ambicioznost … Napoved osvojitve Sicilije, ki spada v ta 
kontekst pogoltnosti in megalomanskosti, je v bistvu že od samega začetka Pirove odprave 
napoved njegovega konca:  

Piros še zmeraj ni opazil, kam meri Kineas, pa je rekel: 'Pomisli, kako blizu 
Italije leži Sicilija! Ta imoviti in gosto obljudeni otok nam tako rekoč izteza 
roké naproti! Ni lažjega plena mimo njega! Odkar je umrl Agatokles, je tam 
vse v zmedi, mestom manjka močna roka vladarja, povsod se šopiri naduta 
predrznost demagogov.'6 
Poleg tega, da bralcu seveda predstavi glavno Pirovo »strateško« napako, ki je v 

resnici osebna, moralna slabost, pa nam ta odlomek tudi služi, da prepoznamo poglavitne 
razloge, ki jih je Plutarh pripisoval Pirovi odločitvi za sicilsko ekspedicijo: bogastvo otoka, 
»politični vakum«7 in (to Pir izreče v naslednjih vrsticah) bližina Kartagine, ki bi 
predstavljala njegov naslednji cilj. Na podlagi tega odlomka lahko predpostavljamo, da 
Plutarh Pirovega odhoda na Sicilijo ni smatral nujno le kot taktičen umik iz celinske Italije, 
temveč kot enega izmed poglavitnih in prvotnih ciljev Pirove ekspanzionistične politike –8 
Micheletu se zdi to popolnoma jasno: »Kaj pa bi lahko pričakovali drugega, kot da bo 
Agatoklov zet usmeril pogled proti Siciliji in Italiji? Malo je dokumentov, ki bi bili tako 
verodostojni kot njegov slavni dialog s Kineom.«9 

Glede na sosledje dogodkov pa je neposrednejši in časovno bližji razlog tisti, ki se je, 
v obliki pregovora, najbolj usidral v kolektivni spomin sredozemskega prostora na Pira – gre, 
se razume, za »Pirovo zmago«, za posledice bitke pri Askulu, ki naj bi bile po Plutarhu sicer 
zmaga,10 a težko in krvavo priborjena z ogromnimi izgubami:  

Ko so prijatelji po bitki čestitali Piru, je baje dejal: 'Če premagamo Rimljane v 
še eni bitki, smo šli do kraja pod zlo!' Zakaj vojska, ki jo je privedel iz Epira, je 
bila že večidel uničena, poleg tega pa so poginili do malega vsi njegovi 

                                                 
4 Plutarh, Pir, 14. 
5 Prim. Luthar in sod., Zgodovina historične misli, 270. 
6 Plutarh, Pir, 14. 
7 Agatokel, sirakuški tiran in samooklicani sicilski kralj, pa tudi Pirov tast po drugi ženi Lanasi, je umrl ok. 9 let 
pred Pirovim prihodom v Italijo. V zgodovino se je, tako kot Pir, zapisal kot ambiciozen in bojevit mož, toda v 
svojih početjih precej neuspešen (prim. Bratož, Grška zgodovina, 199–201) – lahko si torej mislimo o laskavosti 
mnenja, ko Pira Plutarh postavlja za njegovo »zamenjavo«, njegovega naslednika… Jules Michelet v svoji 
»poetični maniri« zanj nima lepe besede: »Ta strašna nadloga [neprenehne vojne plačancev; op. D. I.] je dosegla 
vrhunec pod Agatoklom. Zapuščeni otrok nekega lončarja, ki so ga pobrali z ulice, se je v družbi povzpel zaradi 
svoje lepote in izprijenih nravi; potem je klevetal magistrate, spustil v Sirakuze in sosednja mesta plačance in 
tako zakraljeval domovini. Z drzno namero, da bo oblegal Kartažane, ki so oblegali njega, jo je zapustil; ker mu 
je spodletelo, je pustil na cedilu vojsko in lastnega sina, in po tem odvratnem življenju so ga za konec živega 
vrgli na grmado.« (Michelet, Rimska zgodovina, 134).  
8 Prim. Franke, »Pyrrhus,« 462. 
9 Michelet, Rimska zgodovina, 136. 
10 Sicer pri popisu padlih navaja tudi mnenje Dionizija Halikarnaškega, po katerem se bitka ni bojevala v dveh 
delih, temveč samo do večera, pri čemer nobena stran ni dosegla premoči, naj bi pa bil Pir ranjen in njegov šotor 
izropan (Plutarh, Pir, 21). 
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prijatelji in generali. Dopolnilnih čet ni dobival, italskim zaveznikom pa je, 
kakor je videl, vojno navdušenje plahnelo iz dneva v dan. Nasprotno pa so 
Rimljani brez truda in izgube časa izravnavali upadke s trajnim dotokom novih 
čet iz domovine kakor iz večno živega vira. Kljub začasnim porazom niso 
izgubljali upanja v končno zmago: jeza jim je dajala le še več energije in 
častihlepja za nadaljevanje vojne.11 
Ocenimo torej, da je Pirova strateška prednost upadla in da avtor ocenjuje njegov 

položaj, navkljub zmagam, ki jih je dosegel, za precej slabega – uničenje vojske iz Epira 
pomeni uničenje njegovih najboljših in najzvestejših čet, zaveznikom pa je tudi upadla 
motivacija in izgub tako ni mogel nadomestiti z njimi. Rimljani pa so imeli po drugi strani 
svojo domovino za zaledje, za »večno živi vir«, kjer je bilo na voljo še mnogo za boj 
sposobnih mož,12 motivacija za boj na domačih, italskih tleh, pa je bila na njihovi strani 
velika. Pirov umik na Sicilijo na tem mestu predstavlja, vsaj po Plutarhovi naraciji, precej 
nujno strateško odločitev – po drugi strani pa ga lahko tudi ocenimo oz. ga tako dojema 
Plutarh sam, kot smo to pokazali v prejšnjih odstavkih, za enega izmed njegovih začetnih 
vojnih ciljev in kot tak za Pira v celoti logičen premik, ko vojna v Italiji ni dajala več 
zadovoljivih rezultatov. 

Poleg tega sta ravno takrat nastopila še dva druga vzgiba za omik iz Italije. Prvič: v 
začetku l. 279 pr. Kr. so Kelti, ki so takrat vdrli v Makedonijo, ubili Ptolemaja Keravna. 
Plutarh to predstavlja kot trenutek, ko se je Piru ponovno ponudila prilika, da zasede 
makedonski prestol.13 Tako sicer poudari le njegove oblastiželjne ambicije, nekoliko pa 
zanemari problem, ki je s tem nastopil za samo varnost Epira, Pirove domovine – dogovor s 
Ptolemajem je namreč zagotavljal varnost kraljestvu, sedaj pa je to postalo lahka tarča Keltom 
ali drugim helenističnim državam. Matica je torej potrebovala hiter odziv, njegova kampanja 
v Italiji pa se je vedno bolj oddaljevala od uspešnega zaključka.14 Sočasno pa je prispelo še 
drugo povabilo: »Prišli so namreč odposlanci s Sicilije, ter mu ponudili gospostvo nad 
Akragantom, Sirakuzami in Leontini s pogojem, da jim pomore vreči Kartagince iz dežele in 
                                                 
11 Plutarh, Pir, 21. 
12 Tudi to opozorilo je že dve poglavji nazaj Plutarh položil na jezik Pirovega dvornega filozofa Kinea, ko je 
slednji po pogajanjih v Rimu poročal vojskovodji, kakšna je rimska družba. Njegove besede se ponovno izkažejo 
za preroške, spet pa nam tudi vse skupaj vsaj malo »diši« po Plutarhovemu »spravnem« zgodovinopisnem 
programu – s primerjajo Grka in Rimljana v Vzporednih življenjepisih, tako po dobrih kot po slabih lastnostih, 
namreč, razbija stereotipe na obeh straneh: Rimljane opozori, da so med Grki tudi veliki državniki in 
vojskovodje, ne samo pomehkuženci, po drugi strani pa Grkom pokaže, da so tudi Rimljani ne samo bojaželjno, 
temveč tudi civilizirano ljudstvo – če pa tega, da glas filozofa v tej zgodbi ves čas predstavljala glas razuma 
sploh ne omenjamo: »Kineas se je baje za svojega poslanstva v Rimu prizadeval z velikim zanimanjem, da bi bil 
spoznal vsakdanje življenje Rimljanov in prednosti njih politike. O tem je imel preneki pogovor z rimskimi 
odličniki, zato je vedel Piru marsikaj povedati. Med drugim je rekel, da se mu je senat zdel kakor zbor samih 
kraljev. »Število prebivalstva v Rimu,« je zaključil, »pa je tolikšno, da se bojim, da bo borba z njimi podobna 
boju z Lernajsko hidro; kajti konzul ima že danes dvakrat toliko ljudi na voljo kakor v zadnji bitki, in Rimljani 
premorejo toliko za orožje sposobnega moštva, da lahko postavijo na noge še prenekatero armado.« (Plutarh, 
Pir, 19) Moremo pa si predstavljati, da je tu Plutarh vseeno nekoliko preveč pod vplivom mogočnega imperija 
svoje sodobnosti, kakor da bi imel v mislih rimsko realnost Pirove dobe, ko je državi, izčrpani od italskih vojn, 
Pirova nevarnost hodila še kako narobe (prim. Franke, »Pyrrhus,« 467). Vzklic temu Michelet ocenjuje Pirov 
odhod na Sicilijo za taktično napako: »Piru je odprava na Sicilijo preprečila, da bi pravočasno izkoristil 
malodušje Rimljanov. Če naj verjamemo enemu od zgodovinarjev, sta tem takrat kuga in vojna priskutili 
življenje (Velerij Maksim 6, 3 in 4). Vsakdo se je branil stopiti v vojsko. Kurij je v vseh okrožjih in nato še med 
člani prvega okrožja izvedel žrebanje. Če se je izžrebani državljan uprl, so vse njegovo imetje razglasili za 
zaplenjeno; če ga je terjal nazaj, ni dobil podpore tribunov in konzul ga je dal prodati v suženjstvo.« (Michelet, 
Rimska zgodovina, 138–139) 
13 »To je bil za Pira najugodnejši trenutek, da bi se vrnil v domovino, ker so Makedonci potrebovali novega 
kralja.« (Plutarh, Pir, 22) 
14 Franke, »Pyrrhus,« 473. 
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osvoboditi otok vlade tiranov.«15 Sirakuze (in okoliške polis) so bile namreč, kot že rečeno, 
od smrti Agatokla v, de facto, stanju državljanske vojne, nezmožne resne obrambe pred 
pritiski Kartažanov in Mamertincev.16 Pir je bil tako razpet med dve zahtevni odločitvi, a želji 
po posegu v Kartagino in Afriko Plutarh na koncu pripiše odločilno vlogo.17 Gotovo pa je 
pomembno k tej odločitvi doprineslo tudi dejstvo, da se je kot Agatoklov zet lahko skliceval 
na pravico do dediščine nad celotnim otokom za svojega in Lanasinega sina Aleksandra, ki ga 
je tudi razglasil za dediča svojih posesti na Siciliji.18 

Sam prihod na Sicilijo je bil karseda uspešen, »mesta so mu radovoljno odprla 
vrata«,19 prispel pa je tudi, po Plutarhovih virih, z obsežno vojsko, s katero je zlahka utrdil 
svojo oblast. Kartažani so kmalu prenehali oblegati Sirakuze in druga grška mesta ter se 
umaknili na svojo prvotno ozemlje na zahod otoka –20 tja je Pir svojo vojsko preko Enne 
povedel spomladi 277 pr. Kr. in eno za drugim osvajal punske naselbine.21 Plutarh sicer 
poimenuje in nato tudi kar natančno opiše le osvojitev skrajno zahodnega mesta, trdnjave 
Eriks, kjer precej slikovito opiše zanos s katerim se je Pir boril, a pri tem tudi ne zamudi 
prilike, da izreče kak moralni nauk: »Njegov boj je pričal, kako prav ima stari Homer, ko po 
izkustvu postavlja trditev da je med zgibi človeške duše hrabrost edina vrlost, ki zavaja često 
v divje navdušenje in besneče norenje.«22 Mu pa prizna bogovdanost: pred bitko se je namreč 
zaobljubil Heraklu, da bo v slučaju zmage, njemu na čast priredil daritev in iger, česar se je 
tudi držal – s to mislijo se prav tako zaključi 22. poglavje Pirove biografije in to predstavlja 
uvod v obravnavo naših odlomkov – Pirov poseg na Sicilijo je zaenkrat torej uspešen in 
uspelo se mu je utrditi kot vladar otoka. Postavlja se sicer vprašanje, ali je bil ob priliki teh 
slavji razglašen kot kralj – βασιλεύς – in tako tudi po nazivu za Agatoklovega dediča, a 
Plutarh o tem ne spregovori.23 

Pojma civilizacije in barbarstva 
Že prva poved našega odlomka odpre dve zanimivi temi: »V pokrajini okoli Mesane je 
prebivalo italsko pleme tako imenovanih Mamertincev.«24 Slednje bom predstavil nekoliko 
nižje, bi pa uvodoma spregovoril nekaj besed glede druge reči, ki mi je takoj padla v oči – gre 
za pojem »barbarov«, ki ga Plutarh pogosto rabi širom Pirove biografije.25 Na tem mestu se 
rabi sicer za manjše italsko ljudstvo, toda Plutarh v Piru na enak način najpogosteje imenuje 
tudi Rimljane, ko se njih poti križajo s Pirovimi. Najbolj znamenito je seveda »prvo« srečanje 
z Rimljani,26 kjer Plutarh položi Piru na usta pomenljivo poved: »Ta razvrstitev barbarov, 
                                                 
15 Plutarh, Pir, 22. 
16 Franke, »Pyrrhus,« 474. 
17 »Hudoval se je na usodo ko le kaj, da mu je ob istem času vrgla v naročje priložnost za dvoje velikih podjetij. 
Ker je sprevidel, da je bila ena obeh prilik izgubljena zanj, je dolgo časa nihal v dvomih, za katero bi se odločil. 
Vendar mu je dajala Sicilija, kakor je naposled pretehtal, zbog bližine Libije možnost za izvedbo večjih in 
daljnosežnejših načrtov […]« (Plutarh, Pir, 22). 
18 Franke, »Pyrrhus,« 474. 
19 Plutarh, Pir, 22. 
20 Zanimivi, a žal vredni neštetokrat več prostora, so v tej dobi tudi diplomatski stiki z Rimom, ki so pravo 
nasprotje »dednega sovraštva«, ki je bilo na ustih obeh držav dobra tri desetletja kasneje in so rezultirali tudi v 
zavezništvu proti Piru, po katerem sta si državi obljubili medsebojno podporo (Kartagina Rimu tudi podporo v 
ladjevju, ki ga Rim do punskih vojn ni prav načrtno razvijal) in si druga drugi prepovedali skleniti separatni mir 
(prim. Mitchell, »Roman-Carthaginian Treaties,« 633–655; Mommsen, The History of Rome, 416–417; Franke, 
»Pyrrhus,« 473–477; Bratož, Rimska zgodovina, 68). 
21 Franke, »Pyrrhus,« 479. 
22 Plutarh, Pir, 22. 
23 Franke, »Pyrrhus,« 479. 
24 Plutarh, Pir, 23. 
25 Sovrè je na tem mestu sicer (zanimivo) prevedel »italsko pleme«, a original je nedvoumen – »βαρβάρων«  
26 Plutarh. Pir. 16. Glede dejanske »prvosti« tega srečanja prim. Peirano, »Hellenized Romans and Barbarized 
Greeks,« 38–39.  
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Megakles, bomeda ni barbarska! Radoveden sem le, kako se bijejo.« Pir, nosilec grštva – toda 
tudi ta identiteta mu ne pripada nesporno27 – začuden ugotovi, da barbari sploh niso tako 
barbarski, kot je sprva dojemal – vendarle pa je treba poudariti, da način, kako postavljajo 
palisado, še zdaleč ne pomeni, da so za Plutarha enako civilizirani kot Grki. Že skorajda 
»svetniško« poudarjanje njihovih vrlin nam daje misliti,28 da predstavlja tudi to do precejšnje 
mere neko pred-civilizacijsko nepokvarjenost.29 Že samo to, da se Grk zanima za rimsko 
preteklost, sploh pa tako arhaično, je novost, ki jo prinaša Plutarh in je popolnoma v skladu z 
njegovim osebnim »političnim« stališčem poudarjanja grškosti in grških tradicij, ob hkratnem 
spoštovanju avtoritete in kulture rimskega imperija.30  

V helenističnih visokih kulturnih krogih je bilo tedaj namreč običajna težnja k tako 
stilski, kot vsebinski arhaizaciji: opevanju »starih dobrih časov« grške samostojnosti in 
poudarjanje negativne percepcije imperija – Plutarh pa v svoji delih, kot rečeno,31 s primerjajo 
Grka in Rimljana tako po dobrih kot po slabih lastnostih, razbija stereotipe na obeh straneh – 
toda vendarle se mestoma zdi, da imajo Rimljani morda vseeno nekoliko več napak kot 
njihovi grški tovariši. Namreč, vsem svojim simpatijam navkljub, ki jih tudi do arhaičnih 
Rimljanov ni malo,32 je seveda Plutarh prepričan Grk – prepričan grški intelektualec, ki mu je 
barbarski vsak človek, ki ni inkulturiran v helenistično civilizacijo. Zgoditi se mora to, kar je 
tako dobro izrazil Horacij: »Graecia capta ferum victorem cepit et artes intulit agresti 
Latio.«33 Rimljani so tu še barbari, ko pa postanejo deležni grške pajdeje, to prenehajo biti – 
svet po drugi strani, pa je pod Pirom in drugimi helenističnimi povzpetniki nevaren, 
nestabilen kraj – a ko mu zavlada Rim, to neha biti. Zdi se, da je to glavna poanta, ki nam jo 
hoče prek Pirove biografije in njegovega stika z rimskim svetom podati Plutarh: Rimljani 
»kolonizirajo«, a so tudi »kolonizirani«.34 Res je, Grki v južni Italiji in Siciliji z njegovim 
padcem morda zgubijo še zadnjo možnost za samostojnost, a po drugi strani jih čaka še 
pomembnejše početje: 

Grki ki zaradi cele vrste razlogov v spopadu velikih sil za prevlado na 
sredozemskem Zahodu niso mogli ohraniti politične svobode, so v naslednjem 
obdobju opravili pomembno civilizacijsko poslanstvo: postali so posredniki 
grške kulture italskemu svetu in s tem bistveno sooblikovali novo civilizacijo, 
ki se je porajala v okviru rimske države. Z vključitvijo grških prvin predhodna 
rimska civilizacija (sinteza rimskih, etruščanskih in v širšem smislu italskih 
elementov) sicer ni spremenila svojega bistva, vendar je bistveno obogatila 
svojo vsebino.35 

Nadaljnje osvajanje Sicilije 
Če pa se zdaj obrnemo k bolj konkretni vsebini teksta: naš odlomek se torej odpre, kot rečeno, 
s problematiko Mamertincev, ki so bili velik trn v peti sicilskim Grkom:  

                                                 
27 Mossman, »Taxis Ou Barbaros,« 512–514. 
28 Plutarh, Pir, 20.  
29 Nenazadnje samo pomislimo, da je dal stoletje in pol pred njim Cezar prav tej ideji najprominentnejše mesto 
na samem začetku svojih Galskih vojn (Cezar, Galska vojna, 1.1).  
30 Plutarh si seveda sicer želi kulturne, kakor tudi politične avtonomije grških polis (in je kot »lokalni politik« 
tudi pripravljen delovati v tej smeri; prim. Hriberšek, »Med filozofijo in biografijo,« 11), a zagovarja harmonijo 
z imperijem – in večja bo ta, manj bo Rim posegal v grško avtonomijo (Saïd in Trédé, A short history of Greek 
literature, 126). 
31 Glej. op. 12.  
32 Samo pomislimo kako mnenje je imel o Rimu in senatu Kineas v Pyrrh. 19, ali pa, še bolj jasno, kako velike 
moralne kreposti pripiše Plutarh Gaju Fabriciju v 20. poglavju.  
33 Horacij, Epode, 2.1.156–57. 
34 Mossman, »Taxis Ou Barbaros,« 502–504.  
35 Bratož, Grška zgodovina, 203.  
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V pokrajini okoli Mesane je prebivalo italsko pleme tako imenovanih 
Mamertincev. Ti so bili za tamkajšnje Grke prava nadloga, nekateri so jim 
morali plačevati celo davek. Bili so zelo številni in tako bojeviti, da so se v 
latinskem jeziku imenovali Martovi sinovi. Piros je dal njihove sle, ki so 
pobirali dačo, poloviti in bili so usmrčeni; pa tudi nje same je porazil v bitki ter 
do tal razrušil večino njih utrjenih krajev.36 
Sama zgodovina Mamertincev, njihovega prihoda na otok in njihovih kasnejših 

odnosov z lokalnim prebivalstvom in bližnjimi imperiji, je precej zanimiva, predvsem ker so 
dejansko pomemben akter v vseh treh glavnih zgodovinskih procesih, ki so se odvijali na 
Siciliji med koncem 4. in prvo polovico 3. stol. pred Kristusom: Agatoklovi vladi, Pirovemu 
pohodu in začetku prve punske vojne.37 Na kratko: Mamertinci – Mamer je njihovo lokalno 
ime za boga vojne, zato Plutarh tudi navaja latinski prevod kot »Marsovi sinovi« – so bili 
skupina najemniških vojakov iz Kampanije, ki jih je za časa svojega življenja zaposlil 
Agatokel. Po njegovi smrti, torej okoli leta 289 pr. Kr., so osvojili Mesano in torej vzpostavili 
nadzor nad Mesinsko ožino. V tistem času, pred prihodom Pira, so izkoristili nestabilno stanje 
v Sirakuzah in so, tako kot poroča Plutarh v gornjem odlomku, napadali okoliško grško 
prebivalstvo, pobirali davek, pridelek, sužnje …38 Poskušali so se sicer uveljaviti tudi kot 
lokalna sila: po Mommsnu so si celo v pogodbi rimsko-kartažanskega zavezništva iz l. 279 pr. 
Kr.39 zagovorili zase sicilsko stran Mesinske ožine, saj so se bali Pirovega maščevanja za 
poboj moške grške populacije v Mesani.40 Pir sicer res večino njihovih naselbin osvoji, kot 
poroča odlomek, a Mesano naj bi jim sicer navkljub njegovemu posegu uspelo obdržati.41 
Sicer pa Plutarh do časa Pirovega odhoda iz Sicilije (tega, da so jih nekatera mesta poklicala 
za posadko, nato pa njihovega prehoda na italsko stran in tamkajšnjega boja s Pirom, o čemer 
bomo spregovorili nižje) o njih več ne spregovori.42 

V nadaljevanju Plutarh ponovno odpre vprašanje Kartagine, ki je konec 22. poglavja, 
kot smo orisali višje, izgubila eno izmed bolj zahodnejših postojank, trdnjavo Eriks. S tem je 
bila sama njihova prisotnost na otoku sedaj že nevarno ogrožena in zato bi se s Pirom radi 
pogodili: »Kartaginci bi bili zdaj radi sklenili poravnavo in so bili nared plačati vojno 
odškodnino ter izročiti ladje, ako bi prišlo do sporazuma s Pirom.«43 Plutarh na tem mestu 
sicer dogodkov ne opisuje tako v podrobnosti, a Kartažanom so v posesti ostal le Lilibaj in 
dejansko so si želeli z Pirom skleniti separaten mir,44 ter so mu ponujali ladje, v upanju, da se 
bo ponovno odpravil v Italijo in obudil boj z Rimom in se umaknil iz Sicilije, kjer bi si 
Kartagina, ob umanjkanju resnega nasprotnika, potem zlahka obnovila prejšnjo posest – toda 
ta, po Mommsnu »dvojno pokvarjeni« predlog je Pir zavrnil ter se sam lotil izgradnje 
ladjevja.45 Po Plutarhu je bil razlog za to njegova ambiciozna želja, da napade Kartagino v 
matični Afriki, torej končni cilj, ki ga avtor že ves čas pripisuje Piru. Odvrnil jim je s 

                                                 
36 Plutarh, Pir, 23.  
37 Slednjemu je posvečena celotna (zelo informativna) podsekcija poglavja v 7. zv. CAH: glej Scullard, 
»Carthage and Rome,« 537–544.  
38 Franke, »Pyrrhus,« 474; zelo kritično o stanju na Siciliji kot razlogu za pojavitev plačancev, pa tudi nekoliko o 
okoliščinah naselitve glej Michelet, Rimska zgodovina, 134–135.  
39 Četudi je bila za Rim, posebno kasneje ob vprašanju odnosa s Kartagino pred začetkom prve punske vojne, 
njihova legitimnost (in kot taka možnost, da vstopajo v diplomatske odnose) kot država, sporna: prim. Scullard, 
»Carthage and Rome,« 537–544. 
40 Mommsen, The History of Rome, 417.  
41 Mommsen, The History of Rome, 419.  
42 Plutarh, Pir, 24. 
43 Plutarh, Pir, 23.  
44 Kar je bila tudi kršitev njihove pogodbe z Rimom, glej. op. 20.  
45 Mommsen, The History of Rome, 419.  
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predlogom, ki je bil seveda za Kartagino nesprejemljiv in v popolnem nasprotju s tem, kar naj 
bi sama želela doseči s to mirovno pogodbo:  

Pirovi nameni pa so segali dalje, zato jim je odgovoril, da na mir in pogodbo 
niti misliti ni, preden ne zapustijo vse Sicilije in ne privolijo v to, da bodi 
Libijsko morje meja med njimi in Grki. Zakaj želje so mu slej ko prej uhajale v 
Afriko, predvsem zato, ker so mu srečni uspehi in trenutna politična moč dajali 
pogum in ker je še zmeraj péstoval nade, s katerimi je od kraja priplul na 
Sicilijo.46 
Odgovor je bil torej tak, kot bi glede na položaj lahko pričakovali – četudi, to moremo 

reči, naj bi bil Pir vse prej kot nasilnik, nezmožen diplomacije –47 namreč, v tem času, torej 
spomladi 276 pr. Kr., je bil, če verjamemo Mommsnu, Pir najbližje dosegu svojega cilja: 
posedoval je Sicilijo, ponižal Kartagino, ohranil Tarent v svojih rokah in v sirakuški luki ga je 
čakalo ladjevje, da obrani osvojeno ter osvoji še neosvojene cilje.48 V vojaškem smislu je bilo 
torej takrat vse v najboljšem redu, toda zavzetja Lilibaja mu tudi po dveh mesecih obleganja 
ni uspelo izvesti, ladjevje pa je imel prešibko, da bi ga napadel iz morja in tako dokončno 
pregnal Kartažane z otoka, zato se je, kot napoveduje Plutarh, obrnil proti Afriki –49 a tu mu 
je položaj na Siciliji omajalo, naposled pa tudi uničilo, povzročilo polom na otoku in sprožilo 
njegov odhod, drugačno dejstvo, kateremu je Pir v svojo škodo posvečal premalo pozornosti.  

Družbena in politična razmerja v času Pira 
Tedaj so namreč nastopile težave glede oblike vladavine oz. izvrševanja le-te na otoku: odnosi 
med njim in njegovimi subjekti oz. podložnimi polis so se že nekaj časa – ob napovedi posega 
v Afriko pa še toliko bolj – slabšali ter mu onemogočali nadalje doseganje vojaških ciljev: 

Ladij je imel dovolj, primanjkovalo pa mu je moštva, zato je vsepovsod nabiral 
mornarje. Pri tem pa z mesti ni ravnal obzirno in prizanesljivo, ampak jim je 
oblastno vsiljeval svojo voljo ter v jezi nalagal trde kazni. Seveda se ni takoj 
spočetka vedel tako, narobe: izprva je skušal bolj kakor drugi pridobiti si jih s 
prijazno uslužnostjo, s popolno zaupljivostjo in z opuščanjem sleherne 
nasilnosti. Kmalu pa je odvrgel masko ljudskega prijatelja in postal tiran. S to 
strogostjo si je kajpada nakopal sloves nehvaležnosti in nezvestobe.50 
Misel s katero Plutarh odpre ta problem je dovolj pomenljiva: kaj ti bodo ladje, ko 

nimaš mornarice? Mommsen predlaga celo plejado vzrokov, zakaj je do tega prišlo: Pir npr. 
ni spoštoval lokalnih običajev in zakonov, nameščal je svoje pribočnike na magistrature in 
sodnije širom otoka, izrekal je krute in nepravične kazni – tudi do tistih, kot bomo videli nižje, 
ki bi jih lahko označili za največje borce za njegovo stvar – v mesta je postavil svoje posadke 
ter Siciliji na sploh vladal ne kot vodja zveze, temveč kot kralj.51 Tu ga tudi primerja z vlado 
Ptolemaja v Egiptu, ki naj bi kazal podobno nenaklonjenost lokalnim navadam – bolj se torej 
zdi, da Pirova vlada ni bi bila kaj posebno okrutnejša od ostalih helenističnih samodržcev, a 
da je Sicilce zaradi relativne svobode in avtonomije, ki so ju bili v preteklih dobah bili vajeni 

                                                 
46 Plutarh, Pir, 23. 
47 Narobe: med helenističnimi vladarji je bila navada pred bitkami predlagati pogajanja in Pir jih dejansko 
večkrat predlaga ter tudi izvede (Plutarh, Pir, 19–20). Tudi sam naj bi v svojem izgubljenem delu o vojaški 
strategiji za vsako ceno predlagal diplomatske rešitve, pred vojnimi (Franke, »Pyrrhus,« 467). Rimljani so bili 
najbrž manj vajeni takega načina ravnanja, osvojitev italske zemlje jim je bil »najvišji cilj« (glede Pirovih 
pogajanj glej Lefkowitz, »Pyrrhus' Negotiations with the Romans,« 147–177).  
48 Mommsen, The History of Rome, 420. 
49 Franke, »Pyrrhus,« 480.  
50 Plutarh, Pir, 23. 
51 Mommsen, The History of Rome, 420. 
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uživati, vedno bolj motila. To do neke mere izrazi tudi Plutarh s tem, da naredi notranjo 
distinkcijo v opisu Pirovega vladanja: sprva je bil še dober in pravičen vladar, nato pa je 
postal trinog. Tu se med drugim seveda zrcali Plutarhova želja po moraliziranju – misel, da se 
lik lahko poslabša, da vlada človeka pokvari – a med vrsticami lahko preberemo tudi to, kar 
smo sedaj obravnavali; da so se ga prebivalci grških polis preprosto naveličali. Še huje, 
nekaterim izmed njih je celo ponovno zadišala oblast Kartažanov ali Mamertincev.52 

Avtor pa tu, kot je navada njegovega sloga, poseže po anekdoti za ponazoritev primera 
– ne želi ostati torej pri nekih načelnih pritožbah, češ kako je Pir »ravnal z mesti«, temveč se, 
za ponazoritev lastnosti, posluži drobca iz življenja, tu pa ga razglasi celo za povod, če ne že 
kar za poglavitni razlog sicilskega nezadovoljstva s Pirom:  

Vzlic temu bi bili Sicilci vse to še nekako prenesli kot neizbežno zlo, četudi 
neradi, ko bi ne bilo prišlo do afere s Toinonom in Sosistratom, ki sta v 
Sirakuzah imela vodilno politično vlogo. Ta dva moža sta ga bila prva 
povabila, naj pride na Sicilijo, ter mu o prihodu takoj izročila mesto. Pa tudi 
pozneje sta mu vsestransko pomagala pri večini njegovih podjetij na otoku. 
Kljub temu ju je sumil nelojalnosti, zato ju ni jemal s seboj na pohode, doma ju 
pa tudi ni rad puščal. Sosistratos se je zbal in je (pravočasno) uskočil. Toinona 
pa je Piros dal usmrtiti, ker ga je dolžil, da je bil Sosistratov somišljenik.53 
V tem primeru je šlo torej za spor z dvema glavnima političnima akterjema grških 

polis na Siciliji, ki sta igrala tudi pomembno vlogo, da so te (predvsem Sirakuze) Pira l. 279 
pr. Kr. sploh poklicale na Sicilijo. Zgodba o njunem prihodu na oblast je značilna za čas 
političnega vakuma, ki je nastal po Agatoklovi smrti desetletje prej.54 Sama zasedba Mesane s 
strani Mamertincev, ki smo jo obravnavali višje, je tudi eden izmed »simptomov« tega 
procesa. Torej: po Agatoklovi smrti zavlada v Sirakuzah Hiketas, ki je prisiljen skleniti precej 
neugodno pogodbo s Kartagino, se pa mu uspe zoperstaviti tiranom sosednjih polis, a je 
kmalu zatem, l. 279 pr. Kr., torej tik pred Pirovim prihodom na Sicilijo – ocenimo lahko torej, 
da je klic sicilskih Grkov na pomoč v tistem času prišel tudi zaradi stanja negotovosti ob 
padcu Hiketove vlade – ponovno poražen od Kartagine in v Sirakuzah ga nadomesti Tojnon, 
ki ga v odlomku torej omenja Plutarh. Ta se na tem mestu ne obdrži prav dolgo in ga še pred 
pristankom Pira na otoku iz mesta preženejo nezadovoljni meščani, ob pomoči v odlomku 
omenjenega Sozistrata, ki je v tistem času tudi ravnokar postal tiran v Akragantu in je na tem 
mestu nadomestil Pintijo, enega izmed tiranov, ki jih je porazil Hiketas.55 Tojnon se je po 
Sozistratovem posegu umaknil na Ortigijo, otoški del Sirakuz, kjer danes leži stari del mesta, 
in iz te utrjene pozicije je, ob pomoči svojega ladjevja, ohranjal precejšnji nadzor nad 
mestom.56 Ob samem Pirovem prihodu je Sirakuze poleg teh notranjih bojev pestilo tudi 
kartažansko obleganje, a so se ti, v strahu pred Pirom, umaknili. Sozistrat, ki naj bi v času 
Pirovega prihoda na Sicilijo (l. 278 pr. Kr.) ravno posegel v Sirakuze proti Tojnonu, je torej 
Piru predal celinski del Sirakuz, Tojnon pa je isto storil z Ortigijo in svojim ladjevjem, ki je 
predstavljalo dobrodošlo okrepitev Pirove mornarice – še dan prej sovražnika, sta tako postala 
tovariša pod istim vladarjem, pridružila sta se vojni proti Kartagini in, kot tudi v gorjem 

                                                 
52 Mommsen, The History of Rome, 420. 
53 Plutarh, Pir, 23.  
54 »Agatoklov nastop je le nekoliko upočasnil zaton grštva na Zahodu, na sam proces krčenja grškega sveta pa ni 
dosti vplival. Kot izrazit avanturist in tiran ni mogel zasnovati trajnejše ureditve in po njegovi smrti so v 
Sirakuzah in drugod na Siciliji zavladale anarhične razmere. Tudi vojaško pomembnejša ekspedicija epirskega 
kralja Pira nekaj let kasneje v proces zatona grškega sveta na Zahodu ni prinesel nobene spremembe.« (Bratož, 
Grška zgodovina, 200–201); glej tudi op. 7.  
55 Franke, »Pyrrhus,« 474.  
56 Franke, »Pyrrhus,« 474.  
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odlomku zapiše Plutarh, bila njegova glavna pribočnika. A očitno le za določen čas, saj je Pir, 
kot vidimo v besedilu, sčasoma izgubil zaupanje vanju: Sozistrat se je pravočasno umaknil, 
»uskočil«, ob neuspešnem obleganju Lilibaja –57 Tojnon pa ni imel njegove sreče in Pir ga je 
dal ob prihodu v Sirakuze usmrtiti. Odziv prebivalstva na te dogodke naj bi bil po Plutarhu za 
Pirovo oblast torej usoden:  

To grozodejstvo je sodu izbilo dno: Pirov položaj se je v hipu poslabšal, 
razpoloženje  po mestih se je sprevrglo v besno sovraštvo do njega, tako da so 
mnoge občine prestopile na punsko stran, druge pa poklicale Mamertince v 
svoja obzidja.58 
Toda do precejšnje mere je verjetno ravno nasprotno: zaradi nezadovoljstva s Pirovim 

ravnanjem, neusvojitvijo Lilibaja in »afriškimi apetiti«, se je v Sirakuzah (kakor poprej v 
Tarentu)59 izoblikovala močna opozicija, ki je s konspiriranjem s Karatažani in celo 
Mamertinci močno ogrozila Pirove pridobitve na Siciliji – Pirova temeljita čistka, ki je tako 
odnesla Tojnona in druge pomembne Sirakužane, je bil torej precej obupan poskus 
konsolidacije oblasti, ki pa je, se razume – ta »duh množice« Plutarh odlično zajame – prav 
gotovo sprožila še mnogo bolj ogorčen odziv javnosti. Nenazadnje pa je Pir s Sozistratovim 
umikom izgubil nenadomestljivega zaveznika, ki je kot vladar Akraganta v »rokah držal« 
zajeten kos otoka.60 

Razlogi za vrnitev v Italijo  
Če je bila torej Pirova vlada na Siciliji na začetku našega odlomka ravno na vrhuncu, razmere 
sedaj (276 pr. Kr.) ne bi mogle biti drugačne: začetni momentum na Siciliji je bil izgubljen, 
zaveznikov je bilo vedno manj, prebivalstvo ga je sovražilo in vojna s Kartažani je prišla v 
mrtvo fazo – še huje, Kartažani naj bi celo pripravljali okrepitve, ki bi zlahka ogrozile Pirove 
oslabljene položaje.61 Vse to je, kot smo videli v prejšnjem poglavju, predstavljajo precejšnjo 
motivacijo, da ponovno premisli smiselnost svoje pozicije – to pa so še spodbudile vesti, ki so 
prihajale iz Italije. Plutarh zapiše:  

V času, ko je videl vsenaokrog samo odpad, vstajo in zaroto zoper sebe, je 
Piros prejel  pismo Samnitov in Tarentincev s poročilom, da so odprte 
pokrajine že vse izgubili in da se tudi po mestih še komajda držijo zoper 
Rimljane, zato ga nujno prosijo pomoči.62 
Skratka: ne le, da je Pir dojemal svoj položaj na Siciliji kot resno ogrožen, tudi iz 

Italije niso prihajale nič boljše vesti – res je sicer, da Tarent še ni padel v rimske roke, toda 
izgube ozemlja so bile neglede na to precej substancialne. Predvsem je Pira strateško ogrožal 
čedalje bolj neizogiben rimski prodor na tla današnje Kalabrije, torej na ozemlje njegovih 
zaveznikov Brutijcev, kar bi pomenilo, da bi bil po zemeljski poti odrezan od Tarenta.63 Že 
tako ali tako pa so Pir in njegovi zavezniki v obdobju njegove vlade na Siciliji v korist 
Rimljanov izgubili mnogo pomembnega ozemlja in mest. Gaj Fabricij, Pirov stari znanec, je 
tako dosegel l. 278 pr. Kr. separaten mir s Heraklejo, leto kasneje so začeli z operacijami na 
Samničanskem, in kmalu za tem so že ogrožali, kot rečeno, pozicije na območju današnje 
Kalabrije: 64 pod njihovo oblast sta tako l. 277 pr. Kr. prišla denimo Kroton, ki ga je kot 

                                                 
57 Kelly, »Acragas (Agrigentum),« 64.  
58 Plutarh, Pir, 23. 
59 Plutarh, Pir, 16; Plutarh, Pir, 22. 
60 Franke, »Pyrrhus,« 480–481. 
61 Franke, »Pyrrhus,« 481.  
62 Plutarh, Pir, 23. 
63 Franke, »Pyrrhus,« 481.  
64 Mommsen, The History of Rome: Volume 1, 418. 
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konzul osvojil Gaj Kornelij Rufin, in Lokri – slednji sicer morda le za kratek čas (vsekakor ga 
Pir ob vrnitvi zavzame nazaj), ali celo, glede na novejša arheološka odkritja in v nasprotju z 
literarno tradicijo, sploh ne.65 Rimljani so bili sedaj vsekakor v prednosti, njihova moč in 
vpliv pa sta se uspešno širila na tla Velike Grčije, Pirove interesne cone. Te potrebe 
zaveznikov, ogroženost njihovih položajev in nevzdržno stanje na Siciliji so bile torej 
zadosten razlog za njegov odhod in hkrati (vsaj prva dva) dober odgovor na nevarnost 
očrnitve javne podobe – po Plutarhovem dojemanju je namreč Pir iskal razlog, da bi ne 
izgledalo, češ da Sicilijo zapušča poražen in obnovitev vojne v Italiji se je tako uveljavila kot 
primeren izgovor:66 

To je bila Piru nad vse dobrodošla pretveza: zdaj si njegovega odhoda nihče ne 
bo mogel razlagati kot obupen beg iz zavóžene situacije, čeprav se je v resnici 
vrgel nazaj na  Italijo, ker Siciliji ni bil kos, pa je zato iskal izhoda kakor ladja, 
ki se potaplja v viharju.67 

Težavna vrnitev  
Pir je torej vsekakor zapuščal Sicilijo – a Plutarh tudi za konec navrže še pomenljivo 
anekdoto, ki je antičnemu bralstvu gotovo padla v oči. Pomen zadnjih nekaj povedi 23. 
poglavja in hkrati v bistvu zadnjih nekaj besed, ki naj bi jih Pir izrekel na Siciliji, je 
pravzaprav kristalno jasen in mislim, da ne zahtevajo niti posebno natančnega pojasnjevanja, 
niti pretiranega komentarja: 

Pravijo, da je, ko je stal že na krovu, še enkrat pogledal proti otoku in dejal 
svoji okolici: »Kakšno palestro, prijatelji, zapuščamo Kartagincem in 
Rimljanom!« Njegova napoved se je imela v kratkem uresničiti.68 
Sicilija je seveda kmalu postala poligon za gotovo enega najodmevnejših spopadov 

antike: prvo punsko vojno – zavezništvo, ki so ga prav zaradi Pirove nevarnosti sklenila Rim 
in Kartagina je kmalu postalo pretesno za oba podpisnika, Sicilija je kmalu postala 
prepomembna in prezanimiva za obe sili, da bi se tu dalo mirno »sobivati«. Vsekakor ni na 
tem mestu naš namen obravnavati punske vojne, kaj šele da bi bilo za kaj takega tu prostora, 
bi pa veljajo samo nakazati na nekatere povezave Pira s tem trkom civilizacij. Predvsem velja 
omeniti Mamertince, katerih odnos z obema silama je bil vsekakor eden izmed poglavitnih 
povodov za vojno – tako so oni nekakšna stalnica obeh dob, če ne že kar, grdo rečeno, stalen 
problem. Po drugi strani je seveda stalnica Sicilija, ki jo Pir tu »preroško« okliče za »palestro« 
prihodnjih bojev – tako Pir, Rimljani in Kartažani so vsi dojemali Sicilijo kot pomemben del 
svojih interesnih con in četudi sta v času Pira slednji državi še zaveznici, po Pirovem padcu, 
ob umanjkanju tretje sile, Sicilija kmalu postane, kot rečeno, premajhna za oba imperija. Tudi 
sloni, ki jih je Pir prvi pripeljal s seboj v Italijo,69 so podoba, ki se ponovi v neki drugi dobi, 
pod nekim drugim velikim vojskovodjo. Vsekakor lahko brez dvoma zaključimo, kot 
nenazadnje poglavje zaključi Plutarh sam, da je bila za Rim vojna s Pirom na vsak način 
prolog v punske vojne.  

Naslednje poglavje pa se odpre mnogo manj poetično, kot se prejšnje zaključi – 
Plutarh nas praktično »vrže« v kaos in boj Pirovega umika: 

Barbari so se združili, da bi bili Pira napadli med umikom. S Kartaginci se je 
spoprijel v Mesinski ožini in izgubil znatno število ladij, tako da se je le z 

                                                 
65 Franke, »Pyrrhus,« 480.  
66 Mommsen to odločitev ocenjuje precej kritično (predvsem to, da ni najprej do konca porazil Kartažanov); glej 
Mommsen, The History of Rome, 420–421.  
67 Plutarh, Pir, 23. 
68 Plutarh, Pir, 23. 
69 Prim. Glover, »The Tactical Handling of the Elephant,« 1–11.  
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majhnim ostankom rešil v Italijo. Mamertinci pa so bili že pred njim prešli na 
italsko stran z domala 10.000 možmi; vendar si niso upali tvegati boja na 
ravnem polju, pač pa so ga vznemirjali na neugodnem terenu ter mu vso vojsko 
spravili v zmedo. Dva slona sta bila ubita, zlasti pa je zadnja straža imela 
krvave izgube.70 
Po Plutarhu gre Piru torej vse narobe – že med samim umikom iz Sirakuz, ki je 

bržkone potekal pozno poleti 276, z 110 bojnimi in več tovornimi ladjami, je namreč v 
Mesinski ožini, v času najbolj ranljivega procesa, naletel na kartažansko zasedo. Potopljena 
naj bi bla glavnina njegove vojne mornarice, prek 70 bojnih ladij, mnoge ostale so bile težko 
poškodovane – toda Kartažanom glavni cilj njihovega napada, uničenje celotne Pirove vojske, 
ni uspel, saj so transportne ladje nepoškodovane prispele v Lokri.71 Od tam se je odpravil v 
napad nad Regij, ki je imel posadko kampanjskih plačancev, ki naj bi jo okrepilo, vsaj tako v 
odlomku pri Plutarhu beremo, 10.000 Mamertincev iz druge strani ožine. Regija mu tako ni 
uspelo zavzeti in tako je med umikom padel v zasedo, o kateri pa lahko ponovno beremo v 
našem odlomku: šlo je torej za bitko proti veliki sili Mamertincev na neugodnem terenu, 
neprimernem za slone, od katerih sta bila dva celo ubita in očitno je bil napaden od zadaj, v 
zaščitnico, saj avtor poroča, da je ravno ta imela najtežje izgube.  

Pir na bojnem polju 
Skratka: pri tej bitki je bil potisnjen v precej neprijeten položaj in izid bi lahko bil 
katastrofalen, če bi Pir ne pokazal svojega osebnega angažmaja in bojnih spretnosti – tako 
precejšnji del 24. poglavja zavzema opis Pirovega ravnanja v tem boju – taki anekdotični 
vložki so značilni za Plutarhov slog zgodovinjenja in na podlagi njih nam poskuša pokazati 
lik,72 ki ga opisuje v vsej svoji človeški, osebnostni razsežnosti: 

Tu je Piros osebno prijezdil od prednjih čet in se z drznim pogumom vrgel na 
junaške, bojev vajene nasprotnike. Pri tem je dobil z mečem udarec po glavi, 
da se je moral za nekaj časa umakniti z bojišča. To je sovražnike še huje 
podžgalo, posebno eden je dirjal daleč pred drugimi, mož orjaške rasti in v 
sijajni opravi. Z gromovitim glasom je izzival Pira na boj, češ naj stopi naprej, 
ako je še kaj življenja v njem. Pira je popadel bes: iztrgal se je na silo telesnim 
stražnikom ter se prerinil skoznje pred fronto: s krvjo oblit, grozen na pogled, 

                                                 
70 Plutarh, Pir, 24. 
71 Franke, »Pyrrhus,« 481; Mommsen, The History of Rome: Volume 1, 421. 
72 Plutarha torej v resnici ne zanimajo toliko bitke (glej str. 4), oz. »velika dejanja« mož, četudi so taki uspehi 
nujni, da si slednji sploh »zaslužijo« dobiti mesto v zbirki, temveč bolj majhna dejanja, nepomembni pomenki, 
obskurne anekdote, ipd. – v teh stvareh Plutarh vidi zrcalo človekovega značaja in to je poglavitna vsebina 
njegovih Življenjepisov (Luthar in sod., Zgodovina historične misli, 272; Gantar, »Plutarh in njegovi "Vzporedni 
življenjepisi",« 223–224). Temeljna motivacija dela torej ni, da bi lik adekvatno predstavil v njegovem času, 
temveč tako, da bo imel nekaj povedati avtorjevi sodobnosti, ne glede na očitne razlike v času in položaju, ki ga 
lik zavzema v primerjavi z bralcem – to kar mu pove, pa je, kako naj bo boljši človek, torej »mu služi kot dober 
ali slab zgled pri njegovem prizadevanju za moralno popolnost« (Luthar in sod., Zgodovina historične misli, 
266). Osebe in z njimi povezani dogodki iz preteklosti so tako v resnici znanilci vrednot sedanjosti. Toda pri tem 
Plutarh ne zapada v determinizem, »slabi« liki niso že vnaprej pripisani moralni pogubi, temveč optimistično 
pristopa k morali: posameznik se lahko poboljša ali pa poslabša (Saïd in Trédé, A short history of Greek 
literature, 124–126). Treba pa je v kontekstu tega vendarle ovrednotiti, da Plutarh zaradi svoje osredotočenosti 
na značaj lika, pogosto ni natančen pri točnosti zgodovinskih ali geografskih podatkov – in to mu je 
zgodovinopisje 19. stoletja, kritično pri svoji naslombi na vire, zamerilo – toda tu Hriberšek vendarle opozori, da 
njegov namen, kot sem tudi v tem prispevku večkrat skušal pokazati, ni bil v strogi »znanstveno-kritičnosti«, da 
pa vendar še zdaleč ni povsem nekritičen do svojih virov in se od njih često distancira (Hriberšek, »Plutarh in 
njegov opus,« 13) – povrhu pa je še edini ohranjeni vir za marsikateri dogodek oz. osebnost (Gantar, »Plutarh in 
njegovi "Vzporedni življenjepisi"«, 223–224; Hriberšek, »Med filozofijo in biografijo,« 22–23) in že kot tak, če 
nam je povšeči ali ne, prvovrstno zgodovinopisno gradivo. 
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je prehitel nasprotnika ter ga, preden je ta utegnil zamahniti, usekal z mečem 
po glavi: udarec je bil tako strašen, da je razklal moža od témena do trtice in je 
v istem hipu padla na vsako stran (konja) po ena polovica trupla: tolikšna je 
bila moč Pirove roke in trdota mečevega rezila. Barbare sta prešinila strah in 
osuplost: imeli so kralja za nadnaravno bitje, in to jih je zavrlo, da niso 
prodirali dalje.73 
To pa še zdaleč ni edini pasus, kjer Plutarh posveti precejšen del poglavja opisu 

Pirovega ravnanja v boju – zdi se nekako, da je to eden izmed poglavitnih motivov te 
biografije. Razlogi za to so precej očitni: Plutarh hoče prikazati Pira predvsem kot 
legendarnega bojevnika, ker pa ga torej zanima v prvi vrsti posameznikov značaj, se zelo 
trudi, da predstavi Pirov značaj v boju. Tako recimo zapiše v 16. poglavju:  

Bil je daleč naokoli viden po lepoti in sijaju izredno dragocene oprave ter je z 
dejanji dokazoval, da sloves o njegovem junaštvu ni bil prazen glas. Posebno 
pa se je odlikoval s tem, da se tudi, ko je kot mož proti možu tvegal življenje in 
branil svojo okolico, ni zmedel ne zgubil prisebnosti: vodil je bitko 
hladnokrvno, kakor da je iz daljave gledal nanjo, pri tem pa je na vse strani 
pritekal svojim na pomoč, ako se mu je zdelo, da so v stiski.74 
Pir se nam kaže tako kot pogumen in močan vojak, a predvsem moder poveljnik, ki 

svojo prisotnostjo pri svojih četah budi poguma in bojnega duha – toda pri tem je vse prej kot 
netaktičen: ko je v naslednjem poglavju njegovo življenje ogroženo, raje ne nosi »glave na 
prodaj«, temveč s svojim pribočnikom zamenja uniformi.75 Pomembno je predvsem zadnje: 
Pir se je zapisal v zgodovino kot izvrsten strateg: Hanibal ga je v znamenitem pogovoru s 
Scipionom, ne glede na njegov konec, med poveljniki uvrstil takoj pod Aleksandra 
Velikega.76  

Gornji odlomek iz našega, 24. poglavja, je v precejšnji meri podoben temu iz 16: tudi 
tu se po Plutarhu Pir torej ne drži na varnem, stran od bojišča, temveč v boju aktivno sodeluje 
– pri vračanju v Italijo je tako torej celo osebno poškodovan. Toda vidi se, da je tudi kot 
poveljnik spremenjen, da ni več tako premišljen – v tej precej neuspešni bitki, kot smo 
pokazali višje, se, četudi je poškodovan, pusti predati čustvom in ves okrvavljen v besu 
preseka sovražnika na pol. Plutarh ga tako sicer opiše kot močnega vojaka, ki sovražnike še 
vedno lahko navda s strahom, toda vseeno se zdi, da hoče nakazati, da je Pir v resnici že 
»ranjena zver« ter da se njegov konec nezadržano bliža – to pa je že uvod v prihodnje 
poglavje, bitko pri Beneventu.  

Do bitke pri Beneventu  
Večina poglavij se zaključi v precej umirjenem tonu, a 24. poglavje se, potem ko je Pir s 
svojo močjo prestrašil sovražnika, zaključi precej hitro, dinamično:  

Tako je brez nevarnosti premeril ostali kos potí ter dospel v Tarent z 20.000 
pešci in 3000 konjiki. Tu je med svoje čete uvrstil najkrepkejše Tarentince in 
se nemudoma odpravil nad Rimljane, ki so taborili na Samnitskem.77 
Zdi se torej, da se bližamo vrhu te »drame« in Plutarhu to uspe odlično prikazati – 

tako s krvavim prizorom pred tem, kakor tudi s tem zaključkom. Plutarhov Pir se ob prihodu v 
Italijo torej ne obotavlja, zgodba teče hitro in napeto – nemudoma, ko se otrese Mamertincev, 
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76 Franke, »Pyrrhus,« 468.  
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se odpravi v Tarent in nato že v isti sapi maršira nad Rimljane. Zanimivo je, da Plutarh na tem 
mestu ne omenja zgodbe o Pirovem ropanju tempeljske zakladnice v lokrijskem templju 
Perzefone – sicer pogostokrat kak biografski podatek izpusti, a na tem mestu bi bilo zanimivo 
vedeti motivacijo za to: ali je torej vsebina tu podrejena želji, da bi se dogajanje do bitke pri 
Beneventu čim hitreje odvijalo ali pa je treba razloge iskati kje drugje – kakorkoli, to dejanje 
je Piru vsekakor nakopalo jezo južnoitalskih Grkov.78 Vojska, ki jo pripelje v Tarent, je po 
Plutarhu sicer precejšnja, 20.000 pešakov in 3.000 konjenikov – a Mommsen oceni, da najprej 
to niso več izkušeni veterani s katerimi se je boril spočetka, hkrati pa da grškemu življenju ne 
predstavljajo več njihovih rešiteljev in tudi, da je upanje in zaupanje v Pira, ki jih je še pet let 
nazaj navdajalo, že pošlo.79 Pa še to: četudi je Sicilijo zapustil, ga ta odprava preganja še 
naprej – v 25. poglavju mu tako ne uspe pridobiti okrepitev pri Samnitih, saj so »kuhali jezo 
na Pira zavoljo pohoda na Sicilijo.«80 Nič kaj dobra popotnica za v bitko torej. 

Viri 
− Plutarh. Življenja velikih Grkov. Prev. Anton Sovrè. Ljubljana: DZS, 1982. 
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David Vidmar Čeru 

Šoštanj v antiki 
Pregled dogajanj v Šoštanju in Šaleški dolini v rimski antiki in analiza 

antičnih novčnih najdb s tega področja 

Povzetek 
Za veliko področij Slovenije je čas antike – razen za redka prominentna antična gospodarsko-
upravna središča – še venomer obdobje, zavito v tančico skrivnosti in Šoštanj ter okoliška 
Šaleška dolina nista izjemi. Članek predstavlja poglavitna dogajanja, ki so se pripetila v moji 
rodni dolini v času rimske antike. Pri pisanju sem si pomagal z že izdano literaturo, ki je o tej 
temi že razglabljala, kot tudi z nekaterimi arheološkimi ostanki. Članek je sestavljen iz dveh 
delov. V prvem je predstavljen zgodovinski razvoj v Šaleški dolini v času rimske antike z 
ozirom na arheološka izkopavanja in primerjalno-jezikoslovne značilnosti nekaterih krajevnih 
lastnih imen. V drugem delu članka je narejen povzetek analize antičnih rimskih novčnih 
najdb s področja samega mesta Šoštanj kot nanj vezanih okoliških krajev. Vsak novec, za 
katerega podatki danes obstajajo oziroma so nam na voljo, je analiziran in opisan, poleg tega 
pa je tudi narejen opis razvoja rimskih novcev skozi zgodovino. 

Zusammenfassung 
Für viele Regionen Sloweniens ist die Zeit der Antike - abgesehen von den seltenen 
prominenten antiken Wirtschafts- und Verwaltungszentren, die eine Ausnahme sind – eine 
Epoche, die in einen Schleier des Geheimnisses eingewickelt ist; und Šoštanj und der Šalek al 
ist in den keine Ausnahme. In diesem Artikel werde ich versuchen, die wichtigsten 
Ereignisse, die in meinem Heimattal in der römischen Antike stattgefunden haben, kurz 
darzustellen, wobei ich mit bereits veröffentlichter Literatur, die bereits zu diesem Thema 
diskutiert wurde, sowie mit einigen archäologischen Rückstände helfen werde. Der 
vorliegende Text besteht aus zwei Teilen. Im ersten Teil wird eine kurze Zusammenfassung 
der Ereignisse und der Geschehnisse, die in der Zeit der Römischen Antike im Bereich der 
heutigen Gemeinde Šoštanj und des Šalek Tals passiert sind und dazu werden einige 
vergleichende und linguistische Merkmale einiger der lokalen Eigennamen des Šalek Tals 
beschrieben. zweiten Teil werden die antiken römischen Münzen, die man in diesem Raum 
gefunden hat analysiert. Nicht für alle Münzen existieren Daten, aber jeder, für den es 
irgendwelche Daten gibt, wird analysiert und beschreibt. Parrarel zu dem wird auch ein kurzer 
Überblick der Geschichte der Römischen Münzen gemacht.  

  
Ključne besede: novci, antika, Rim, Šoštanj, Šaleška dolina, numizmatika, zgodovina, 
arheologija. 

*** 
Temeljni viri in kratek oris le-teh 

Preden se poglobim v sam oris zgodovinskega dogajanja v Šaleški dolini v času rimske 
antike, bi rad še na kratko omenil in orisal problematiko virov, ki so bili na razpolago pri 
pisanju tega sestavka. Pri katerikoli mikroštudiji se je treba zavedati, da je pomanjkanje virov 
stalnica, nekakšno pravilo, na katerega naletimo, še preden sploh začnemo z raziskovanjem. 
Tudi pri tej raziskavi ni bilo drugače in kar kmalu je postalo očitno, da je velik problem 
kronično pomanjkanje virov – tako zaradi še relativno neraziskane teme, kot tudi zaradi 
izgube že znanih virov. Primarnih virov je za to raziskavo bilo izredno malo. Gotovo je bila 
največja prepreka pri tem raziskovanju izguba kovancev iz različnih najdišč v okolici 
Šoštanja, iz katerih bi lahko razbrali še veliko informacij. Na žalost je velika večina kovancev 
danes izgubljena, saj so se zaradi nam neznanih razlogov v Avstrijskih zgodovinskih institutih 
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skozi čas izgubile ali pa so bile založene. S tem se je izgubil pomemben vir za natančnejše 
identificiranje celotnih najdb v refugijah, a več o tem v samem prispevku. Raziskovanje in 
iskanje novih arheoloških najdišč in raznih ostalin, ki bi lahko bila povezana z rimsko antiko, 
je bilo v zadnjih desetletjih zaradi rudokopnih izkopavanj in posledičnega nastanka 
akumulacijskega jezera v samem centralnem delu Šaleške doline onemogočeno, kar sta 
velikokrat izpostavila že prof. Ravnikar in ga. Brišnik. Poleg Tabule Peutegeriane (katera bo 
kasneje v sprotni opombi natančneje opisana), Sperantinovega nagrobnika ter še nekaj raznih 
keramičnih predmetov, katere hrani Muzej Velenje, je bilo na razpolago tudi omejeno število 
študij na to temo. Gotovo je Hribernikovo delo Mesto Šoštanj: Zgodovinski opis iz leta 1930 s 
komentarji prof. Toneta Ravnikarja ena najpomembnejših razprav na to temo, poleg njega pa 
sta na to temo še veliko – posebej v oziru na razvoj krajinskih imen – napisala Jaroslav Sašelj 
in Lado Planko v delih Upellae – Vitanje? in Upellae.  

Šoštanj in Šaleška dolina v času antike 
Prostor današnjega Šoštanja in Šaleške doline je v predrimski dobi spadalo pod področje 
Noriškega1 kraljestva,2 keltske plemenske tvorbe, ki se je razprostirala nad področjem 
današnje Avstrije, Bavarske in severne Slovenije.3 Po Avgustovem Alpskem pohodu leta 15 
pr. n. št. je kraljestvo postalo od Rimskega cesarstva odvisna politična tvorba. Teritorij 
Noriškega kraljestva je bil zaradi starih prijateljskih odnosov brez večjega prelivanja krvi 
anektiran v okupacijskem procesu, ki so ga Rimljani sprožili proti celotnemu alpskemu 
prostoru od Genove do Trsta v letih 16 in 15 pr. n. št. Šele med vlado cesarja Klavdija I. so ga 
okoli leta 40 n. št.4 formalno preoblikovali v provinco Norik, čeprav nekateri zgodovinarji 
domnevajo, da se je to dejansko zgodilo že prej.5 

Za prostor Šaleške doline je pomembna karta Tabula Peutingeriana.6 Za naš prostor je 
pomembna zato, ker je to edini materialni vir, ki pisno omenja naselbino Uppelae (Upellis) - 
Stara vas pri Velenju. Danes lahko na podlagi raziskovanj Jaroslava Šašlja, Jožeta Hudalesa, 
Jožeta Cvirka in Toneta Ravnikarja sklepamo, da se je na področju Šaleške doline nahajala 
rimska poštna postojanka,7 ki je povezovala Celeio (Celje) s Colatio (Stari trg pri Slovenj 
Gradcu).8 Trasa oz. prometna pot je potekala preko Celeie v Babno, Medlog, Pernovo, Št. 
Janž, nato v Uppelae ter preko nje v Škale, Plešivec, Metulov hrib na Graški gori, Sv. Heleno, 
Šmiklavž ter nato v Colatio.9 Iz odkritja te steze je prišla na dan domneva oz. teza, da je na 
področju Stare vasi pri Velenju obstajala rimska poštna postaja. Sprva se je domnevalo, da je 
                                                 
1 Politično je bilo Noriško kraljestvo, kljub imenu, sestavljeno iz več-ih plemen. Poleg samih Noričanov so bili 
prisotni še Ambidravi, Ambilini, Ambisonti, Helveti, Latobiki, Tavriski in še nekatera druga plemena, samo 
razmerje in hipotetična podrejenost le teh do Noričanov je pa danes neznano. 
2 REGNVM NORICVM oziroma ponekod NORICVM REGNVM. 
3 Ter je vključeval, med drugim, tudi naselbino Keleja, kasnejšo Ceieio. 
4 Nekateri zgodovinarji se s to periodizacijo ne strinjajo in menijo, da se je to zgodilo že pred letom 40 n. št. To 
tezo je nemogoče tako potrditi kot ovreči, saj ni tehtnih dokazov.  
5 Bratož, Rimska zgodovina I., 218–224.  
6 Tabula Peutegeriana je zemljevid rimskega imperija na 33cm visokem in 668,2cm dolgem pergamentnem 
zvitku, ki je bil razrezan na dvanajst 56-65cm širokih oziroma dolgih listov. Zemljevid je odkril Konrad Celtes 
(1459 – 1508) v Wormsu, sam pergament je pa prispel v dunajsko komorno biblioteko. Sodeč po nekaterih 
značilnostih samega vira (med drugim tudi oblika, velikost in ostale značilnosti črk) je bil zemljevid prerisan 
nekje v 12. ali pa v 13. stoletju in neke, danes nam neznane podloge, kasnejše analize so pa pokazale, da je bil 
preoriginal po vsej verjetnosti zemljevid rimskega imperija Marka Vipsanije Agrippe, kateri bi naj bil narisan na 
podolžno steno v portiku Vipsania, od tod pa bi ga naj večkrat prerisali zavoljo javnih in zasebnih namenov. 
Poleg Ptolemajevih matematično-geografskih risb in nekaterih drugih fragmentov je to edina karta imperija, 
katera se je ohranila v celoti. Njen pravi pomen pa ne leži v samem opisu cestnega omrežja, temveč v tem, da je 
to edini vir poimenovanja manjših, manj znanih in neprominentnih krajev. (Hribernik, Mesto Šoštanj, 222.) 
7 Cursus publicus. 
8 »Tabula Peutingeriana.« 
9 Brišnik, Arheološki paberki Šaleške Doline, 297–300. 
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naselbino oziroma poštno postojanko Upellae možno locirati ali v bližini Velenja ali Vitanja, 
a slednje se je skozi čas in skozi delo in raziskave Jara Sašlja in Lada Planka izkazalo za 
neprimerno.10 Tako je Sašelj zapisal o lociranju naselbine: 

Pri tehtanju obeh izraženih možnosti pade danes večja teža na Velenje oziroma 
na Staro vas pri Velenju, od koder je že znan tam izorani nagrobnik iz prve 
polovice 3. stoletja, CIL III, 11710.11 V naselju se je poleg tega brez 
izkopavanja dalo odkriti še nekaj antičnih oziroma arheoloških sledov 
nekdanjega selišča. Lokalizacijo na to postojanko bi podpiralo tudi dejstvo, da 
ima točka - in to v izrazitem nasprotju z Vitanjem - ugodno geografsko lego, 
kot ustvarjeno za manjši upravni center, kar so poštne postaje tudi bile, in 
poleg tega povsem analogno kot jo imajo Celeia, Colatio, Iuenna in Virunum 
na isti progi. Dalje ustvarja ime Stara vas nehote paralelo h kraju s podobnim 
imenskim pojavom, namreč s Starim trgom - Colatijem /…/. Kraji v tem kotu 
Šaleške doline so že zgodaj v srednjem veku v listinah omenjeni, kar priča o 
zgodnjesrednjeveškem prometu skozi naselja v dolini in kaže" s tem na staro 
tradicijo. In končno je v ljudskem spominu še živo znanje starih vozniških 
potov, ki gredo v osnovi navadno v sivo davnino.12 
Nadaljnja arheološka izkopavanja je onemogočilo posedanje zemlje zaradi rudokopne 

dejavnosti. Poleg opisa te trase obstajajo še drugi dokazi o rimski oz. antični naselitvi doline. 
Leta 1882 so med oranjem njive v bližini župnišča Sv. Martina v Velenju našli antični 
nagrobni kamen – Sperantinov antični nagrobnik, katerega je opisal Franc Hribernik. Rimski 
kamen je kvadratne oblike, stranica meri 45 cm. Spomenik je postavil sin Sperat svojemu 
očetu Bebiju Speratinu, ki je umrl star 70 let in svoji materi (na samem nagrobniku je opisano 
kot Bebijeva žena) Kandidi. Na Speratinovem antičnem nagrobniku (hrani Muzej Velenje – 
inv. Št. MV 951) je sledeči napis: 

 
D.              B. 

BAEB. SPERATI 
NUS OBIT A. LXX 
SPERATVS FILIUS 

ET CANDIDE. VXORI.13 
 
Nato se je po intervjujih izvedelo, da se na področju njiv v okolici Stare Vasi 

pogostokrat najdejo opeke, kamenja in ostanki zidu. Vsi ti artefakti po pričevanjih izvirajo iz 
rimske dobe. Leta 1996 so na področju Grobelj14 odkrili ostanke zidu, v katerem je bila za 
gradbeni material, med drugim, uporabljena tudi antična, se pravi rimska, nagrobna plošča. 
Prav tako so na tem področju odkrili nekaj ostankov antične keramike. Za to področje nam 
dajo toponimi še več dokazov. Groblje je bilo v srednjem veku imenovano Gaugerc, 
področje, kjer je imel tamkajšnji fevdalni gospod vešala. Kmetje so na tem področju med 
oranjem velikokrat izkopali ostanke rimskih skeletov, a so mislili, da gre za obešence, 
samomorilce in Jude, ki niso smeli biti pokopani na vaškem pokopališču. Obstaja velika 
možnost, da je bilo območje Grobelj v povezavi z mestom oz. naselbino ali pa vsaj poštno 
postajo Upellae.15 Prav tako obstaja možnost, da so Rimljani vedeli ter celo uporabljali topli 

                                                 
10 Sašel, Upellae – Vitanje?, 126.  
11 Referenčna številka se je skozi čas spremenila. Sedaj je MV 951. 
12 Sašel, Upellae – Vitanje?, 126. 
13 Muzej Velenje, Sperantinov antični nagrobnik, MV 951. 
14 Območje, katero meji na Velenjsko jezero. 
15 »Planko Emanuel.« 
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vrelec v Topolšici, a direktnih dokazov o tem še ni bilo najdenih, tako da prva znana in 
dokumentirana uporaba zdravilnih zmožnosti vrelca spada v 1617, ko ga je uporabil takratni 
ljubljanski škof Tomaž Hren.16  

Vsi ti dokazi, tako toponimi, arheološke, se pravi fizične oz. materialne najdbe, kot 
tudi Tabula Peutingeriana potrjujejo, da je bila Šaleška dolina, ali pa vsaj njen vzhodni del, 
poseljen za dlje časa v času rimske antike. Možno je, da je poimenovanje te poštne postojanke 
in možne stalne rimske antične naselbine dalo osnovo za razvoj imena Velenje, kot ga 
poznamo danes, preko imena Lubela (ime za bližnjo vzpetino). Poglejmo si sedaj, kaj je o tem 
razvoju imena zapisal Jože Hudales: 

Ko so v začetku 7. stoletja Slovani naselili Šaleško dolino, so tu naleteli na 
prebivalce nekdanje Upellae, ki so v tem času verjetno še živeli kot pastirji na 
Lubeli, ali pa kje drugje v okolici Velenja. Ti so jim sporočili nekdanje ime 
svojega kraja, ki so ga Slovani prevzeli in ga spremenili. Svoj vpliv na te 
spremembe so imele še različne besede, ki so bile v tesni zvezi s pastirstvom, 
torej glavno gospodarsko dejavnostjo starih prebivalcev doline (npr. latinski 
vellnus - volna). Še večji vpliv na dokončno oblikovanje imena Velenje pa so 
verjetno imeli slovanski koreni prav tako v zvezi s pastirstvom (velenjak, 
velenica, morda tudi Veles) in morda celo nemške besede (wollen). Vsi ti 
vplivi so se prepletali in spajali tako dolgo, dokler se ni nazadnje izoblikovala 
oblika krajevnega imena, kot ga poznamo danes - Velenje.17  
Največ je o slednji temi zapisal Lado Planko v svojem delu Upellae, kjer je že 

komentiral možnosti tako lociranja kot tudi razvoja imena mesta. Poglejmo, kako bi naj – po 
Planku – zgledal prehod iz starejših oblik zapisa imena Velenje v današnjo podobo:  

Velenje, Velunja in Lubela označujejo območje/naselje, vodotok in gorski 
hrbet, vse na severnem oz. vzhodnem robu doline, in se vsaj deloma dotikajo. 
Velenje leži najnižje, na vzhodu na prvi rečni terasi, Velunjski graben leži na 
severozahodu območja in sega od dna doline na drugo teraso in čeznjo, Lubela 
pa predstavlja sam severni rob doline. (Ime potoka Velunja je za naš današnji 
namen najbrž manj zanimivo: če se še v srednjem veku piše 'Bellen' (1336) ali 
'Wellen' (1381), je samoglasnik 'u' v današnji obliki imena očitno poznejšega 
nastanka, verjetno z diferencialno funkcijo.) Razprostranjenost teh imen navaja 
na sklep, da se je ime, ki je vsebovalo morfem 'el' (domnevno Upellae), 
uporabljalo za poimenovanje pretežnega dela severnega oz. severovzhodnega 
dela doline. Še več, verjetno je, da je ob osnovni lokaciji v dolini – možno 
območje je dno doline vse od Šaleka preko tedanjih farovških njiv pod cerkvijo 
sv. Martina (današnje naselje Šmartno), ki so jih v času prve ključne najdbe, 
rimskega kamna, v 19. stol. pripisali Stari vasi, do mesta, kjer danes stoji 
tovarna Gorenje in dalje proti zahodu in severu - obstajala tudi višje ležeča, 
'rezervna' lokacija, ki so jo staroselci imenovali z istim imenom in je nastala 
najprej kot zavetišče, kamor so se umikali.18 
Toda kako lahko trdimo, da obstaja kontinuiteta med poimenovanji Upellae (ali kateri 

koli drugi obliki, ki se je mogoče uporabljala; npr. Upellis), Lubela in Velenje? Rimljani so 
krajevna imena praviloma prevzeli le malo spremenjena ali brez sprememb in po vsej 
verjetnosti gre v primeru Upellae za sicer latinizirano, a starejše krajevno lastno ime, bodisi 
keltskega, bodisi še starejšega, ilirskega oz. protoevropskega izvora, katero nam je dandanes v 
                                                 
16 Hribernik, Mesto Šoštanj: Zgodovinski opis, 22. 
17 Hudales, Kakšno je bilo Velenje v rimskih časih, 16. 
18 »Upellae.«  
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originalu neznano. Po mnenju Lada Planka so ime naselbine (ali pa večjega oziroma mogoče 
celo celotnega območja zahodne Šaleške doline) sprva izgovarjali /u'pelae/, kasneje pa se je v 
času poklasične latinščine /ae/ začel izgovarjati kot /ǣ/ oz. kot širok /ɛ/. Tako bi se Upellae 
takrat lahko izgovarjalo /u'pelɛ/, čeravno obstaja možnost, da so se na tem primeru ohranile 
nekatere značilnosti starejšega poimenovanja. Toda od kod je prišel v enačbo L, kateri se 
pojavlja pri besedi Lubela? Latinščina sicer ni poznala določnih členov, se pa v vulgarni 
latinščini od 3. stoletja pr. n. št. dalje raba nekaterih kazalnih zaimkov, med njimi kazalnega 
zaimka 'ille', približuje rabi oz. funkciji, ki so jo dobili določni členi v poznejših romanskih 
jezikih. Prehod iz Upellae v Lubelo je Lado Planko predstavil kot slednje: 

Tako je iz 'ille Upella-e' ('ille upella-e') mogoče izpeljati – v oklepaju prečrtam 
domnevno opuščene glasove/znake – '(il)l(e) upel(l)a-e', torej 'lupela' /…/ od 
tod je do 'lubela' samo še – ne prav dolg – korak.19 
Več težav se poraja pri raziskavi prehoda iz oblike Lubela v obliko, kakršno jo 

poznamo danes – Velenje. O tem kompleksnem prehodu je Lado Planko zapisal slednje:  
Pri poskusu rekonstrukcije imena se podobno kot pri imenu Lubela najprej 
oprem na koren besede z značilnim morfemom 'el', ki ga uvajajo 'p' (pel - 
Upellae) ali poznejši 'b' (bel - Belen) ali 'v' (vel - Weln, Welan, Welen, Welein 
itd.), sledi pa mu samoglasnik in/ali soglasnik 'n'. Pri tem pade v oči 
nedoločena vrednost, bolje: polivalenca samoglasnika, ki sledi skupini 'el' - 
pojavlja se enkrat kot 'e', drugič kot 'a', tretjič kot 'ei' oz. (v izg.) 'aj', četrtič iz 
zapisa (zaradi nepoudarjenosti?) izgine itd. Morda bi ravno ta 'nedoločenost', 
'neurejenost' lahko bila znak za njegovo drugačno, domnevno dvoglasniško 
naravo. Za to bi govoril hkratni obstoj več razlik: najprej razlika med nemškimi 
oblikami Wöllan, Wölläna, Welein itd., kjer sta samoglasnika različna (za 
razliko od nemškega načina pisave se v slovenski varianti pišeta oba 
samoglasnika kot 'e'), potem razlika med nemškima oblikama in slovensko 
obliko Velenje, pa navsezadnje tudi še danes različen izgovor slovenske oblike 
(velenjski /ve'lénje/ z ozkim /é/ in 'ljubljanski' izgovor /ve'lênje/ s širokim, 
kvazi dvoglasniškim /ɛ/). Očitno oba jezika čutita določeno posebnost, 
drugačnost samoglasnika v drugem zlogu, le da jo artikulirata vsak po svoje. 
Možno je tudi, da so na predslovanski toponim vplivali (pra)germanski 
jezikovni mehanizmi. Hipotetična pragermanska faza v razvoju nemškega 
jezika traja nekako do leta 750 n. št., /…/. Med drugo nemško oz. germansko 
premeno (zweite Lautverschiebung, na prehodu iz pragermanščine v 
Althochdeutsch) iz glasov /p/, /t/, /k/ nastanejo /f/, /s/, /x/. Če zdaj besedo 
/u'pelɛ/ izpostavimo temu jezikovnemu mehanizmu, dobimo iz /u'pelɛ/ /u'felɛ/, 
ki ga od /u'velɛ/ ločuje samo zvenečnost zadevnega soglasnika. Premena 
ploziva /p/ v frikativ /f/ ali /v/ obstruentski značaj uvodnega soglasnika sicer 
ublaži, vendar ga tudi ohranja. Hkrati se spremeni poudarek: namesto latinščini 
lastnega premičnega poudarka oz. poudarka na predzadnjem zlogu operira 
nastajajoča nemščina s stalnim poudarkom na prvem zlogu oz. na korenu 
besede. Ker je bil v tem primeru /u/ nepoudarjen (nemška verzija imena 
Wöllan se za razliko od slovenskega Velenja še danes naglaša na prvem zlogu, 
t.j. pred 'l'), bi bil zato hipotetično izgubljen/opuščen - in do rudimentarne 
oblike spet le korak.20 

                                                 
19 »Upellae.« 
20 »Upellae.« 
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Zgoraj opisana dinamika jezikovnih sprememb krajevnih lastnih imen nakazuje 
kontinuiteto jedra imena Velenje iz pra-izvira, danes že zdavnaj pozabljenega 
protoevropskega poimenovanja. Ime Velenje se je ohranilo in spreminjalo preko vpliva tako 
latinskih kot seveda tudi germanskih in posledično za tem tudi slovanskih govorcev. Po 
mnenju tako Sašla kot Planka daje ravno tale majhen košček sestavljanke izredno pomembno 
oporo pri raziskovanju tega, ali je bila v Šaleški dolini res rimska postojanka – teza, da se je 
poštna postojanka nahajala v Vitanju nima tolikšne podpore; ne materialne, kot tudi ne 
primerjalno-jezikoslovne.  

Poleg primerjalno-jezikoslovnih dokazov je prav tako treba omeniti še, da so bili do 
sedaj najdeni tudi pravi ostanki antične stavbe in keramike pod cerkvijo Sv. Urha v Gaberkah 
(katera leži v zahodnem delu doline), kar še bolj potrjuje tezo, da je bila dolina v času antike 
poseljena. Na področju zahodnega dela Šaleške doline izstopa pomen Mornove zijalke; je 
arheološko najdišče iz starejše kamene dobe, v katerem so našli dve koščeni harpuni in 
konico. Jama je služila tudi antičnim prebivalcem, saj so v njej našli večje število antičnih 
drobnih najdb. Jamo je raziskoval Srečko Brodar.21 V rimski plasti je našel ostanke 383 
kolov, ki so po vsej verjetnosti bili postavljeni v času pozne antike. Poleg kolov in drugih 
predmetov so bili v Mornovi zijalki najdeni tudi rimski kovanci. Glavnina ostankov iz rimske 
dobe je bila najdena v glavnem rovu, nekaj pa tudi v stranskem, kar kaže, da je bila rimska 
poselitev Mornove zijalke trajnejše narave, saj so izdelali trdnejše bivališče, katerega se danes 
na podlagi najdenega materiala ne da rekonstruirati. Leta 2011 so bili odkriti ostanki antične 
stavbe pod cerkvijo sv. Urha v Gaberkah. Iz tega lahko sklepamo, da je obstajala trasa med 
Staro vasjo, Škalami, Gaberkami in Družmirjem, ki se je nedvomno povezovala v antično 
naselbino, mogoče ravno Upellae. Bivališče v Mornovi zijalki je bilo postavljeno v času 
pozne antike, ko je v rimski državi prihajalo do dolgotrajnih in ponavljajočih se vojaških 
spopadov. Ravno zaradi takšnega, za prebivalstvo katastrofalnega in nevarnosti polnega 
obdobja, se je staroselsko prebivalstvo vedno bolj množično umikalo na težko dostopne kraje, 
kjer so si zgradili pribežališča oziroma kasneje prebivališča, da so bili varni – refugije. Z 
gotovostjo lahko rečemo, da je najdišče v Mornovi zijalki dokaz, da je bila celotna Šaleška 
dolina v času 4. stoletja na tolikšnem udaru, da se je bilo prebivalstvo prisiljeno umakniti iz 
udobne doline v jamsko zavetišče.22  

Ta tip naselbin, se pravi refugije, se je na slovenskem obdržal vse do konca 6. oziroma 
kar do začetka 7. stoletja, ko je slovanska naselitev dokončno pretrgala vezi s starim antičnim 
načinom življenja. Te naselbine, v kateri je živelo provincialno rimsko prebivalstvo,23 so 
propadle. Kljub temu pojavi, značilnosti in lastnosti stare dobe niso popolnoma izginili in 
izumrli.24 Primer ohranjanja oz. kontinuitete nekaterih antičnih značilnosti so toponimi, 
nekatera poimenovanja krajev, rek in drugih geografskih enot ter krščanstvo, ki se je v redkih 
žepkih ohranilo vse do drugega pokristjanjevanja v 8. stoletju.25  

Poleg drugih najdb predstavljajo pomemben del najdb v Mornovi zijalki rimski 
kovanci. Novci so datirani v obdobje poznega principata26 ter v obdobje dominata.27 Prostor, 
kjer so jih našli, je uporabljen kot refugija, se pravi spada najdba v čas 4. ali 5. stoletja. Pri 

                                                 
21 Srečko Brodar (roj. 06.05.1893 v Ljubljani, umrl 27.04.1987 v Ljubljani), doktor geologije in paleontologije 
ter redni član SAZU-ja. V obdobju Interbelluma je Brodar odkril vrsto paleolitskih najdb v Sloveniji, med 
drugim tudi Mornovo Zijalko, Špehovko, Njivice (Radeče), Jamo pod Herkovimi pečmi (Radlje ob Dravi) in 
Kostanjevico na Krki ter s tem dokazal pomen Slovenije kot paleolitsko področje na vzhodnem obrobju Alp. 
22 Ravnikar, Zgodovina Šoštanja, 19–22.  
23 Mešanica tako starega predrimskega prebivalstva, potomcev rimskih kolonistov in Germanov. 
24 Štih; Simoniti; Vodopivec, Slovenska zgodovina, 35–42. 
25 Štih, Ozemlje Slovenije v zgodnjem srednjem veku, 22–25.  
26 Obdobje tretjega stoletja. 
27 Četrto in peto stoletje. 
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vseh kovancih, razen pri najbolje datiranih dveh iz Šoštanja, katera sta bila pred premikom v 
Gradec analizirana, smo postavljeni pred virtualno isti problem – pomanjkanje slikovnega 
gradiva. Ravno to pomanjkanje ter dejstvo, da nimamo na razpolago samih kovancev, 
onemogoča, da bi bilo raziskovanje najdb dosledno.  

Za zaključek lahko podamo trditev, ki pa temelji ne na domnevi, temveč predvsem na 
zgodovinskih virih, da je Šaleška dolina bila poseljena v času rimske antike, ter da se je 
naselbina imenovala Upellae,28 s čigar zgodovino, razvojem in propadom lahko povežemo 
najdbe v Mornovi zijalki in okolici. Možna je tudi izpeljava, da je ravno varno zavetje, 
katerega je predstavljala Mornova zijalka, omogočila, da je bila poselitev ali pa vsaj človeška 
pristnost v Šaleški dolini kontinuirana, se pravi neprekinjena. Dokaz tega so redke, a zato nič 
manj pomembne arheološke najdbe. O pomenu in značilnostih naseljenosti Šaleške Doline v 
času antike bi kot zaključno noto uporabil prispevek Jožeta Hudalesa: 

dr. Šašel meni, da je Velenje in Šaleška dolina igralo v rimskih časih daleč 
večjo vlogo, kot pa se je do takrat mislilo. Prepričan je, da je preko Šaleške 
doline tekla pot na Koroško in da se ravno nekje pod tlemi novega in 
modernega Velenja skrivajo ostanki starodavne rimske poštne postaje vsaj iz 1. 
stoletja našega štetja z imenom Upellae. Glede na veliko pomembnost ceste 
Celeia - Virunum ob kateri je ležalo Upellae bi lahko pričakovali celo večjo 
naselbino z lastnimi obrtniki, trgovci in drugim neagrarnim prebivalstvom in 
zanimivo provincialno kulturo z močnimi sledovi predrimskih kulturnih 
elementov.29 

Analiza kovancev 
Kovanci so datirani v obdobje poznega principata ter v obdobje dominata. Če jih ne razdelimo 
kronološko, glede na stoletja, temveč glede na štiridelno periodizacijo rimskih novcev vidimo, 
da je slika zelo barvita. Šoštanjska novca spadata v podskupino novcev Avgustejske dobe.30 
Novci iz Zavodenj spadajo v obe kasnejši podskupini, tako v obdobje Dioklecijanskih in 
Konstantinovskih31 kovancev kot v obdobje pozno-cesarskih kovancev.32 Problem nastane pri 
določitvi novcev iz Mornove zijalke, saj niso bili datirani, preden so bili prepeljani v Gradec. 
Lahko sklepamo, da novci spadajo v enako periodizacijo kot novci, najdeni v Zavodnjah, saj 
je bil prostor, kjer so jih našli, uporabljen kot refugija. Torej spada najdba v čas 4. ali 5. 
stoletja. Za lažji pregled sem novčne najdbe razdelil na tri podskupine in jih nato posamično 
analiziral: novci najdeni v samem mestu Šoštanj, novci najdeni v Zavodnjah ter novci najdeni 
v Mornovi zijalki. Analizo je onemogočalo oziroma oteževalo zgodovinsko dogajanje v sami 
Šaleški dolini v zadnjih desetletjih. Novca s področja Šoštanja, ki so ju prepeljali v Gradec, 
sta še vedno tam. Novce iz Zavodenj so tudi prepeljali v Gradec, a so se najdbe na žalost v 
samem arhivu izgubile. Najdišče v Mornovi zijalki je danes tako dostopno kot tudi raziskano. 
A tudi iz tega najdišča so najdbe zaradi premestitve v Gradec nedostopne, saj so bili novci 
izgubljeni oziroma založeni.33  

Številčno najmanjša, a zato nič manj zanimiva, je najdba kovancev v Šoštanju. 
Najdena sta bila dva kovanca, zlati novec – Aureus iz obdobja vlade Maksimina Tračana ter 
srebrnik –Antoninianus iz obdobja Valerijana. Pri tej najdbi je potrebno omeniti, da obstaja 
možnost, da sta bila kovanca najdena v sekundarnem in ne v primarnem najdišču. Torej, da 
nista ostalina antičnega dogajanja, temveč sta bila v kasnejšem času prinesena na področje 

                                                 
28 Po trditvah Jaroslava Šašla. 
29 Hudales, Jože: Kakšno je bilo Velenje v rimskih časih, 13.  
30 27 pr. n. št.–301 n. št. 
31 301 n. št.–363 n. št.  
32 363 n. št.–476 n. št. 
33 Ravnikar, Mesto Šoštanj, 19–27. 
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Šoštanja. Ne ve se, ali sta morda ostalina Mornove zijalke, ki je bila pred analizo jame leta 
1935 prenesena v Šoštanj.34 

Kovanec cesarja Maksimina Tračana je standardni Aureus iz zlata. Zaradi kratkotrajne 
vlade35 lahko kovanje novca ter s tem sam novec umestimo v relativno natančno časovno 
obdobje. Prav tako lahko iz tega sklepamo, da ni bilo ravno kovanih veliko takšnih kovancev. 
Če si pogledamo dobo vlade Tračana, vidimo, da je slovenski prostor tukaj odigral pomembno 
vlogo. Leta 238 n. št. je Trajan z vojsko korakal proti Italiji, da bi premagal uzurpatorja 
Gordijana III., ampak je ravno na današnjem slovenskem prostoru naletel na prvi upor, ki se 
je končal z obleganjem Emone. Prav verjetno je, da je kovanec ostanek pohoda njegove 
vojske iz Germanije v Italijo. Lahko je tudi ostanek mlajše dobe, saj so bili ti kovanci v 
uporabi tudi po smrti Maksimina Tračana leta 238 n. št. Z gotovostjo lahko rečemo, da je bil 
kovanec narejen v cesarski kovnici v Rimu. Problem se poraja pri določitvi teže tega kovanca; 
zlati kovanci te dobe so občutili inflacijo 3. stoletja, katero je (med drugim) prinesla 
Karakalova uvedba antoninijana. Aureus je z vladavino vsakega novega cesarja izgubljal na 
teži. Od Nerona do Karakale je bila teža nespremenjena, cca. 7,25 g. 216 n. št. je Karakala 
težo zmanjšal na 6,5 g. Med vladavino Makrina in Elagabala je bila želja, da obnovijo izvirno 
težo, neuspešna. Temu je sledilo obdobje upada teže vse do teže 1g v času vladavine 
Treboniana Gala. Njegova naslednika Valerijan kot tudi Galien sta oba poskusila povečati 
težo posameznih Aureusov.36 

Drugi kovanec, najden na področju Šoštanja, je standardni srebrni novec, 
Antoninianus, s podobo cesarja Valerijana. V primerjavi s Tračanom je bila Valerijanova 
vlada nekoliko daljša,37 a veliko manj povezana s slovenskim prostorom kot vladavina 
Maksimina.38 Vzrok za najdbo oz. nahajanje kovanca na slovenskih tleh je mogoče ravno 
vdor leta 257. n. št., mogoče pa tudi ne, saj je možno da je bil kovanec sem prinesen kasneje. 
Valerijan je vse svoje sile in vso svojo energijo posvetil na vzhod, kjer je bil neizčrpno vojno 
s Sasanidsko Perzijo in tam leta 260 n. št. pristal v ujetništvu kot edini cesar v zgodovini, ki 
ga je doletela takšna usoda. Tako kot pri prejšnjem kovancu tudi o temu nimamo veliko 
natančnih podatkov, saj je sam predmet izgubljen. Tudi ta kovanec je bil narejen v cesarski 
kovnici v Rimu. Srebro je bilo glavno gonilo rimske finančne politike in zato je bila večina 
kovancev srebrnikov. V času njune skupne vlade sta so-cesarja39 Pupien in Balbin poskusila 
ponovno uvesti Antoninijan, po tem, ko ga je 217 prepovedal Makrin. Od tega trenutka naprej 
je bil Denarius le redko kovan, le npr. v času Gordijana III, a vse do Avreliana ni bil kovan v 
večjem obsegu. Vrednost in procentualni delež srebra v Antoninianusu je vseskozi padal; 238 
n. št. je bil kovanec težak približno 4,5 g in imel 42 % prisotnost srebra, ob koncu vlade 
Valerijana pa le še težo 2,9 g s 15 % deležem srebra. Dno je dosegel leta 270 n. št. pod 
Kvintilom, ko je imel težo le 2,5 g in procentualni delež 2,5 % oz. 0,006 g srebra.40 

V drugem podpodročju, Zavodnjah, je bilo najdenih več antičnih novcev iz obdobja 
rimskega cesarstva, kar pet. Eden izmed teh novcev spada v obdobje cesarja Konstantina I., 
nato dva, ki spadata v čas Konstantina II., eden v čas skupne vladavine Valensa in 
Valentiniana I. Valens in Valentinian sta imela skupno vladavino le nekaj tednov, do marca 
364 n. št., nato je Valens postal cesar na zahodu, Valentinijan I. pa cesar na vzhodu. Problem 
pri tej skupini novcev je ta, da so bili najdeni v zapuščeni hiši v Zavodnjah, kar seveda sproži 

                                                 
34 Ravnikar, Zgodovina Šoštanja, 19–27. 
35 235 – 238 n. št. 
36 Kos, The Numismatic Evidence, 107–118. 
37 253 n. št. – 260 n. št. 
38 Razen manjši vdor Markomanov 257 n. št. 
39 235 n. št. – 238 n. št. 
40 Bland, Oxford Handbook, 515–533.  
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dvome o provenienci teh novcev.41 Kljub temu, da ni znano, od kod izvirajo, pa obstaja velika 
verjetnost, da so bili najdeni ravno na področju Mornove zijalke ali pa vsaj na področju 
njenega okoliša ter bili nato preko neznane osebe v neznanem obdobju prepeljani v Zavodnje. 
Ker izvirajo novci iz nevarnega obdobja 4. stoletja, je povsem možno, da so ostalina hrambe 
osebnega bogastva skritega ali zaradi notranjih nemirov ali pa zaradi zmeraj pogostejših 
vdorov germanskih plemen.42 

Najstarejši novec iz te skupine je novec Konstantina I., ki je bil datiran v leto 324 n. št. 
To leto je bilo za cesarja izrednega pomena, saj je takrat dokončno premagal svojega rivala 
Liciniusa v bitki pri Chryspolisu, leto kasneje je sledila njegova eksekucija. S tem dejanjem se 
je dokončno ustalila prva krščanska dinastija v rimski cesarski zgodovini. Za obdobje 
vladavine Konstantina in njegovih naslednikov je značilna oživitev proizvodnje srebrnih 
kovancev (Argenteus/Siliqua ter Denariusa). Poleg teh je prišlo tudi do nove uvedbe 
Militarensisa ter do osnovanja Scrinium ad pecunias, ki je bil osnova Nummusa nekaj let 
kasneje. Obdobje Konstantina I., je bilo obdobje velikih sprememb tako v rimski državi kot 
tudi v rimski družbi. Posledice tega so bile vidne tudi na novcih. Obdobje poznih 
Konstantinskih novcev je prvo obdobje, ko so kovanci takrat še delno poganskega imperija43 
dobili poteze krščanske mitologije. Milanskemu ediktu je nato leta 380 n. št. sledil Solunski 
edikt,44 ki je dokončno okrepil vlogo krščanstva kot državne religije.45 

Druga dva novca sta bila narejena v času Konstantina II. oziroma v začetku obdobja 
poznega cesarstva. Tudi novci so odraz prehoda v to dobo, saj je propadala njihova kvaliteta. 
S koncem obdobja Konstantinske dinastije se tudi konča obdobje kovanja kovancev s 
poganskimi napisi ter simboliko – zadnji novec je bil skovan leta 363 n. št.46 

Zadnja dva novca, kljub temu da ju nimamo na razpolago, ker sta izgubljena, lahko 
vseeno relativno natančno datiramo – oba novca sta bila natisnjena leta 364 n. št., v času 
skupne vladavine Valentinijana I.47 in Valensa.48 Kovanca sta že zaradi same datacije izredno 
zanimiva, saj prikazujeta zgodnje kovance najpoznejše dobe cesarstva.  

Valens in Valentinijan I. sta zgodnja predstavnika zadnje epohe Zahodnega Rimskega 
cesarstva. 364 n. št. je Rim, kljub bojem proti Sasanidom v mezopotamskem prostoru, še 
zmeraj obvladoval najstarejša področja svojega imperija – področja, ki so mejila na 
Sredozemsko morje. A kmalu so bila tudi ta najstarejša prekomorska področja imperija 
podvržena nasilju in brezvladju 4. in 5. stoletja ter dokončnem propadu imperija 476 n. št. V 
tej zadnji epohi je rimski denar še zmeraj dominiral v večjem delu Evrope, posebej Solidus. 
Kljub temu je število kovanih novcev hitro padalo.49 379 n. št. je prišlo do poskusa reforme 
bakrenih novcev, vendar tako kot prejšnje reforme, tudi ta ni uspela. Prelomno je bilo leto 439 
n. št., ko je padla Kartagina pod roko Vandalov, ki so množično začeli kovati »barbarski« 
denar. S tem se je začel propad zahodnorimskega denarja, saj ga je počasi začel zamenjevati 
germanski, kot tudi v večji meri bizantinski, denar. Rim je takrat v veliki meri uporabljal 
denar za izplačevanje barbarskih federatov ter s tem ohranjal mir.50 

Na Zahodu je Valentinijanska dinastija z Valentinianom I.51 na čelu v letih 365 n. št. – 
368 n. št. reformirala vse tipe kovancev; zlate, srebrne in bakrene in pri tem žela vsaj delni 
                                                 
41 Ravnikar, Zgodovina Šoštanja, 23. 
42 Bland, Oxford Handbook, 515–533. 
43 Milanski edikt 313 n. št. je kot verski tolerančni patent dovolil obstoj krščanstva. 
44 Cunctos populos. 
45 Abdy, Oxford Handbook, 585–600. 
46 Abdy, Oxford Handbook, 585–600. 
47 364 n. št.–375 n. št. 
48 364 n. št.–378 n. št. 
49 Posebej na primeru srebra. 
50 Sayles, Ancient Coin Collecting III: The Roman World-Politics and Propaganda, 20. 
51 Tudi imenovan Valentinian Veliki. 
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uspeh. Valentinijan I. je na primer dal ukaz, da mora biti zlato, katero je pripeljano k 
cesarskem davčnem uradu, čisto in po možnosti celo pretopljeno v ingote za lažji pregled. 
Posledica tega je bila skrajno pozitivna, saj je bilo zlato pripeljano v Rim 99 % čisto, se pravi, 
da je bilo minimalno drugih snovi v palicah. Kasneje je prišlo do ukinitve njegovih reform 
glede zlatih ingotov. Valentinian je prav tako zahteval kovanje čistih srebrnikov z napisom PS 
(pusulatum),52 katerim čistost je povišal iz 93 % na 98 %. Po njegovi vladi je čistota začela 
padati ter do obdobja Konstantina III. dosegla 94 %. Po letu 402 je prišlo do hitrega in 
drastičnega upada tako kvalitete kot tudi kvantitete srebrnih kovancev. Britanski zgodovinar 
Hendy je podal tezo, da je razlog za to dogajanje predvsem neprofitabilnost srebra v 
primerjavi s tako bakrom kot tudi v večji meri z zlatom. Reforme Valentiniana so drastično 
izboljšale vrednost zlatnikov in srebrnikov, medtem ko bronastih novcev pa ne. Do njegove 
reforme so vsi bronasti novci vsebovali majhen delež srebra – sedaj je bilo to ukinjeno – 
povečal se je procentualni delež živega srebra. Primer tega so ostanki v cesarskih kovnicah v 
Trierju, Arlesu in Lyonu. Po 395 n. št., ko je prišlo do dokončne razdelitve imperija, se je 
dokončno tudi razdvojila denarna politika, katere propad na zahodu odražajo novci, tako zlati, 
srebrni, kot tudi bronasti.53 

Zadnja skupina novcev so tisti, ki so bili najdeni v Mornovi zijalki. Jamo je leta 1935 
našel Srečko Brodar, ko ga je nanjo opozoril direktor šoštanjske banke L. Koricki. Brodar je 
izkopavanje opravil v roku osmih dni, od 27. avgusta do 5. septembra 1935 leta. Temu 
izkopavanju so sledila nadaljna, leta 1936. V vrhnji črni humusni plasti je Brodar našel več 
predmetov, katere je označil za ostaline rimske epohe. Ker se z njimi sam ni ukvarjal, jih je 
nepopisane predal Walterju Schmidtu54 iz Gradca, ki je najdbe odpeljal s sabo v Avstrijo. 
Schmidt je poleg kovancev iz Mornove zijalke v Avstrijo odpeljal še delno popisane kovance 
iz Zavodenj kot tudi popisana kovanca iz Šoštanja. Poleg samih najdb je Schmidt s sabo vzel 
tudi tloris, kako so bile najdbe locirane. Danes je sam talni načrt ohranjen v Gradcu, samih 
najdb pa v muzeju ne najdejo več, kljub temu, da se je Mitja Brodar na vse načine trudil, da bi 
jih poskusil najti v arhivu muzeja.55 Izguba novcev in drugih artefaktov je velika škoda za 
raziskovanje antične Šaleške doline kot tudi velika izguba za širši prostor. Bogata najdba, v 
kateri je bilo: devet rimskih novcev, več žebljev, dve zapestnici, večje število igel iz brona, 
trije bronasti prstani, več kosov iz stekla in keramike, večje število železnih odlomkov in 
šestnajst bakrenih gumbov, je bila, po besedah Srečka Brodarja, najdba, ki je pripadala enemu 
obdobju, po vsej verjetnosti eni skupini ljudi ali pa celo eni osebi. Seveda je treba omeniti, da 
so najdbe v Mornovi zijalki mogoče le del še večje zbirke, kateri bi mogoče morali dodati še 
kovance najdene v Zavodnjah kot tudi te, ki so bili najdeni v Šoštanju, kar bi seveda še 
povečalo vrednost najdbe.56 

Ta obširna najdba, katera je mogoče celo pripadala eni individualni osebi, je dokaz o 
tem, da je bila Mornova zijalka od četrtega stoletja dalje uporabljena kot refugija.57 Iz tega 
lahko sklepamo, da so se ljudje v sklopu rimske države (naj so bili ali rimski kolonisti iz 
naselbine Upellae ali pa tudi ne) premaknili iz nevarnega ravninskega predela doline v bolj 
varen in odmaknjen predel. Najdbe v Mornovi zijalki, Šoštanju in Zavodnjah58 pričajo o 
življenju ljudi izpred več stoletij, so dokaz o kontinuirani poseljenosti doline v času notranje 
krize imperija ter premikov ljudstev. So dokaz za obstoj ali antične naselbine Upellae ali pa 
vsaj poštne postojanke – Cursus publicus – na področju naše doline. 

                                                 
52 Pusulatum pomeni čisto srebro. 
53 Bland, Oxford Handbook, 515–533. 
54 slov. Franc Šmid. 
55 Ravnikar, Zgodovina Šoštanja, 23–25. 
56 Kastelic, Walter Schmid, 292–299. 
57 Iz tega časa izhajajo najmlajši novci, a je popolnoma možno, da je bila uporabljena že pred tem. 
58 Mogoče celo ena sama najdba, ki je bila zaradi neznanih okoliščin razdeljena. 
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Matija Terglav 

Karel Veliki in saške vojne 

Povzetek 
Karel Veliki je po smrti svojega brata Karlmana I. postal kralj vseh Frankov. To mu je utrlo 
pot do okrepitve in razširitve frankovske države in njene transformacije v neke vrste uradno 
zaščitnico krščanstva. Eden od prvih korakov na njegovi poti je bil začetek vojne s Sasi, ki je 
v takšnih in drugačnih oblikah trajala več kot pol stoletja. Pri Karlovi pokoritvi Sasov je 
pomembno vlogo odigralo cesarsko kronanje leta 800. Kljub pokoritvi so se Sasi še dalje 
upirali, a so se do srede 9. stoletja le uspešno integrirali v frankovsko družbo in cesarstvu niso 
več povzročali težav. 

Abstract 
After the death of his brother, Carloman I, Charlemagne became the sole ruler of all Franks. 
This put him in a position from which he could strengthen and expand the Frankish state and 
transform it into the official protector of Christendom. One of his first steps to accomplish this 
was the beginning of the war with the Saxons, which effectively lasted over half a century. 
Charlemagne’s imperial coronation in 800 played an important role in his conquest of the 
Saxons. Despite their subjugation, the Saxons continued to revolt, but by the middle of the 9th 
century had already successfully integrated into Frankish society and did not cause any more 
trouble to the empire. 

 
Ključne besede: Karel Veliki, Franki, Sasi, Widukind, zgodnji srednji vek. 

*** 
Karel Veliki je večino svojega kraljevanja prebil v vojni ali vsaj konfliktu s Sasi. Z njimi se je 
začel odprto vojskovati štiri leta po kronanju, torej leta 772,1 zadnjič pod Karlom pa so se 
Franki s Sasi spopadli leta 804.2 Dolgemu neprekinjenemu obdobju saških vojn je Einhard v 
Karlovem življenjepisu tako namenil kar dve poglavji.3 

Saške vojne so bile manifestacija Karlove politike meča in križa, nasilnega in 
zakonsko utemeljenega pokristjanjevanja.4 Zaradi uporabe vojaške sile jih je možno razumeti 
kot neke vrste proto-križarske pohode, ki sicer niso bili podprti oziroma okrepljeni s papeško 
bulo, jih je pa izvajala najpomembnejša krščanska država v tistem času. Tako kot kasnejše 
dejanske križarske odprave, so poleg verske preobrazbe prostora imele tudi močne politične 
posledice. V tem članku bom analiziral njihov potek in pomen za prostor in družbo. Kot 
temeljni vir bom uporabil Einhardov spis Vita Karoli Magni, črpal pa bom tudi iz spisa O 
Karlu Velikem, ki ga je napisal menih Notker iz sv. Gallena med 884 in 8875 in dvornega 
letopisa Annales Regni Francorum. 

Od požiga do krsta 
Ob nastopu Karla, ki se je kasneje imenoval Veliki, je Frankovsko kraljestvo na severovzhodu 
mejilo na dežele saških poganov, ki so bile Vestfalija, Ostfalija, Nordalbingija in Angrija. Sasi 
so Frankom pogosto povzročali težave in že Karlova predhodnika Pipin in Karloman sta se 
pogosto morala odpraviti na maščevalne odprave na saško ozemlje,6 obmejni spori pa so se 
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2 Amalietti, Karel Veliki, 26. 
3 Amalietti, Karel Veliki, 24–27. 
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kulminirali v saškem požigu frankovske cerkve v kraju Deventer.7 Franki so se na napad 
odzvali s povračilnim napadom. Zavzeli so trdnjavo Eresburg, ki stoji na mestu današnjega 
Marburga8 in uničili saško svetišče Irminsul,9 velik lesen steber, ki je bil upodobitev 
germanske predstave sveta, svetovnega drevesa Yggdrasil. Ko so odšli iz dežele, so s sabo 
odvedli talce,10 ob saški meji pa so ustanovili obrambno območje, mejno krajino oziroma 
marko.11 Mir je trajal približno dve leti, dokler niso Sasi ponovno zavzeli Eresburg leta 774,12 
ko se je Karel ukvarjal z lombardskim kraljem Deziderijem v Italiji.13 To je izzvalo 
frankovski protinapad, Karel je na Saško poslal konjenico in naznanil, da bo sovraga iztrebil, 
če se slednji ne bo spreobrnil.14 Do leta 775 je konstantno napadanje in proti-napadanje 
preraslo v pravo vojno.15 Frankovski anali poročajo, da se je kralj, medtem ko je zimoval v 
vili v Quierzyju, odločil, da bo napadel izdajalsko pleme Sasov, ki po avtorjevih besedah krši 
mirovno pogodbo. Anali po bitki navajajo sprejem talcev, ki so jih zajeli zmagoviti Franki.16 
Veliko vlogo v frankovski zmagi je odigrala frankovska konjenica, ki je bila odločilni faktor 
tudi v kasnejših bitkah.17 Sasi v 8. in zgodnjem 9. stoletju najverjetneje namreč niso imeli 
konjenice.18 Po porazu se je skupina Sasov, pomešana med Franke, vtihotapila v frankovski 
tabor in povzročila pokol. To je razjezilo Karla in še enkrat je napadel Sase in jih ponovno 
premagal.19 Tako so bili Sasi prisiljeni v masovni krst, ki je potekal leta 776 v kraju 
Lippespringe in ki mu je prisostvoval Karel sam. Drugi veliki krst se je zgodil leta 777 v 
Paderbornu.20 

Zanimivo je, da niti Einhard niti Notker teh krstov izrecno ne omenjata, omenjajo pa 
zato Frankovski kraljevi anali krst21 leta 777 in zraven navajajo tudi, da so bili prisotni Sasi iz 
vseh koncev Saške, z izjemo vojvode Widukinda, ki se je uprl in s pajdaši pobegnil v 
Normanijo, torej na Dansko. Anali omenjajo celo prisotnost Saracenov, poimensko omenjajo 
ibn Al-Arabija in njegovega sina Jožefa,22 ki naj bi prišla prosit pomoči proti kordobskem 
emirju.23 Leta 778 je Karel zapustil Saško in se odpravil v Španijo, kar je dalo Sasom 
možnost za nove napade.24 

Pokol in vojvodin krst – osrednji konflikt 
Leto 778 je bilo za Karla težavno zaradi nevarnosti uporov v Gaskonji, Akvitaniji in celo 
Italiji, največ težav pa so mu zopet povzročili Sasi, ki so pod Widukindovim vodstvom 
zavzeli marko in začeli napadati okoliške frankovske dežele. Ganshof pravi, da je bila takrat 
karolinška država na robu propada.25 Frankovski anali poročajo, da so Sasi prodrli celo do 
Rena in ob reki požgali mnogo cerkva in izvajali grozodejstva.26 Karel je vedel, da bo 
                                                 
7 »Saxon Wars.« 
8 »Saxony, Germany.« 
9 Flierman, »Religious Saxons,« 172. 
10 »Saxony, Germany.« 
11 Ganshof, »Charlemagne,« 520. 
12 »Saxony, Germany.« 
13 Scholz, Carolingian Chronicles, 50–51. 
14 »Saxony, Germany.« 
15 Flierman, »Religious Saxons,« 172. 
16 Scholz, Carolingian Chronicles, 51–53. 
17 Bachrach, »Charlemagne's Cavalry,« 181. 
18 Bachrach, »Charlemagne's Cavalry,« 186. 
19 Scholz, Carolingian Chronicles, 53. 
20 Flierman, »Religious Saxons,« 172. 
21 Ta krst je bil hkrati politično zborovanje (Ganshof, »Charlemagne,« 520). 
22 Scholz, Carolingian Chronicles, 55–56. 
23 Ganshof, »Charlemagne,« 521. 
24 Scholz, , Carolingian Chronicles, 56. 
25 Ganshof, »Charlemagne,« 521. 
26 Scholz, Carolingian Chronicles, 56. 
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neodvisna Saška vedno povzročala težave njemu in krščanstvu,27 zato je začel na saškem 
ozemlju utrjevati administrativno in cerkveno oblast.28 Nekateri Sasi so se v želji po čim 
ugodnejši integraciji v frankovsko družbo z veseljem dali krstiti, spet drugi so se krstili iz 
strahu pred ponovno frankovsko agresijo. Tretji, med katerimi je imel vodilno vlogo 
Widukind, pa so se še naprej upirali,29 zato se je Karel leta 779 zopet odpravil na vojni pohod. 
Pri Lippehamu je prečkal Ren, se pri Bocholtu spopadel s Sasi in jih tudi pregnal. Vkorakal je 
v Vestfalijo, si jo pokoril in sprejel talce od okoliških plemen.30 Sledilo je obdobje 
nebojevanja, do leta 782, ko se je začelo najpomembnejše obdobje Karlovega boja s Sasi.31  

Tistega leta je Karel pri izviru reke Lippe organiziral skupščino, kjer so poleg Sasov, z 
izjemo Widukinda, prišli še odposlanci danskega kralja Sigifrida in avarskega kagana. Po 
skupščini je Karel poslal odposlance Adalgisa, Gaila in Worada z vojsko proti upornim 
Slovanom. V tej vojski so sodelovali tako Franki kot Sasi, kar potrjuje uspešno integracijo 
pokristjanjenih Sasov v frankovsko družbo. Sicer pa ta vojska ni dosegla prvotnega cilja, saj 
so odposlanci na poti izvedeli za nov Widukindov upor in preusmerili svojo vojsko proti 
saški. Čeprav sta Aldagis in Gailo padla, so Franki premagali Sase. Preostala vojska je 
opustila pohod proti Slovanom, se združila z vojsko grofa Teodorika, ki jih je pričakal in 
skupaj so se utaborili blizu položaja Sasov. Ko je Karel izvedel za dogajanje, je prihitel tudi 
sam s svojo vojsko. Porazil je Sase in jih dal v zloglasnem Verdenskem pokolu 4500 pobiti, 
Widukind pa je zopet pobegnil na Dansko. Naslednje leto je Karel s Sasi bojeval veliko bitko 
pri Paderbornu, leta 784 pa je se je njegov sin Karel Mlajši z njimi spopadel pri Dreingauu.32 
Naporna vojna se je končno zaključila leta 785, ko so si Franki priključili Saško vse do Labe 
in jo razdelili na škofije.33 Velika zmaga za Karla pa je bila tudi predaja Widukinda, ki je bil 
istega leta krščen v Karlovi vili Attigny.34 Njegov krst je pomenil konec totalne vojne s Sasi, 
ne pa tudi konec konfliktov; ti so se namreč že leta 792 nadaljevali.35 

Nekje med 782 in 795 je Karel izdal dokument z naslovom Capitulatio de partibus 
Saxoniae, prvi kapitularij za Saško. Ta je določal, da morajo Sasi plačevati desetino, hoditi v 
cerkev, pokopavati mrtve na cerkvenih pokopališčih in krstiti svoje otroke. Za neupoštevanje 
je bila zagrožena smrtna kazen, kar je bilo za takratno frankovsko družbo precej nenavadno. 
Ista kazen je bila zagrožena za celo vrsto prekrškov, od kanibalizma in žrtvovanja ljudi do 
trivialnih zadev, kot je neupoštevanje posta – kaznivo je bilo celo ne biti kristjan. Biti kristjan 
je bilo na karolinškem Saškem obvezno, a treba je upoštevati tudi, da Franki ob nastanku 
dokumenta, verjetno nekje okoli leta 795, Sasov najverjetneje niso več tretirali kot tuje pleme, 
marveč kot prebivalce Frankovske države.36 Kljub strogim zagroženim kaznim pa se je 
upepeljevanje namesto pokopa pri Sasih občasno pojavljalo vsaj do leta 800.37 

Lokalni upori in Karlovo kronanje – zadnja faza 
Neizprosen zakonik Capitulatio de partibus Saxoniae je bil osrednji razlog za obnovitev 
konflikta leta 792. V začetku leta 793 je Karel izvedel, da so Sasi napadli Teodorika in 
njegovo vojsko, ki je bila namenjena v Panonijo, da se pridruži Karlovemu velikemu pohodu 
in leta 794 je po sinodi v Frankfurtu poslal svojo vojsko, da zaduši ponovni upor. Sledili so 
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redni upori do leta 797.38 V tem letu je Karel izdal milejši kapitularij, naslovljen Capitulare 
Saxonicum. To je imelo pozitiven učinek, saj so se upori zmanjšali na raztresene lokalne 
nemire.39 

Na božični dan leta 800 je papež Leon III. kronal Karla za cesarja Rimljanov.40 Karel 
je v tistem trenutku že nosil naziv rex Francorum et Langobardorum, nikjer pa ni bilo 
omembe Sasov. Za upravičevanje svojega gospostva nad saško aristokracijo je torej 
potreboval nek nov naslov, ki bi ga postavljal nad njih. Zelo verjetno je bil tudi to eden od 
glavnih motivov, da se je Karel v navezi s papežem Leonom ob prelomu stoletja oklical za 
cesarja.41 Tako se zdi precej verjetno, da je cesarstvo, ki se je z manjšimi variacijami ohranilo 
več kot 1000 let, nastalo zgolj zaradi trenutne potrebe utemeljevanja oblasti javnosti. 
Predvsem pa je Karel kot izredno pobožen človek potreboval utemeljitev pred Bogom ter 
utemeljitev samemu sebi.42 

Zagotovo pa so se Sasi vedno bolj in v večjem številu uspešno integrirali v frankovsko 
družbo. Za leto 802 namreč kraljevi anali poročajo o vojski Sasov, ki jo je Karel poslal nad 
tiste Sase, ki so živeli preko Labe. Tako je Karel upore dušil še dve leti, ko je leta 804 
dokončno premagal in po Franciji in Bavarskem razselil še zadnje preko Labe živeče Sase. Do 
konca življenja se s Sasi ni več bojeval.43 

Stellinga 
Uporov s Karlovo smrtjo ni bilo konec, že leta 841 so se ti ponovili. A čeprav so navzven 
kazali versko podobo, so bili navznoter tudi, če ne kar predvsem, politične narave. Karlov 
vnuk Lotar je obljubil saškim podložnikom pravice, kot so jih imeli njihovi poganski dedje, če 
mu pomagajo proti njegovemu bratu Ludviku in saškim aristokratom, ki so ga podpirali. 
Uporniki so se povezali v zvezo imenovano Stellinga, kar najverjetnje pomeni »restavratorji«. 
Podložniki so bili uspešni in nekaj časa so živeli po svojih zakonih.44 Ludvik jih je premagal 
in razorožil leta 843, gibanje pa je dokončno razpadlo leta 845.45 Tudi med Sasi, ki se niso 
uprli je bilo moč zaznati tveganje za povratek v poganstvo. Leta 850, ko je Widukindov vnuk 
ustanovil samostan, je prosil papeža za relikvije, da bi jih lahko pokazal svojemu ljudstvu in 
jih tako ohranil kristjane.46 Čeprav se je poganska tradicija pri Sasih ohranila, pa se zaradi 
vere po Stellingi niso več upirali.47 

Saške vojne pri Einardu, menihu iz sv. Gallena in v Frankovskih analih 
Ker je bojevanje proti Sasom trajalo skoraj polovico Karlovega življenja, zavzemajo opisi 
saških vojn v narativnih delih precejšnje deleže besedila. Einhard jim kot edini temi v 
Življenju Karla Velikega nakloni kar dve poglavji in tudi pri Notkerju iz sv. Gallena so 
večkrat omenjene, čeravno ne strnjeno opisane. 

Ker delo Vita Karoli Magni ni namenjeno opisovanju dogodkov, ampak Karlove 
slavne osebnosti in življenja, v njem z izjemo letnic začetka in konca ni kronoloških 
podatkov. Delo je bolj uporabno za razumevanje pomena in razumevanja dogodkov v očeh 
ljudi tistega časa. Vojno opisuje kot najtrdovratnejšo in najbridkejšo vseh frankovskih vojn. 
Einhard Sase označuje za »okorele pogane«, ki so zaradi svoje trdovratnosti preprečevali, da 
bi se vojna končala prej. Očita jim sovraštvo do krščanske vere in kršenje tako človeških kot 
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božjih zakonov ter obljub, predvsem kršitve mirovnih sporazumov. Karla pa, kot se za 
dvorjana spodobi, opisuje kot modrega in sposobnega vladarja, kar je seveda tudi bil, kot se 
kaže v ohranitvi države kljub mnogim sočasnim vojnam.48 

Notkerjevo delo je bilo izvirno sicer nenaslovljeno, a sta se kasneje uveljavila naslova 
Gesta Karoli in De Carolo Magno. Zastavljeno je kot dvodelna razprava o Karlovem 
življenju in dejanjih, kot tako ni sintetično in se bolj nagiba k analitičnemu. Čeprav je naslov 
prvega dela O Karlovi pobožnosti in njegovi skrbi za cerkev, ni v njem nobene omembe 
Sasov, razen v zadnjem odstavku, ko pisec napove naslednji del, naslovljen O Karlovih 
vojnah in vojaških uspehih.49 Menih poudari, da je Karel v saških vojnah sodeloval tudi 
osebno, v opisu korespondence med Karlom in bizantinskim cesarjem pa prikaže Karlovo 
modrost in preudarnost in cesarjevo nepremišljenost in nerazumnost, ko opisuje basileusovo 
podcenjevanje Sasov.50 V opisu frankovskega odposlanstva na perzijski dvor so saške vojne 
omenjene posredno, ko so meči frankovskih odposlancev opisani kot prekaljeni v krvi 
Sasov.51 Omemba saških vojn v vojaškem ne pa tudi cerkvenem delu spisa nakazuje, da so 
bile že takrat videne primarno kot politično orodje in ne zgolj kot pobožno misijonarstvo. 
Frankovski kraljevi anali, oziroma Annales Regni Francorum, dogodke opišejo sistematično, 
a precej suhoparno, na mestih kjer se od suhoparnosti odmaknejo, pa postanejo pristranski v 
korist Frankov. Prikažejo nam svet skozi oči frankovskih kronistov, ki so bili kljub 
individualnosti vsakega od njih vendarle enotna družbena skupina in tako njihovi opisi ne 
morejo biti reprezentativni za prikaz razumevanja dogodkov s strani širše družbe. Večinoma 
so bili kleriki, ali pa vsaj šolani v samostanskih šolah, tako da je v njihovem pisanju moč 
zaslediti jezikovne prvine Biblije in klasičnih avtorjev s katerimi so se spoznavali. Kljub temu 
pa ostaja dejstvo, da so anali izredno pomemben vir za karolinško dobo in kot take so jih 
ljudje dojemali tekom zgodovine vse od njihovega nastanka, sodeč po mnogih prepisih, kot 
vir pa jih je uporabljal tudi Einhard.52 

Zaključek 
Tematika saških vojn je v slovenski literaturi bolj slabo predelana oziroma praktično ni, zato 
sem se moral zanašati na literaturo v angleškem jeziku. Angleška literatura, ki mi je bila 
dostopna v Sloveniji je sestavljena večinoma iz zelo podrobnih, a na trenutke (pre)ozko 
usmerjenih študij. Skupaj sicer sestavljajo lep mozaik, ki pa je kot pregled celotnega obdobja 
saških vojn precej luknjast. V veliko pomoč so mi zato bili Frankovski kraljevi anali s svojim 
kratkim, a dokaj gostim in sistematičnim pregledom dogajanja. Preostala dva vira, 
Einhardovo Vito in Notkerjevo Gesto sem uporabljal previdno, a sta kljub temu doprinesla k 
zapolnjevanju vrzeli, ki jih je pustila specifičnost študij. 

Saške vojne so bile morda res plod Karlove pobožnosti in trdne odločenosti, da vero 
obrani in razširi, a so se na koncu izkazale za močno politično orodje. Karel se je z eno potezo 
prikazal kot zaščitnik vere in države in utrdil svoje zavezništvo s papežem. S svojo 
vztrajnostjo je dokazal, da je vreden nadimka Veliki in Frankovski državi zagotovil stabilnost 
in utrdil njen položaj. Kljub svoji trdnosti pa je pokazal tudi čut za diplomacijo, ko je modro 
prenovil saške zakone, ko je bilo to smiselno in potrebno. 
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Janoš Kastelic 

Bolgarija v štirinajstem stoletju 

Povzetek 
Drugo bolgarsko cesarstvo, ustanovljeno leta 1185, vstopi v štirinajsto stoletje kot teritorialno 
pomanjšana ter politično oslabljena država. Njen status kot sekundarna sila na Balkanskem 
polotoku le še potrdi bitka pri Velbaždu leta 1330. Z nastopom carja Ivana Aleksandra leta 
1331 pa kljub političnem in teritorialnem zatonu vstopi Bolgarija v novo dobo kulturnega 
vzpona. V tem obdobju postane Bolgarija znova središče kulturnega delovanja. Prestolnica 
Veliko Tarnovo postane središče literarne ter pravoslavne umetniške dejavnosti. Mnoga dela 
so prevedena v srednjeveško bolgarščino. Hkrati pa se pojavijo tudi marsikatera verska 
gibanja. Vrvež kulturnega delovanja je privedel do tega, da so prestolnico razumeli kot »Novi 
Konstantinopel«. Kljub močnemu kulturnemu delovanju pa politično oslabljena Bolgarija po 
smrti Ivana Aleksandra leta 1371 kmalu podleže Osmanski nadvladi. 

Abstract 
The Second Bulgarian Empire, which was founded in 1185, entered the fourteenth century as 
a territorially weakened and politically weak state. Its status as a mere secondary power on the 
Balkan Peninsula had been confirmed after the battle of Velbazhd in 1330. With the ascension 
of Tsar Ivan Alexander to the throne in 1331, a new age of cultural development had begun, 
despite Bulgaria’s rapid territorial and political decline. The capital Veliko Tarnovo became a 
centre of literature and art. Many works of literature were translated into medieval Bulgarian. 
At the same time, many new religious movements began to appear. The thriving cultural 
activity in the capital led to it being called the »New Constantinople«. In spite of Bulgaria’s 
strong cultural development after the death of Tsar Ivan Alexander in 1371, the weakened 
state soon succumbed to Ottoman hegemony.  

 
Ključne besede: Bolgarija, Ivan Alexander, 14. stoletje, kultura, Evtimij. 

*** 
Uvod 

Ko govorimo o Bolgariji v štirinajstem stoletju, govorimo o zatonu bolgarske države, ki je 
trajal vse do vzpostavitve bolgarske kneževine v devetnajstem stoletju. Štirinajsto stoletje je 
bilo obdobje političnega vpada, ki se je končal z Osmansko osvojitvijo leta 1396, z zavzetjem 
Vidina. Vendar pa predstavlja štirinajsto stoletje v zgodovini Bolgarije zlato dobo v kulturi in 
umetnosti. Zgrajeni so bili novi samostani in cerkve, Veliko Tarnovo je postalo središče 
kulturnega delovanja, napisanih je bilo veliko število laičnih ter verskih tekstov, mnogo starih 
del pa je bilo prevedenih v srednjeveško bolgarščino. Štirinajsto stoletje je tako doba 
hkratnega padca in vzpona. Vzpona intelektualnega ter umetniškega delovanja, hkrati pa 
padca nekoč velike sile na Balkanskem polotoku.  

V članku se bom posvetil Drugemu bolgarskemu cesarstvu v štirinajstem stoletju. 
Delo sem razdelil na tri glavne dele. Sprva bom kratko orisal zgodovino Bolgarije do vzpona 
Ivana Aleksandra. Nato se bom osredotočil na obdobje njegove vladavine. Predstavil bom 
kulturno delovanje v tem času ter poskušal razložiti pomen tega obdobja za bolgarsko 
zgodovino. Po tem pa bom nadaljeval z obdobjem po njegovi smrti. Predvsem se bom tukaj 
posvetil kulturnemu delovanju tarnovskega patriarha Evtimija. 

Pri raziskovanju sem si za splošni pregled srednjeveške zgodovine Balkana pomagal z 
delom ameriškega zgodovinarja Johna V. A. Fina mlajšega The late medieval Balkans: A 
critical Survey from the Late Twelfth Century to the Ottoman Conquest. Predvsem mi je prišlo 
prav delo Kirila Petkova The Voices of Medieval Bulgaria: Seventh-Fifteenth Century. To 
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delo predstavlja prvo zbirko pisanih primarnih virov prevedenih v angleščino za bolgarsko 
zgodovino. Delo vsebuje tudi razlago in komentarje o virih. Za zgodovino Bolgarije je namreč 
ostalo malo pisanih virov iz rok samih Bolgarov. Imamo pa sicer vrsto napisov vklesanih v 
kamen, raznih grafitov ter statutov in privilegijev posameznih carjev. Za kulturno življenje 
nam predvsem pridejo prav razna življenja svetnikov, kot je npr. Teodozijevo življenje in pa 
hvalnice carjem, ki nam povedo, kako je bila dojeta carska oblast s strani sodobnikov. 
Predvsem obstaja velika zbirka carskih pečatov. O ljudskih prepričanjih pa so se ohranila 
dela, ki predvidevajo prihodnost na podlagi astrologije. Predvsem uporabna je monografija 
Ivana Biliarskega Word and Power in Mediaeval Bulgaria, v kateri se ukvarja z jezikom 
primarnih virov za Bolgarijo v srednjem veku. Za kulturno delovanje v poznem štirinajstem 
stoletju je potrebno omeniti monografijo Maurica LaBauve Héberta Hesychasm, Word-
Weaving, and Slavic Hagiography. Ukvarja se z literarno šolo tarnovskega patriarha Evtimija, 
glavno osebnost bolgarske literarne dejavnosti v poznem štirinajstem stoletju. 

Bolgarija do vzpona Ivana Aleksandra 
Bolgarija štirinajstega stoletja je nastala z letom 1185, ko sta brata Teodor in Asen sprožila 
upor proti Bizantinskemu cesarstvu. Teodor je bil okronan za carja Bolgarije in je prevzel ime 
Peter. Za svoj sedež sta izbrala mesto Tarnovo, kjer sta zgradila cerkev Svetega Demetrija. 
Pravičnost svojega upora sta legitimirala z ikonami svetega Demetrija, ki so bile prenesene iz 
Soluna v Tarnovo. Ikone naj bi namreč varovale Solun pred osvojitvijo. V trenutku, ko so 
izginile, pa naj bi padel Normanom. To naj bi pomenilo, da je Demetrij zapustil Solun pogubi. 
Brata sta skušala uporabiti to dejstvo za zbiranje podpore, češ da sedaj svetnik varuje 
Tarnovo. Tako naj bi celo povabila Vlaške šamane z namenom, da prerokujejo njuno zmago v 
uporu. Leta 1188 so Bizantinci naposled priznali Bolgarijo kot od njihovega cesarstva 
neodvisno tvorbo. Plemstvo države se je izoblikovalo iz pomembnih voditeljev upora ter 
sorodnikov Petra in Asena. Sama družba je kljub osamosvojitvi izpod jarma Bizantinskega 
cesarstva ostala enaka. Tarnovski škof je bil v tem času povzdignjen v nadškofa, kasneje, leta 
1204, pa v patriarha.1 

Bolgarija je pod carjem Ivanom Asenom drugim doživela vzpon v veliko teritorialno 
silo. Bolgarija je znova, kot v času prvega carstva, obsegala obale Egejskega, Črnega in 
Jadranskega morja.2 Vendar pa je po njegovi smrti moč Bolgarije hitro začela usihati. Zaradi 
mladoletnosti njegovega naslednika Kolomana je na oblast prišlo regentstvo bojarjev. Zaradi 
pomankanja centraliziranega sistema vladanja in pobiranja davkov so bili ti provincialni 
plemiči zelo močni in avtonomni. V času regentstva so se mnogi obmejni deli osamosvojili in 
Bolgarija je začela izgubljati ozemlje. Vpadi Tatarov, ki so pustošili po Bolgariji, zaporedje 
nemočnih in nesposobnih vladarjev, velika avtonomnost bojarjev in neprestano vojskovanje 
med temi ter pomankanje določenega zakona nasledstva, je povzročilo, da je Bolgarija 
vstopila v štirinajsto stoletje kot senca tega, kar je bila v prvi polovici trinajstega.3 Bolgarija je 
sicer pod Teodorjem Svetoslavom doživela kratko obdobje stabilnosti ko so predvsem lahko 
osvojili nekaj izgubljenega ozemlja. V njegovem času je trgovina spet vzcvetela ter začeli so 
kovati nove kovance. Po njegovi smrti je spet sledilo obdobje politične nemoči vse do 
izvolitve Mihaela Šišmana, Vidinskega despota za carja Bolgarije. Z Bizantinskim cesarstvom 
je podpisal premirje, ločil se je s svojo dotedanjo srbsko ženo Ano in se poročil s Teodoro 
Paleolog. S tem so se odnosi s Srbijo poslabšali do te mere, da je prišlo do spopada in najbolj 
zaznamujočega dogodka, ki je diktiral moč Bolgarije za preostalo stoletje – bitka pri 

                                                 
1 Fine, The Late Medieval Balkans, 10–17. 
2 Crampton, A Concise History of Bulgaria, 24–25. 
3 Fine, The Late Medieval Balkans, 154–156. 
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Velbaždu. V tej bitki leta 1330 so Bolgari izgubili proti srbski vojski. Mihael Šišman je umrl, 
Bolgarija pa je postala od tega trenutka naprej sekundarna sila na Balkanskem polotoku.4  

Obdobje Ivana Aleksandra 
Ivan Aleksander je prevzel prestol leta 1331 po uspešni zaroti proti svojemu bratrancu Ivanu 
Štefanu. Preden je prevzel prestol je bil upravitelj Loveča.5 O tem podatku nam priča 
ohranjen zapis v Loveškem zakoniku, ki potrjuje Ivana Aleksandra kot despota Loveča.6 Car 
Ivan Aleksander je predvsem poznan v zgodovini Bolgarije, kot vladar, ki je omogočil ter 
podpiral ponovni razcvet kulture. Takoj po prevzemu oblasti je prinesel mir med Bolgarijo in 
Srbijo. Svojo sestro Heleno je poročil z Dušanom Silnim. S povezavo Srbije in Bolgarije kot 
zaveznici je lahko osvojil Mesembrijo in Anhialo, pomembni mesti na zahodni obali Črnega 
morja.7 Bolgarija je v njegovem času bila predvsem sekundarna sila na polotoku. Vse skozi 
njegovo obdobje je izgubljala politično moč in s tem tudi ozemlje. Leta 1350 se je ločil s 
svojo prvo ženo, bojda zaradi njene neumnosti, ter se poročil s spreobrnjeno Židinjo, Teodoro. 
Ivana Stracimirja je razdedinil ter postavil za svojega naslednika Ivana Šišmana. Kot 
kompenzacijo je Stracimirju podaril Vidin. Vendar so kmalu leta 1365 Madžari osvojili Vidin 
ter ustanovili banovino.8 V istih letih je izgubil še pomembna pristanišča na obalah Črnega 
morja, ki jih je pridobil pred leti, ko je nastopil na oblast. Anhialo in Mesembrijo je pridobilo 
Bizantinsko cesarstvo, med tem pa je severni del postal del nove tvorbe imenovane Dobrudja 
pod poveljem despota Dobrotice.9 Trgovska in ekonomska moč Bolgarije je bila hudo 
prizadeta. Umrl je sedemnajstega februarja leta 1371. Nasledil ga je sin Ivan Šišman, ki pa se 
je v zgodovino zapisal kot zadnji vladar Bolgarije.10  

Srebrna doba Bolgarske kulture 
Politična zgodovina Bolgarije v času Ivana Aleksandra je obdobje vpada ter izgube ozemlja. 
Pomembnejši aspekt njegove vladavine je vrhunec, ki ga je doseglo kulturno-intelektualno 
delovanje v njegovem času. Podpiral je gradnjo novih in obnovo starih samostanov in cerkva. 
Med te sodijo samostan Kilifarevo, samostan Dragolevci na gori Vitoša ter jamski samostani 
pri Ivanovu.11 Bil je zelo izobražen ter pobožen človek. Od primarnih virov za Bolgarijo v 
štirinajstem stoletju, ki so se ohranili, nam o podpori samostanov pričajo trije ohranjeni statuti 
Ivana Aleksandra, ki potrjujejo darovnice trem različnim samostanom. Med temi je tudi 
darovnica, ki priča o carjevi podaritvi vasice Hanlak Zografskemu samostanu.12  

Veliko Tarnovo je postalo središče kulturnega delovanja. Mesto je bilo zgrajeno na 
dveh hribih ob reki Jantri. Carevac je bil hrib, na katerem se je nahajala carjeva palača, 
prebivališče patriarha ter katedrala. Na drugem hribu Trapezica pa so se nahajale palače 
vodilnih velikašev ter razne manjše cerkve. Pod hriboma so se nahajale četrti namenjene 
trgovcem in obrtnikom. Pod to četrtjo se je nahajala četrt namenjena lokalnim prebivalcem, 
tujcem ter Židom.13 

V Tarnovem se je izoblikoval nov umetniški stil imenovan Tarnovska šola umetnosti. 
Ta umetniški slog je znan po svojih bogatih in živih barvah. Šlo je predvsem za freske in 
poslikave na stenah cerkva in samostanov, raznih svetnikov in carjev, ki so finančno podpirali 
le-te. Tako imamo v kostnici Bačkovskega samostana upodobljenega carja Ivana Aleksandra. 

4 Fine, The Late Medieval Balkans, 269–272. 
5 Fine, The Late Medieval Balkans, 273. 
6 Petkov, Voices of Medieval Bulgaria, 447. 
7 Fine, The Late Medieval Balkans, 274. 
8 Hébert, Hesychasm, word-weaving, and Slavic Hagiography, 68. 
9 Fine, The Late Medieval Balkans, 423. 
10 Fine, The Late Medieval Balkans, 368. 
11 Hébert, Hesychasm, word-weaving, and Slavic Hagiography, 65. 
12 Petkov, Voices of Medieval Bulgaria, 494. 
13 Fine, The Late Medieval Balkans, 436. 
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Značilna je bila poslikava v pasovih. Prvi pas je stal na podzidku, ki je bil pobarvan tako, da 
bi izgledal kot marmor. Drugi pas je po navadi upodabljal Jezusa ali pa druge osebe in 
dogodke iz biblije.14 

Pod mecenstvom Ivana Aleksandra je bilo prevedenih veliko del iz grščine v 
srednjeveško bolgarščino. Veliko verskih tekstov je bilo prepisanih, med temi razna življenja 
svetnikov, pisanja cerkvenih očetov in spisi sodobnih Bizantinskih teologov. Nastali so 
prevodi popularnih zgodb, kot sta Padec Troje ter srednjeveški Aleksander. Nastalo je tudi 
mnogo domačih del, kot so razne kronike, apokrifne zgodbe in življena različnih bolgarskih 
svetnikov, kot je recimo Teodozijevo življenje. Ivan Aleksander je med drugim tudi naročil 
izdelavo enciklopedije. Najbolj ohranjeno delo iz osebne knjižnice carja pa je Tetraevangelij 
Ivana Aleksandra. Evangelij vsebuje 366 ilustracij različnih biblijskih oseb ter podobe carja in 
njegove družine. Med dela prevedena na njegovo pobudo sodijo še Tomićev psalterij, Sofijski 
psalterij ter prevod Manasijeve kronike.15  

Veliko samostanov je postalo znanih kot središča izobrazbe. Samostani so omogočali 
nekakšno sekundarno izobrazbo. Izobraževali so se o slovnici jezika, pisanju, Bibliji ter 
drugih teoloških tekstih. Samo izobraževanje je bilo namenjeno bodočim menihom, vendar je 
bilo višje izobraževanje dovoljeno tudi laikom. V teh samostanskih šolah so učili tudi grški 
jezik. Ob zaključenem šolanju v teh samostanskih šolah je lahko oseba pridobila naziv 
gramatika.16 Beseda sama izvira iz Bizantinskega cesarja. Označevala je osebo, ki je 
pripravljala cesarske odločbe. Ta naziv se je nato preselil v Bolgarijo, le da je tukaj gramatik 
bil nekdo, ki je lahko služil kot provincialni tajnik ali pa morda celo tajnik carju.17  

Upodabljanje Ivana Aleksandra 
Vpliv Ivana Aleksandra na kulturno delovanje ter sodobne poglede nanj nam prikazujejo 
ohranjene hvalnice18 carju. V hvalnicah ga večkrat opišejo z besedo klečeči. To naj bi 
impliciralo, da izvaja car proskinezo, klečanje pred Bogom kot pravim vladarjem.19 
Uporabljajo tudi vzdevke kot so »največji«, »najbolj pravoslavni« ter »Boga izbrani«. Iz tega 
lahko razberemo, da je sodoben pogled na njega zelo pozitiven. Verjetno najbolj zanimiv 
pridevnik, ki ga izberejo za carja, pa je »knjigoljub« ali »ljubitelj knjig«. Opisan je kot 
ljubitelj in podpornik učenja. Pred Ivanom Aleksandrom se taki nazivi pojavljajo še pri carju 
Simeonu prvem. Njegova vladavina je začela prvo zlato dobo bolgarske kulture. Predvsem 
zanimivo dejstvo, ki nam prikazuje velik kulturni pomen prestolnice pa je to, da v hvalnicah 
omenjajo Veliko Tarnovo kot novi Carigrad – Novi Konstantinopel ter posledično tretji 
Rim.20 

Slika, ki jo ustvarjajo pisci o carju Ivanu Aleksandru, prikazuje, kakšna je bila takratna 
carska ideologija. Bolgarskega vladarja so oklicali za drugega Aleksandra Velikega. Največ 
ohranjenih podob kateregakoli bolgarskega carja so ravno podobe Ivana Aleksandra. Nudijo 
nam vpogled v dojemanje carja znotraj same bolgarske družbe. Sprva so ga v prvih letih 
vladanja upodabljali kot enakega Aleksandru Velikemu in bibličnemu kralju Davidu. 
Bakalova v svojem članku The Perfect Ruler in the Art and Literature of Medieval Bulgaria 
predvideva, da je bilo to zaradi njegovih vojaških uspehov v zgodnjih letih vladanja. Ta 
podoba je ohranjena v Manasijevi kroniki. V drugi polovici njegove vlade pa se tematika 

                                                 
14 »Religious Art in the Bulgarian Lands.« 
15 Fine, The Late Medieval Balkans, 436. 
16 Fine, The Late Medieval Balkans, 436. 
17 Biliarsky, Word and Power in Mediaeval Bulgaria, 347–348. 
18 Biliarsky tukaj uporabi besedo encomia. V angleščini to prevavajo kot eulogy, zato bom uporabljal besedo 
hvalnica kot prevod. 
19 Bakalova, »The Perfect Ruler in the Art and Literature of Medieval Bulgaria,« 77–78. 
20 Bilarsky, Word and Power in Mediaeval Bulgaria, 232–237. 
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spremeni. Vedno bolj se pojavlja primerjava med vladarjem in cesarjem Konstantinom prvim. 
Iz vladarja z vojaško močjo se spremeni v pobožnega zavetnika ljudstva.21  

Vera in kultura 
Na kulturno in literarno delovanje Bolgarije v štirinajstem stoletju je imelo močan vpliv 
mistično krščansko gibanje heziazem. Heziazem se na Balkanu pojavi šele s prihodom 
Gregorja Sinajskega. Gregor Sinajski je bil menih v samostanu na Sinajski gori, ki je v prvi 
polovici štirinajstega stoletja potoval na zahod. Sprva se je ustalil v samostanih na gori Atos. 
Tam je menihe začel učiti posebne mistične meditacije, katere namen naj bi bil zbliževanje 
meditirajočega z Bogom. Te meditacije so imele točno določen postopek, kjer je morala 
izgovorjena molitev sovpadati z enim vdihom in izdihom.22  

Heziazem se je v Bolgariji zares razširil šele s prihodom Gregorja Sinajskega v 
samostan pri Paroriji. Tam je nabral veliko privržencev, glavni med temi je bil Teodozij 
Tarnovski. Teodozij je prevedel veliko Gregorjevih del iz grščine v srednjeveško bolgarščino. 
Potoval je do Soluna in Atosa, nato pa je pod mecenstvom carja Ivana Aleksandra ustanovil 
samostan Kilifarevo. Ta samostan je postal pomembno središče prevajanja in literarnega 
ustvarjanja.23 Že prej navedena dela so bila po večini ustvarjena ravno v tem samostanu pod 
vodstvom Teodozija. Kar vemo o Teodozijevem delovanju prihaja iz dela, ki ga je napisal 
carigrajski patriarh Kalist, Teodozijevo življenje.24 

Krivoverstva 
Vendar pa heziazem ni bilo univerzalno sprejeto gibanje. V tem času se v Bolgariji pojavijo 
številna heretična gibanja. Povečini je šlo za posameznike, ki so pridigali neko obliko 
krščanstva, ki ni bila po normah cerkve. Med znane posameznike sodijo Teodorit, ki naj bi 
izvajal poganske rituale, kot so žrtvovanje ovc in poklanjanje pred hrastovimi drevesi;25 
solunska nuna Irena, ki naj bi bila pripadnica mesalijstva ali bogomilstva ter njena dva učenca 
Lazar in Kiril Bosota. Lazar naj bi bil adamit. Med njegova dejanja sodi tudi zavračanje 
oblačil in pridiganje potrebe po kastraciji.26 Med drugim naj bi hodil po Tarnovem nag, bučni 
list naj bi mu zakrival genitalije.27 Bosota pa naj bi zagovarjal ukinitev institucije poroke.28 
Leta 1344 je bila sklicana sinoda, ki jih je označila za bogomile ter izgnala iz Bolgarije. Če je 
šlo zares za bogomile je vprašljivo, kajti takrat so večino krivoverstev enačili z 
bogomilstvom.29  

Judje v Bolgariji 
O drugih verstvih nimamo veliko pričevanj. Poleg krščanstva poznamo v tem času samo še 
judovstvo. Judje so na tem prostoru živeli že od enajstega stoletja. Vendar se je število Židov 
znatno povečalo v dveh obdobjih. Prvič v času zgodnjega trinajstega stoletja, drugič pa v 
šestdesetih letih štirinajstega stoletja, ko so bili izgnani iz Madžarske in Bavarske. Judje so 
imeli v Bolgariji veliko prisotnost, saj je bila žena Ivana Aleksandra Teodora spreobrnjena 
Židinja. S stikom judovstva in krščanstva je moralo prihajati do sinkretizma.30 V 
Teodozijevem življenju je opisana sinoda iz leta 1360, ki je bila sklicana z namenom, da 
prepreči nadaljnji sinkretizem, združevanje krščanstva in judaizma. Poznana sta dva judovska 

                                                 
21 Bakalova, »The Perfect Ruler in the Art and Literature of Medieval Bulgaria,« 71–86. 
22 Fine, The Late Medieval Balkans, 437. 
23 Anita Strezova, The Appearance of New Iconographic Trends, 27. 
24 Fine, The Late Medieval Balkans, 439–440. 
25 Fine, The Late Medieval Balkans, 441. 
26 Strezova, The Appearance of New Iconographic Trends, 28. 
27 Fine, The Late Medieval Balkans, 441. 
28 Strezova, The Appearance of New Iconographic Trends, 28. 
29Wolski, »Autoproscoptae, Bogomils and Messalians in the 14th Century Bulgaria,« 233–241. 
30 Sinkretizem je spajanje nasprotujočih si verskih nazorov ob stiku različnih religij v skladno celoto. 
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misleca, ki sta delovala v štirinajstem stoletju v Bolgariji. Predvsem pomemben je Judah Leon 
Mosconi, Evtimijev sodobnik, ki je pisal o slovnici in o napačni interpretaciji verskih 
besedil.31  

Obdobje med leti 1371 in 1396 
Ivana Aleksandra je na prestolu nasledil Ivan Šišman, njegov sin preko Teodore. Bolgarija je 
bila razdeljena na tri politične tvorbe: Bolgarsko cesarstvo s sedežem v Tarnovem pod 
Ivanom Šišmanom, Vidinsko cesarstvo pod Ivanom Stracimirjem in Dobrudijsko 
despotovino, ki se je osamosvojila v šestdesetih letih štirinajstega stoletja ob porazu Bolgarije 
s strani Bizantinskega cesarstva.32 Kmalu po smrti Ivana Aleksandra je Bolgarija postala 
vazalna država Osmanov. Plačevati so morali poseben davek ter pošiljati vojake za turško 
vojsko. Šišmanova sestra Tamara je celo morala vstopiti v harem sultana Murada. Bolgari so 
se sicer leta 1388 poizkušali otresti turške nadvlade, vendar je poskus spodletel. Izgubili so 
nekaj ozemlja ter prisiljeni so bili odpreti meje za prost prehod turške vojske.33 Bolgarija je v 
zadnje desetletje vstopila kot nominalno neodvisna država. Turki so prosto pustošili po 
Bolgariji. Leta 1393 so Osmani napadli Bolgarijo ter zavzeli Tarnovo po trimesečnem 
obleganju. Razlog naj bi bilo odkritje skrivnih pogajanj med Ivanom Šišmanom ter 
Madžarskim kraljem Sigismundom. Leta 1396 so osvojili še Vidin. Tako je bilo konec 
Drugega bolgarskega cesarstva.34  

Evtimij Tarnovski – nadaljevanje literarne tradicije 
Kljub hitremu vpadu politične moči Bolgarije, po smrti carja Ivana Aleksandra leta 1371, se 
kulturno delovanje, ki ga je heziazem z njegovo podporo začel, ni ustavilo. Zasluge gredo 
Evtimiju Tarnovskemu. Evtimij, rojen leta 1325 v plemeniti družini, je bil učenec Teodozija 
Tarnovskega v samostanu Kilifarevo.35 Nadaljeval je tradicijo svojega učitelja ter ustanovil 
samostan Svete Trojice v bližini Tarnova pod mecenstvom Ivana Šišmana. Ta samostan je vse 
do osvojitve Bolgarije postal središče literarnega delovanja v poznem štirinajstem stoletju. 
Zgrajen pa je bil po vzoru Zografskega samostana.36  

Evtimijev prispevek literarni kulturi Bolgarije je bila njegova reforma in 
standardizacija jezika. Na novo je prevajal že prevedene tekste ter ustvaril novi literarni 
standard, ki je za svoj vzor vzel staro cerkveno slovanščino Cirila in Metoda. Želel je ustvariti 
jezik, ki bi ga uporabljali vsi pravoslavni Slovani. Ko je postal Tarnovski patriarh, je s 
podporo carja Ivana Šišmana izvajal strogo kontrolo nad kvaliteto napisanih besedil. Če niso 
bila napisana po merilih njegovega literarnega standarda, so bila ali uničena in prepovedana 
ali pa ponovno napisana.37  

Evtimij se je kot patriarh močno boril proti heretikom. Za pojav heretičnih prepričanj 
je krivil slabe prevode in napačne interpretacije grških tekstov. To je tudi eden od razlogov za, 
že prej omenjeno, jezikovno reformo, na katero se je podal. Hébert to interpretira kot 
Evtimijev poskus zbliževanja Bolgarov. Omenja, da je Evtimij velikokrat v svojih delih 
omenjal junaške uspehe prejšnjih vladarjev, kot je Ivan Asen drugi.38 Verjel je, da če bi bila 
bolgarska Cerkev okrepljena, bi lahko služila kot povezovalna sila med bolgarskimi deželami. 
Njegov strah je bil morda upravičen, saj je imel tarnovski patriarh moč le v mejah države 
Ivana Šišmana. Despota Vidina in Dobrudje sta odstranila svoji deželi izpod njegove moči ter 

                                                 
31 Fine, The Late Medieval Balkans, 449–450. 
32 Fine, The Late Medieval Balkans, 423. 
33 Fine, The Late Medieval Balkans, 406–407. 
34 Fine, The Late Medieval Balkans, 422–424. 
35 Fine, The Late Medieval Balkans, 442. 
36 Strezova, The Appearance of New Iconographic Trends, 29. 
37 Strezova, The Appearance of New Iconographic Trends, 29. 
38 Hébert, Hesychasm, word-weaving, and Slavic Hagiography, 71. 
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ju postavila pod vpliv carigrajskega patriarha.39 Bil je globoko zaskrbljen nad stanjem 
Bolgarije. Hébert tukaj navede Evtimijevo delo Življenje Ivana Rilskega. V tem delu Evtimij 
prosi svetnika naj reši Bolgare, naj pomaga carju ter naj reši Bolgarijo pred invazijo.40  

Z osvojitvijo Velikega Tarnova in dokončno pokoritvijo Bolgarije je bil sprva obsojen 
na smrt, nato pa zaprt v bačkovski samostan. Tam je umrl nekje na začetku petnajstega 
stoletja. Tam je ustanovil novo literarno šolo, katere učenci, med katere spadata tudi 
Konstantin filozof in Gregorij Tsamblak, so po njegovi smrti potovali v Rusijo ter druge 
slovanske dežele. S seboj so vzeli tekste in dela napisana v samostanih ter tako vplivali na 
nadaljnjo pravoslavno kulturo vzhodne Evrope.41  

Zaključek 
V prispevku sem predvsem želel predstaviti obdobje bolgarske zgodovine, ki je izven meja 
današnje Bolgarije malo poznano. Bolgarija štirinajstega stoletja predstavlja zanimivo 
enigmo. Je dežela skoraj neprekinjenega političnega in teritorialnega padca, istočasno pa 
dežela močnega vzpona kulturnega življenja. Intelektualno delovanje, ki ga je podpiral car 
Ivan Aleksander, nam danes omogoča vpogled v takratno carsko ideologijo, predvsem pa 
lahko iz napisanih del članov Tarnovske literarne šole, predvsem patriarha Evtimija, 
razvidimo odnose, ki so jih višje izobraženi deli družbe gojili do dogodkov znotraj Bolgarije 
ter na širšem balkanskem prostoru okoli njih, kot so heretična gibanja in vzpon Osmanov. 
Predvsem lahko o Bolgariji v tem obdobju govorimo kot o središču ponovne recepcije 
bizantinske kulture ter kot odskočni deski za ponoven sprejem le-te v sosednjih krajih. Kljub 
relativno majhnemu številu virov in literature je razvidno, da gre za obdobje, ki ga ob 
raziskovanju Bolgarije ne smemo zanemariti. 

Literatura 
− Bakalova, Elka. »The Perfect Ruler in the Art and Literature of Medieval Bulgaria.« 

Studia Ceranea, 1, (2011) 71–86.  
− Biliarsky, Ivan. Word and Power in Mediaeval Bulgaria. Leiden: Koninklijke Brill, 2011. 
− Crampton, Richard, J. A Concise History of Bulgaria. New York: Cambridge University 

Press, 2005. 
− Fine, John Van Antwerp. The Late Medieval Balkans: A Critical Survey from the Late 

Twelfth Century to the Ottoman Conquest. Deveta izdaja. Michigan: The University of 
Michigan Press, 2009. 

− Hébert, Maurice L. Hesychasm, word-weaving, and Slavic Hagiography: The Literary 
School of Patriarch Euthymius. München: Sagner, 1992. 

− Petkov, Kiril. Voices of Medieval Bulgaria, seventh-fifteenth Centuries: The Records of a 
Bygone Culture. Leiden: Koninklijke Brill, 2008. 

− Religious Art in the Bulgarian Lands, »Religious Art in the Bulgarian 
Lands,«https://michelangelo.pixel-
online.org/files/Manual_of_fine_arts/New%20Manual%2005%20bulgaria.pdf, dostop: 
december 2017. 

− Strezova, Anita. Hesychasm and Art: The Appearance of New Iconographic Trends in 
Byzantine and Slavic Lands in the 14th and 15th Centuries. Canberra: ANU Press, 
2014.Wolski, Jan M., 2014. »Autoproscoptae, Bogomils and Messalians in the 14th 
Century Bulgaria.« Studia Ceranea, 4, (2014) 233–241.  

                                                 
39 Hébert, Hesychasm, word-weaving, and Slavic Hagiography, 71–72. 
40 Hébert, Hesychasm, word-weaving, and Slavic Hagiography, 75–76. 
41 Strezova, The Appearance of New Iconographic Trends, 30. 

https://michelangelo.pixel-online.org/files/Manual_of_fine_arts/New%20Manual%2005%20bulgaria.pdf
https://michelangelo.pixel-online.org/files/Manual_of_fine_arts/New%20Manual%2005%20bulgaria.pdf


 

 
50 

 

Alan Wamberger 

»Suženjska« vojska – egipčanski Mameluki (1250–1517) 

Povzetek 
V islamskem svetu je obstajal sistem, kjer so vladarji in visoki politični mogotci urili sužnje 
za vojake. Ti sužnji so bili del islamske elite, a le malokdaj so prišli tudi oni na oblast kot 
samostojni vladarji. Ravno zato je Egipt tako poseben, saj so sužnji vodili tako upravo, kot 
vojsko v svojih vajetih in prevzeli oblast kot socialna elitna skupina in ne kot posameznik z 
njegovo »družino«. Njihov prvi vladar oziroma vodja je bila ženska in njena dinastija je 
Mamelukom prinesla sloves med islamskimi deželami ter ustvarila »suženjsko« družbeno 
elito, ki je vladala Egiptu več kot 500 let.  

Abstract 
In the Islamic world, there was a system, in which rulers and political magnates trained slaves 
to be soldiers. Those slaves were a part of the Islamic elite, but only rarely did they come to 
power as independent rulers. This is exactly why Egypt is special in this example. Because 
slaves held the administration and army in their hands, they took the power as a social elite 
group and not as a single ruler with his »family«. Their first ruler and leader respectively, was 
a woman, and her dynasty brought the Mamelukes the glory among the Islamic states, as well 
created the »slave« social elite, which ruled in Egypt for more than 500 years.  

 
Ključne besede: Mameluki, sužnji, Egipt, islam, bližnji vzhod.  

*** 
Uvod 

V tem delu bom obravnaval suženjske1 vojake v Islamu ter njihovo vladanje v Egiptu. 
Poskušal bom ugotoviti, ali je vzpon Mamelukov moč primerjati z drugimi podobnimi primeri 
oziroma kako drugačni so bili egipčanski Mameluki od drugih suženjskih dinastij. 

Za boljše razumevanje celotne teme bom prvo poglavje namenil muslimanskim 
vladarjem oziroma dinastijam, ki so vladale v Egiptu pred vzponom Mamelukov. Prav tako bo 
tudi drugo poglavje informativnega namena, saj bom razložil razliko med vojaškim in 
domačim oziroma delovnim sužnjem. Tukaj se bom dotaknil slovenskega in angleškega 
izraza »suženj« in če je le ta primeren za prevod islamskega izraza. Za boljše razumevanje 
tematike bom namenil tudi nekaj besed o izvoru vojaških sužnjev v islamskem svetu. Nato 
bom v sledečem poglavju pisal o vzponu Mamelukov na oblast, kjer se bom predvsem 
dotaknil njihove integracije v egipčanski politični sistem in kako so bili s tem postavljeni 
temelji za poznejši prevzem oblasti. Tukaj bom primerjal egipčanske suženjske vojake z 
ostalimi suženjskimi vojaki oziroma »suženjskimi« dinastijami, kot so na primer Gaznavidi in 
delhijska suženjska dinastija. Prav tako bom tukaj namenil nekaj besed Shajar al-Durr, ki kot 
oseba ženskega spola nima samo posebnega mesta med vladarji v islamski zgodovini, temveč 
je imela ključno vlogo pri prevzemu egiptovske oblasti s strani Mamelukov. Zadnje poglavje 
v tem delu bo primerjalo in omenjalo razlikovanje obeh Mameluških dinastij – Bahriti 
(Bahriyyah) in Burdžiti (Burji). 

Predmameluški muslimanski vladarji Egipta 
Prva lokalna egiptovska dinastija so bili Tulunidi in, kar je zanimivo, ustanovitelj te dinastije, 
Ahmad ibn Tulun, ni bil Arabec, temveč turški vojak v službi Abasidov, ki je ob njihovi 
šibkosti prevzel oblast v Egiptu. Že v času Ahmada je bila v Egiptu ogromna suženjska 
                                                 
1 Besede suženjski vojaki ni ravno najboljši izraz za prepadnike tega družbenega razreda, a vendar bom jaz 
uporabljal ta mednarodni izraz. Ta izrazoslovni problem je razložen poglavju; sužnji in »suženjska« vojska.  
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vojska, kjer so prevladovali Turki,2 Grki in temnopolti Nubijci. Tulunidi so vladali Egiptu 
med leti 8683 in 905.4 Druga lokalna muslimanska dinastija, ki je, prav tako kot predhodna 
dinastija, vladala Egiptu kot guvernerji, so bili Ihšididi. Ti so se povzpeli na oblast leta 935 in 
jo ohranili do leta 969. Ihšididi so bili, tako kot Tulunidi, turškega porekla, oziroma je 
ustanovitelj dinastije Muhammad ibn Tughj izhajal iz turške vojaške družine, ki je služila 
Abasidom. Po Muhammadovi smrti je prevzel oblast njegov nubijski suženj in evnuh Kafur, 
ki je bil dodeljen kot regent Muhammadovemu sinu. Kafur je bil vešč političnega vodenja in 
je to funkcijo dobro opravljal do svoje smrti. Ko je Kafur umrl, je prevzel oblast 
Muhammadov vnuk, ki je bil politično zelo šibek in je bil tako hitro odstranjen s strani 
Fatimidov.5 Leta 969 so Fatimidi osvojili Egipt in tako je prešel Egipt ponovno pod direktno 
oblast dinastije, ki ni imela le arabskega izvora, temveč se je celo sklicevala, da so bili njeni 
člani direktni potomci preroka Mohameda. Fatimidi so se videli kot potomci Mohamedove 
hčere Fatime, po kateri so se tudi poimenovali.6 S Fatimidsko osvojitvijo se ustanovi nova 
prestolnica, ki nosi ime »zmagoslavni.« Fustat tako ni več prestolnica Egipta, temveč novo 
ustanovljeno mesto Kairo – al-Qahira, torej »zmagoslavni« (the Victorius).7  

S časom so Fatimidski kalifi izgubili veliko politične moči, tako da je precej izvršilne 
in vojaške moči prešlo na vizirje. Eden izmed vizirjev je bil Salah ad-Din, ki je na zahodu 
bolje poznan kot Saladin. Po smrti zadnjega Fatimidskega kalifa, ki je umrl naravne smrti leta 
1171, je Saladin prevzel oblast v Egiptu.8  

Salah ad-Din je ustanovitelj Ajubidske dinastije, ki je bila kurdskega porekla. Saladin 
velja za zelo sposobnega voditelja in vojaškega poveljnika ter je heroj v islamskem svetu.9 
Njemu je uspelo združiti v imenu Islama Turke, Arabce in Kurde za boj proti Križarjem in ti 
so pod Saladinovim poveljstvom zavzeli pretežni del ozemlja, ki je pripadal slednjim. Po 
Saladinovi smrti leta 1193 je bilo njegovo gospostvo razdeljeno na dva naslednika, njegova 
sinova – eden je bil Al-Aziz Uthman, kateri je vladal kot sultan v Egiptu in drugi je bil Al-
Afdal, ki je gospodoval z nazivom sultana v Siriji.10 

Sužnji in »suženjska« vojska 
Beseda suženj kot socialni izraz pomeni, glede na enciklopedijo Britannica, človeka, ki je v 
lasti drugega človeka. Tega človeka se glede na zakonodajo smatra za lastnino in je prikrajšan 
pravic, katere ima povprečen svoboden človek.11 Tudi slovar slovenskega knjižnega jezika 
pravi, da je tisti, ki je označen kot suženj, brezpravna in nesvobodna oseba, ki je v lasti 
svojega gospodarja.12 Tako slovenska kot angleška terminologija ni najboljša, ki bi opisovala 
sužnja v islamu, ki pozneje služi kot vojak. Zato Pipes uporablja izraz vojaški sužnji (military 
slave), da napravi razliko med bojevnikom (warrior) in navadnim (common) sužnjem. In kot 
Pipes nadaljuje, so v islamu uporabljali izraz fata, ghulam ali mameluk za te ljudi, kar v 
nekem smislu naj bi pomenilo vojaškega sužnja, a vendar je zelo omejeno na uporabo in nima 
nekega univerzalnega imenovanja za »vojaškega sužnja.«13 Tukaj je potrebno omeniti, da 
muslimani niso nikoli tolmačili vojaške sužnje kot neko drugačno vrsto sužnjev. Po besedah 

                                                 
2 Tukaj ni mišljeno današnje Turke iz Turčije, temveč Turke kot pripadnike Túrških ljudstev. 
3 V tem delu bom uporabljal zahodni oziroma gregorjanski koledar in ne islamski koledar.  
4 Bosworth, The Islamic Dynasties, 43–44. 
5 Bosworth, The Islamic Dynasties, 45. 
6 Bosworth, The Islamic Dynasties, 46. 
7 Bosworth, The Islamic Dynasties, 46–47. 
8 Bosworth, The Islamic Dynasties, 48. 
9 »Saladin.« 
10 Bosworth, The Islamic Dynasties, 61–62. 
11 »Hellie.« 
12 »Suženj.« 
13 Pipes, Slave Soldiers and Islam, 5. 
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Pipesa se najpogosteje uporablja ime Mameluk za vojaškega sužnja v orientalistiki prav 
zaradi del Davida Ayalona. Kajti sama beseda mameluk ne pomeni samo vojaški suženj, 
temveč kot prvo pomeni katerikoli suženj – vse kar je v lasti neke osebe – kot drugo označuje 
kateregakoli belega sužnja (white slave) in kot tretje vladarje Egipta med 1250 in 1517. Prav 
tako lahko označuje egipčansko vladarsko elito med 1250 in 19. stoletjem.14 Kot je možno 
opaziti, ima označba mameluk več različnih pomenov v različnih epohah in regijah. A vendar, 
kaj točno so razlike med »vojaškim« in »navadnim« sužnjem? Prva razlika je brez dvoma ta, 
da je vojaški suženj namenjen vojaškemu služenju. Po besedah Pipesa;  

Njegove značilne lastnosti izhajajo iz dejstva, da deluje kot vojak. Od časa, ko 
začne služiti in do upokojitve, živi drugače od drugih sužnjev, saj on sodeluje v 
vseživljenjskem sistemu s svojimi lastnimi pravili in razlogi. Natančneje, 
razlikuje se od dveh drugih vrst sužnjev: od navadnih sužnjev, ki se borijo ob 
priliki in vladnih sužnjev.15  
Če je »navadni« suženj lahko bil v lasti katerekoli osebe, so si vojaške sužnje lahko 

lastili samo vodilni politični veljaki kot so vladarji, politični funkcionarji (officials) in 
provincionalni voditelji. In zato je prav selekcija le teh sužnjev bila težka, kajti vojaški sužnji, 
kot bodoči vojaki, so imeli več odgovornosti kot navadni sužnji. Ravno zaradi tega je bilo 
pomembno pri selekciji, da je suženj imel dve kvaliteti; vojaški potencial in vodljivo 
sposobnost.16 Gospodarji so tudi iskali zvestobo v svojih vojaških sužnjih. Zato so sužnji 
pogosto bili tujega porekla, kar je povečalo njihovo dovzetnost, da vstopijo v odvisnost 
njihovega gospodarja in so-sužnjev.17 Pa vendar se odpre vprašanje, ali je suženj, ki je 
oborožen in izurjen v vojaških veščinah, ter prevzame različne politične in vojaške funkcije, 
res suženj? Pipes je mnenja, da je razlika med t. i. vojaškimi in ostalimi sužnji tako velika, da 
bi resno morali razmisliti, če jih sploh lahko kličemo sužnji. Kajti kako lahko nekdo, ki je 
imenovan suženj, vladar?18 V Islamu pomeni beseda »suženj« samo status, katerega je nekdo 
imel in ne izraža njegovega trenutnega statusa.19 Z drugimi besedami, nekoč je bil suženj in 
takrat, ko so pisali o njemu, to ni bil več. Ko govorimo o vojaških sužnjih v islamskem svetu, 
brez dvoma beseda »suženj« ni najbolj primerna in pravilna.  

Vojaški sužnji imajo svoj izvor pri širitvi islama in vojnah, ki so jih izbojevali. 
Zmagovalci po navadi prejmejo ali zasužnjijo poražence. Tako je dosti poveljnikov poslalo 
sužnje kot »khums« h kalifu, kar je pripeljalo do tega, da je imel kalif številčno maso sužnjev. 
»Khums« je ena petina plena, ki pripada vladarju. Sužnji pa niso bili samo poslani kot khums 
k oblastem, temveč tudi kot davek.20 Prvi zapis, ki govori o vojaških sužnjih, je nastal med 
leti 743 in 746. V tem zapisu je govora o sužnjih, ki naj bi bili za vojaške namene. Umajadski 
guverner iz Iraka je zahteval od guvernerja, ki je vladal v Horasanu, 1000 »oboroženih in 
ujezdenih Mamelukov.«21 In če so za časa Umajadske vladavine dobivali kalifi zastonj 
sužnje, se je le to spremenilo s Abasidsko oblastjo, kjer so kalifi plačevali za svoje sužnje.22 V 
virih je zelo težko razločiti med sužnji za vojaške ali druge namene. A je vendar kalif al-
Muʿtasim prvi, ki ga lahko povežemo z naborom sužnjev turškega porekla, ki so imeli samo 
vojaški namen in od takrat dalje so vsi kalifi gradili na številu sužnjev.23 Pritok sužnjev je bil 
                                                 
14 Pipes, Slave Soldiers and Islam, 5. 
15 Pipes, Slave Soldiers and Islam, 6. 
16 Pipes, Slave Soldiers and Islam, 7–8. 
17 Pipes, Slave Soldiers and Islam, 8. 
18 Pipes, Slave Soldiers and Islam, 12–13. 
19 Pipes, Slave Soldiers and Islam, 16. 
20 Pipes, Slave Soldiers and Islam, 140–142. 
21 Pipes, Slave Soldiers and Islam, 143–144. 
22 Pipes, Slave Soldiers and Islam, 144. 
23 Pipes, Slave Soldiers and Islam, 145–146. 
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pogojen glede na časovno obdobje in so načeloma prihajali iz različnih regij. Tako so npr. 
Fatimidi rekrutirali Turke, Berbere, črnce in Slovane, medtem ko so Safavidi rekrutirali svoje 
vojaške sužnje iz Kavkaza.24 V času Abasidov je večina sužnjev izviralo iz centralne Azije, 
kakor tudi nekateri iz južnega Egipta in Sudana (temnopolti Nubijci). Tukaj je zelo 
pomembno omeniti, da niso bili vsi sužnji kupljeni; eni so bili ugrabljeni, medtem ko so se 
drugi prostovoljno pridružili v vrste vojaških sužnjev.25 Kakorkoli že, za časa Abasidov se je 
naborniški sistem vojaških sužnjev že dodobra integriral in je bil od takrat dalje del islamske 
družbe. In ko je bila ustanovljena profesionalna (plačana) vojska za svobodne ljudi, so bili 
vojaški sužnji le del te. Tukaj je mišljen prehod iz plemenske v profesionalno vojsko – iz 
bojevnikov v vojake. To naj bi imelo pričetek okoli leta 820 in od takrat dalje so bili vojaški 
sužnji urjeni, služili polni delovni čas, ter dobivali plačo. Prav tako so nosili svoje uniforme in 
prebivali v svojih prostorih – četrtih. Leta 836 so Abasidi ustanovili novo prestolnico 
Samarra, v bližini Bagdada, kamor so bili tudi premeščeni vojaški sužnji in tako dobili svoj 
»dom.«26 

Mameluški vzpon na oblast 
Ko so Mameluki leta 1250 umorili sultana Turan Shaha (Al-Muʿazzam Turanshah) in s tem 
zapečatili usodo Ajubidske dinastije, se je pričelo obdobje Mamelukov v Egiptu.27 A le kaj je 
omogočilo Mamelukom, da so lahko zasedli položaj svojih »gospodarjev?« 

Ko Mameluk zaključi s svojim vojaškim urjenjem in pridobi položaj vojaka, se njegov 
status drastično spremeni in tako Mameluki niso bili ravno sužnji, kot smo poprej ugotovili. 
Večina egipčanskih emirjev je prihajalo iz vrst Mamelukov še preden so le ti prišli na oblast. 
A to ni bilo nič drugačnega v primerjavi z drugimi vojaškimi sužnji, ki so služili drugim 
dinastijam in tam zasedali višje vojaške in celo guvernerske položaje.28 Zato leži razlog v 
sistemu, ki je bil ustanovljen s strani zadnjega resničnega Ajubidskega vladarja v Egiptu al-
Saliha. Ta novi politični sistem je dajal al-Salihu avtokratsko-centralistično oblast, katera je 
preprečevala, da bi konkurenčni Ajubidski sorodniki lahko škodovali vladarju s svojimi 
spletkami.29 Tako je ta novi sistem tudi spodkopal tradicionalno vladanje Ajubidov in tako 
zgradil enostavno povezavo in sodelovanje med vojsko in administracijo,30 kar je omogočalo 
tistim, ki držijo te položaje, možnost vladanja v primeru, če bi al-Salih umrl, kar se je tudi 
zgodilo po sultanovi smrti. Ampak zakaj je al-Salih ustvaril ta novi sistem, če je le ta lahko 
škodil njegovim naslednikom? 

Al-Salih je upravljal severne regije v času, ko je vladal njegov oče in tam je njegova 
vojska sestavljala poleg Mamelukov tudi Kurde in »Kvarizmijce« (Khwarazmians).31 Po 
očetovi smrti leta 1238 je izbruhnila državljanska vojna in al-Salih se je moral boriti proti 
svojim Ajubidskim rivalom za oblast v Egiptovskem sultanatu. Med vojaško ekspedicijo je al-
Saliha njegova 6000 glava vojska zapustila oziroma dezertirala in je tako ostal sam s svojimi 
Mameluki in z nekaj ne–mameluškimi funkcionarji. Tako je bil ujet in zaprt s strani 
njegovega bratranca al-Nasira še z dvema Mamelukoma. En od teh Mamelukov je bila 
njegova bodoča žena Shaja ral-Durr. Mameluki so ostali al-Salihu zvesti in ga čakali, da je bil 

                                                 
24 Pipes, Military Slaves: A Uniquely Muslim Phenomenon. 
25 Pipes, Slave Soldiers and Islam, 146–147. 
26 Pipes, Slave Soldiers and Islam, 149–151. 
27 Fuess, »Mamluk Politics,« 96. 
28 Pipes, Military Slaves: A Uniquely Muslim Phenomenon. 
29 Levanoni, »The Mamluks’ Ascent to Power in Egypt,« 121.  
30 Levanoni, »The Mamluks’ Ascent to Power in Egypt,« 121–122. 
31 Prepis iz teksta; Levanoni, »The Mamluks’ Ascent to Power in Egypt,« 122. Mogoče mišljeno turške 
Khorezmian ali iranske Khwarazmian. Avtorica poda v opombi francoski vir, ki je prevod arabskega vira in gre 
verjetno za napako v prevodu.  
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izpuščen iz pripora.32 Ti dogodki so brez dvoma pustili pečat na al-Salihu in tako je v času 
njegovega vladanja podaril vedno več »iqtaʿ«33 v last Mamelukom, kakor tudi visoke vojaške 
položaje kot je emir, kateri je predtem pripadal različnim etničnim skupinam. Če to 
primerjamo z Abasidi, so ti tudi imeli suženjske poveljnike34 oziroma guvernerje, kakor tudi 
skoraj vse islamske dinastije.35 Pa vendar noben drug ni predal toliko politične moči vojaškim 
sužnjem kot al-Salih. In tukaj je še ena stvar. V primerjavi z Abasidi in Fatimidi, kjer so 
vojaški sužnji bili različnega porekla in iz različnih regij (Turki, Berberi, črnci, Slovani), so 
Ajubidi večinoma rekrutirali svoje vojaške sužnje iz centralne Azije.36 A to še ne pomeni, da 
so vsi Ajubidovi sužnji pripadali isti rasi oziroma kulturni skupini. 

Z uporom Kvarizmijcev, ki so služili v al-Salihovi vojski, in njihovim porazom je 
postala moč egipčanskih Mamelukov med muslimanskimi vojskami nevprašljiva.37 Njihova 
zvestoba al-Salihu je bila poplačana, saj je le-te nagradil z najbolj častnimi političnimi 
položaji v državi.38 Tako so Mameluki pridobili in zasedli najvišje položaje v vojski in 
administraciji. To pomeni, da so bili kot večinska skupina dodobra integrirani v celotni 
državni sistem. In prav to jih razlikuje od drugih vojaških sužnjev in vladarskih dinastij 
suženjskega porekla. Gaznavidi, ki imajo suženjski izvor,39 so utrdili svojo oblast in dinastijo 
z vojaškim uporom s temm ko je Sebüktigin zavrnil Samanidsko oblast nad Gazno 
(Ghazna).40 Indijska suženjska dinastija je tudi prišla na oblast preko enega poveljnika in z 
vojaškimi boji.41 Medtem se je Horezmijska dinastija, ki ima prav tako suženjsko poreklo, 
povzpela na oblast s položaja guvernerjev.42 

Egipčanski Mameluki so delovali kot skupina pri njihovem vzponu na oblast, četudi so 
obstajale med njimi nasprotja. Več ali manj so bili združeni pod enim vodstvom in oblikovali 
suženjsko oligarhijo, katera je ohranjala sama sebe z rekrutiranjem novih sužnjev iz 
srednjeazijskih in Črnomorskih regij.43 Prvi Mameluški vodja in sultan pod katerim so se 
povezali je bila ženska. To je bila vdova al-Saliha Shajar al-Durr. 

Kot sem že omenil, Shajar je bila skupaj s al-Salihom zaprta in mogoče je prav njena 
zvestoba pripomogla, da si jo je vzel za ženo. Že v času, ko je al-Salih živel in bil na vojaških 
pohodih ali enostavno odsoten, je Shajar vodila vse kraljeve zadeve in njeni ukazi so bili 
upoštevani kot njegovi. To je bilo seveda nekaj redkega v islamu in Shajar je imela še eno 
sposobnost. Poleg dobrega vodenja države, je imela velik vpliv na vojsko in bila deležna 
njene (vojaške) podpore.44 Shajar ni bila prva muslimanska ženska vladarica, to mesto 
pripada Raziyyat al-Din iz severne Indije. Ampak v primerjavi z Raziyyat, katera je bila 
rojena suženjskemu sultanu in bila deležna dobre izobrazbe za vodenje Delhijskega 
sultanata,45 je bila Shajar samo enostavni suženj, ki ji je uspela priti iz dna do vrha hierarhije. 
To nam brez dvoma kaže, kakšne izjemne sposobnosti je posedovala.  
                                                 
32 Levanoni, »The Mamluks’ Ascent to Power in Egypt,« 122–123. 
33 Iqṭāʿ ali eqṭā' je bila koncesija prihodkov ali zemljišče, ki jo je dobil neki vojaški uradnik, a vendar se je ta 
institucija oziroma ureditev pogosto spreminjala glede na čas in prostor, tako da to ureditev ne moremo 
posploševati. Z zahodno evropskega vidika, je bil ta sistem še najbolj podoben fevdalizmu, pa vendar vseeno 
različen. Glej pod literaturo: »Eqṭāʿ« in »Iqṭāʿ«. 
34 Pipes, Slave Soldiers and Islam, 138. 
35 Pipes, Military Slaves: A Uniquely Muslim Phenomenon. 
36 Pipes, Military Slaves: A Uniquely Muslim Phenomenon. 
37 Levanoni, »The Mamluks’ Ascent to Power in Egypt,« 125. 
38 Levanoni, »The Mamluks’ Ascent to Power in Egypt,« 127–128. 
39 »Ghaznavid dynasty.« 
40 »Sebüktigin.« 
41 »Slave dynasty, rulers of India.« 
42 »Khwārezm-Shāh Dynasty.« 
43 Pipes, Military Slaves: A Uniquely Muslim Phenomenon. 
44 Levanoni, »The Mamluks’ Ascent to Power in Egypt,« 129. 
45 »Iltutmish, Delhi sultan.« 
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V času tako imenovane sedme križarske vojne (1244–1254) so križarji leta 1249 
napadli Egipt. V tem letu je zaradi bolezni umrl al-Salih in Shajar je prikrivala njegovo smrt, 
dokler ni bila prepričana, da ima dovolj vojaške in politične podpore, da postavi legitimnega 
naslednika Turan Shaha na prestol.46 Kakor viri kažejo, je obstajal spor med dvema 
interesnima skupinama. Zato naj bi Shajar delovala nelegitimno, ko je želela zavarovati 
prestol Turan Shahu. A vendar to ni počela brez lastnega interesa, saj kdor bi ustoličil 
mladega sultana, bi imel nanj močan vpliv. Tako Shajar kakor Mameluški poveljnik al-
Tawashi Jamal al-Din Muhsin sta bila del institucije al-Salihovih Mamelukov in sta želela, da 
ta skupina tudi ostane na vodilnih položajih. Turan Shah je bil zelo nestabilne narave in ni 
imel nobenega znanja o egiptovskem političnem sistemu.47 To bi Mamelukom omogočalo, da 
izvršujejo svojo oblast in vpliv. A vendar je bila še druga nasprotna skupina, ki jo je vodil 
Fakhr al-Din, eden od al-Salihovih tekmecev, ki je želel po njegovi smrti prevzeti oblast.48 
Fakhr al-Din je pripeljal Turan Shaha v Egipt in tukaj je dobro omeniti, da je bil Hasam al-
Din Ibn Abi Ali prvi, ki je že za časa življenja al-Saliha želel pripeljati Turan Shaha v Egipt, 
da bi ga varoval pred Fakhr al-Dinovim ambicijam. Hasam je podpiral Turana tudi ko ga je ta 
odpustil kot so-regenta.49 Da je Shajar izbrala sodelovanje s Fakhrirom in ne s Hasamom, je 
bilo čisto politične narave. Kajti če bi izbrala sodelovanje s Turanovim zaveznikom 
Hasamom, ne bi imela nikakršnega vpliva na mladega sultana. Ampak ker je sodelovala s 
Turanovim političnim tekmecem, je bil tako novi sultan zelo odvisen od nje, da mu Fakhr ne 
bi prevzel prestola. Fakhr je padel leta 1250, ko so Franki napadli njegovo enoto blizu al-
Mansurah in s tem odstranili velikega tekmeca. Po Fakhr al-Dinovi smrti ni bil noben 
imenovan za »atabak-a« in tako je Shajar al-Durr prevzela celotne vojaške in finančne zadeve, 
slednje je že predtem vodila.50  

Do sedaj napisano kaže, da se je morala Shajar zelo veliko naučiti od al-Saliha in 
imela dobre sposobnosti, da je vodila celotno kraljestvo. Celo ko je 1250 Turan prevzel 
prestol, je bil zelo verjetno Shajarin vpliv, da je prevzel isto politično vodenje kot ga je imel 
al-Salih – politika proti konkurenčnim Ajubidom in imenovanje ne Ajubidov na pomembne 
politične položaje. A vendar tudi mladi sultan je imel svoje ideje. Ta je želel zamenjati 
starejše Bahritske emirje, katerim je izrekel kar nekaj grozilnih besed. A prekoračil je vse 
meje, ko je zagrozil Shajar in ona je ukazala Bahritskim emirjem, da umorijo mladega sultana. 
To se je zgodilo 5. maja 1250 v vojaškem taboru pri Faris Kuru.51 S tem dejanjem je bila 
Ajubidska vladavina v Egiptu zakoličena in to je bil prikaz, kdo ima ne tako malo časa 
resnično moč v kraljestvu – kraljica muslimanov ali v arabščini; »Malikat al-muslimin.«52  

Po smrti Turana so Mameluki napravili Shajar za sultanko, kajti v očeh večine je bila 
ona legitimni vladar al-Salihovega gospostva, saj jo je al-Salih, ko je še živel, pooblastil, da 
vlada v njegovi odsotnosti in navsezadnje je bila ona mati enega od al-Salihovih sinov. 
Mameluki so videli v njej simbol in nadaljevanje al-Salihove vladavine.53 Uradno kot 
samostojni vladar je Shajar vladala le 3 mesece.54 Ker je vladanje žena tujek v muslimanski 
tradicionalni družbi, je bilo zato potrebno izvoliti sovladarja. Tako so Mameluki ponovno 
uvedli funkcijo »Atabak al-Asakir« (vrhovni poveljnik) in ga vključili v prisego sultanu. Ta 
vrsta prisege je napravila uradni status »Atabakiyya« enakovredno sultanovemu – to 

                                                 
46 Levanoni, »The Mamluks’ Ascent to Power in Egypt,« 129–130. 
47 Levanoni, »The Mamluks’ Ascent to Power in Egypt,« 130–131. 
48 Levanoni, »The Mamluks’ Ascent to Power in Egypt,« 131. 
49 Levanoni, »The Mamluks’ Ascent to Power in Egypt,« 133. 
50 Levanoni, »The Mamluks’ Ascent to Power in Egypt,« 133. 
51 Levanoni, »The Mamluks’ Ascent to Power in Egypt,« 133–135. 
52 Fuess, »Mamluk Politics,« 96. 
53 Levanoni, »The Mamluks’ Ascent to Power in Egypt,« 137. 
54 Fuess, »Mamluk Politics,« 96. 
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prikazuje, da je vojska bila del oblasti in se lahko prenese na Mameluke brez problema.55 
Mameluki so bili dodobra zasidrani na oblasti, a če bi muslimanska tradicija poznala vladanje 
ženske, bi verjetno Mameluki prihranili čas in jim ne bi bilo potrebno utrjevati sistem 
vladanja, in porabiti 10 let za vladarske eksperimente ter notranje spore.56 

Bahritski in Jamdarijski (Jamdariyyah) Mameluški emirji niso mogli na začetku 
prevzeti oblasti, saj niso imeli skupnega moškega voditelja. In prav zaradi tega so obstajala 
tekmovanja med emirji, saj je vsak hotel biti samosvoj vladar, posebej po obredu, ko je al-
Turkmani postal prvi Atabakiyya.57 Po premirju, ki je bilo podpisano po bitki pri Kura-h 8. 
aprila 1253, kjer je kalif priznal politični položaj Mamelukov v Egiptu, so Mameluki še 
dodatno utrdili svoj položaj in Ajubidski vladar Hame (Ḥamāh) je dal svojo hčerko v zakon 
Aqtayu, poveljniku Bahritov. Tako so se emirji povezali pod vodstvom Faris al-Din Aqtay-
a.58 Tukaj se vidi podobnost z Quṭb al-Dīn Aibak, ki je poročil hčerko enega od pretendentov, 
da je legitimiral svojo oblast v severni Indiji.59 Tudi Aqtay se je pričel obnašati, kot da je 
pretendent za prestol in prekoračil svoje meje, ko je rekel al-Turkmaniju in njegovi ženi in al-
Salihovi vdovi Shajar al-Durr, da zapustita palačo, ker bo on gostil njegovo Ajubidsko 
nevesto v prostorih, ki so namenjeni za princese. To dejanje je napravilo, da se je njegovo 
življenje končalo leta 1254 in v istem času so še umorili Ajubida al-Ahrafa Musa. S smrtjo 
slednjega so Mameluki prikazali, da za vladanje ne rabijo več Ajubidov, niti ne kot lutke na 
prestolu. Tako se je pričelo novo obdobje v Egiptu in obenem pričetek tekmovanja med 
različnimi Mameluškimi frakcijami.60  

Bahriti in Burdžiti 
Za časa Mameluške oblasti sta obstajali samo dve dinastiji. Bahriti so vladali med 1250 in 
1382. Njihovi nasledniki Burdžiti so vladali od 1382 do osmanske osvojitve leta 1517. Bahriti 
so dobili svoje ime po svojih kasarnah (al-Bahr), ki so bile locirane na otoku Roda (er-Rōdah) 
na Nilu. Prav tako so Burdžiti dobili svoje ime po njihovih kasarnah, ki so se nahajala v 
citadeli v Kairu (al-Burj). Prva velika razlika med obema dinastijama je njihovo nasledstvo. 
Med vladanjem Bahritov je načeloma prevladovalo družinsko nasledstvo. Medtem ko so 
Burdžiti imeli dedno nasledstvo, ki je bilo podobno staremu turškemu sistemu starešinstva 
(seniorate), čeprav Burdžiti niso bili turškega porekla.61 Druga večja razlika med dinastijama 
je bila njihova etnična pripadnost. Če so bili Bahriti povečini turški Kipčaki (Kipchaks) iz 
današnje južne Rusije, z zmesjo Mongolov in Kurdov, niso bili Burdžiti stepskega porekla. 
Burdžiti so bili primarno Čerkezi iz Kavkaza.62 

Če je obdobje Bahritov videno kot zlati čas Mameluške države, je obdobje Burdžitev 
označeno kot podaljšana faza zatona. Glavni dosežki Bahritov so bili zmaga nad križarji ter 
njihov odhod iz svete dežele, in zaustavitev prodora Mongolov,63 kar jim je dalo veliko 
ugleda. Bahriti so zgradili veliko gospostvo, ki je segalo do Kirenajke na zahodu, Nubije in 
Masave (Massawa) na jugu, in Taurusovega gorovja na severu.64 Mameluki pod Bahriti niso 
samo razširili svojega ozemlja, temveč so imeli tudi zavetništvo nad svetima mestoma Meko 
in Medino.65 Za časa Bahritskega sultana Al-Mansura (1279–1290) so se v mameluški družbi 
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pričela oblikovati gospodinjstva (households) po vzoru kraljevske družine. Ta proces je 
potekal predvsem med elitnimi družinami, posebej emirskimi. To pomeni, da so tudi oni imeli 
svoje Mameluke in so lahko bili močna opozicija.66 Burdžiti so napravili tudi nekaj 
sprememb. Ena takšnih je bila, da je celotno vodstvo države in vojske bilo izbrano glede na 
njihovo poreklo, torej Čerkezijskega,67 kar je posledično pripeljalo do tega, da na določena 
mesta niso prišli najbolj sposobni in vojaško izurjeni možje, kot je to bilo za časa Bahritov. 
Večina zgodovinarjev se tudi strinja, da je to moral biti eden od razlogov za zaton, medtem ko 
naj bi drugi razlog ležal v ekonomiji.68 

Kot že omenjeno so se v bahritskem obdobju oblikovala vojaška gospodinjstva 
(households), katera so pripeljala do tega, da so se ustvarile različne frakcije ali oligarhične 
skupine.69 Ravno te sovražne skupine so v burdžitskem času zavirale Mameluke, da ti niso 
bili zmožni voditi z Arabci varno in mirno trgovanje ter poljedeljstvo. Drugi problem, s 
katerim so se soočili Burdžiti, je bila kuga, ki je zdesetkala prebivalstvo in tako napravila 
zaton v ekonomiji. Zaključni udarec gospodarstvu so zadali portugalski napadi na trgovanje v 
rdečem morju.70 Četudi velja obdobje burdžitev kot zaton mameluške moči, so si ti vseeno 
uspeli ustvariti nekaj slovesa, ko so zavzeli Ciper leta 1426.71 

V 15. stoletju so bili Mameluki glavni sovražniki Osmanov in s smrtjo sultana Qansuh 
al-Ghuri v bitki pri Marj Dabiq leta 1516 se je mameluško kraljestvo začelo sesuvati in je bilo 
absorbirano v osmanski imperij. A četudi so izgubili svoje kraljestvo, so Mameluki v Egiptu 
obdržali svoj vpliv in praktično imeli oblast nad Egiptom še naprej.72 

Zaključek 
Mameluki v Egiptu so bili vojaški sužnji, ki so prišli na oblast, ne zato ker bi posedovali 
visoke politične položaje – kar ni bilo nič drugače od ostalih vojaških sužnjev, ki so služili 
drugim dinastijam – ampak ker so držali tako vojaške, kot administrativne položaje in bili v 
večini. Prav tako so bili dodobra povezani med seboj, četudi so med njimi obstajale različne 
skupine. In prav to jih je napravilo, da so bili drugačni od ostalih suženjskih dinastij, kajti 
ostali so več ali manj prišli na oblast preko upora ali pomanjkanja moči ter vpliva bivših 
gospodarjev v neki regiji. Omembe vredno je tudi, da so Mameluki v Egiptu ustvarili svojo 
aristokratsko elito – oligarhijo, ki je bila prisotna in imela vpliv v Egiptu vse do 19. stoletja. 

Brez dvoma lahko rečem, da je bila Shajar al-Durr prva vladarica egipčanskih 
Mamelukov in bi to mesto obdržala, če bi islamska tradicija poznala vladanje žena. A po 
drugi strani, četudi so bili imenovani drugi za vladarje, je Shajar bila tista, ki je imela vso 
oblast v svojih rokah, dokler ni nesrečno umrla.  

Bahritsko obdobje je označeno kot najboljši čas Mamelukov. Ampak jaz mislim, da ni 
ravno potrebno reči, da je burdžitsko obdobje bilo tako slabo. Seveda niso bili tako uspešni 
kot Bahriti, a vendar so imeli več internih problemov, ki so vplivali na vladanje.  

Odpre pa se vseeno nekaj vprašanj. Islamska tradicija ne pozna vladanja žena, a kako 
je bilo potem možno, da so Shajar sprejeli za vladarico, četudi samo za kratek čas? Ali je 
možno, da so sužnji pripeljali s seboj tradicijo in vplive iz svojih rodnih dežel? Kajti tako v 
Egiptu kot v Indiji, ko so bili turški sužnji na oblasti, le-ti niso imeli problema sprejeti ženske 
za vladarico. Naslednje vprašanje je, zakaj so muslimanski vladarji predali toliko moči 
vojaškim sužnjem, čeprav so ti vedeli, da bo njihov naslednik imel težave, ko jih bo ta želel 

                                                 
66 Van Steenbergen, »The Mamluk Sultanate as a Military Patronage State,« 194–197 in 202. 
67 »Mamlūk, Islamic dynasty.« 
68 »Mamlūk, Islamic dynasty.« 
69 Van Steenbergen, »The Mamluk Sultanate as a Military Patronage State,« 195–196. 
70 »Mamlūk, Islamic dynasty.« 
71 »Mamlūk, Islamic dynasty.« 
72 Bosworth, The Islamic Dynasties, 66. 
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zamenjati? Pipes pravi, da so vojaški sužnji muslimanski fenomen.73 Pa je to res? Je možno, 
da obstajajo kake povezave med kolonialnimi črnimi sužnji, katere so za vojsko uporabili 
Britanci v 19. stoletju in muslimanskimi vojaškimi sužnji? Ali so bili le-ti zato uporabljeni, 
ker ni bilo dovolj svobodnih mož? Prav isto vprašanje se odpira glede Čikunda (Chikunda) in 
vojaškimi sužnji – ali je obstajal kakšen vpliv iz islamskega sveta na portugalske 
veleposestnike v Afriki?74 Kakorkoli že, Mameluki v Egiptu so najverjetneje svojevrsten 
fenomen. 
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Mia Hočevar 

Habitus gledališčnika v 19. stoletju: Življenje slovenskih gledaliških 
ustvarjalcev med diletantstvom in profesionalizmom 

Povzetek 
Članek želi predstaviti habitus gledališčnika na Slovenskem v 19. stoletju. 19. stoletje je čas 
razvoja diletantskega gledališča na Slovenskem, ki je postopno težilo k profesionalizaciji. S 
pomočjo Bourdieujevega koncepta habitusa poskuša članek osvetlili življenje slovenskih 
igralcev in ostalih gledaliških ustvarjalcev ter nam prikazati njihov vsakdan, ki ga 
opredeljujejo njihove navade, prakse, prepričanja in okus. Članek predstavlja enega prvih 
poskusov prikaza gledališkega habitusa, ki je bil do sedaj v slovenski strokovni literaturi 
zanemarjen. 

Abstract 
In this paper I wish to present the habitus of a theatrical in Slovenian lands in the 19th 
century. 19th century was a time of development and gradual professionalization of the 
dilettante theatre in Slovenian lands. With the help of Bourdieu's concept of the habitus, this 
paper tries to shed light on the lives of Slovenian actors and other theatre creators and portray 
their everyday life, characterised by their habits, practices, beliefs and tastes. With that, this 
paper is one of the first attempts of displaying the theatrical habitus, which has so far been 
neglected in Slovenian literature. 

 
Ključne besede: gledališče, habitus, slovenski igralci, 19. stoletje, življenjski slog. 

*** 
Uvod 

Razvoj gledališča na Slovenskem je navkljub prvotnim težnjam po vzgojni in razvedrilni 
vlogi gledališča slovenski kulturi prinesel eno izmed prvih kulturnih institucij 19. stoletja, ki 
si je namerno prizadevala za profesionalizacijo igralskega poklica in uporabo slovenščine, 
očiščene nemških »spakedrank«. Gledališče je omogočilo zaposlitev otrokom obrtniških in 
trgovskih družin, ki so hlepeli po širitvi duha in pridobitvi vsaj minimalne izobrazbe, ki si je 
formalno niso mogli privoščiti, kar jim je odprlo (ozko) pot do ekskluzivne meščanske 
družbe. Igralci so hlepeli po meščanskem habitusu in ga v najboljši meri posnemali, hkrati pa 
mu s svojim specifičnim življenjskim slogom pridajali drugačne vrednote in principe, ki so 
nezadržno oblikovali poseben, različen habitus – habitus gledališčnika.  

Članek bo v želji po prikazu gledališkega habitusa izhajal iz Bourdieujevega koncepta 
habitusa, ki ga bo v praksi poskusil ponazoriti z navedbo življenjskih navad, vrednot, 
običajev, stališč in okusov. Ker se je med raziskovanjem teme izkazalo, da v strokovni 
literaturi tema gledališkega habitusa ni ali je zelo malo raziskana, članek temelji predvsem na 
analizi virov: vanjo so vključeni spomini pomembnejših slovenskih igralcev 19. stoletja 
(Nučič, Danilo itn.) in pisma gledališkega ravnatelja Frana Govekarja ter dramatika Ivana 
Cankarja v želji po vključitvi tudi ostalih gledaliških ustvarjalcev, ne le igralcev. Teoretično 
izsledke iz virov podpira ustrezna strokovna literatura (Pušić, Moravec, Gripsrud idr.). 

Članek tako poskuša bralcu čim bolj celovito predstaviti – recimo temu – življenjski 
slog in vsakdan gledališčnika v 19. stoletju, ki je sestajal kot preplet meščanskega in 
umetniškega habitusa ter ustvaril specifično družbeno polje, ki ga je javnost zaničevala, četudi 
je ljubila njegove produkte. 
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Igralci na Slovenskem: meščani ali obrtniki? 
Čeprav je večina igralcev 19. stoletja na Slovenskem izhajala iz tradicionalnega mestnega 
meščanstva, tj. otroci malih obrtnikov, nižjih uradnikov in gostilničarjev, se je zaradi 
heterogenosti strukture meščanske formacije1 njihov habitus nekoliko razlikoval od 
meščanskega, kakršnega literatura dojema kot tradicionalnega. Da se izognemo zmedi pri 
poimenovanju, bomo tradicionalno mestno meščanstvo poimenovali kot revnejši sloj 
meščanstva, buržoazijo in predstavnike svobodnih poklicev pa kot tradicionalno meščanstvo. 

Tradicionalno meščanstvo je povezovalo predvsem spoštovanje do posameznikove 
individualnosti in njegovih sposobnosti, želja po materialnem bogastvu, težnje po družbenem 
ugledu in političnem vplivu, označevanje znanja kot vrednote in seveda kultura medsebojnega 
obiskovanja ter kulturnega in družabnega srečevanja v kavarnah, gledališčih, društvih in na 
promenadi. Posebno mesto v meščanskem habitusu zaseda ideal družine, vase zaprte 
samozadostne skupnosti, ki je predstavljala »pobeg iz javne v privatno sfero, v intimnost 
meščanskega družinskega življenja.«2  

Tradicionalni meščanski habitus je predstavljal ideal tudi za revnejši sloj meščanstva, 
ki se je v veliki meri z njihovim habitusom sicer identificiral, primanjkoval pa mu je osnoven 
predpogoj, da bi lahko užival njihov način življenja – ekonomski kapital. Stalni dohodek je že 
sam po sebi predstavljal predpogoj, osnovo pa je predstavljal dohodek, ki je presegal 
eksistenčni minimum. Ta je namreč omogočal kulturno in družabno udejstvovanje ter 
negovanje ideala družine, v katerem je mati doma z otroki in jih vzgaja skladno z meščansko 
tradicijo. Revnejši sloj prebivalstva je tako tradicionalni meščanski habitus v določenih 
aspektih zgolj posnemal.3 

Slovenski igralci so večinoma izhajali iz revnejšega sloja meščanstva kot obrtniški 
vajenci. Ne le, da njihov dohodek ni presegal eksistenčnega minimuma; plačilo v gledališču je 
bilo zelo majhno in neredno ter igralcem običajno sploh ni omogočalo dostojnega življenja. 
Velikokrat se je zgodilo, da niso imeli niti za hrano.  

Pa se je večkrat pripetilo /…/, da nisem našel na ognjišču pripravljene večerje. 
Seveda: revščina. Ni bilo »cvenka« pri hiši. Včasih se mi je posrečilo iztakniti 
kakšno trdo skorjo kruha /…/. Resnično sem se je razveselil, zlasti če sem 
obenem zasledil v omari še kakšen ostanek čebule. /…/ Podobne večerje so se 
večkrat ponavljale.4 
Nučič se pogosto spominja, da je bil v igralski službi prej lačen kot sit, a pomni tudi 

izjemen dogodek, ko je bil v začetku svoje kariere za briljanten nastop izjemoma dobro 
plačan: »Ko sem prinesel domov pet srebrnih goldinarjev, se je materi orosilo oko od sreče – 
čeprav ji ni bilo všeč, da sem se posvetil gledališču.«5 Zaradi bornega plačila je bilo dodatno 
delo malone nujno. Dodaten zaslužek je bil za igralce eksistencialnega pomena, saj poleti niso 
dobivali plačila in bi tako do septembra ostali brez dohodkov. Dodaten vir financiranja so si 
našli »kot kapelniki, pisarji ali pa sestavljalci reklamnih oglasov.«6 Če so imeli srečo, so 
poleti zaslužili z gostovanji zunaj Kranjske, predvsem v Gorici, Trstu in na Hrvaškem, kjer je 
bil honorar razmeroma visok. A navkljub tveganju, ki ga je igralski poklic prinašal, so se zanj 
odločali z lahkim srcem ter obrtniško stroko postavljali na stran, saj jim je gledališče 
»obljubljalo osvoboditev iz malomeščanske ozkosti.«7 Igralci so povečini imeli zgolj 

                                                 
1 Ravnikar, »Meščanski vsakdan,« 11. 
2 Ravnikar, »Meščanski vsakdan,« 13. 
3 Ravnikar, »Meščanski vsakdan,« 14. 
4 Nučič, Igralčeva kronika, 60. 
5 Nučič, Igralčeva kronika, 65. 
6 Pušić, »Umetniki, bohemi, marginalci, izseljenci,« 79. 
7 Pušić, »Umetniki, bohemi, marginalci, izseljenci,« 78. 
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osnovnošolsko izobrazbo in se tako prav z delovanjem v gledališču seznanjali z literaturo, 
lepo izreko, modo in bontonom – vsem, kar je spadalo v pristni meščanski habitus.8 

»Kratka je bila noč, dan jo je malo podaljšal« ali povprečen dan slovenskega 
igralca v 19. stoletju 

Igralci 19. stoletja so večino svojega časa preživeli v gledališču. V 6 mesecev trajajoči sezoni, 
ki je obsegala približno 200 dni, so igralci običajno morali naštudirati čez 20 novitet. V 
primerjavi z zdajšnjimi – profesionalnimi! – gledališči, katerih repertoar obsega približno 5 
glavnih predstav (in običajno 5 manjših), je bil standard za takratne razmere neverjetno visok. 
Igralcev je bilo malo, kar pomeni, da so vsi igrali v skoraj vseh predstavah in se bili tako 
prisiljeni naučiti več kot dvajset vlog v neizmerno kratkem času. Vzrok za visoko število 
predstav na sezono se skriva v tem, da ponovitev praktično ni bilo – predstavo so igrali največ 
dvakrat (izjema je bil Cankarjev Za narodov blagor, ki so ga ponovili kar štirikrat9). V tednu 
dni so morali sestaviti novo predstavo, sicer bi oder sameval, blagajna pa se praznila. Igralec 
je tako dobil za študij vloge teden dni časa, za manjše, obrobne vloge pa samo tri dni. Zgodilo 
se je, da je igralec moral vlogo naštudirati v enem samem popoldnevu, ko je vskočil v vlogo 
namesto obolelega prvotnega igralca, ali pa ker so v zadnjem trenutku zamenjali predstavo na 
repertoarju.10 Danilo se spominja, kako so mu pri kosilu prinesli »42 strani težko vlogo 
majorja v Fritzchenu s pristavkom, da je ob 2. uri že skušnja in zvečer predstava.«11  

Konec stoletja je obisk v Deželnem gledališču narastel in s tem se je sorazmerno 
povečalo število predstav, igralcev pa ne. Igralci so si morali včasih v enem dnevu zapomniti 
tudi po 120 strani, kar se je seveda izkazalo za nemogoče. Govekar v svojih pismih benti čez 
Danila, kako da ga »ni sram, delati z neznanjem ulog vsemu podjetju sramoto.«12 A 
razumljivo je, da je njihovo znanje besedila zelo šepalo in so bili zato velikokrat povsem 
odvisni od sufliranja. Danilo opisuje, kako je neki igralec sredi predstave prenehal igrati in se 
publiki opravičil, da »ni in ni mogoče obvladati toliko teksta v treh dneh, naj mi slavno 
občinstvo to oprosti.«13 Običajno so igralci besedilo vadili doma od jutra do poznega 
popoldneva, zvečer pa se odpravili na gledališke vaje oziroma skušnje. Zaradi ogromne 
količine teksta so bile te pogosto nič kaj koristne, saj igralec ni obvladal niti polovice teksta, 
kaj šele da bi se lahko poglabljal v vlogo. Razmere so se nekoliko spremenile s prihodom 
češkega režiserja Innemana leta 1894, ki je uvedel sistem celodnevnih vaj ali sistem »treh 
storilnosti«: v dnevu so se zvrstile ali tri vaje ali dve vaji in predstava oziroma dve predstavi. 
Celodnevni sistem je sicer povečal število vaj od 5 do 20 pred predstavo in s tem pripomogel 
k boljšim nastopom, hkrati pa je večini onemogočil opravljanje dodatnega dela, kar je med 
igralci povzročalo veliko nezadovoljstvo. Skušnje so bile zato slabo obiskane in zaradi nizke 
udeležbe precej kratke.14 

Navkljub uvedbi celodnevnega sistema vaj so se igralci najraje udeleževali 
popoldanskih vaj, po katerih so nato zavili v gostilno. Slovensko gledališče je bilo posebej 
dobro zastopano v gostilni Pri belem konjičku, ki je bila v lasti Rasbergerjevega brata 
Alojzija. Tu so se zbirali slovenski igralci, režiserji, garderoberji in rekviziterji predvsem ob 
večerih, ko ni bilo skušnje, pa tudi po skušnjah in predstavah, saj je tedaj policijska ura veljala 
do polnoči. V gostilni je bilo največkrat moč srečati prav Rasbergerja in Verovška, redko pa 
so tja zahajali tudi nemški igralci. Narodno vprašanje je bilo takrat že pogosta tema pogovora 
in nemalokrat se je zgodilo, da so neuvidevnega Nemca po hitrem postopku odstranili iz 
                                                 
8 Pušić, »Umetniki, bohemi, marginalci, izseljenci,« 82. 
9 Nučič, Igralčeva kronika, 126. 
10 Pušić, »Umetniki, bohemi, marginalci, izseljenci,« 86. 
11 Danilo, Spomini, 96. 
12 Moravec, Pisma Frana Govekarja: Druga knjiga, 117. 
13 Danilo, Spomini, 94. 
14 Pušić, »Umetniki, bohemi, marginalci, izseljenci,« 86. 
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gostilne. Ob kozarcu piva ali vina so se raje družili s hrvaškimi ali češkimi igralci, s katerimi 
so budili misli o združitvi Slovanov.15 

Nasploh je obiskovanje gostilen v veliki meri krojilo gledališki habitus. Rasbergerjev 
brat Alojzij je pred gostilno Pri belem konjičku posedoval še gostilno na Židovski stezi, 
prevzel pa je tudi pivnico Auer na Wolfovi ulici, kjer sta brat Pavel in Hinko Nučič pogosto 
jedla, saj so bile cene ugodne.16 Po predstavah se je igralska druščina pogosto sestajala tudi v 
gostilni pri Kroni v Gradišču, zelo uspešne predstave pa so proslavljali z večerjami v Slonu. V 
začetku 20. stoletja je postal Verovšek zaradi vloge Blaža Mozola v Rokovnjačih tako 
priljubljen, da so ga v gostilni Maček na vogalu Cankarjevega nabrežja, kamor so slovenski 
igralci pogosto zahajali, naslikali na zaokroženo pločevinasto tablo v podobi Blaža Mozola s 
kozarcem vina v roki.17 Čez dan pa so igralci velikokrat raje kot na vajah posedali v kavarni. 
Danilo v svojih spominih opisuje, kako je vsako nedeljo posedal v kavarni Zvezda, kjer je ob 
pijači motril fante in dekleta ter presojal, ali imajo v sebi potencial za igralstvo. Stalno družbo 
so igralci tvorili tudi v kavarni Caffe im 1. Stock, nahajajoči se v hiši na Šuštarskem mostu, 
kjer so se v družbi meščanskih dam in nemških igralcev udeleževali malomeščanskih zabav. 
Neredko so zahajali tudi v kavarno Kazine, ki je sicer veljala za štab ljubljanskih Nemcev. Na 
vrtu Kazine je namreč stal velik salon, kjer so se v popoldnevih dvakrat tedensko vrstile 
plesne vaje, na katere so zahajali plesa željni mladi in stari. Na večer so v ljubljanski Kazini 
organizirali plese, ki sta jih predvsem Danilo in slavni slovenski igralec Ignacij Borštnik 
redno obiskovala, saj je »Borštnik /.../ raje pil, jaz [Danilo] pa raje plesal in tako se je to 
vzravnalo.«18 Plese so sicer prirejali tudi v Čitalnici, kjer se je »shajalo vse, kar je imelo zvok 
in ugled,«19 radi pa so zahajali tudi na maškarade.20 Kazinski večeri pa so bili med 
Ljubljančani zlasti priljubljeni, ker so se običajno nadaljevali v t. i. pariške večere, kjer so se 
ljubljanski mladci zabavali z vestalkami ljubezni. Izvoščki so vestno čakali pred Kazino, saj 
so »vsa pota vodila iz Kazine pod Rožnik in izvoščki so prav dobro poznali ta »Maison 
d'amour«, ker so vedno prevažali udeležence gor in dol.«21 Policija je bordel sicer kaj hitro 
odkrila in ga zaprla ter s tem zaključila senzacionalno ljubljansko afero.22  

Zaradi pogostega videvanja igralcev po gostilnah jim je javnost nadela oznako 
delomrznežev in »gospode, ki cele dni preseda v gostilnah in drugod.«23 V takratni 
provincialni Ljubljani so se besede hitro širile in vsako nekonvencionalno dejanje se je 
naposled znašlo v časopisih. Ti so nemalokrat pisali o nesprejemljivem vedenju igralcev, ki so 
ga po premierah »lumpali z intendanco.«24 Igralske seanse v gostilnicah so se namreč pogosto 
sprevrgle v čezmerno pitje. Govekar trdi, da se je takratni dramaturg Oton Župančič po 
preveliki količini alkohola rad »pretepal po gostilnah ter bil na en večer dvakrat aretovan.«25 
Do pijančevanj je pogosto prišlo posebno na gostovanjih, na katerih so igralce navadno 
počastili z banketom. Nučič se še posebej hudega večera spominja takole: 

Začelo se je s pivom, nadaljevalo z vinom, končalo se je s šampanjcem, ki me 
je totalno ubil, – da zopet nisem vedel, kaj delam. Drugi dan so mi 
pripovedovali, da sem nekaj časa motovilil po kavarni, a naenkrat sem vznak 

                                                 
15 Rasberger, Moji spomini, 78–79. 
16 Nučič, Igralčeva kronika, 58–60. 
17 Rasberger, Moji spomini, 84. 
18 Danilo, Spomini, 57. 
19 Danilo, Spomini, 45. 
20 Moravec, Pisma Frana Govekarja: Prva knjiga, 87. 
21 Danilo, Spomini, 58. 
22 Danilo, Spomini, 57–58. 
23 Pušić, »Umetniki, bohemi, marginalci in izseljenci,« 86. 
24 Pušič, »Umetniki, bohemi, marginalci in izseljenci,« 86. 
25 Moravec, Pisma Frana Govekarja: Prva knjiga, 85. 
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skočil na biljard in na njem zaspal kakor na postelji. /…/ Moji tovariši so vsi 
krokali do jutra.26 
Igralcem pa je navadno intendanca tedensko odobrila vsaj en prost dan, ki so ga 

velikokrat izkoristili za izlet. Nučič je bil med igralskimi kolegi poznan kot dober organizator 
izletov, saj jih je pogosto vodil naokrog, največkrat sicer v Dravlje do gostilne Pri Kovaču.27 
O raznih izletih s kolegi v pismih pa piše tudi Govekar, ki nemalokrat omeni, kako se je 
vedno našel nekdo, ki »je hotel, da bi šel z njim krokat do 4. zjutraj.«28 

Obleka naredi človeka: oblačilni stil slovenskih igralcev 
Standardi tradicionalnega meščanstva so v 19. stoletju močno vplivali na izoblikovanje 
bivanjske in oblačilne kulture revnejših slojev. Modne smernice so hitro pronicale z višjih 
slojev k nižjim in meščanske oblačilne standarde uveljavljale med revnejšimi. Če se je lahko 
še v 18. stoletju človeka na podlagi videza uvrstilo v določen družbeni sloj, postane sedaj 
vizualna informacija nezanesljiva in varljiva – mestni prebivalci (na prelomu stoletja tudi 
kmetje) želijo biti oblečeni modno in s tem zabrišejo vizualno družbeno diferenciacijo. Igralci 
od te trditve niso odstopali: v oblačilni kulturi so – z določenimi specifikami – želeli 
posnemati tradicionalno meščanstvo, a jim je pomanjkanje ekonomskega kapitala to pogosto 
oteževalo.29  

Za igralce je bilo značilno posnemanje meščanskega stila oblačenja, ki pa so mu 
pridajali individualistični, umetniški pridih: »kombinirali so oblačila in se nosili po lastnem 
okusu in tako večinoma sploh vsi umetniki.«30 Izpostavljanje lastnega okusa se je zlasti 
kazalo pri tujih igralcih (Čehih in Hrvatih), ki jih je zaposlilo Dramatično društvo. Za njih je 
bilo značilno, da so nosili obleke po najnovejši modi in jih kombinirali z dodatki, ki so 
izražali njihov osebni oblačilni okus. Pogosto pokrivalo je predstavljal cilinder. Čeravno so se 
tudi slovenski igralci fino oblačili, je tuje igralce od njih ločilo, da niso nosili brk. Večina 
slovenskih igralcev je namreč imela brke, saj je veljalo, da je bil moški »v tistih časih posebno 
pri nežnem spolu veliko bolj upoštevan, če so ga krasili brki.«31 A po prihodu tujih igralcev, 
ki so jih slovenski imeli za vzor, so si tudi domači postopoma pobrili brke. Sicer pa so se v 
glavnem trudili, da bi bili videti čim bolj elegantno. Po Rasbergerjevih besedah je v eleganci 
vedno prednjačil Danilo, ki tudi sam opisuje, da se je na obiske navadno odpravil ves 
nakodran, v rokavicah in s palico v roki.32 Ker kravat takrat še niso poznali, so nosili »binto«. 
Slovenski igralci so se sicer po vzoru slovenskega meščanstva izogibali fraku in cilindru, ki 
sta veljala za oblačilo ljubljanskih Nemcev. Poseben oblačilni stil pa je imel Borštnik, ki je 
»nosil posebno pozimi kratek zimski suknjič in z malim peresom okrašen gorenjski 
klobuček.«33 Problematično je bilo, da so bila oblačila precej draga, ekonomski kapital pa ni 
bil igralski adut. Rasberger se spominja hvaležnosti, ko mu je prof. Hubad podaril »dobro 
ohranjeno salonsko obleko, s katero sem po predelavi še dolgo let paradiral.«34 

Ekonomski vidik ni bil problematičen zgolj pri nakupu lastnih oblek, temveč tudi pri 
nakupu kostumov. Do začetka 20. stoletja je bolj ali manj veljalo, da si mora igralec sam 
priskrbeti oblačila za določeno vlogo. Deželno gledališče je sicer imelo manjšo zalogo 
kostumov, ki pa kostumografsko niso mogli pokriti vlog likov, ki so spadali v višji sloj. 

                                                 
26 Nučič, Igralčeva kronika, 81. 
27 Rasberger, Moji spomini, 123. 
28 Moravec, Pisma: Prva knjiga, 9. 
29 Ravnikar, »Meščanski vsakdan,« 14. 
30 Rasberger, Moji spomini, 62–63. 
31 Rasberger, Moji spomini, 62. 
32 Danilo, Spomini, 52. 
33 Rasberger, Moji spomini, 63. 
34 Rasberger, Moji spomini, 68. 
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Gledališka garderoba je v glavnem vsebovala historične kostume za opero in kmečke obleke 
za veseloigre. Po pogodbi je moral za dodatna oblačila poskrbeti igralec sam. Nučič opisuje 
paniko (»A frak? Kaj bo s frakom? Kje naj ga najdem?«35), ki ga je zagrabila zaradi nujnega 
nakupa fraka ob dodelitvi vloge aristokratskega lahkoživca. Zaradi borne plače si novega 
fraka pač ni mogel kupiti, zato je kupil rabljenega. Pomanjkanje denarja za gledališko 
garderobo je pestilo številne igralce, ki so zato večkrat blagajnika Dramatičnega društva 
prosili za predujem, ki pa ni bil pogosto uslišan.36 Še z večjimi problemi so se spopadale 
igralke, ki so si morale priskrbeti na lastne stroške celotno garderobo. Danilo v svojih 
spominih navaja kontrakt (pogodbo) igralke Dragoile Odijeve, v katerem je navedeno, da 
»gospodje si imajo takoimenovano francozko garderobo in potem malo garderobo /…/ – 
gospé in gospodične pa vso garderobo, izvzemši moške obleke, na svoje stroške priskrbeti.«37 

Igralci so se od tradicionalnega meščanstva razlikovali tudi po uporabi številnih 
toaletnih in lepotilnih potrebščin. Uporaba le-teh je pri ostalih ljudeh pogosto vzbujala 
začudenje in nelagodje. Danilo pomni prav nenavaden dogodek, ko mu je v drogeriji gospa 
oponesla, čemu potrebuje vse te toaletne pripomočke. Zabrusil ji je, da »Kristus se je tudi 
mazilil, zakaj se ne bi smel jaz? /…/ Kristus je bil reformator krščanskih naukov, jaz pa sem 
reformator umetnosti.«38 Igralci so bili maziljena namreč vajeni, saj je bilo maskiranje v 
gledališču del njihovega vsakdanjika. Večina slovenskih igralcev se v javnosti sicer ni 
mazilila ali zelo neopazno, Nučič pa se dobro spomni, kako mu je gospodinja pokazala vsa 
ličila, mazila in toaletne vodice, ki jih je uporabljal nemški igralec, stanujoč v isti zgradbi.39  

Kultura pomenkovanja v senci eksistencialnih problemov 
Meščanski habitus je pomembno oblikovala tudi kultura obiskovanja na domu. Meščani so se 
ob predhodni najavi radi obiskovali na domu, se pomenkovali in drobno kramljali ter svoja 
znanstva negovali tudi preko dopisovanja. Lahko bi rekli, da je bilo 19. stoletje tudi stoletje 
prijateljstva, saj se nikdar prej, niti pozneje prijatelji niso tako ljubeče naslavljali med sabo.40  

Kultura pomenkovanja in dopisovanja je bila močno razširjena tudi med gledališčniki. 
Med seboj so si veliko dopisovali, kar kažejo številna ohranjena pisma – dober primer so 
pisma gledališkega intendanta in pozneje ravnatelja Frana Govekarja in seveda slavnega 
slovenskega dramatika Ivana Cankarja, ki je bil tesno povezan z gledališčem. Cankar je 
namreč spremljal delo ljubljanskih igralcev in z določenimi režiserji stkal prijateljske vezi, ki 
so mu nato omogočale prizadevanja, da bi bile vloge v njegovih delih porazdeljene primernim 
igralcem.41 Gledališčniki so si mnogo dopisovali o najnovejših temah v svetu literature in 
gledališča, o problemih znotraj Deželnega gledališča in slovenskega časopisja, kramljali o 
zasebnem življenju in finančnih stiskah ter si nenazadnje izmenjevali vljudne in prazne 
puhlice, ki so utrjevale njihove socialne vezi.42  

A glede na vire so gledališčniki najbolj oboževali – opravljanje. Kot namreč pravi 
Govekar, »rodi vsak uspeh zavist.«43 V gledališču so se med igralci pogosto dogajale 
raznovrstne zdrahe, ki so bile največkrat plod medsebojnega ljubosumja ali prikritega 
rivalstva. Igralci so se tako med seboj radi opravljali in obrekovali ter se posledično spuščali v 
različne spore in »igralske kvante«,44 ki jim je bilo nemogoče uiti. Govekar je na primer v 

                                                 
35 Nučič, Igralčeva kronika, 70. 
36 Nučič, Igralčeva kronika, 71. 
37 Danilo, Spomini, 35. 
38 Danilo, Spomini, 69. 
39 Nučič, Igralčeva kronika, 123. 
40 Ravnikar, »Meščanski vsakdan,« 13. 
41 Moravec, »Borštnik in Cankar,« 45–53.  
42 Moravec, Pisma Frana Govekarja: Prva knjiga, 1–130. 
43 Moravec, Pisma Frana Govekarja: Prva knjiga, 128. 
44 Nučič, Igralčeva kronika, 63–64. 
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pismih rade volje obrekoval igralce in režiserje, ki so se mu zdeli nekompetentni (»/…/ da je 
Danilo veliko boljši režiser ter da je z Verovškom velik križ.«45). Nučič se denimo spominja 
blažje stigmatizacije, ki ga je doletela zaradi ubranitve obrekovanega (»Pripovedovali so, da 
sem ošaben /…/!«46), prav tako pa je po Govekarjevih besedah pozneje kolega Verovšek 
začel proti njemu rovariti – »V Ljubljani vas čakajo le intrige, sovraštvo, nehvaležnost!«47 
Govekar je bil sicer ves čas prepričan, da proti njemu spletkarijo, tako da ga je bil Ivan 
Cankar primoran pogosto miriti, češ »Pišete mi, kako vas obrekujejo. A to je naravno.«48 
Zanimivo je, da je bil Cankar velik Govekarjev zaupnik, v pismih drugim pa ga je Govekar z 
veseljem opravljal, da »mož je sam vase že prav ginljivo zaljubljen«49 in da ves čas »hruli in 
vsakega – pumpa, da nima že nikogar, s katerim bi občeval.«50 

Kadar pa se med seboj niso opravljali, so drug drugega prosili za usluge. Zaradi 
nizkega standarda, ki je igralce močno pestil in jih spravljal v eksistenčne zagate, so pogosto 
igralske kolege in znance prosili za posojila ali priporočilo, ki bi jih pripeljalo do ali ugodnega 
posojila ali kakršne koli štipendije. Govekar svoje dopisovalce pogosto prosi (bolje: jim 
veleva): »Priporočiti pa me moraš nemudoma!,«51 ostali pa so na bolj ali manj prijazen način 
poskušali priti do posojil. Blagajna Deželnega gledališča je namreč le redko dajala predujme, 
saj je povsod vladala finančna draginja. Predujme so predvsem nehali izplačevati zaradi 
zapravljivih igralcev, ki so že začetek meseca hodili po predujem, saj je bila »praksa s 
»foršusi« /…/ takrat naravnost v modi /…/ za kavarne in gostilne.«52 Zaradi praznjenja 
društvene blagajne je tako dobiti predujem postalo izjemno težko. Igralci so pri iskanju 
posojila morali biti iznajdljivi, saj se na uradniški podpis »ne posoja zdaj ničesar.«53 

Denarne težave pa so jih večkrat povedle v eksistencialno stisko. To je še stopnjevalo 
družbeno nerazumevanje umetnosti nasploh in zakoreninjen odpor do gledaliških 
ustvarjalcev. Stalne kritike v časopisih so igralce in gledališke ter ostale pisce literature 
spravljale v tesnobo in otopelost. Jezični Govekar, ki je svojim dopisovalcem sicer rad solil 
pamet, je (bivšemu) kolegu Ivanu Cankarju pogosto tožil, da »me od vseh strani zbadajo in 
psujejo – kako da ne bi začel izgubljati vere v sebe samega?«54 in da se ga polašča »neka 
malodušnost in obupanost /…/ – da bi (le) mogel izgnati iz svoje duše ali svojega srca tega 
demona!«55 Nerazumevanje javnosti je velikokrat povzročilo, da so se igralci počutili 
odrinjeni na rob, nerazumljeni in predvsem osamljeni. Govekar je pogosto tarnal, da »Vi ne 
veste, kako sem sam – brez pravih, iskrenih somišljenikov.«56 Nekateri gledališki ustvarjalci 
so se (upravičeno) počutili kot boemi – to je predvsem veljalo za gledališke pisce, kot so bili 
Govekar, Cankar in Oton Župančič, ki so zaradi razgledanosti in širine duha imeli boljši uvid 
v takratno družbeno stanje. Velikokrat so dvomili v svoje literarne sposobnosti, se spraševali, 
ali »bodo kdaj pač res kaj napravil(i), /…/ ali (so) morda premlad(i) in preotročji.«57 Cankarju 
so denimo pogosto očitali, da še ni »očiščen moralnih slabosti«58 in zato piše o dekadentnih 
ljudeh, Govekarju pa, da svoja naturalistična dela kopira iz francoskih romanov. Prijatelji žal 

                                                 
45 Moravec, Pisma: Druga knjiga, 127. 
46 Nučič, Igralčeva kronika, 64. 
47 Moravec, Pisma Frana Govekarja: Druga knjiga, 124. 
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njihovih stisk običajno niso razumeli, stanovski kolegi pa jim iz zavisti večinoma niso želeli 
prisluhniti. Gledališčniki so bili zato velikokrat paranoični, da jih obkrožajo sovražniki in da 
so v resnici povsem sami in prepuščeni zgolj sebi.59 

»Lepa beseda lepo mesto najde« – pomembnost izreke v gledališkem habitusu 
Z vzpostavitvijo šolskega sistema in porastom pismenosti se je po Bourdieuju oblikovala nova 
oblika simbolnega kapitala: kulturni kapital kot preplet kompetenc, kvalifikacij in 
sposobnosti, ki posamezniku omogočajo realizacijo kulturne avtoritete. Pri oblikovanju 
kulturnega kapitala je ključna formalna izobrazba, saj s pridobitvijo izobrazbe posameznik 
prevzame tudi poseben način oblačenja, gibanja in predvsem – govora. S pridobitvijo višje 
izobrazbe se po Bourdieuju oblikuje tudi podvrsta kulturnega kapitala, izobraževalni kapital, 
ki se izraža v posedovanju dokazil, kot so diploma, magisterij, doktorat ipd.60 

Čeravno slovensko igralstvo večidel ni imelo formalne izobrazbe, so preko igralskih 
tečajev v organizaciji Dramatičnega društva in v okviru lastnega habitusa, ki je v mnogem 
kazal podobnost tradicionalnemu meščanskemu, razvili močan občutek za pomembnost 
oblikovanja lepe in pravilne izreke. Pred vstopom v gledališče je vsak »zelo vlekel po 
iblansko,«61 česar so jih društveni profesorji poskušali odvaditi. »Iblanščina« je bila produkt 
ljubljanskega govora in nemških besed, ki jih je posebej žensko meščanstvo rado rabilo, da bi 
zvenelo pomembneje. Dramatično društvo si je prizadevalo, da bi slovenski igralci dosegli 
čim pravilnejšo stopnjo »lepe« slovenščine in bili govorno vzor tudi gledalcem. Govor je tako 
predstavljal prvi pogoj gledališke znanosti in mlajše generacije igralcev so si začele 
prizadevati za »vzgojo organa in za lepo izgovorjavo na odru.«62 Pred tem je namreč za 
pravilni govorni slog veljal nemški govorni stil, ki je se kazal kot »pretrgana govorica in hitri 
izbruh, iz portamenta prehajajoči valoviti govor v šepetanje.«63  

Ker so igralci govorili različno slovenščino (večina »iblanščino«), so kot vzor pravilne 
in lepe slovenščine profesorji priporočali gorenjsko govorico ter jo postopoma začeli 
izpostavljati kot edino pravo odrsko izreko. Igralci so zato opravljali tudi terensko delo in po 
gorenjskih vaseh poslušali pristno gorenjščino ter se jo trudili posnemati. Govor je tako postal 
mestoma preveč afektiran in poln »švapanja.«64 Za spremembe v govoru sta se na prelomu 
stoletja zelo zavzemala Etbin Kristan in Oton Županič. Jezikovne pravde so bile namreč zelo 
pogoste – najprej so »govorili na v – potem /…/ na l – pozneje /…/ celo na u.«65 V želji po 
osveščanju sta prirejala shode o pravilni in lepo zveneči slovenski izreki, četudi Danilo pravi, 
da je moralo preteči skoraj tri četrtine stoletja, preden so se zedinili, kaj je odrski jezik.66 

Zaradi pažnje, ki jo je gledališče namenjalo govoru, so igralci začeli tudi zunaj 
gledališča paziti na pravilno izreko. Pozornost, ki so jo namenjali pravilnemu slovenskemu 
govoru, se je še povečala s porastom trenj med Slovenci in Nemci, saj se je med taboroma 
manjšala toleranca za tujo besedo. Rasberger se spominja, kako so jih na gostovanju v Gradcu 
napadli Nemci, ker so jih slišali govoriti v slovenščini. To je po Rasbergerjevih besedah 
slovenske igralce še bolj podžgalo, da so se zavezali, da bodo ves čas pazili na pravilno 
slovensko izreko. Predvsem so pazili, »da ne bi nobeden spregovoril nemške besede. Z vsako 
tako spakedranko si moral plačati krajcar.«67 

                                                 
59 Moravec, Slovensko gledališče, 129. 
60 Gripsrud, Understanding media culture, 67. 
61 Rasberger, Moji spomini, 70. 
62 Danilo, Spomini, 76. 
63 Danilo, Spomini, 79. 
64 Izgovarjanje dvoustničnega V namesto trdega L pred srednjimi in zadnjimi samoglasniki. 
65 Danilo, Spomini, 83. 
66 Danilo, Spomini, 84. 
67 Rasberger, Moji spomini, 70–96. 
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Gledališče in odnos do narodnostnega vprašanja 
Ljubljana je v 70. letih 19. stoletja še vedno nosila močno nemško podobo. Ta se je izražala v 
nemških napisih na ljubljanskih trgovinah in ostalih obratih, pa tudi na ulicah je bilo 
prisluhniti slovenski besedi prava redkost. Skladno z vzponom klerikalnega tabora so se 
večala trenja med Slovenci in Nemci, v Ljubljani pa se je slovensko meščanstvo z 
ustanovitvijo liberalne stranke začelo upirati nemški prevladi, četudi so v resnici kapital 
postavljali pred narodno vprašanje.68 

Glede na pregled virov se igralci z narodnostnim vprašanjem niso preveč ukvarjali. 
Prizadevali so si sicer za slovensko izreko v javnem diskurzu, sicer pa so bolj kot 
»redoljubnim idealom sledili lastnim kozmopolitskim težnjam.«69 Z Nemci so se zapletali v 
konflikte zgolj ob predhodnem izzivanju, sicer pa je le redko prihajalo do zaostritev. Zaradi 
sobivanja pod skupno streho najprej Stanovskega in nato Deželnega gledališča so slovenski 
igralci do Nemcev imeli drugačen odnos. Nemški igralci so jim bili zaradi razvitosti 
nemškega gledališča pogosto vzor. Neredko se je zgodilo, da so si slovenski igralci pri njih 
sposojali kostume, opazovali njihov način igranja, jih v tehniki posnemali in tudi objektivno 
sprejemali njihovo kritiko. Njihova se jim je namreč zdela bolj konstruktivna od slovenske 
časopisne, saj so bili neobremenjeni s kakršnimi koli političnimi ali osebnimi interesi, da bi 
predstavo bodisi hvalili bodisi pljuvali.70 

Nučič večkrat omeni, kako je zahajal v Landestheater na ogled nemških predstav, saj 
so mu bile zelo zanimive in si je z veseljem ogledoval dunajska gostovanja.71 Predvsem 
Rasberger piše, kako so slovenski igralci obiskovali nemške predstave in celo nemški 
slovenske, saj so to dojemali kot nekakšno medsebojno šolanje.72 Zaradi diletantstva in želje 
po profesionalizaciji je Danilo »mnogo občeval z njimi in pri prvih režiserjih iskal pomoči in 
opore za moj mladi in neizkušeni talent.«73 Z nemškimi igralci so se občasno družili tudi 
zasebno po kavarnah, saj jim je bilo »društvo poleg zabave tudi šola za družabno življenje. 
Saj so bili ti člani vrlo naobraženi in elegantni ljudje izbrane forme.«74 Pa tudi nemškim 
igralcem ni bilo slovenskim težko poklonit komplimenta – Danilo se spominja, kako se je z 
njim želel seznaniti slavni dunajski igralec Zeschka, ki ga je po ogledu njegove predstave 
pohvalil in se zelo zanimal za slovensko gledališče in njegove razmere ter izpostavil, da je 
osvežujoče gledati slovenske igralce igrati v slovenskem jeziku.75 Večja trenja so se morebiti 
pojavila na prelomu stoletja, ko je bil gnev proti Nemcem in nemškutarjem že trdno usidran – 
takrat so tudi slovenski igralci nemške promenade po Zvezdi z veseljem »skrajšali in so 
morali jadrno bežati nazaj v Kazino. Velik »rešpekt« so imeli posebno pred Verovškem.«76 

Med gledališčniki je izjemoma za politično zagretega veljal Ivan Cankar, ki je pozneje 
postal tudi prepoznaven član socialnodemokratske stranke. Cankar je bil oster kritik politične 
mlačnosti in konstantnega spreminjanja političnih stališč. Samozvani »rešitelji domovine«,77 
ki so brez pravih rešitev in idej iskali Sloveniji pot izven avstrijskega primeža, so mu veljali 
za svetohlince, ki se grejo le »zabavljanje na te »proklete farje«, za resno politiko in literaturo 
pa se ne briga živa duša.«78 Cankar je svoje ideje o združitvi južnih Slovanov v skupno 
državo javno razglašal ter v svojih dramah ostro nastopal ter problematiziral vaške veljake in 
                                                 
68 Ravnikar, »Meščanski vsakdan,« 20. 
69 Pušić, »Umetniki, bohemi, marginalci, izseljenci,« 92. 
70 Pušić, »Umetniki, bohemi, marginalci, izseljenci,« 92. 
71 Nučič, Igralčeva kronika, 60. 
72 Rasberger, Moji spomini, 86. 
73 Danilo, Spomini, 30. 
74 Danilo, Spomini, 55. 
75 Danilo, Spomini, 57. 
76 Rasberger, Moji spomini, 75. 
77 Cankar, »Iz pisem Ivana Cankarja,« 21–30.  
78 Cankar, »Iz pisem Ivana Cankarja,« 20–21. 
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politično spremenljive prvake. Zadnje je najverjetneje tudi vzrok, zakaj večina njegovih 
zrelejših del ni bila v času Deželnega gledališča nikdar uprizorjena – večina jih je preveč 
zgovorno kritizirala tega ali onega »političnega prvaka polpretekle dobe /…/ in prav zaradi 
tega (je bilo) dramam domače gledališče zaprto.«79 

Zdi se, da je bila stanovska pripadnost stroki torej močnejša od narodnega vprašanja in 
političnih razprtij. K temu botruje tudi dejstvo, da sta si bila habitusa slovenskih in nemških 
igralcev veliko bližja, kot denimo habitus igralca v primerjavi s habitusom podeželskega 
veljaka, ki so bili skupaj s kmeti nosilci narodnostnega vprašanja. Predvsem pa so bili igralci 
usmerjeni kozmopolitansko s ciljem po uspehu v tujini, ki bi jim omogočil boljši 
eksistencialni standard, kot so ga bili deležni na Slovenskem.80 

Zaključek 
Gledališki habitus je tema, ki je (vsaj v slovenski) strokovni literaturi zanemarjena. 
Gledališčniki, torej igralci, režiserji, dramaturgi, pisci dramskih del in drugi, so večinoma 
izhajali iz revnejših slojev meščanstva in bili tako otroci obrtnikov, krčmarjev, trgovcev ipd. 
Revnejši sloji meščanstva so težili k posnemanju tradicionalnega meščanskega habitusa, ki pa 
za popolno realizacijo potrebuje finančni kapital, presegajoč eksistencialni minimum. Habitus 
gledališčnika se je torej v marsičem zgledoval po tradicionalnem meščanskem, zaradi 
pomanjkanja ekonomskega kapitala pa ga je v določenih potezah le posnemal in ga 
preoblikoval.  

Morebiti se razlog za nezanimanje o habitusu gledališčnika kaže ravno v tem, da je 
njihov habitus, čeravno v precej potezah specifičen, v mnogem podoben meščanskemu. Ta 
teza bi lahko potrdila tudi manko strokovne literature, ki sem jo našla za pisanje diplomske 
naloge. Profiliranje habitusa slovenskega gledališčnika v 19. stoletju je tako predvsem 
produkt natančne analize virov, tj. spominov in pisem. Prav analiza virov je pokazala 
specifike, ki so gledališki habitus razlikovale od tradicionalnega meščanskega – te so se 
najbolj kazale v drugačnem družbenem statusu, preživljanju vsakdanjika, v pažnji na pravilno 
slovensko izreko, odnosu do narodnega vprašanja in deloma tudi v oblačilni kulturi. 

Zaradi izhajanja iz nižjega dela meščanske populacije in nekonvencionalnega 
življenjskega sloga je tradicionalno meščanstvo in kmetstvo na gledališčnike gledalo z 
nezaupanjem in odporom, četudi je njihove predstave oboževalo. Te so se v Deželnem 
gledališču, nastalem po požaru Stanovskega gledališča, odvijale na točno določene dni, ki so 
pripadale slovenskemu gledališču – Deželno gledališče je namreč nudilo sobivanje 
slovenskim in nemškim igralcem. Priprave na predstave so bile večinoma kratkotrajne, saj je 
gledališče težilo k čim več novitetam in se je ogibalo repriz, za igralce pa je to pomenilo 
nemogoče kratek čas za učenje vlog. Zaradi tega je gledališki vsakdanjik navadno sestavljajo 
celodnevno učenje vloge in večerna predstava, ki je bolj ali manj temeljila na sufliranju. Po 
njej so igralci radi zašli v gostilno, kjer se je kulturno pitje večkrat sprevrglo v čezmerno 
popivanje, zaradi česar so bili pogosto na tapeti javnosti. Ta jih ni sprejemala tudi zaradi 
včasih nekonvencionalnega in mestoma umetniškega oblačenja, najbolj pa jih je odbijalo 
moško ličenje, ki je bilo na Slovenskem sicer bolj značilno za tuje igralce. Sicer pa jim je 
primerno oblačenje povzročalo hude težave, saj pogosto niso imeli denarja za nakup novih 
oblačil, kar se je predvsem kazalo kot problematično pri obvezni lastni nabavi kostumov za 
predstave. Nasploh so denarne težave gledališčnike ves čas pestile in jih pogosto spravljale v 
eksistencialne stiske, kot so tesnoba, osamljenost in malodušje. Od tradicionalnega 
meščanstva pa so se razlikovali tudi v skrbi za »lepo slovensko izreko«, pri čemer so zavračali 
»iblanščino« in se trudili z uporabo pristnega gorenjskega govora. To je seveda predstavljalo 
velik odmik od meščanske govorice, ki je bila pogosto mešanica ljubljanskih in nemških 
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besed ali pa preprosto nemščine. A navkljub zavzemanju za slovenski jezik se politično niso 
preveč udejstvovali: v času trenj med Slovenci in Nemci so se gledališčniki ukvarjali z 
narodnostnim vprašanjem bore malo. K temu je najverjetneje pripomoglo večletno in že 
tradicionalno bivanje slovenskih in nemških igralcev pod isto streho, ki jih je naučilo (vsaj 
deloma) harmoničnega sobivanja. Sploh pa je med igralci obstajalo medsebojno spoštovanje; 
predvsem slovenski igralci so pogosto gledali nemške predstave in se pri svojih kolegih učili 
načina igre ter posnemali njihove tehnike, scenografije in podobno.  

Članek tako poskuša čim bolje osvetliti habitus gledališčnika, torej njegov položaj v 
družbi, njegove navade, okus in vrednote, predvsem pa ponuja dobro začetno izhodišče v 
smeri podrobnejšega raziskovanja teme, saj ponuja osnovne smernice in podstat za 
nadgradnjo. 
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Urban Orel  

Italijansko-osmanska vojna 

Povzetek  
Članek govori o italijansko-osmanski vojni 1911–1912. Začelo se je leta 1871 z dokončno 
združitvijo kraljevine Italije in kolonialnimi težnjami, ki so sledile. V članek je vključen 
kratek pregled italijanske zunanje politike pred samo italijansko-osmansko vojno, ki oriše 
italijanske zunanjepolitične ambicije, predvsem njene teritorialne ambicije in zasledovanje 
statusa velesile. Prav te ambicije nam namreč pomagajo razumeti, zakaj je Italija med prvo 
svetovno vojno potihoma prestopila v tabor Antante in napovedala vojno dotedanjima 
zaveznicama. 

Abstract 
The article deals with the Italo–Turkish War of 1911–1912. The story begins back in 1871, 
with the final steps in the process of the unification of the Kingdom of Italy and its colonial 
aspirations. Included in the article is a brief overview of the Italian foreign policy before the 
Italo-Turkish War, that serves as an outline of the Italian foreign policy ambitions, especially 
its territorial interests and aspirations to be perceived as a great power. It is precisely these 
ambitions that help us understand why Italy, during the First World War, changed sides and 
subsequently declared war against its former allies. 

 
Ključne besede: italijansko–osmanska vojna, Centralne sile, Antanta. 

*** 
Uvod in pregled dotedanje italijanske zunanje politike 

Dne 3. 10. 1911 so se italijanski marinci s podpornim ognjem ladijskih topov izkrcali 
v Tripoliju in Bengaziju. S tem se je pričela italijansko–osmanska vojna ali kot jo pojmuje 
italijanska historiografija, italijansko-turška vojna/italijansko-libijska vojna – prva v vrsti vojn 
pred veliko vojno. Spopad med Italijo (najmanjšo od velesil) in Osmanskim cesarstvom, tako 
imenovanim »bolnikom ob Bosporju«, se je pričel. Spopad je bil kulminacija vrste procesov. 
Novonastala kraljevina Italija se je v iskanju zaveznikov leta 1875 zaradi slabih odnosov, 
carinske vojne ter diplomatskih incidentov s Francijo začela približevati Nemčiji in Avstro-
Ogrski. Zbližanje s Centralnima silama je bilo težavno, saj so predvsem zvezi z Avstro-
Ogrsko nasprotovali iredentisti v vladnih krogih, ki so bolj ali manj odkrito sanjali o osvojitvi 
Trsta in Trentinske Avstro-Ogrske. Med krizo na Balkanu leta 1875 in možnim razkosanjem 
Osmanske države so namreč v Avstro-Ogrski izbruhnila močna proitalijanska (iredentistična) 
gibanja, ki sta jih skrivoma podpihovala italijanska vlada in Guiseppe Garibaldi. Balkanski 
krizi je leta 1878 sledil Berlinski kongres, ki naj bi uredil razmere na Balkanu po rusko–turški 
vojni. Kongres je bil iz italijanskega stališča krivičen do mlade kraljevine, saj ta ni dobila nič, 
medtem ko je Avstro-Ogrska dobila v upravo Bosno-Hercegovino in s tem utrdila svoj 
položaj na Balkanu. Prav tako je leta 1878 v Italiji prišlo do zamenjave na prestolu. Viktorja 
Emanuela II. je zamenjal Umberto I., ki je bil naklonjen Centralnima silama, zaradi česar je 
Italija začasno opustila politiko iredentizma. Na kraljevo pobudo je nova vlada začela s 
pogajanji s Centralnima silama o obrambnem sporazumu, tako imenovani trojni aliansi, ki je 
bila sklenjena 20. 5. 1882. Obnovitev zavezništva leta 1887 je Italiji prinesla zagotovilo o 
vojaški podpori Nemčije v primeru vojne med Francijo in Italijo zaradi francoskih ambicij v 
Severni Afriki. Na kolonialnem področju je Italija želela večje ali manjše uspehe v Eritreji in 
Somaliji.1 

                                                 
1 Milza, Zgodovina Italije, 662–664. 



Urban Orel 

 
72 

 

Sramoten poraz italijanske vojske v prvi italijansko-abesinski vojni 1896 je začasno 
ustavil italijansko ekspanzionistično politiko v Sredozemlju in Afriki. Nikakor pa to ni 
pomenilo, da se je Italija odpovedala vsem svojim teritorialnim ambicijam in diplomatskim 
pobudam. Spet je začela pogledovati na nekdanja ozemlja Beneške republike ob vzhodni obali 
Jadranskega morja. Zaradi močne italijanske manjšine je širjenje italijanskega vpliva 
zahtevalo malo finančnih in vojaških sredstev, vendar je to zelo jezilo italijansko zaveznico 
Avstro-Ogrsko.2 Italija se je s tem kurzom zunanje politike odmaknila od trojne alianse in se 
približala Franciji, s katero je želela rešiti odprta vprašanja. Tako sta državi uredili status 
Tunizije, nato pa sta leta 1898 podpisali še trgovski sporazum. Tretji sporazum je bil tajni 
dogovor, s katerim je Francija priznala italijanski interes v Tripolitaniji, ki je zagotavljal 
nevmešavanje Francije v to območje. V zameno je Italija isto obljubila Franciji glede Maroka. 
Leta 1902 sta državi podpisali še tajni protokol, v katerem se je Italija zavezala, da bo ostala 
nevtralna v primeru vojne med Francijo in Nemčijo, v primeru, da vojne ne bi začela Francija. 
Trojna aliansa je tako obstajala le še na papirju.3 Poleg ozemelj Avstro-Ogrske je Italijo zlasti 
zanimalo ozemlje današnje Albanije, saj bi z zasedbo te dežele nadzirala Otrantska vrata in s 
tem vhod v Jadransko morje.4  

Čeprav se je Italija začasno odpovedala kolonialnim avanturam, je še vedno aktivno 
delovala na interesnih območjih v Afriki, predvsem v Etiopiji. Tako je bil leta 1897 podpisan 
nov trgovinski sporazum med Etiopijo in Italijo, istega leta pa je vojaško upravo zamenjala 
civilna pod vodstvom Fernanda Martinija v Eritreji. Italija je še vedno gojila pretenzije do 
Etiopije. Katastrofa pri Adui je italijansko vlado izučila in v naslednjih letih se je raje kot 
vojaškega posredovanja posluževala diplomacije, kjer se je precej bolje odrezala.5 To 
dokazuje leta 1906 podpisani sporazum med Italijo, Veliko Britanijo in Francijo, ki je razdelil 
Etiopijo na ekonomske interesne sfere. Poleg tega je dogovor vseboval člen, ki je določal, da 
je vsako vojaško posredovanje v Etiopiji možno le v soglasju treh držav podpisnic. Sporazum 
je sicer prepovedoval vojaško posredovanje v Etiopiji, a hkrati sta največji kolonialni sili 
Italiji priznali poseben interes glede ozemlja Etiopije.6 

Uvertura in vzroki vojne 
Na prelomu stoletja je Italija zapadla v politično, ekonomsko in socialno krizo »La cirisi di 
fine secolo« (Kriza ob koncu stoletja), ki se začne z vstajami in upori na jugu ter v štirih letih 
zajame vso Italijo. V tem nemirnem času je prišlo tudi do zamenjave na prestolu. Leta 1900 
Viktor Emanuel III nasledi v Monzi umorjenega Umberta II.7 Po kratkotrajnih vladah se je 
kot vodilna politična figura uveljavil Giovanni Giolitti, ki je premierski sedež zasedel leta 
1903. Giolitti je tako prevzel vodilno vlogo in bil v obdobju 1901–1914 v vseh vladah 
nekakšen »spiritus agens«, bodisi kot minister, premier ali zunanji vpliv na člane vlad. 
Spomin na popolno polomijo v prvi italijansko–abesinski vojni in sramote pri Adui leta 1896 
je bil še kako živ, kljub temu pa se kolonialni apetiti Italije niso nič kaj zmanjšali. Italija je 
imela na tem področju nekaj manjših uspehov, vendar so bile kakršnekoli ambicioznejše 
akcije za uveljavitev interesov v Maroku, Tuniziji in Egiptu obsojene na propad, saj ni želela 
tvegati konflikta s Francijo in Veliko Britanijo.8 Na diplomatskem parketu se je Italija 
prepustila divjemu diplomatskemu plesu in igrala v obeh taborih. Tako je sodelovala pri 

                                                 
2 Milza, Zgodovina Italije, 697. 
3 Milza, Zgodovina Italije, 670. 
4 Milza, Zgodovina Italije, 697. 
5 Novati, L’Africa d’Italia, 94. 
6 Novati, L’Africa d’Italia, 94. 
7 Milza, Zgodovina Italije, 672–673. 
8 Milza, Zgodovina Italije, 697–687. 
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obnovitvi trojne alianse v letih 1907, 1912, 1913 ter hkrati izboljševala odnose s Francijo. 
Napovedovala se je nova faza italijanskega kolonialnega širjenja.9 

Kam pa se širiti? Razen Etiopije so bila vsa ozemlja v Afriki že zasedena. Tako je 
Italija začela pogledovati proti ozemljem, ki si jih je vsaj formalno lastil »bolnik ob Bosporju« 
– Osmanska država. Že leta 1908 se je govorilo, da si je Italija za tarčo izbrala Libijo, 
natančneje Tripolitanijo, kjer je sicer živelo kakih 1000 zelo aktivnih in glasnih italijanskih 
kolonistov, ki so bili del tako imenovanega »miroljubnega prodiranja« v Tripolitanijo. Te 
aktivnosti je denarno močno podpirala Banca di Roma, ki je z vladno podporo leta 1907 
odprla svojo podružnico v Tripoliju. Leta 1905 je dobila koncesije za rudarstvo in doma 
pričela aktivno propagando o količini in raznovrstnih dobrinah, ki se nahajajo v Libiji. Da teh 
fantomskih rudnih bogastev v tej prazni neprijazni puščavi ni bilo mogoče najti, je bilo moč 
prebrati v poročilu britanskega geologa, ki je v Libiji leta 1909 preučeval možnosti za 
judovsko naselbino.10 Kljub tej nevšečnosti pa je banka kmalu nadzorovala sektorje 
gospodarstva na tem področju Osmanske države, kar je sprožalo nelagodje pri turških 
nacionalistih (Mladoturkih), zbranih v Komite za enotnost in napredek (CUP), ki niso želeli 
vmešavanja tujih sil v svojo domovino in so, na jezo Italije, tej banki prepovedali nakupe 
zemljišč v Tripoliju in okolici.11 Italijo je prav tako jezilo velikopotezno podeljevanje 
koncesij nemškim podjetjem na račun italijanskih.12 Vzrokov za vojno torej ni manjkalo, 
prihajajočo nevihto so do neke mere napovedale aktivnosti italijanskega konzulata v Tripoliju, 
ki je po navodilih vlade navezal stike z nezadovoljnimi arabskimi plemeni in netil spore med 
njimi in osmanskimi oblastmi.13 Poleg tega je Visoko porto upravičeno skrbela gradnja 
italijanskega mornariškega oporišča v Tarantu, ki je pomenila premik delovanja italijanske 
mornarice iz tradicionalnih pristanišč na severu polotoka – Genove, Spezie in Benetk ter 
posredno povečanje italijanskega zanimanja za Afriko in nadzora nad Sredozemljem.14  

Vojna z Osmansko državo je bila tako le še vprašanje časa, vzroki pa so se kopičili. 
Hude nočne more ji je povzročalo povečanje zanimanja vlad Velike Britanije in Francije za 
plovne poti ob obali severne Afrike. Odločilen pospešek pripravam na vojno pa je dala 
francoska zasedba Maroka 1911, Agadirska kriza in Agadirski puč. Italijanska vlada je torej 
morala ukrepati, saj se za nobeno ceno ni želela odpovedati pravici do Libije, ki so ji jo 
velesile potihoma »de facto« že priznale.15 Časovni okvir italijanskega vojaškega 
posredovanja so pogojevala različna stališča glede potencialnega položaja Osmanske države v 
trojni aliansi ter nemške aktivnosti v času Agadirske krize, kjer je Nemčija jasno pokazala 
interes po prostranstvih v Severni Afriki.16 Vse to je italijansko vlado na čelu z Giolittijem 
vedno bolj skrbelo. Sam Giolitti je sprva ostro nasprotoval italijanskim kolonialnim 
ambicijam.17 Vse glasnejše javno mnenje, ki se je krepilo okoli raznih nacionalističnih skupin 
in se napajalo iz idej, ki so jih širila razna občila, je igralo odločilno vlogo, da se je italijanska 
vlada zganila in povlekla odločilni korak. Angažma nasprotnikov posredovanja je bil v 
primerjavi z nacionalističnim diskurzom zanemarljiv. Vlada je kaj hitro spoznala, da bi ta val 

                                                 
9 Milza, Zgodovina Italije, 672–673. 
10 Smith, Modern Italy, 242. 
11 Hanioglu, A Brief History, 168–169.  
12 Smith, Modern Italy, 243–244. 
13 Smith, Modern Italy, 244. 
14 Smith, Modern Italy, 242. 
15 Milza, Zgodovina Italije, 698; Clark, The Sleepwalkers,177. Podobno kot Milza tudi Clark meni, da so Italijo k 
ukrepanju spodbudile sile Antante.  
16 Labanca, Oltremare, 112. 
17 Caccamo, »Italy, Libya and the Balkans,« 21–40. Avtor kot ključ za razumevanje poteka dogodkov navaja 
korespondenco med italijanskim zunanjim ministrom San Gulianijem in premierjem Giolittijem poleti 1911. 
Korespondenca razkriva razvoj dogodkov, reakcije ter razmišljanja italijanskega premierja in italijanske politike. 
Ferraioli, Politica e diplomazia in Italia, 403–413. 
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nacionalizma lahko ogrozil javni red in mir v državi, zato bi ga bilo pametneje usmeriti v 
kolonialne ambicije.18 Do leta 1911 je propaganda v italijanski zavesti zasidrala podobo 
Libije kot nekakšnega El Dorada, trg je bil poln raznih publikacij s tematiko kolonije kot 
obljubljene dežele.19 Javnost je kot odgovor na to zahtevala bolj aktivno in odločno ukrepanje 
zunanje politike glede Libije. Giolitti je v strahu pred nemiri, padcem vlade in možnostjo 
poraza na volitvah menil, da bo z odločno akcijo na svojo stran pritegnil nacionaliste in 
večinski del volilnega telesa.20 

Italijansko-osmanska vojna 1911–1912 in priključitev Libije 
Potrebno je bilo le še najti »casus belli« in Giolitti ga je našel v zavrnitvi italijanskega 
predloga, da bi Osmanska država obdržala nekaj privilegijev v Tripoliju, v zameno pa bi 
priznala italijansko upravo nad deželo.21 Temu vzroku se je kaj hitro pridružila ideja o 
civilizacijski misiji Italije. Italijanska vlada je na Visoko porto 27. 9. 1911 naslovila ultimat z 
zahtevo, da ji odstopi Libijo. Osmanske oblasti so pokazale pripravljenost za pogajanja, toda 
Giolitti se ni pustil prepričati. Italijanski politični vrh se je zavedal mednarodne situacije in 
predvideval, da bo vsako odlašanje ponudilo možnost italijanskima zaveznicama Nemčiji in 
Avstro-Ogrski, da predlagata kompromisno rešitev in posredujeta med sprtima državama, kar 
je Nemčija kasneje tudi storila, saj je želela Osmansko cesarstvo navezati nase. V situaciji, ko 
je Italija zaradi Libije že imela razgrete odnose s Francijo in Veliko Britanijo, je bilo zadnje, 
česar si je želela, konflikt z Nemčijo, zato je le 48 ur po izteku ultimata sledila zavrnitev 
pogajanj in takojšnja vojna napoved.22 

Italijansko-osmansko vojno bi lahko razdelili na tri faze. Prva faza vojne se je začela 
3. 10. 1911, ko so po izkrcanju in hitri zasedbi obalnih mest Tripolija, Bengazija in Tobruka 
italijanske čete ob podpori topništva in mornarice brez težav pregnale osmanske sile v 
notranjost dežele, kjer so se Osmanom pridružila arabska plemena. Italijanski prodor je tako 
zastal, vojaške enote pa so ostale v kritju ladijskega topništva.23 Že v tej fazi se je, tako po 
mnenju Hanioglu, Sükrü M., kot po mnenju Georgea Stephensa, pokazalo, kako se bo vojna 
končala. Neizpodbitno dejstvo je, da je bila mornarica v tem konfliktu odločilen faktor, 
močnejša in modernejša italijanska mornarica je gospodovala na morju, osmanska pa je bila 
bolj kot ne za okras.24 Dva tedna po izkrcanju so Italijani nadzirali obalna mesta in ozek 
priobalni pas. V tem stanju jih je pri Tripoliju 23. 10. 1911 presenetil osmanski protinapad in 
prodor na Sciara Sciati (področja okoli Tripolija), kasneje pa še vrsta zased. Del italijanske 
vojske se je razbežal in predal, sledila pa so poročila o osmanskih pobojih italijanskih 
                                                 
18 Del Boca, Gli Italiani in Libia, 62–63. Del Boca v poglavju posvečenem italijanskem nacionalizmu in 
javnemu mnenju svoje ugotovitve predstavi na podlagi analiz raznih kolonialnih časopisov in glasil ter poročanju 
osrednjega časopisja. 
19 Smith, Modern Italy, 243. Smith pripomni, da je kolonialistična propaganda dosegla vrh leta 1911, ko je luč 
sveta dočakala knjiga o Libiji s pomenljivim naslovom Our promised Land.  
20 Milza, Zgodovina Italije, 698. 
21 Hanioglu, A Brief History, 168. 
22 Caccamo, »Italy, Libya and the Balkans,« 29. Avtor se na tem mestu sklicuje na dokumente italijanske 
diplomacije pod imenom »I Documenti Diplomatici Italiani« okrajšano DDI v tem primeru: DDI, vols. 7 and 8, 
docs. 230, 244, 245, 250, 251, 256, 259, 261. Smith, Modern Italy, 245 navede, da je ultimat trajal le 24 ur. 
23 Labanca, Oltremare, 114–115. 
24 Stephenson, A Box of Sand, pog. 4. Avtor na tem mestu analitično predstavi podobo obeh mornaric. Posebej 
poudari, da mornarici udeleženih strani še nista posedovali ladij tipa dreadnought. Osmanska mornarica je v 
procesu modernizacije dve ladji tega tipa naročila v Veliki Britaniji, leta 1914 pa je prejela le eno; Italija pa je 
imela v gradnji štiri ladje tega tipa. Avtor se naslanja na naslednja dela: Handan Nezir Akme e, The Birth of 
Modern Turkey: The Ottoman Military and the March to World War I, London: Tauris 2005, 112. Lawrence 
Sondhaus, Naval Warfare, 1815–1914. Abingdon; Routledge, 2001, 220. Robert Gardiner in Randal Gray (Eds.), 
Conway’s All the World’s Fighting Ships, 1906-1921 Annapolis: MD; Naval Institute Press, 1985, 391. M J 
Whitley, Battleships of World War Two: An International Encyclopaedia Annapolis: MD; Naval Institute Press, 
1998, 237. 
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vojakov. Pri tem se je kaj hitro skoval odnos Italijanov do tako imenovanega »drugega«. 
Muslimani, predvsem pa arabski borci, so v italijanski zavesti dobili status verskih fanatikov, 
nehvaležnežev, vohunov ter zarotnikov proti italijanskim četam, ki so jih prišle osvobodit 
izpod osmanske nadvlade. Spopad je torej dobil razsežnosti nekakšne ekspedicije dedinje 
rimskega imperija proti neciviliziranim barbarom. Odnos do muslimanov se je po uporu 
arabskih plemen še poslabšal. Italijanska vojska se je namenila odpor zlomiti s terorjem; 
začelo se je rušenje vasi, poboji prebivalstva in izsekavanje dreves.25 V tistem trenutku je 
Nemčija še drugič predlagala kompromis, ki ga je italijansko vodstvo zavrnilo, saj je menilo, 
da mora po polomu v Etiopiji z odločilno vojaško zmago rešiti italijansko čast, sebi in svoji 
državi pa povrniti nekaj prestiža. Sovražnosti so se torej nadaljevale. 4. 11. 1911 je kralj 
Viktor Emanuel III. izdal kraljevi odlok, ki je razglasil priključitev Libije k Italiji. S tem naj bi 
se začela druga faza vojne. Razglasitev priključitve nikakor ni pomenila nadzora nad celotnim 
ozemljem nove kolonije. Začela se je leto dni trajajoča gverilska vojna, upori posameznih 
plemen pa so s prekinitvami trajali vse do dvajsetih let dvajsetega stoletja.26 Vojna v Libiji je 
bila tudi vojna tehnologij. V napadu na Tripoli so prvič v zgodovini sodelovala vojaška letala, 
družbo na nebu so letalom delali še cepelini. Obe sredstvi je vojska uporabljala za izvidništvo 
in bombardiranje sovražnih položajev ter ustrahovanje civilnega prebivalstva.27  

V tej situaciji je Italija poizkušala čimprej izsiliti mirovni sporazum z Osmansko 
državo. Začela se je torej tretja in zadnja faza konflikta. Italijansko vojaško vodstvo je vojne 
operacije mornarice razširilo v vzhodno Sredozemlje in Rdeče morje.28 Italijanska mornarica 
je tako 25. 2. 1912 obstreljevala Bejrut v Libanonu, italijanski marinci so se 4. 5. 1912 
izkrcali na Rodosu in Dodekanezu,29 junija pa je del italijanske mornarice poizkušal zasesti 
Dardanele.30 Italija je morala hiteti, saj je se je zaradi italijanskih manevrov začela krhati 
trojna aliansa. Avstro-Ogrska je bila nejevoljna zaradi italijanskih uspehov v Egejskem morju 
in potencialnega italijanskega nadzora nad Dardanelami, Nemčija pa je v Osmanski državi 
videla potencialno zaveznico. Zaradi situacije, predvsem na področju Dardanel, so bili 
zaskrbljeni tudi v Veliki Britaniji in Rusiji, zelo pa so se poslabšali tudi odnosi s Francijo.31 

Lusannski sporazum 
Situacijo so nazadnje razrešile razmere na Balkanu. 8. 10. 1912 je izbruhnila prva balkanska 
vojna, v kateri so se zaveznice Grčija, Srbija, Črna Gora in Bolgarija bojevale proti Osmanski 
državi in jo skoraj popolnoma izrinile z Balkanskega polotoka.32 Osmanska država se je tako 
znašla v obupnem položaju in je italijansko vlado prosila za premirje, ki je bilo v tajnosti 
podpisano 15. 10. 1912 v Ouchynu, mir je bil dokončno potrjen 18. 10. 1912 z Lusannskim 
sporazumom. Visoka porta ni neposredno priznala italijanske nadoblasti nad zasedenimi 

                                                 
25 Smith, Modern Italy, 246. 
26 Labanca, Oltremare, 116. 
27 Clark, The Sleepwalkers, 175. 
28 Labanca, Oltremare, 116–117. 
29 Stephenson, A Box of Sand, pog. 14. Ekstaza lokalnih grških nacionalistov se je hitro spremila v frustracijo. Le 
nekaj tednov zatem so grške sile v I. balkanski vojni zasedle večino preostalih otokov v Egejskem morju. Na 
otokih pod italijansko zasedbo so izvedli plebiscite za združitev z Grčijo a italijanske oblasti so to preprosto 
ignorirale. Navdušenje otoškega grškega prebivalstva nad Italijani, kot osvoboditelji izpod osmanske nadvlade, 
je bilo torej bolj kratkega diha. Avtor se v prvi vrsti naslanja na: Dr Skevos Zervos and Paris J Roussos, The 
Dodecanese: Resolutions and Documents concerning the Dodecanese 1912–1919. 
30 Novati, L’Africa d’Italia, 128. Avtor se kar se tiče pregleda delovanja italijanske mornarice v tem konfliktu 
poslužuje: Manfroni, C. Guerra Italo-turca, cronistoria delle operazioni navali, 2. voll. Roma: Stabilimento 
poligrafico editorale romano, 1926.  
31 Stephenson, A Box of Sand, pog. 12. Osmanska država je grozila s zaprtjem ožin za trgovske ladje. Na pritisk 
velesil je le okrepila obrambne pozicije in postavila nekaj podvodnih minskih polj in določila poseben koridor po 
katerem so ladje smeli pluti. Zaradi varnosti ladje, do odstranitve min niso smele pluti ponoči.  
32 Montanelli, Storia d'Italia 1861 1916 Vol. 6, 413–414. 
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ozemlji in si je uspela izboriti določene koncesije. Tako je sultan formalno ostal verski 
poglavar muslimanov, ohranil je nekaj sodne oblasti in političnega vpliva v Tripolitaniji in 
Kirenajki, dejansko pa sta bili pokrajini priključeni Italiji. V zameno je Italija odplačala del 
osmanskega nacionalnega dolga, začasno pa sta ji pripadla tudi Dodekanez in Rodos.33 
Zgodovinarji se glede mirovnega sporazuma strinjajo v tem, da je bil nejasno napisan.34 
Vendar so mnenja oporečnikov kaj malo vplivala na sprejetje sporazuma v parlamentu 26. 11. 
1912. Ob tej priložnosti je premier Giolitti dejal, da sporazum »nedvomno pomeni Italijansko 
suverenost nad Libijo.«35 

Posledice vojne  
V svoji monografiji The Sleepwalkers, how Europe went to war in 1914 je Christopher Clark 
zapisal, da je italijansko-osmanska vojna, kljub temu, da je povzročila pomembne pretrese na 
mednarodnem diplomatskem in političnem prostoru, danes večinoma pozabljena. Neposredna 
posledica italijanskega napada in posledična okupacija naj bi bila po Clarkovem mnenju eden 
od izvorov porajajočega arabskega nacionalizma. Nadalje je postavil vprašanje, ali je bila 
glede na dejanja Italija sploh še članica Centralnih sil. Italijo so k napadu spodbudile sile 
Antante, italijanski poseg pa je jasno pokazal razpoke in nesoglasja v zavezništvu. Nadalje je 
italijanska vojna z Osmansko državo povzročila dodatno nestabilnost na Balkanu, za 
opozorila svojih zaveznic pa se Italija ni zmenila. Kljub temu, da je leta 1912 obnovila 
zavezništvo z Nemčijo in Avstro-Ogrsko, je bila Italija ujeta med Centralnima silama in 
Antanto. Za tem se je skrival še pomembnejši dejavnik: v napadu na Libijo je imela Italija 
bolj ali manj podporo vseh evropskih sil, kar dokazuje, da je proosmanska koalicija 
razpadla.36 

Vojna za Osmansko državo ni bila katastrofalna v smislu izgube ozemlja, kot sta bili 
denimo balkanski vojni, je pa razkrila vse težave pri obrambi cesarstva. Kot posebej pereča se 
je pokazala nemoč osmanske mornarice. Italija je svojo nadvlado nad Sredozemljem in 
Rdečim morjem dodobra unovčila. Posledično je Osmanska država spoznala, da za nadaljnjo 
obrambo potrebuje moderno mornarico, ki terja zanjo težko dosegljive finančne vložke. Prav 
tako je spoznala, da se bo morala za svoj nadaljnji obstoj nasloniti na eno od velesil, zaradi 
česar se je naslonila na Nemčijo v prvi svetovni vojni. Lekcije iz italijansko-osmanske vojne 
so se le še utrdile v obeh Balkanskih vojnah.37  

Po zaključku te afriške avanture je kraljevina Italija močno povečala svoje kolonialne 
posesti, uspehi so dvignili splošno italijansko moralo, nacionalisti pa so bili pijani od ponosa. 
Zdelo se je, da je uspešna vojna končno izbrisala težke travme, ki so se v italijanski zavesti 
vlekle še iz prve italijansko-abesinske vojne.38 Da bi olajšali upravo novih ozemelj so leta 
1912 v Rimu ustanovili Ministrstvo za kolonije. Vendar je glamur imperija skrival mnoga 
neprijetna presenečenja. Italija namreč ni prav dobro vedela, kaj naj z novo kolonijo počne.39 
V nacionalistični propagandi se je tako željeni prostor, v katerega bi lahko Italija izpraznila 
presežek svojega prebivalstva, izkazal za čisto farso. Tako kot preostale italijanske kolonialne 
                                                 
33 Novati, L’Africa d’Italia. 129. 
34 Stephenson, A Box of Sand, pog. 14. Stephenson citira italijanskega zgodovinarja Maria Gabrieleja, ki je 
zapisal, da je sporazum najmanj čuden; njegov rojak Mario Montanari pa je dodal, da je sporazum mogoče 
razumeti na način, da obe strani izvajata dejansko suverenost na dotičnem ozemlju Tripolitanije in Kirenajke. 
Avtor se opira na: Mariano, Gabriele. La marina nella guerra italo-turca: il potere marittimo strumento militare 
e politico (1911–1912) Roma: Ufficio Storico della Marina Militare, 1998, 198 in Mario, Montanari. Politica e 
strategia in cento anni di guerre italiane; vol. II: il periodo liberale; tomo I: le guerre d’Africa. Roma: Ufficio 
storico delleo stato Maggior dell’Esercito, 1999, 463. 
35 Stephenson, A Box of Sand, pog. 14. 
36 Clark, The Sleepwalkers, 180. 
37 Hanioglu, A Brief History, 170. 
38 Bosworth,. »The Italian Empire,« 36.  
39 Smith, Modern Italy, 247. 
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posesti se je tudi Libija izkazala kot popolnoma nezanimiva za kolonizacijo. V prvi polovici 
leta 1913 je svojo domovino zapustilo pol milijona Italijanov, vendar se ti niso odselili v 
Libijo ali druge italijanske kolonije, ampak v francoski Maroko, še vedno pa se je največ 
italijanskih izseljencev odločilo za pot v ZDA. Nekoliko ironično lahko ugotovimo, da je 
Italija postala kolonialna sila brez kolonistov, kolonije pa finančne črne luknje, napihnjene 
investicije, koristne le za pomiritev kolonialističnega in imperialnega sentimenta, diskurza in 
želje po prestižu doma. Tudi, če bi Italija želela resno razvijati svoje kolonije, bi imela pri tem 
kup težav, saj v primerjavi s Francijo, Veliko Britanijo, pa tudi svojo zaveznico Nemčijo, 
enostavno ni imela ne industrijskega, ne finančnega potenciala za takšne visokoleteče načrte. 
Vsaka naložba v kolonije, npr. v Libijo, je terjala ogromno kapitala, tega pa je Italiji kronično 
primanjkovalo. Kapitala ni bilo dovolj niti za razvoj pokrajin na Apeninskem polotoku, kaj 
šele za kolonije. Že sodobniki so opazili, da bi denar koristneje porabili doma za pridobitev 
nove obdelovalne zemlje in izsuševanje močvirij, kar bi morda ustavilo množično 
izseljevanje.40 Eden od skeptikov, italijanski zgodovinar, pisatelj in politik, Gaetano 
Salvemini, je že avgusta 1911 zapisal: »Tripoli ni nič več kot neizmeren in ničvreden 
peskovnik.«41 Vojna z Osmansko državo je imela še druge posledice. Iz Osmanske države so 
izgnali 50.000 Italijanov, začel se je muslimanski bojkot italijanskih izdelkov. Blišč imperija 
prav tako ni prav nič pripomogel k izboljšanju že tako nezavidljivega stanja italijanskega 
gospodarstva. To ne ravno rožnato italijansko ekonomsko situacijo je še slabšala nespametna 
politika protekcionizma. Temu trgovskemu polomu so hitro sledile še finančne težave, ki so 
prizadele predvsem bančni sektor; težave je imela predvsem Banca di Roma. Posledice so se 
seveda odražale v državnih financah, stroški vojne so znašali najmanj milijardo lir, zaradi 
česar je po več kot desetih letih uravnoteženega državnega proračuna v blagajni zazeval 
deficit v višini 1,305 milijona lir in je v naslednjih letih vseskozi počasi naraščal.42  

Sklep 
Večina zgodovinarjev v italijansko-osmanski vojni, če povzamem Christopherja Clarka, vidi 
obrat v italijanski zunanji politiki. Po Clarku lahko v teh dogodkih iščemo genezo 
italijanskega prestopa v tabor Antante.43 Kljub temu, da so članice trojne alianse sporazum 
obnovile leta 1912, 1913, 1914 in ga nadgradile z vojaškim dogovorom, je bila ta zveza zaradi 
različnih interesov članic bolj navidezna kot resnična. Avstro-Ogrska je zamerila, da je Italija 
podpihovala balkanske države v Balkanski krizi in obeh balkanskih vojnah. Prav tako so se v 
Italiji okrepile skupine, ki so zahtevale bolj odločno zunanjo politiko, liberalci pa so počasi 
izgubljali monopol nad politiko. Te politične skupine so kasneje hitro spodkopale Giolittijev 
sistem, ki je vsaj za silo nadziral korupcijo v vseh sferah italijanske družbe. Krepitev 
nacionalističnih skupin je pomenila tudi vse močnejši iredentizem. Italija je sedaj pogledovala 
proti ozemljem v Avstro-Ogrski, kjer so nekateri ukrepi proti italijansko govorečim sprožili 
močan val iredentističnih gibanj. Na obzorju je bila prva svetovna vojna, Londonski 
sporazum, ter italijanski prestop v tabor Antante.44 Neizpolnjena kolonialna hotenja in 
frustracija Italije v prvi svetovni vojni, kjer v »pohabljeni zmagi« ni uspela dobiti vsega, kar 
je želela, je bil en od razlogov, ki je prepeljal na oblast Mussolinija in fašistično gibanje. 
Fašisti so prevzeli staro kolonialno idejo, ki je pripeljala do zmagovite druge italijansko-
abesinske vojne, v kateri so svojo vlogo odigrali tudi slovenski naborniki v italijanski vojski. 
Fašistična osvojitev Etiopije je Italiji končno prinesla tako željeni imperij in izpolnitev 

                                                 
40 Smith, Modern Italy, 247–248. 
41 Stephenson, A Box of Sand, pog. 1. 
42 Smith, Modern Italy, 248–249. 
43 Clark, The Sleepwalkers, 180. Do podobnega sklepa pridejo v svojih delih tudi Del Boca, Smith ter 
Stephenson. 
44 Milza, Zgodovina Italije, 699. 
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italijanskih kolonialističnih ambicij. Vendar je tako željeni imperij obstajal le pet let. Svoj 
konec je namreč dočakal v vihri druge svetovne vojne, v kateri je Italija z zaveznicama 
sodelovala na strani, ki si je za cilj postavila nič manj kot nov svetovni red. Novi red se je 
sicer res vzpostavil, a ta red ni bil po meri Evrope. Stari kolonialni imperiji so razpadli, 
kolonije so se postopoma osamosvojile, centra politične in vojaške moči sta se premaknila v 
Washington in Moskvo, ki sta v procesu hladne vojne vodila vsak svoj blok držav. Pomen 
evropskih držav se je drastično zmanjšal in jih silil v iskanje novih rešitev. Procesa politične, 
vojaške in gospodarske dominacije Evrope nad preostalim svetom, ki se je vzpostavil v 19. 
stol. in je trajal vse do konca druge svetovne vojne, je bilo tako neizbežno konec.  
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Žiga Blaj 

Alkoholizem skozi objave v Rudarju, glasilu slovenskih rudarjev 

Povzetek 
Večkrat spregledani nasprotnik oziroma sovražnik delavstva je poleg kapitalizma tudi alkohol 
in z njim povezan alkoholizem. V prispevku sem se lotil raziskovanja objav o alkoholizmu in 
boju zoper njega v Rudarju, glasilu slovenskih rudarjev, ki je izhajalo od leta 1910 do 1914. 
Namen prispevka je torej skozi objave v Rudarju pobližje spoznati ta pereči problem 
delavstva. 

Abstract 
In addition to capitalism, the often-overlooked adversary or enemy of the worker is alcohol 
and alcoholism. In my article, I started researching publications about alcoholism and the 
fight against it in Rudar, a newsletter of Slovenian miners, which dates from 1910 to 1914. 
The purpose of the article is therefore to become familiar with this burning problem of the 
worker class through the publications in Rudar. 

 
Ključne besede: Alkohol, alkoholizem, delavstvo, glasilo Rudar. 

*** 
Uvod 

Glavni vir tega prispevka je, kot že omenjeno, časopis Rudar, glasilo slovenskih rudarjev. 
Glasilo je izhajalo trikrat na mesec in je delovalo pet let, od leta 1910 do leta 1914, ko je 
Evropo zajela prva svetovna vojna. Rudar je izhajal v Zagorju, Trbovljah in Ljubljani. 
Združeval, obveščal in informiral je o vseh premogovnikih v Sloveniji, ki je bila takrat še del 
Avstro-Ogrske monarhije. Vseboval je gospodarski vpogled v cene premoga po svetu, obširno 
poročal o rudarskem dogajanju v tujini, pogoste in obsežne so bile tudi novice o zavarovanju 
zaradi nevarne narave dela. Socialistična ideja glasilu ni bila tuja, saj je bilo veliko prispevkov 
objavljeno tudi na temo delavskih pravic in delavstva samega.1 

V delu Janka Šlebingerja, Slovenski časniki in časopisi: bibliografski pregled od 
1797–1936, najdemo navedbo za obravnavani časopis pod zaporedno številko 329: 

RUDAR. Glasilo slovenskih rudarjev. (od V: in fužinskih delavcev avstrijskih). 
Izhaja trikrat na mesec. V Zagorju (od III, 11: v Trbovljah, od IV, 13: v 
Ljubljani). Izdajatelja in zalagatelja Ignacij Sitar in Martin Repovš (od III, 11: 
Ivan Tokan, od IV, 13: M. Čobal), Odgov. urednik M. Čobal v Zagorju (od III, 
11: Ignacij Sitter v Trbovljah, od IV, 13: Ivan Tokan v Ljubljani). Učiteljska 
tiskarna. Leto I-V. Od 29. apr. 1910 – 24. jul. 1914. V. 20.2 

Uredniki glasila 
Kot lahko vidimo v zgornjem zapisu, so bili uredniki glasila Rudar v različnih obdobjih 
izdajanja znani socialdemokrati Melhijor Čobal, Ignacij Sitter in Ivan Tokan. 

Melhijor Čobal (1864–1943) je bil politik in organizator, rojen v Št. Pavlu pri 
Preboldu v Savinjski dolini. Po prvem razredu ljudske šole je delal v predilnici v Št. Pavlu in 
bil kasneje rudar v raznih krajih. Leta 1894 je postal tajnik strokovne rudarske organizacije v 
Celju ter se nekaj let zatem preselil v Zagorje, kjer je bil ravnatelj Konzumne zadruge. 
Deloval je kot član socialdemokratske stranke pri strokovnih in političnih organizacijah, zlasti 
organizacijah slovenskih rudarjev. Leta 1889 se je udeležil mezdnega gibanja, potem se je 
                                                 
1 »Rudar: glasilo slovenskih rudarjev.« 
2 Šlebinger, Slovenski časniki in časopisi, 61. 
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moral za dve leti preseliti na Bavarsko, po vrnitvi pa je nadaljeval organizatorsko delo v 
avstrijskem Köflachu, kjer je bil podpredsednik strokovne zveze rudarjev. Leta 1894 je 
organiziral rudarje južno od Celja in leta 1896 sodeloval pri ustanovitvi Jugoslovanske 
socialdemokratske stranke (JSDS). Na Štajerskem je leta 1901 in 1907 kandidiral za državni 
zbor in bil v letih 1919–1920 član začasnega narodnega predstavništva v Beogradu. Trudil se 
je za politično in strokovno izobrazbo delavstva ter za bolniško zavarovanje. Sodeloval je pri 
različnih strokovnih in političnih nemških in slovenskih listih.3 

Politični delavec Ignac Sitter oziroma Ignacij Sitar (1875–1939) je kot socialni 
demokrat postal eden vidnih lokalnih organizatorjev JSDS na Slovenskem pred vojno in med 
njo. Leta 1904 je bil delegat za peti zbor JSDS v Ljubljani, leto kasneje pa upravnik lista 
Rdeči prapor. Naslednje leto se je preselil v Trbovlje kot tajnik rudarskega sindikata ter leta 
1911 kandidiral v slovenskem koroškem okraju za dunajski parlament. Leta 1914 je bil 
delegat na devetem zboru JSDS v Ljubljani, na katerem je med drugim odklanjal preselitev 
strankinega vodstva iz Ljubljane v Trst. Med leti 1920 in 1926 je delal pri uradih za socialno 
zavarovanje v Trbovljah, Šoštanju, Rogaški Slatini in Zagorju. Na socialistični listi je bil 
izvoljen za župana Trbovelj in županoval je od leta 1926 do januarja 1929. Potem je do aprila 
deloval kot občinski komisar, nato pa spet prevzel funkcijo župana do junija 1930. Vmes je 
bil v letih 1927 do 1929 tudi poslanec ljubljanske oblastne skupščine. Sitter je vedno zastopal 
desnico JSDS in leta 1919–20 močno nasprotoval ustanovitvi in delovanju KP v Sloveniji. V 
Trbovljah je ustanovil in več let vodil konzumno društvo. Pred prvo svetovno vojno je 
sodeloval pri gradnji Delavskega doma, med vojno pa je skrbel za aprovizacijo rudarskega 
prebivalstva.4 

Ivan Tokan (1873–1931) je bil delavski organizator in politik. Kot mizarski pomočnik 
je leta 1898 prišel iz Hrvaške v Ljubljano, kjer se je uveljavil kot organizator v društvu 
mizarjev za Kranjsko. Kot funkcionar JSDS je bil prvič omenjen leta 1903, leto kasneje pa je 
prvič nastopil na shodu JSDS v Ljubljani. Med kampanjo za državnozborske volitve leta 1907 
je nastopal na shodih po Gorenjskem skupaj z Antonom Dermoto. Ob stavki mizarjev pri 
Kranjski stavbni družbi leta 1908 je Tokan ostal na cesti s 23 stavkajočimi in pomagal 
ustanoviti ljubljansko produktivno mizarsko zadrugo. Od leta 1911 do 1913 je bil tajnik 
avstrijske zveze rudarjev za »južno okrožje« v Trbovljah, februarja 1912 pa je postal 
soustanovitelj delavsko kulturne organizacije za Štajersko in Koroško Vzajemnost. Od 
spomladi 1912 do 1914 je izdajal liste Rudar in bil odgovorni urednik tudi po preselitvi lista v 
Ljubljano. Bil je tudi odgovorni urednik Zarje, glasila JSDS (od februarja do julija 1914). Po 
vrnitvi iz vojne je stopil na čelo slovenske sindikalne zveze (strokovne komisije), bil njen 
tajnik do marca 1922, hkrati pa med leti 1918 do 1922 nekaj časa izdajal in bil odgovorni 
urednik njenega glasila Delavec. Med pripravo splošne solidarnostne stavke, 24. aprila 1920, 
je prav Tokan dal predlog, naj se ljubljansko delavstvo odpravi na manifestativni pohod v 
mesto z zbirališča na Zaloški cesti, kjer je prišlo do pokola. Sredi leta 1921 je prešel na 
Tokana poslanski mandat v takratni narodni skupščini, ki ga je odložil Anton Kristan. Od 
priprav za ustanovitev Delavske zbornice v Ljubljani pa do smrti je bil Tokan njen referent za 
mezdna gibanja.5 

Delavstvo in alkoholizem 
Poleg kapitalizma je skriti sovražnik oziroma nasprotnik delavstva, ki je bil velikokrat 
spregledan, alkohol. Posamezne številke obravnavanega glasila slovenskih rudarjev vsebujejo 
kar nekaj objav o alkoholu. Ta spremlja človeštvo že od nekdaj in mu prinaša sončne in 

                                                 
3 Slovenski biografski leksikon. Knj. 1: Abraham – Lužar, s.v. »Čobal Melhijor,« 94–95; »Čobal, Melhijor 
(1864–1943).« 
4 »Sitter, Ignac (1875–1939).« 
5 »Tokan, Ivan (1873–1931).« 
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senčne trenutke. Najstarejša in najbolj opevana vrsta je vino. V svoji dolgi zgodovini je bilo 
hranilo, zdravilo (anestetik), preventivno sredstvo (baktericid), predvsem pa poživilo in 
omamljajoča pijača. Ravno zaradi slednjega sta se pospeševala gojenje trte in pridelava vina v 
vseh kulturah in civilizacijah, hkrati pa je to pripeljalo do njegove zlorabe.6 

Dr. Fran Viljem Lipič je ugotavljal, da je med običajnimi alkoholnimi pijačami, zaradi 
katerih se pojavijo nekatere bolezni ali se bolezensko stanje poslabša, na prvem mestu vino, 
sledi žganje, najredkeje pa je krivo pivo. V večini krajev so alkoholiki popili povprečno 
največ vina, tisti, ki pa so pili žganje, so imeli kljub manjši zaužiti količini hujše posledice.7 
Delavstvo je pilo zlasti ceneno žganje, ki naj bi bilo učinkovito sredstvo za odganjanje skrbi 
in za umik iz realnega življenja v svet opoja.8 Razkrivanje posledic pitja alkohola, predvsem 
žganja, so v Rudarju ponazorili s takšnimi članki: 

Poglejmo delavca! Koliko jih je, ki se redno opijajo, se potem valjajo po jarkih, 
razbijajo svojo borno opravo po svojih slabih stanovanjih, uničujejo, trgajo 
svojo obleko, katero so si težko prislužili, prigarali! Ko so trezni, se kesajo 
vsega tega; kesajo se tudi, da so v pijanosti pretepavali svojo ženo, deco, 
napravljali sramoto celi družini, a moči nimajo reči: Ne bom več tak, ne bom 
več žival! Vprašaj jih, zakaj delajo tako, zakaj se redno nalivajo s polivko, 
hudičevo vodo – žganjem – in ne bodo ti vedeli odgovora.9 
Prav tako so vmes, med posameznimi članki, s poudarjenimi stavki skušali pritegniti 

pozornost bralca in ga s kratkimi in jedrnatimi zapisi odvrniti od pitja alkohola: »Alkohol, 
zlasti žganje, je strup, katerega delavec, ki ga zavživa, plačuje z zdravjem in predčasno 
smrtjo.«10 

Alkoholizem ni bil že od nekdaj obravnavan kot bolezen, čeprav so že v preteklosti 
opozorili na njegove škodljive posledice. Dolgo so pijančevanje razumeli bolj kot moralni, 
verski ali sodni problem.11 Prvo svarilo pred alkoholom, zapisano že okrog leta 1500 pred 
našim štetjem z najstarejšo klinopisno pisavo, se glasi: »Ne napravi sebe nemočnega s pitjem 
v krčmi, da se besede tvojega govorjenja ne bodo ponavljale in ne bodo vrele iz tvojih ust, ne 
da bi vedel, da si jih izrazil.«12 

V Slovenskem etnološkem leksikonu je zapisano, da je pijančevanje »čezmerno 
uživanje alkohola s škodljivimi fizičnimi in umskimi posledicami za človeka in vodi v 
odvisnost in kronični alkoholizem.«13 Pijanost pa je »stanje opitosti, ko človek zaradi 
pretiranega uživanja alkoholnih pijač ne nadzira več svojih dejanj.«14 

Najtesnejša povezava z alkoholom, pijančevanjem in pijanostjo pa so tudi gostilne. 
Delavska gostilna je v okviru žalostnih razmer delavstva igrala posebno vlogo. Eden od 
razlogov za obisk gostilne je bila vsesplošna prostorska utesnjenost zaradi večkrat naravnost 
katastrofalnih delavskih stanovanjskih razmer. Imamo jo lahko tudi za zatočišče pred bedo 
pod pretvezo utesnjenega in žalostnega stanovanjskega in življenjskega položaja delavstva.15 
S svojim delovanjem pa so tudi ovirale veliki boj delavstva proti kapitalizmu, kar je razvidno 
iz sledečega zapisa Ota Langa, nadsodnika iz Züricha, Švice: »Gostilna in uživanje opojne 
pijače delavca otope tako, da postane napram našim težnjam in stremljenju popolnoma 
                                                 
6 Zupanič Slavec, »Alkoholizem kot družbeni in zdravstveni problem od starih civilizacij do danes,« 325. 
7 Lipič, Osnovne značilnosti dipsobiostatike, 164–166. 
8 Studen, Pijane zverine, 62. 
9 »Še en nasprotnik,« 1. 
10 »Alkohol …,« 4.  
11 Lipič, Osnovne značilnosti dipsobiostatike, 75. 
12 Bohak, »Psihodinamika zasvojenosti,« 198. 
13 Slovenski etnološki leksikon, s.v. »Pijančevanje,« 414. 
14 Slovenski etnološki leksikon, s.v. »Pijanost,« 414. 
15 Studen, »Delavstvo, alkoholizem in delavske gostilne v dobi meščanstva,« 216–217. 



Žiga Blaj 

 
82 

 

brezbrižen. V krčmi živi obenem kakor izven svojega časa in sveta, ne da bi ga brigal veliki 
boj, ki bo odločil tudi o njegovi usodi.«16 

Moji mladostni spomini inženirja Boštjana Roša vsebujejo zapise v povezavi s 
porastom gostiln v rudarskem revirju nekje sredi 19. stoletja. Najprej se spominja dogodkov, 
ki so za vedno spremenili usodo Trbovelj. »Trije važni dogodki, ki so skoraj ob enem stopili 
na plan, so naenkrat spremenili lice zapuščenih trboveljskih dolin in usodo naših 
Trboveljčanov. To so bili: revolucija 1848. leta, gradba železnice skozi Savsko dolino in 
eksploatacija premogovnih zakladov v Hrastniku, Trbovljah in Zagorju.«17 

Roš v nadaljevanju opisuje, kako je vzporedno s prihodom delavcev, ki so začeli 
graditi železnico pomladi leta 1847, naraščalo tudi število gostiln na tem območju:  

Bilo je največ Lahov in Hrvatov, pa tudi dosti Čehov in Nemcev. Po vseh 
vaseh, samotnih hišah in poslopjih je bilo polno tujih ljudi. Pod našim 
kozolcem je prenočevalo 200–300 Hrvatov; povsod je vrelo kakor v 
čebelnjaku. Slišali so se govori in pesmi v vseh mogočih jezikih. Postavljali so 
na važnejših mestih barake za pisarne, za kantine in za prenočišča. Pod vsakim 
grmom je bila že gostilna.18 
V drugi polovici 19. stoletja so koncesije za gostilne dobile tudi rudniške restavracije. 

Te so bile bolj »imenitne« od navadnih gostiln in vinotočev. Slednji so bili namenjeni 
»stoječim« gostom, ki so se na »šiht« gredoč »okrepili« z doma narejenim pelinkovcem, 
imenovanim tudi »arbajterkonjak.« Povsem v navadi je tudi bilo, da se po »šihtu« zavije v 
gostilno, kjer je bilo treba nadomestiti izgubljeno tekočino. V gostilnah so od alkoholnih pijač 
najpogosteje postregli vino, vinski mošt, pivo, liker, žganje, rum in konjak. Od brezalkoholnih 
pijač pa sta bila najbolj priljubljena malinovec in sodavica v »kraherlih«.19 

Predvsem za proletarske može je bilo tako obiskovanje gostiln kot družbeno priznana 
oblika organiziranja prostega časa nekaj povsem običajnega. Ritualni kozarček po koncu 
delovnega časa je veljal za nenapisano moško pravico. To je bila pravzaprav na novo 
pridobljena svoboščina delavcev, ki so lahko izkoristili svoj prosti čas tako, kot so želeli, saj 
jim ne zemljiški posestniki ne rokodelski mojstri niso več predpisovali, kje se lahko zabavajo 
in kdaj ali kaj ter koliko lahko popijejo.20 

Rečemo lahko, da je alkoholizem socialna bolezen, ki je bila nekoč predvsem bolezen 
revnih. Delavci so zlasti ob koncu 19. in na začetku 20. stoletja živeli v sila bednih razmerah 
in so slabo počutje preganjali s kozarčkom pijače. Takrat so strokovnjaki tudi zapisali, da je 
alkoholizem v obratnem sorazmerju z izobrazbo in socialnim ter denarnim položajem.21 

Med revnejši sloj prebivalstva so spadali tudi rudarji v Zasavju. Rudarji so bili v veliki 
večini slovenskega porekla, v začetku iz bližnje, pozneje pa tudi iz širše okolice. Kmečki 
sinovi so pri rudniku iskali kruha, ki ga na kmetijah ni bilo dovolj. Kočarji in manjši 
posestniki so si z zaslužkom pri jamskem delu skušali omogočiti boljše pogoje za življenje, 
čeprav so bile plače slabe in je bilo plačilo drugod boljše.22 Nizke mezde so bile vzrok, da 
delavec ni mogel kupovati zase in za družino izdatne hrane, posledično pa je bilo ravno zaradi 
tega med delavci tako priljubljeno žganje.23 

                                                 
16 Lang, »Gostilna in uživanje opojne pijače …,« 4. 
17 Roš in Županič. »Moji mladostni spomini,« 57. 
18 Roš in Županič, »Moji mladostni spomini,« 58. 
19 Hacin, Ivančič Lebar, Kalšek in sod. Srečno … črne doline, 104. 
20 Studen, »Delavstvo, alkoholizem in delavske gostilne v dobi meščanstva,« 215. 
21 Prijatelj, Pijem, torej sem?, 106. 
22 Ivančič Lebar, Zasavski premogovniki danes in nikoli več, 117. 
23 Ivančič Lebar, Zgodovina zasavskega zdravstva, 17. 
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Popolnoma umljivo je, da delavec poplakne s požirkom žganja kos trdega 
kruha in žaltove slanine, posebno tedaj, če je prisiljen, da je po beznicah, ker je 
dom preoddaljen od delavnice. Če nima delavec opoldne tople hrane, tedaj seže 
po alkoholu, ker meni, da ga ogreje. Ali tudi to naziranje je prevara. In ko se 
vrne delavec domov, kakšno je domovanje? Izmučen, premražen prihaja v 
golo, vlažno, nezakurjeno sobo in v tej luknji naj dobi njegovo telo odpočitka, 
tukaj naj se razvedri njegova duša? /…/ Kdo se bo čudil tedaj, če pobegne 
delavec prej ko mogoče iz tega ''domovanja'' in išče v gostilni utehe. Beda in 
pijančevanje sta v najtesnejši, dostikrat v nerazdružljivi zvezi. Kakor hitro pa 
pride delavstvo do boljših mezd in s tem seveda do boljše, tečnejše hrane, 
zdravejših stanovanj, tedaj pa se poslovi od žganja in pije vino ali pivo. Da 
ostane v delavcu poželjenje po vinu ali pivu vzlic boljši mezdi, je pač vzrok ta, 
da se njegove delovne razmere niso izpremenile, ki napravijo največkrat iz 
delavca pijanca.24 
Ljudje so bili tudi mišljenja, da alkohol osveži telesne in duševne moči. Zapis oktobra 

1913 v Rudarju pa opozarja na razliko, kje oziroma komu naj bi alkohol pomagal pri poklicu 
in kje oziroma komu škodoval:  

Velik del delavstva je še danes v veri, da opojna pijača da človeku moč, 
odnosno mu jo okrepi, pomnoži. To naziranje sem srečal že neštetokrat, 
posebno med delavci z napornim fizičnim delom, med kamnarskimi delavci, 
težaki, hlapci, zidarji, tesarji, rudarji. Danes je že veda dokazala, da je to 
naziranje ničevno. Vžitek alkohola človekovo moč vedno manjša, omejuje. Če 
pogledate izpitega človeka, vidite, da je fizično čisto oslabel. Pač pa je res, da 
vživanje opojnih pijač vstvarja fantazijo ter jo pomnožuje. Navaden človek 
potem misli, da je ta fantazija moč, kar pa nikakor ni res. Umetniki pač delajo 
mnogokrat s fantazijo in zato jim služi dostikrat opojna pijača. Nasprotno pa 
delavcu, ki dela z razumom ali pa s fizično močjo, alkohol le škoduje.25 
Treba je reči, da včasih sicer zasledimo izjave nekaterih umetnikov, da so najbolje 

ustvarjali takrat, ko so uživali alkohol. Vendar poznamo tudi mnoge primere in izjave 
pesnikov ter drugih umetnikov, da jih je že najmanjša količina alkohola ovirala pri 
umetniškem ustvarjanju. Goethe je Schillerju na primer dejal, da je alkohol oviral njegovo 
domišljijo in zaradi tega ni mogel dati nemški književnosti toliko, kot bi ji lahko dal.26 

Boj proti alkoholizmu skozi objave v Rudarju 
Preden se posvetimo nekaterim objavam v glasilu Rudar, velja omeniti tudi glavnega akterja 
protialkoholnega gibanja na Slovenskem pred prvo svetovno vojno in po njej. To je bil Janez 
Kalan (1868–1945), duhovnik, urednik in aktivist katoliškega gibanja. Leta 1903 je ustanovil 
protialkoholno zvezo Sveta vojska, kasneje pa je stopil nekoliko v ozadje. Tako ga ne 
najdemo med ustanovitelji društva Abstinent, ki je bil ustanovljen leta 1905 in katerega 
predsednik je postal Janez Evangelist Krek. Piščalka, glasilo društva Abstinent, se je postavila 
na stališče popolne abstinence. Kalan je zopet stopil v ospredje leta 1906, ko je postal 
sourednik novega protialkoholnega glasila Zlata doba. Za razliko od predhodnikov je v boju 
proti alkoholu uporabil bolj tolerantno taktiko, saj se za članstvo v protialkoholnem združenju 
ni zahtevala popolna abstinenca. Gibanje je bilo razdeljeno na abstinente in tako imenovane 
zmernike – ljudi, ki so se žganju odpovedali, pivo in vino pa so morali piti zelo zmerno. 
Kalan je po eni strani goreče pridigal proti alkoholu, po drugi pa so ga večkrat zasačili, da ga 
                                                 
24 »Socialne razmere in alkoholizem,« 2. 
25 »Še en nasprotnik,« 1. 
26 Prijatelj, Pijem, torej sem?, 106–107. 
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je užival tudi sam. V protialkoholnem časopisu je celo reklamiral »domače« vino, ki naj bi 
bilo za ljudi boljše kot »nemško« ali »judovsko« žganje in pivo. Pod njegovim vodstvom je 
bilo protialkoholno gibanje izrazito konzervativno in je videlo razloge za alkoholizem in 
moralni propad predvsem v pogubnih vplivih moderne družbe, rešitev pa v rekatolizaciji 
družbe.27 

Kot že omenjeno, posamezne številke obravnavanega glasila slovenskih rudarjev 
vsebujejo kar nekaj objav o alkoholu, alkoholizmu in boju zoper njega. Vendar pa so objave 
in pozivi k prenehanju pitja alkohola tesno prepleteni z bojem delavstva proti kapitalizmu. 
Takole so se na primer spomnili začetka boja proti alkoholizmu v drugi polovici 19. stoletja: 

Ko je proletariat prišel v svojem razvoju na gotovo višino, kjer se je njegov 
svetovni razredni nazor razširil, je zagledal med svojimi pomožnimi 
nasprotniki tudi — alkoholizem. Dolgo je taval po temi in ni videl demona, ki 
je kruto mesaril posebno med njim, proletariatom. Ko ga je zagledal, se je 
pričel boj, ob enem pomnožen boj proti kapitalistiški družbi.28 
Bralcem so na dušo polagali naslednje besede:  
Velik del mednarodnega delavstva je že davno spoznal družabnozdravstveni 
pomen protialkoholnega gibanja; delavstvo se mora zavedati, da potrebuje za 
svojo zgodovinsko nalogo telesno in duševno zdravih bojevnikov. 
Alkoholizem pa je ovira stremljenju delavstva po osvoboji od verig kapitalizma 
in suženjstva, zategadelj morajo storiti zavedni delavci vse, da odstranijo to 
oviro. Njih geslo naj bo: Boj alkoholu, ki slabi delavske dušne in telesne moči, 
ki jih neobhodno rabimo za boj proti kapitalistični družbi!29 

Boj proletariata proti alkoholizmu mora biti načelen. Proletariat ne sme svojega 
načelnega boja nikdar zatajiti. Če se bojuje proti monarhiji, se bojuje proti nji, 
/…/ kot proti gotovi instituciji razvoja, in obsoja zato tudi atentate na suverene, 
ki ne morejo zato, da so se slučajno rodili kot knezi; če se proletariat bojuje 
proti klerikalizmu, se bojuje proti njegovemu sistemu, proti njegovemu 
svetovnemu naziranju, ne proti posameznim duhovnikom, in če se končno 
bojuje proletariat proti alkoholu, se bojuje proti celi njegovi instituciji, proti 
njegovi izdelavi, prodaji, proti vživanju, ne pa proti pijancu kot osebi. /…/ 
Prirejajte predavanja o škodljivosti alkoholizma, zakaj vedite, da je 
alkoholizem del kapitalistiške sestave današnje družbe in da ta kot organizacija 
noče in tudi ne more nastopiti proti alkoholizmu, ker bi s tem nastopila sama 
proti sebi. Vsakemu posameznemu se mora dati toliko samozavedne moralne 
moči, da se bo vzdržal in premagal svoje strasti v imenu svojega egoizma in 
vseh drugih.30 

Alkohol je strup, pijanost pa s tem strupom povzročena blaznost, ki človeku zamegli 
razum in spravi v nezavest ali ga ohromi, navsezadnje pa ga lahko tudi ubije.31 Na podoben 
način so bralce opozarjali na posledice uživanja alkohola tudi s člankoma »Alkoholizem in 
blaznost pijancev« ter »Alkohol in duševne bolezni.« 

Zapisali so, da je znano dejstvo, da uživanje alkohola ne pospešuje samo nastanka 
duševnih bolezni, ampak je tudi usodni povzročitelj le-teh. Samo na ta način si lahko 

                                                 
27 Zajc, »Malo piti, ali to kaj škoduje treznostni akciji v domovini? Prav nič.,« 58–59. 
28 »Še en nasprotnik,« 1. 
29 »Alkoholizem in blaznost pijancev,« 2. 
30 »Še en nasprotnik,« 1. 
31 Robida, Boj alkoholu!, 10. 
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razlagamo, zakaj tako veliko število ljudi konča v psihiatričnih bolnišnicah.32 Objavljene so 
tudi statistike, ki pričajo o tem, koliko ljudi zaradi alkohola konča v »norišnicah«. Kot primer 
navajajo švicarske bolnišnice za duševne bolezni, kjer naj bi bila od leta 1900 do leta 1905 kar 
ena petina vseh moških bolnikov tam zaradi težav z alkoholom. Alkohol je namreč tudi 
povzročitelj dednih bolezni, predvsem na umu. V norišnicah se je tako znašlo 1748 od skupno 
5504 moških in 1748 od skupno 4868 žensk, ki so imeli starše alkoholike. Te številke 
govorijo razločno in jasno o škodljivem vplivu žganih pijač.33 V nadaljevanju članek 
nagovarja starše, predvsem matere z naslednjimi vrsticami:  

Alkohol otopi misli in potisne človeka na živalsko stopnjo. Ne samo starši 
postanejo nesposobni za razredni boj, tudi otroci oslabe, zaostanejo v 
duševnem in telesnem razvoju. posebno matere ne bi smele zamuditi nobene 
prilike, da ne bi pokazale otrokom pijančevanja kot nekaj ostudnega in 
poniževalnega. Otrokom, ki niso nikdar uživali alkohola, se studi pozneje 
vsaka pijača. Delavske matere, storite svojo dolžnost, ne dajajte otrokom 
alkoholnih pijač, ker le potem bodo vaši otroci čvrsto in krepko stopali v 
razredni boj.34 
Zaradi številnih izgovorov delavcev, da se alkohola ne morejo otresti, so nekaj vrstic 

namenili primeru iz tujine, po katerem bi se morali delavci pri nas zgledovati:  
Kolikokrat se izgovarjajo delavci s tem, da imajo tako težko delo, da ga brez 
alkoholnih pijač ne zmorejo. Ali to je zgolj predsodek, ki naj ga ovrže zgled iz 
življenja. Uprava rudokopnih jam Enima in Romer v okraju Ribnik v Šleziji 
ima od februarja 1913 kantino, v kateri prodaja tudi toplo mleko in kavo. Leta 
1913 so popili delavci povprečno vsak mesec 96 litrov toplega mleka in 20 
litrov tople kave. Pozimi so pili seveda bolj ti dve topli pijači kakor poleti, 
vendar so pa popili tudi v najtoplejših mesecih od junija do avgusta povprečno 
po 80 1 mleka in 10 1 kave na mesec.35 

Zaključek 
Ugotovitev, ki se ponuja sama po sebi in je že splošno znana, je, da ima alkohol lahko 
blagodejne učinke na človekovo zdravje in dobro počutje, a vprašanje je – kot je že zdavnaj 
zapisal nesmrtni Shakespeare – prava mera. Nobena prohibicija ne more rešiti tega problema 
uspešneje kot vzgajanje in osveščanje ljudi.36 

Pretiravanje s pitjem alkoholnih pijač ni dobro ne za zdravje tistega, ki pije, kot tudi ne 
za ljudi okoli njega. Skozi objave v Rudarju pa spoznamo tudi, da je alkohol še en nasprotnik 
delavcev in njihovega boja zoper kapitalizem, ter da se je vsaj zaradi socialne zavesti, če že ne 
zaradi česa drugega, vredno izogibati alkoholu. »Spoznanje, da je alkohol škodljiv človeštvu, 
potomstvu in osvobojevalnemu delu proletariata, torej zgolj visoki nravstveni nagibi, so 
privedli že lepo število delavstva v organizacijo abstinentov. In to je pravi ideal: abstinent biti 
ne samo na ljubo lastni osebi in lastnemu zadovoljstvu, ampak tudi zaradi socialne zavesti!«37  

Delavstvo naj bi pred alkoholizmom, hudodelstvi in boleznimi obvarovala samo 
abstinenca. Ob neizmernem popivanju naj bi steklo po grlu mnogo premnogo kapitala, pod 

                                                 
32 »Alkoholizem in blaznost pijancev,« 2. 
33 »Alkohol in duševne bolezni,« 4. 
34 »Alkohol in duševne bolezni,« 4. 
35 »Kaj naj pijemo ob težkem delu?,« 4. 
36 Lipič, Osnovne značilnosti dipsobiostatike, 74. 
37 »Delavstvo in alkohol,« 1–2. 
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katerim pa se ne razume samo zapravljen denar, temveč tudi zapravljen čas, posledična 
utrujenost, otopelost in bolezen.38 

Kot sklepna misel se tako ponuja ugotovitev enega največjih angleških naravoslovcev 
vseh časov, Charlesa Darwina: 

Vsled dolgih izkušenj mojega očeta in starega očeta, ki se raztezajo na več 
kakor sto let, sem prišel do prepričanja, da ni nič povzročilo toliko trpljenja, 
bolezni in revščine kakor zavživanje opojnih pijač.39 
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Amadea Kovič 

Skok v secesijsko slikarstvo:  
Judita in druge ženske Gustava Klimta 

Izvleček 
Gustav Klimt je eden izmed najbolj znanih slikarjev dunajske secesije. Njegov bogat opus je 
poln upodobitev subtilnih in nežnih zapeljivih ženskih figur. S svojim delom Judita I, ki je 
nastalo v prvem letu 20. stoletja, je umetnik učinkovito pometel s klasičnim tipom ženske 
figure, kakršnega je upodabljal do tega trenutka. V članku raziskujem razlike med Judito I in 
kasnejšo Judito II, razlike med tema dvema upodobitvama in ostalimi Klimtovimi podobami 
žensk ter kako je slikarjev odnos z Adelo Bloch-Bauer, damo iz dunajske visoke družbe, ki 
mu je večkrat pozirala, tudi za Judito I, vplival na te razlike.  

Abstract 
Gustav Klimt is one of the best known painters of Vienna secession and his rich opus is full of 
depictions of subtle and soft seductive female figures. With his work Judith I, made in the 
first half of the 20th century, the artist effectively did away with the classical type of woman 
figure as he had been using up to that point. In the article, I am investigating the differences 
between Judith I and later Judith II, the differences between these two renditions and other 
Klimt’s images of women, as well as how the painter’s relationship with Adela Bloch-Bauer, 
a lady from the Viennese aristocracy, who often posed for him, including for Judith I, affected 
these differences. 

 
Ključne besede: Secesija, portret, Gustav Klimt, Judita. 

*** 
O Gustavu Klimtu  

V drugi polovici 19. stoletja je bil Dunaj s svojima dvema milijonoma prebivalcev četrto 
največje evropsko mesto, v katerem so prebivali veliki umi tistega časa, kot na primer 
skladatelj Gustav Mahler, psihoanalitik Sigmund Freud ter arhitekt in urbanist Otto Wagner.1 
Gustav Klimt se je rodil leta 1862 v Baumgartnu blizu Dunaja kot zlatarjev sin, dekorater pa 
je postal že v svojih najstniških letih.2 Pri štirinajstih letih je namreč opustil klasično 
izobraževanje, vendar se mu je uspelo vpisati na šolo za umetno obrt. Še preden jo je zapustil, 
je že sodeloval in tudi zmagoval na javnih natečajih.3 

Med letoma 1877 in 1880 je Klimt sodeloval s svojim bratom Ernstom in prijateljem 
Franzem Matschem. Trojica je skupaj prejela precej naročil. Leta 1888 je bil mladi umetnik 
že tako priznan, da je prejel priznanje Zlati red Merita za svoj prispevek k umetnosti iz rok 
takratnega avstro-ogrskega cesarja Franca Jožefa. Leta 1900 je bila slikarjeva slika Filozofija, 
ki jo je predhodno na Secesijski razstavi zavrnilo kar 87 profesorjev, nagrajena z zlato 
medaljo na Svetovni razstavi v Parizu. Dve leti kasneje se je Klimt srečal tudi s slavnim 
kiparjem Augustom Rodinom, ki je občudoval Klimtov Beethovnov friz, monumentalno delo, 
ki prikazuje nečistost, poželenje in pregrešnost;4 slikar ga je ustvaril za štirinajsto Secesijsko 
razstavo kot prispevek k postavitvi Beethovnovega kipa, ki ga je izdelal Max Klinger.5 

Klimt je bil vodilni predstavnik dunajske secesije, umetnostnega sloga, ki se je 
oblikoval konec 19. stoletja in se nadaljeval še kasneje v 20. stoletju. Na slikarja sta vplivala 
                                                 
1 Néret, Klimt. 1862-1918, 7. 
2 Varnedoe, Vienna 1900. Art, Architecture and Design, 149. 
3 Harris, Gustav Klimt. Življenje in delo, 6. 
4 Harris, Gustav Klimt. Življenje in delo, 6 
5 Bisanz, »The Visual Arts in Vienna from 1890 to 1920,« 127. 
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Frederick Leighton in Lawrence Alma Tadema, klasicistična umetnika, katerih osebni slog se 
je napajal tudi iz umetnosti pariškega Salona.6 Za časa svojega življenja je bil Klimt večinoma 
omejen na avstrijsko okolje, kajti kljub temu da je razstavljal tudi v tujini, je le malo del našlo 
pot v tuje zbirke, čeprav je za svojo Filozofijo (1900) prejel medaljo na Svetovni razstavi v 
Parizu, prav tako pa je bila nagrajena njegova slika Tri dobe (1908).7 

Začetki dunajske secesije segajo v leto 1857, ko je v času nestabilne politične situacije 
in ekonomske krize cesar Franc Jožef na Dunaju postavil bulvar Ringstrasse, urbanistično in 
arhitekturno delo, ki je bilo zasnovano po principu »Gesamtkunstwerka« (celovitega 
umetniškega dela). Ime Ringstrasse pomeni krožna cesta, sestavljale pa so jo veličastne 
monumentalne zgradbe, ki so bile po načelu historicizma vse ustvarjene v različnih 
umetnostnih slogih preteklih obdobij.8 Dunaj, takrat še vedno prestolnica mogočnega imperija 
avstro-ogrske monarhije, je v tistem času doživljal svoj vrhunec, ki ga je spremljal 
samozavesten, dekadenten odnos do stvari – »art nouveau«. Ta se je v likovni in literarni 
umetnosti izražal predvsem v ukvarjanju z erotično motiviko.9 

Mladi pisatelji in kritiki, kot sta bila Hugo von Hoffmanstahl in Theodor von 
Hörmann, so se distancirali od Ringstrasse in historicizma; navdušil jih je novi avtonomni 
slog, secesija, in so vneto skrbeli za njegovo razširjanje in prepoznavnost. Secesija ni želela 
delati le po principu »Gesamtkunstwerka« (celovitega umetniškega dela), ampak je skušala 
ustvariti idealen svet; njeni predstavniki niso želeli slediti historicističnim načelom in principu 
verizma, ampak so se zavzemali za upodabljanje resničnosti na subjektiven način, skozi svojo 
osebno izkušnjo.10 

Klimt se je leta 1897 kot že uveljavljen slikar in dekorater pridružil skupini 
umetnikov, ki so se upirali uveljavljeni umetnosti in hoteli ustvarjati modernejša in drznejša 
dela, in postal prvi predsednik Secesije. Poleg njega so bili vidni predstavniki umetnosti tega 
časa na Dunaju še Koloman Moser, arhitekta Josef Hoffmann in Josef Maria Olbrich ter 
predstavnika mlajše generacije, slikarja Egon Schiele in Oskar Kokoschka;11 do obdobja med 
letoma 1908 in 1909, ko sta luč dneva ugledali njuni prvi razstavi, so bili gonilna sila novega 
sloga arhitekti in oblikovalci.12  

V slikarstvu se takrat mladi umetniki niso hoteli uklanjati starim in ustaljenim 
principom slikanja figurativnih alegoričnih upodobitev, temveč jih je zanimalo upodabljanje 
pokrajin, mest in interierjev. Ni jih več pritegoval historicizem; hoteli so se osredotočiti na 
umetnost svojega časa in ustvariti nekaj novega in svežega. Z impresionisti jim je bila skupna 
tehnika plenerizma: slikanja izven ateljeja, na prostem.13 

Klimtov osebni slog zaznamujejo ploskovitost, dvodimenzionalnost razpotegnjenih 
teles z dolgimi, valovitimi linijami, bujne pričeske žensk in močne, živahne barve. Tudi 
Judita I v splošnem ustreza temu principu, secesijskemu slogu pa ustreza v svojem 
nerealističnem načinu upodabljanja ter okrašenosti in nasičenosti slike z zlatimi ornamenti za 
Juditinim telesom ter okraski na njeni obleki.14  
Slikar je užival slavo in ugled v svoji stroki do leta 1900, ko je razstavil prvo iz serije slik, ki 
jih je ustvaril za stropno poslikavo avle Univerze na Dunaju: slike Filozofija, Medicina 

                                                 
6 Bisanz, »The Visual Arts in Vienna from 1890 to 1920,« 109. 
7 Powell, The Sacred Spring. The Arts in Vienna 1898–1918, 130.  
8 Bisanz, »The Visual Arts in Vienna from 1890 to 1920,« 109. 
9 Harris, Gustav Klimt. Življenje in delo, 5. 
10 Bisanz, »The Visual Arts in Vienna from 1890 to 1920,« 114. 
11 Harris, Gustav Klimt. Življenje in delo, 5–6.  
12 Varnedoe, Vienna 1900. Art, Architecture and Design, 149.  
13 Bisanz, »The Visual Arts in Vienna from 1890 to 1920,« 110–112. 
14 Več o Klimtovem življenju in delu lahko bralec prebere v monografiji Fernanda Huicija z naslovom Klimt, ki 
je izšla v Milanu l. 1989. 
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(1900–1907) in Jurisprudenca (1903–1907) so kazale poguben pogled na človeštvo, prepojen 
s spolnostjo, bolečino in smrtjo, kar kritikov ni privlačilo. Klimt je moral univerzi vrniti 
predujme za slike s sposojenim denarjem, kasneje pa se je preživljal kot portretist. Umrl je 
februarja leta 1918, le nekaj mesecev pred propadom avstro-ogrske monarhije.15 

O Juditi I 
Tabelna slika Judita I (na originalnem okvirju slike je sicer z izbočenimi zlatimi črkami 
izpisan napis »JUDITH UND HOLOFERNES« oziroma »Judita in Holofernes«) je bila 
naslikana leta 1901 v tehniki olja na platno. Format je pokončen, 84 cm x 42 cm, kar pomeni, 
da slika v višino meri točno dvakrat več kot v širino. Trenutno se nahaja v privatni zbirki na 
Belvederu na Dunaju. 

Na Klimtovi oljni sliki lahko vidimo upodobljen motiv Judite, starozavezne 
svetopisemske junakinje, ki ji je v Svetem pismu posvečena druga izmed devterokanoničnih 
knjig. Gre za opis življenjske zgodbe mlade vdove, ki se je odločila vzeti usodo v svoje roke 
in s svojim posredovanjem spremeniti tok zgodovine.  

V dvanajstem letu svoje vladavine je asirski kralj Nebukadnezar, ki je vladal v svoji 
prestolnici Ninive, začel vojno z medijskim kraljem Arfaksadom. Za pomoč je prosil dežele 
Kililijo, Damask, Sirijo, Egipt, Moab, vso Judejo in Amončane. Pet let kasneje, v 
sedemnajstem letu vladavine, je kralj Nebukadnezar premagal svojega sovražnika. V 
osemnajstem letu vladavine pa se je odločil, da bo kaznoval vse dežele, ki mu niso prišle na 
pomoč, ko jih je zanjo prosil med vojno z Arfaksadom. Poklical je vrhovnega poveljnika 
svojih čet, Holoferna, in mu zaupal maščevanje nad zgoraj omenjenimi deželami in njihovimi 
prebivalci.16 

Holofern je prišel v Betulijo, kjer je živela lepa in pametna mlada vdova Judita. 
Štiriintrideset dni je oblegal mesto, dokler niso bili že vsi njegovi prebivalci na robu obupa in 
so se hoteli predati v suženjstvo, saj so jim usahnile vodne zaloge in izsušili vodnjaki. Ženske 
in mladeniči so že začeli omedlevati zaradi dehidracije. Sklenili so, da se je bolje predati kot 
umreti. Mestni starešine so računali na božjo pomoč, zato so meščanom rekli, naj počakajo še 
pet dni. Takrat je Judita prevzela pobudo. Mestnim starešinam sicer ni zaupala točnega načrta, 
ki ga je imela v mislih, ampak jim je rekla, naj ji zaupajo, in odšla v Holofernov tabor s svojo 
služabnico. Pretvarjala se je, da je na njegovi strani in da mu bo pokazala skrivno pot, s 
pomočjo katere bo lahko osvojil gorato pokrajino, ne da bi izgubil enega samega izmed svojih 
mož. Holofern je bil prevzet nad njeno lepoto in jo je četrtega dne, odkar je prišla k njemu, 
skušal zapeljati. Zaradi preobilice pijače pa je zaspal in med njegovo alkoholno omamo mu je 
Judita z dvema zamahoma odsekala glavo. Stopila je iz šotora in svoji služabnici, ki jo je 
čakala pred njim, da bi kot vsak dan šli opravit molitev, izročila glavo. Služabnica jo je 
spravila v svojo jedilno torbo, v kateri je navadno prenašala hrano za Judito.17  

To je kratek povzetek Juditine zgodbe, kot model za njeno upodobitev pa je pozirala 
Adela Bloch-Bauer.18 Ta je Klimtu sicer pozirala tudi za dve drugi sliki, in sicer za dva 
portreta, poznana pod imenom Adela Bloch-Bauer I (1907) in Adela Bloch-Bauer II (1912). 
Tako je torej slikar motiv Judite združil s prvim Adelinim portretom; slika je nastala šest let 
pred portretom Adela Bloch-Bauer I.  

Sliko Judita I so kljub njenemu originalnemu okvirju, ki nosi napis »Judita in 
Holofern« (»Judith und Holofernes«), dolgo interpretirali kot uprizoritev drugega 
svetopisemskega ikonografskega motiva: Salome, prav tako usodne ženske, odgovorne za 
smrt moškega z obglavljenjem. Vendar pa se Klimtova Judita I razlikuje od klasičnega načina 

                                                 
15 Harris, Gustav Klimt. Življenje in delo, 6. 
16 Jdt 1–2, 13. 
17 Jdt 7–13, 10. 
18 Harris, Gustav Klimt. Življenje in delo, 33. 
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upodabljanja Judite (in tudi Salome); navadno je atribut, po katerem prepoznamo Judito ali 
Salomo, odsekana moška glava, ki pri Janezu Krstniku, Salomini žrtvi, nosi tudi svetniški sij. 
Ta pomemben atribut je navadno poudarjen in jasen, tako zaradi ponazoritve dramatičnosti 
dogajanja kot tudi zaradi praktičnega razloga, saj omogoča lažjo in hitrejšo prepoznavo 
svetopisemskega dogodka ter oseb na sliki.19 

Klimt se te tradicije v upodabljanju Judite ni držal. Figura svetopisemske junakinje je 
pri njem poudarjena, zaseda skoraj celoten prostor na sliki, medtem ko je Holofernova glava 
stisnjena v desni spodnji kot. Vidimo le polovico glave, druga polovica pa se nahaja v 
prostoru izven slike. Njegov obraz je zasenčen in skorajda črn; zaradi tega in zaradi svojih 
temnih las je poleg Judite, obsijane s svetlobo, skorajda nerazpoznaven.20 Holofernova 
zgodba na sliki ni postavljena v ospredje; Klimt je namesto tega izpostavil figuro izjemne 
ženske, heroine, »femme fatale«, ki obvladuje in premaguje moške s svojim izjemnim 
erotičnim nabojem.  

O Adeli Bloch-Bauer 
Adela Bloch-Bauer je bila edina ženska, ki jo je Klimt portretiral dvakrat, poročena pa je bila 
z bankirjem in industrialcem Ferdinandom Bloch-Bauerjem. Zelo verjetno je, da je, čeprav je 
bila poročena, ljubimkala s slikarjem. Dejstvo, da je pozirala Klimtu, kljub temu da je bila 
takrat ženska zaradi takšnega dejanja lahko označena za prostitutko, kaže na močno povezavo 
med slikarjem in njegovim modelom.21 

Na prvem portretu iz leta 1907 z naslovom Adela Bloch-Bauer I jo je Klimt upodobil 
vso v zlatem, pred mozaičnim ozadjem, ki spominja na mozaike iz Ravene iz 6. st. n. š., 
prikazujoč mogočno cesarico Teodoro s spremstvom in njenega moža, cesarja Justinijana.  
Na drugem portretu iz leta 1912 z naslovom Adela Bloch-Bauer II jo je upodobil precej 
drugače; približno okrog leta 1910 se je začel njegov slog spreminjati in prišel je v naslednjo 
fazo svojega ustvarjanja. Začel je opuščati zlato barvo in vnašati druge barve, linije so postale 
mehkejše in ne več tako oglate. Upodobil jo je v svoji najljubši drži: figura je pred nas 
postavljena frontalno in stoji. Umetnikov slog se ni spremenil v smislu dekorativnosti, ki je še 
vedno zelo prisotna, temveč se je spremenilo ozadje, ki je zdaj narejeno po tekstilni predlogi s 
cvetličnim vzorcem. Adela je na drugi upodobitvi videti bolj zadržana, oblečena je precej bolj 
običajno in nevpadljivo, v strogi beli obleki z visoko zapetim ovratnikom po takratni modi, 
ogrinjalo s krzneno obrobo nam nakazuje na njeno bogastvo, glavo pa ji spodobno pokriva 
klobuk. Ne gleda več v gledalca, ne vzpostavlja očesnega stika, kot ga je na svoji prvi 
upodobitvi, ampak zre preko gledalčeve glave.22 

Primerjava Judite I z Judito II 
Judita I je bila naslikana v prvem letu 20. stoletja, Judita II pa je nastala 9 let za njo. Ženska 
figura na kasnejši sliki ima drugačno pozo kot prva, ki stoji vzravnano, ponosno in ki 
zamaknjeno zre v nekaj, kar se dogaja pred njenimi očmi; prezirljivo, vzvišeno gleda gledalca 
z nazaj nagnjeno glavo, rahlo se nasmiha ter zapeljuje gledalca, s katerim vzpostavlja očesni 
stik. 

Judita II se nagiba naprej, njeni prsti grabijo po tkanini obleke, videti je precej manj 
umirjena kot Judita I, ki poudarja zmagoslavje in čutnost; Judita II ponazarja beg. Nosi dolgo 
krilo, pisano ogrinjalo ji pada z ramen, prsi ima razkrite tako kot Judita I. Bleda je, njene oči 
so priprte, njene ustnice razprte, njen izraz pa je podoben izrazu figure na sliki Judita I.  

Na obeh slikah je Holofernova glava bolj okrasek kot pa pomemben del slike; nima 
vloge očitnega atributa, ki bi gledalcu nemudoma padel v oči. Očitno je, da Klimta glava ni 
                                                 
19 Fliedl, Gustav Klimt. 1862–1918. The World in Female Form, 140. 
20 Fliedl, Gustav Klimt. 1862–1918. The World in Female Form, 140.  
21 Harris, Gustav Klimt. Življenje in delo, 56. 
22 Harris, Gustav Klimt. Življenje in delo, 56–66. 
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zanimala, saj jo je potemnil, da je vzpostavil kontrast z Juditino bledo kožo, in jo postavil v 
desni spodnji kot slike. Klimt ni potreboval odsekanih moških glav, da bi svojim slikam 
vdahnil dramatično vzdušje; njegovi junakinji sta dovolj zanimivi, zapeljivi in močni že sami 
po sebi. Ob sebi na sliki ne potrebujeta moškega, saj sta oni sami središče dogajanja.  

Primerjava Judite I z drugimi Klimtovimi upodobitvami ženskih oseb 
Žensko telo v različnih položajih je očitno vodilni motiv Klimtovega veličastnega opusa 
(ohranjenih je več kot 3000 njegovih risb). Tako kot Rodin je imel ta secesijski umetnik v 
svojem ateljeju vedno dva ali tri gole modele, tudi če jih v tistem trenutku ni upodabljal, ker je 
npr. delal na neki drugi sliki.23 
Rdeča nit v Klimtovem upodabljanju ženskih figur je spolnost, poudarjena erotična vloga, ki 
jo je umetnik pripisoval ženskim osebam. Slikal je močne, a subtilne ženske, ki nase 
pritegnejo gledalčevo pozornost in suvereno zavzamejo center slike. Gre za ženske z zelo 
svetlimi poltmi in z dolgimi lasmi, ki v tradicionalnem smislu še bolj poudarjajo ženstvenost 
figur. Velikokrat jih je upodobil razgaljene (kot primer takšnega tipa ženske, naslikanega kot 
akt, lahko uporabimo naslednje slike in risbe: Nuda Veritas, 1899; Alegorija skulpture, 1889; 
Skulptura, 1896; Beethovnov friz, 1902; Tri starosti ženske, 1905; Upanje, 1906; Judita II, 
1909 ter Adam in Eva, 1917–1918). 

Figura na sliki Judita I izstopa med temi upodobitvami žensk na zgoraj navedenih 
slikah in risbah zaradi svoje zagorele polti in kratko postriženih las, ki se končajo na sredini 
ušes. Medtem ko so druge ženske na njegovih slikah razgaljene, je ona razkrita le na pol: 
gledalcu je odkrit pogled na njen trebuh, trak gole kože pa se nadaljuje navzgor po njenem 
telesu vse do vratu, ki je zakrit z zlato ovratnico, ta pa se zliva z ornamentalnim ozadjem iste 
barve (takšno ozadje je prav tako značilnost Klimtovega dela). Njena leva dojka je zakrita z 
razpetim vzorčastim temnim telovnikom, svojo levo pa namenoma razkriva z gibom roke, s 
katero umika telovnik. Pod njim nosi še spodnje oblačilo, za katerega ne moremo razpoznati, 
ali gre za krilo ali hlače, saj vidimo le vrhnji del oziroma pas. Vidna je le ena razgaljena roka, 
na nadlahti katere ženska nosi zlato zapestnico. 

Opazimo lahko torej vsaj tri zelo očitne kriterije, po katerih se Klimtova upodobitev 
Judite I razlikuje od drugih njegovih upodobitev žensk. Sklada pa se s konceptom »femme 
fatale«, ki je zelo razpoznaven tudi na njegovih drugih slikah: ženska kot usodna zapeljivka, 
samostojna, brez moškega, nevarna in močna. Erotizem, ki ga je Klimt dosegel z razprtimi 
rdeče pobarvanimi ustnicami, rahlo nazaj nagnjeno glavo ter priprtimi očmi, obvladuje sliko. 
Nihče izmed drugih umetnikov njegovega slovesa ni bil tako predan slikanju žensk v njihovih 
različnih vlogah; včasih kot popolne, dovršene muze, ki moške navdihujejo, drugič kot spolne 
objekte in močne zapeljivke, ki jih pogubijo. Klimtova umetnost je nastajala pod vplivom 
dveh močnih smernic: naturalistično upodobljene čutnosti in bleščeče dekoracije.24 Tako 
literatura kot umetnost slikarjevega časa in okolja sta izražali negativno stališče do ženske 
seksualnosti in jo predstavljali kot nekaj potencialno uničevalnega, na kar nakazuje tudi 
Klimtova Judita I. Slika izpostavlja čutnost upodobljenke, ki v kombinaciji z odsekano moško 
glavo na gledalca deluje negativno in nakazuje nevarnost, ki jo moškemu lahko predstavlja 
ženska.25 Še zmeraj se pojavlja vprašanje, zakaj obstaja takšna razlika med drugimi 
Klimtovimi upodobitvami žensk in Judito I. Po mojem mnenju je na to zagotovo vplivalo 
dejstvo, da mu je za Judito I pozirala Adela Bloch-Bauer, ženska, ki jo je v obdobju 
dvanajstih let naslikal kar trikrat; ni mu bila neznanka, očitno sta med sabo kot slikar in model 
razvila uspešen odnos. Najbrž je bil to razlog, da je ni popolnoma razgalil, ampak jo je 
upodobil na bolj dostojanstven način, poleg tega pa je s tem nekoliko zavaroval tudi njen 
                                                 
23 Harris, Gustav Klimt. Življenje in delo, 83. 
24 Harris, Gustav Klimt. Življenje in delo, 5. 
25 Harris, Gustav Klimt. Življenje in delo, 33. 
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ugled. Njegovo idealno podobo blede ženske z dolgimi lasmi je zamenjala podoba zagorele 
temnolaske s kratko pričesko, kakršno je Adela v resnici nosila. 

Zadnja beseda 
Judita je verjetno najmočnejša ženska junakinja v Svetem pismu. V primerjavi z najbolj 
znanima ženskama iz Svetega pisma – Marijo in Marijo Magdaleno – je Judita oblikovala 
svojo usodo in usodo svojega ljudstva na način, ki za tiste čase ni bil običajen za žensko; to je 
z uporabo nasilja, z mečem. S tem je podrla kulturne predsodke in si vzela pravico, da sama 
brani svoje telo in svoje ljudstvo – pravico, ki so si jo skozi zgodovino moški rezervirali zase. 
Ženske so bile navadno tiste, ki jih je bilo treba ščititi in varovati, na nek način zapirati v zlato 
kletko, moški pa tisti, ki so nase prevzeli odgovornost zanje in za njihovo dobro. Judita pa je 
na drugi strani z dvema zamahoma meča pometla z ustaljenimi vzorci in pokazala, da izjemni 
ljudje lahko presežejo družbene okvire, v katerih so se rodili, in da nobene okoliščine ne 
morejo zadržati izjemnega duha. 

Gustav Klimt je danes eden najbolj splošno prepoznavnih umetnikov iz zgodovine 
slikarske umetnosti in težko bi našli človeka, ki ne bi poznal njegovega najbolj znanega dela, 
Poljub (1907–1908). Ob temeljitejšem pregledu njegovega zares obširnega opusa se zdi, da 
Judita I v njem zagotovo predstavlja najbolj aktivno, močno, vitalno in samosvojo žensko 
figuro. Slika pooseblja vso tisto moč in usodnost, ki jo je Klimt videl v Adeli; pred seboj 
imamo odkrit psihološki portret močne, samozavestne ženske, ki upravlja s svojo usodo in 
ima moč v svojih rokah; ženske, ki se kljub svojemu visokemu družbenemu položaju ne boji 
posledic, kot je opravljanje v družbi, in se vseeno sleče kot model za tako provokativno 
upodobitev.  

Motiv Judite je na tej sliki uporabljen kot vloga, ki samo poudarja Adelin edinstveni 
značaj; ni naključje, da je ta mlada ženska slikarja tako močno očarala in navdihnila, da jo je 
večkrat upodobil, česar ni storil z nobeno drugo žensko, čeprav ga je sicer močno fasciniralo 
upodabljanje nasprotnega spola. Slika je močan in celovit psihološki portret izjemne ženske, 
svetopisemsko vlogo, v kateri se nam upodobljenka predstavlja, pa je slikar uporabil le za 
okvir, da bi s predzgodbo prikazal Adelin karakter, ter da bi poudaril njen pogum, 
nekonvencionalnost in moč. Slika je dragoceno pričevanje o bogatem notranjem življenju 
izjemne ženske, ki je na začetku 20. stoletja živela svoje življenje v eni izmed prestolnic 
evropske umetnosti, na Dunaju, in imela to srečo, da je v svojem nenavadnem življenju 
srečala nekoga, ki si jo je takrat drznil upodobiti v njenem pristnem bistvu.  
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Slika 1: Gustav Klimt, Judita I, 1901, olje na 
platnu, 84 x 42 cm, Österreichische Galerie 
Belvedere, Dunaj. 

Slika 1: Gustav Klimt, Judita II, 1909, olje na 
platnu, 178 x 46 cm, Galleria Internazionale d'Arte 
Moderna, Benetke. 
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Slika 2: Gustav Klimt, Adela Bloch-Bauer I, 
1907, olje, srebro in zlato na platnu, 138 cm x 
138 cm, Neue Galerie, New York. 

Slika 3: Gustav Klimt, Adela Bloch-Bauer II, 
1912, olje na platnu, 1,9 m x 1,20 m, zasebna 
zbirka. 
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Seznam slikovnega gradiva 
− Slika 1: Gustav Klimt, Judita I, 1901, olje na platnu, 84 x 42 cm, Österreichische Galerie 

Belvedere, Dunaj. 
(https://micajewelsnyc.files.wordpress.com/2012/06/judith_rahmen.jpg, datum dostopa: 
27. 10. 2015). 

− Slika 2: Gustav Klimt, Judita II, 1909, olje na platnu, 178 x 46 cm, Galleria 
Internazionale d'Arte Moderna, Benetke. 
(http://www.klimt.com/documents/pictures/en/women/klimt-judith2—salome-1909.jpg, 
datum dostopa: 27. 10. 2015). 

− Slika 3: Gustav Klimt, Adela Bloch-Bauer I, 1907, olje, srebro in zlato na platnu, 138 cm 
x 138 cm, Neue Galerie, New York. 
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/84/Gustav_Klimt_046.jpg, datum 
dostopa 27. 10. 2015). 

− Slika 4: Gustav Klimt, Adela Bloch-Bauer II, 1912, olje na platnu, 1,9 m x 1,20 m, 
zasebna zbirka. 
(https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/33/Gustav_Klimt_047.jpg, datum 
dostopa: 27.10. 2015). 
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»Nemci so se borili šest let, Nemke pa samo pet minut.« 
Ljubezenski odnosi med zavezniškimi vojaki in nemškimi ženskami 

Povzetek 
V pričujočem prispevku se osredotočam na ljubezenske odnose med nemškimi ženskami in 
zavezniškimi vojaki v letih neposredno po drugi svetovni vojni. Predstavljene so tako zgodbe 
teh parov kot tudi težave, s katerimi so se morali spopadati. Hkrati pa so predstavljeni tudi 
pogledi posameznih oblasti na to zadevo. Prispevek se zaključi s posledicami, ki so jih 
ljubezenski odnosi prinesli nemškim ženskam. 

Zusammenfassung 
In diesem Beitrag widme ich meine Aufmerksamkeit den Liebesbeziehungen zwischen den 
alliierten Soldaten und deutschen Frauen, die in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg 
entstanden. Es werden sowohl die Geschichten dieser Paare als auch die Probleme, mit 
welchen sich diese Paare beschäftigen mussten, dargestellt. Gleichzeitig werden auch die 
Einstellungen der Obrigkeiten unter die Lupe genommen. Den Beitrag schließe ich mit den 
Folgen, die diese Beziehungen den deutschen Frauen gebracht haben. 
 
Ključne besede: Nemčija, zavezniki, povojno obdobje, ljubezenska razmerja, poroke. 

*** 
Uvod 

Maja 1945 se je na evropskih tleh končala druga svetovna vojna. V tem šestletnem spopadu je 
umrlo več deset milijonov ljudi, uničena so bila celotna mesta, prišlo pa je tudi do številnih 
vojnih grozodejstev. Nemčija je iz te vojne izšla kot glavna poraženka, zato ji je zavezniška 
uprava odredila temu primerne sankcije. Njeno povojno usodo so določili na treh 
konferencah: teheranska in jaltska konferenca sta potekali že med vojno, potsdamska pa je 
potekala avgusta 1945, ko je bilo vojne vihre na evropskih tleh že konec. Glavni akterji na teh 
konferencah so bili ministrski predsednik Velike Britanije Winston Churchill (na potsdamski 
konferenci ga je nadomestil Clement R. Atlee), predsednik ZDA (Združenih držav Amerike) 
Franklin D. Roosevelt (na konferenci v Potsdamu ga je zamenjal Harry Truman) ter voditelj 
Sovjetske zveze Josip Visarijonovič Džugašvili - Stalin. Na omenjenih konferencah so »veliki 
trije« sprejeli veliko ukrepov, s katerimi so želeli poraziti Sile osi ter orisati prihodnost 
poraženih držav. Med drugim so sklenili, da bodo Nemčijo po drugi svetovni vojni razdelili 
na štiri okupacijske cone, kar se je po koncu vojne tudi zgodilo. Severozahodni del Nemčije 
(Spodnja Saška, Severno Porenje-Vestfalija) je spadal pod britansko okupacijsko cono. 
Francoska okupacijska cona je obsegala zahodni del Nemčije (mdr. tudi Porenje-Pfalško), 
jugovzhodni del Nemčije je padel pod pristojnost ameriške uprave (Bavarska, Bremen …), 
severovzhodni del Nemčije pa je zavzela sovjetska oblast (Brandenburg, Saška, Mecklenburg-
Predpomorjanska, Saška-Anhalt). Znotraj sovjetske okupacijske cone se je nahajal tudi Berlin, 
ki je bil prav tako razdeljen na štiri okupacijske cone. Vsaka oblast je na okupacijsko cono, ki 
jo je imela pod nadzorom, nastanila svoje vojake, ki pa so v času svojega bivanja na tem 
področju vzpostavili različne stike z nemškim prebivalstvom. Še posebej zanimivi so bili 
odnosi med zavezniškimi vojaki in nemškimi ženskami. Poleg številnih posilstev, ki so jih 
izvedli pripadniki zavezniških armad, se je na nemškem teritoriju razvila tudi prostitucija. 
Kljub temu pa je treba poudariti, da posilstvo in prostitucija nista bili edini možnosti 
kontaktov med vojaki in Nemkami, saj je kljub težkim okoliščinam med njimi občasno 
preskočila tudi ljubezenska iskrica. Te zveze resda niso vedno temeljile na ljubezni, vendar so 
ženske še vedno upale, da bodo s poroko oz. vsaj s skupnim odnosom izboljšale svoj položaj. 
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To trditev dokazuje tudi članek, ki je izšel v časopisu Canberra Times. V članku na naslovni 
strani so zapisali, da prebivalke Berlina množično bežijo v britansko okupacijsko cono. Ena 
od njih je v izjavi navedla razlog za tako odločitev: v tistem trenutku Nemčija zanjo ni 
predstavljala dobrega prostora za življenje, stanje pa naj bi se po njenem mnenju izboljšalo 
šele, ko bo sama že dosegla visoko starost.1 Poroko z britanskim vojakom je tako videla kot 
možnost odhoda v lepše življenje. Vzroke za te ljubezenske zveze torej ne smemo iskati zgolj 
v zaljubljenosti, temveč tudi v težkih življenjskih razmerah in hudem pomanjkanju, ki je 
pestilo Nemčijo v prvih letih po vojni, kar dokazujejo tudi številna pričevanja. V majhnem 
bavarskem kraju Bad Wiessee je župan mesta poročal o tako hudem pomanjkanju, da so 
prebivalci tudi ob lažjih infekcijskih okužbah za dalj časa padli v nezavest. Tretjina 
prebivalstva naj bi bila očitno podhranjena, lakota pa se je poznala tudi pri otrocih. Nekateri 
so, da bi dobili hrano, brskali tudi po smetnjakih ameriških vojakov.2 Situacija ni bila 
drugačna niti v preostalih delih države, kjer je nadzor izvajala ameriška vojska. Do konca leta 
1945 je bila v ameriški okupacijski coni Nemčije vrednost obroka 1550 kalorij na dan, do 
spomladi 1946 pa je vrednost padla na 1275 kalorij, vendar naj na nekaterih področjih obroki 
celo ne bi presegali 700 kalorij dnevno.3 Po drugi strani pa so vojaki (predvsem ameriški) 
živeli v relativen blagostanju, kar je bil za nekatere ženske pomemben faktor pri njihovi 
odločitvi za odnos z zavezniškim vojakom. 

Ljubezenski odnosi z ameriškimi vojaki 
Ameriška oblast sprva ni dovolila, da bi se njeni vojaki na kakršen koli način družili z 
nemškim prebivalstvom. Že septembra leta 1944 je ameriška vojaška oblast na čelu z 
generalom Dwightom D. Eisenhowerjem izdala t. i. »Non-Fraternization« politiko, ki ni 
dovoljevala nikakršnih stikov z nemškim prebivalstvom. Sem so uvrščali vstop v nemške hiše 
in stanovanja, skupno uživanje pijač, rokovanje, skupno igro in šport, izmenjavo daril, 
udeležbo na nemških plesih, skupne sprehode, diskusije in poroke z nemškimi dekleti.4 S 
prepovedjo medsebojnih stikov je ameriška vojaška oblast želela preprečiti več stvari: 
odredba je bila sprejeta septembra 1944, ko nacistične sile še niso bile poražene. Vojaško 
vodstvo se je namreč balo, da bi ameriškim vojakom lahko ušle kakšne informacije, ki bi 
lahko pomagale silam Wehrmachta. Po drugi strani so po vzoru t. i. kolektivne krivde celotno 
nemško prebivalstvo smatrali kot odgovorno za številne zločine. S politiko, ki bi 
prepovedovala odnose med vojaki in lokalnim življem, so tako želeli izolirati ljudi, dokler 
karakter nemškega ljudstva ne bi bil ustrezno rehabilitiran.5 Te politike se vojaki sicer niso 
držali. Ameriški častnik Saul Padover je tako dejal, da so vojaki to zahtevo upoštevali ravno 
toliko (ali celo še manj), kolikor so njihovi očetje spoštovali sloviti 18. amandma k ameriški 
ustavi, ki je uzakonil prohibicijo. Sčasoma so omilili prepoved združevanja. Od 8. junija 1945 
dalje so ameriški vojaki že lahko bili prijazni do nemških otrok. Julija 1945 pa je prišlo do 
bistvene spremembe v tej politiki, saj so se ameriški vojaki od 14. julija dalje lahko 

                                                 
1 »German girls want to marry british soliders,« 1. 
2 Gebhardt, Als die Soldaten kamen, 158. 
3 Biddiscombe, »Dangerous Liaisons,« 615–616. Naj poudarim, da je bilo pomanjkanje hrane v nekaterih 
primerih tudi možnost, s katero so (pogosto, a ne vedno) kaznovali ženske, ki so bile na kakršen koli način 
povezane z nacizmom (če so bile članice nacistične organizacije, če je bil njihov mož nacistični funkcionar ...). 
Hrana je bila v povojnem času racionirana, tj. vsak posameznik je prejel določeno količino bonov, s katerimi je 
lahko dobil določena živila. Ženske, ki so jih kaznovali na tak način, so dobile t. i. Himmelsfahrtkarte, kar bi v 
slovenščini pomenilo »vozovnica v nebesa«. Količina hrane, ki so jo dodelili tem ženskam, je bila namreč tako 
nizka, da jim je grozila tudi smrt. V: Grossman, »Grams, Calories, and Food,« 123. 
4 »Amerikaner und Deutsche in der Besatzungszeit - Beziehungen und Probleme.«  
5 Willoughby, »The Sexual Behavior of American GIs during the Early Years of the Occupation of Germany,« 
158. 
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pogovarjali z odraslimi nemškimi prebivalci. »Non-Fraternization« politika je bila uradno 
ukinjena 1. oktobra 1945.6   

Ameriški vojaki so bili pri nemških dekletih večinoma zelo priljubljeni. Razlogov za 
to je več: kot že omenjeno je v Nemčiji v prvih letih po koncu vojne vladala velika revščina. 
Na drugi strani so ameriški vojaki živeli v relativnem blagostanju in imeli tudi dostop do 
hrane. Ameriški vojaki so bili hkrati predstavljeni kot popoln kontrapunkt nemškim vojakom 
‒ predstavljali so popolnoma drugačno kulturo, kot so je bile vajene doma. Bili so veseli in 
optimistični, medtem ko so bili nemški vojaki pogosto izgoreli.7 Maria Reed je bila v času 
nemške okupacije stara 16 let, bivala pa je v Frankfurtu na Majni. V pričevanju je dejala, da 
so ameriški vojaki njeni materi v zameno za pranje perila ponudili cigarete, krompir in ostale 
dobrine. Hkrati je omenila, kako drugačni so ameriški vojaki od nemških. Bili so radodarni, 
laskavi in pozorni. Dodala je še, da so v svoji uniformi zmeraj izgledali lepo, piko na i pa je 
predstavljal še lep vonj. Anneliese Uhlig je dodala, da so se jim ameriški vojaki zdeli 
božanski. Imeli so lepe zobe, bili so zdravi, čisti in dobro hranjeni. Kot je omenila, je bilo to 
za takratno Nemčijo velika posebnost, saj praktično nisi videl človeka, ki ne bi bil vsaj malo 
pohabljen.8 Tudi Walter Slatoff je v svojem zapisu v The Nation opozoril na stanje v Berlinu, 
kjer so bile ženske osamljene, lačne in premražene. Ameriški vojaki so imeli veliko cigaret, 
čokolade in krofov, predvsem pa so jim v svojih klubih lahko nudili neke vrste varstvo, ki ga 
sicer v mestu niso občutile.9 Poleg žensk so bili ameriških vojakov posebno veseli tudi otroci, 
saj so jim vojaki pogosto prinesli žvečilni gumi in čokolado.10 

 Treba je poudariti, da ameriški vojaki v večini niso bili priča takim vojnim grozotam 
kot nemški, pomembno pa je tudi dejstvo, da so bili zmagovalci vojne. Nekateri nemški 
vojaki se namreč niso uspeli sprijazniti s porazom.11 Niso pa bili različni priboljški edini 
razlog za iskanje romantičnih zvez z Američani. Kot omenja Biddiscombe, obstajajo tudi 
drugi faktorji, ki so vplivali na to, da so se ti odnosi sploh razvili: nekatera dekleta so iskala 
romanco, za katero so bile med vojno prikrajšane, spet druge so cenile ameriškega vojaka 
zaradi njegove čistoče in zdravja, tretje pa so privlačili temnopolti vojaki.12 

Poroke ameriških vojakov z evropskimi dekleti niso bile nič neobičajnega. Največ 
porok so sklenili z britanskimi ženami, takoj za njimi pa so že sledile poroke z nemškimi 
partnerkami. Da bi stanje na tem področju umirili, so že leta 1945 izdali American War Brides 
Act, s katerim so soproge in otroke ameriških vojakov izvzeli iz migracijskih kvot za vstop v 
ZDA. Leta 1946 je prišlo do spremembe zakona, saj so iz kvot izključili tudi zaročence in 
zaročenke. Nemško prebivalstvo vse do januarja 1947 ni bilo vključeno v ta zakon, zato 
ameriško-nemške poroke niso imele enakega statusa kot poroke s predstavniki drugih 
narodov.13  

Ameriški vojaki in njihove nemške izbranke so se na začetku spopadali z veliko 
težavami, saj nobena stran ni odobravala njihove ljubezni, zato sta jih obe ovirali na različne 
načine. Tudi po uradnem umiku prepovedi druženja z nemškimi državljani (kasneje je sledil 
še umik prepovedi sklepanja porok) za vojake še vedno ni bilo popolne svobode pri sklepanju 
                                                 
6 »Amerikaner und Deutsche in der Besatzungszeit - Beziehungen und Probleme.« 
7 Gebhardt, Als die Soldaten kamen, 158. 
8 Esser, »Language no obstacle,« 584. 
9 Willoughby, »The Sexual Behavior of American GIs,« 167–169. 
10 »Amis, Nylons, "Care-Pakete".« V istem prispevku omenjajo še eno zanimivost: s prihodom ameriških čet so 
si na nemško ozemlje utrle pot tudi t. i. »najlonke«, ki pa so imele omejen rok trajanja. Pogosto so se strgale, kar 
pa ne pomeni, da so jih zavrgli in kupili nove. Da bi nastale luknje zakrpali, so uvedli celo nov poklic, kjer so 
ženske zakrpale najlonske nogavice do te mere, da so bile zopet uporabne. Plačilo je bilo slabo, kupcem pa se je 
to seveda bolj splačalo kot nakup popolnoma novih nogavic. 
11 Esser, »Language no obstacle,« 584. 
12 Biddiscombe, »Dangerous Liaisons,« 617. 
13 Esser, »Language no obstacle,« 582. 
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porok. Če je želel ameriški vojak svojo ljubezensko razmerje z nemško izbranko nadgraditi s 
poroko, je moral biti v Nemčiji vsaj osem mesecev, poroko pa sta lahko sklenila šele štiri 
mesece pred njegovim odhodom domov in izstopom iz vojske. Njegovo izbranko je pred 
sklenitvijo zakona čakal še zdravstveni test in poseben preizkus, kjer so preverili njeno 
politično prepričanje. Če je bila Nemka članica komunistične stranke ali katerekoli bivše 
nacistične stranke (npr. BDM – Bund Deutscher Mädel), se ni smela poročiti. Bodoča nevesta 
je morala po preizkusih predložiti še podpisano izjavo spoštovanega sodnika (ponavadi 
župnika), ki je moral potrditi njeno primerno obnašanje. Vse dokumente so morali potem 
prevesti v angleščino. Zatem je morala Nemka zapustiti Nemčijo in oditi v ZDA, s čimer pa 
se njene težave še niso končale. Poleg dejstva, da je bilo rednih linij preko Atlantika zelo 
malo, je po odhodu iz Nemčije izgubila nemški potni list, medtem ko ameriškega še vedno ni 
prejela. Za ameriško državljanstvo je lahko zaprosila šele potem, ko je v ZDA bivala vsaj dve 
leti.14 Sklepanje zakona je bilo tako zelo drago in zamudno opravilo, kar pa je bila velika 
ovira tudi za bodoče ženine. Ker vojaki večinoma niso imeli zadosti denarja, še vedno pa so 
želeli skleniti poroko, so se pri zbiranju finančnih sredstev hoteli zateči tudi k uporabi skrajnih 
ukrepov, kot je npr. prodaja lastnih organov. Neue Illustrierte je 9. septembra 1949 objavil 
ravno tak primer. Ameriški državljan Charles Eller je neki kliniki poskusil prodati svoje oko, 
da bi svoji bodoči nemški nevesti omogočil pot preko oceana. To se na koncu ni zgodilo, saj 
so mu tovariši ponudili zajetno donacijo, s katero ni plačal zgolj poti v ZDA, temveč mu je 
celo ostalo nekaj denarja. Z njim je na začetku poskrbel za njuno (sedaj skupno) 
gospodinjstvo.15 Poroke so številne težave povzročale tudi v Nemčiji. Nemška dekleta so za 
poroko potrebovala dovoljenje svojih staršev, ki pa ga niso vedno dobile. To se je zgodilo tudi 
majorju Franku Eyreyu in njegovi izbranki Ingeborg Rymarczyk. Ker njeni starši razmerja 
niso odobravali, ji niso dali dovoljenja za poroko. Posledično se nista mogla poročiti, svoj 
odnos pa sta morala od takrat naprej skrivati.16 Še posebej problematični so bili medrasni 
ljubezenski odnosi, ki so jih odobravali še manj kot odnose z belopoltimi vojaki. Poleg 
diskriminacije in neodobravanja so se medrasni pari spopadali tudi z nepriznavanjem porok. 
Če so se pripadniki okupacijskih sil želeli poročiti v Nemčiji, so morali predložiti t. i. 
Ehefähigkeitszeugnis oz. posebno dokazilo, s katerim je vojak dokazal, da v njegovi državi ne 
obstaja noben zadržek zoper poroko. Dokazilo so lahko dobili na ustreznem uradu v svoji 
državi, v primerih, omenjenih v zgornjih vrsticah, pa je bilo to nemogoče. V večini ameriških 
držav zakonodaja ni dovoljevala porok med belimi in temnopoltimi prebivalci, kar je 
posledično pomenilo, da urad, ki je bil pristojen za izdajo teh dokazil, slednjega ni izdal in s 
tem poroko onemogočil.17 Kljub prepovedim pa je do t. i. mešanih porok še vedno prihajalo. 
Kot piše Satjukowa, natančne številke sicer niso dosegljive, je pa leta 1952 kar 552 žensk v 
raziskavi zatrdilo, da so imele otroka s temnopoltim vojakom, ter hkrati izrazilo pripravljenost 
za poroko z njim. Dovoljenje za poroko so dobili zgolj štirje pari.18 

Ljubezenski odnosi z britanskimi vojaki 
Tudi na področju britanske cone v Nemčiji so nastali številni mešani pari, ki so se spopadali s 
podobnimi težavami kot njihovi ameriški kolegi. Britanska oblast je namreč izvajala podobno 
politiko neodobravanja odnosov in porok kot ameriška. Kot glavni razlog za nasprotovanje je 
britanska oblast navedla nemške ženske. Te naj bi bile v stikih z britanskimi vojaki zgolj zato, 
da bi pridobile britansko državljanstvo in vse pripadajoče ugodnosti. Vsi vojaki, ki so odšli v 
Nemčijo, so še pred odhodom prejeli posebno knjižico, v kateri jih je oblast opozarjala na 

                                                 
14 Esser, »Language no obstacle,« 583. 
15 Esser, »Language no obstacle,« 593. 
16 »It Started With a Kiss.« 
17 Satjukow in Gries, "Bankerte!," 111. 
18 Satjukow in Gries, "Bankerte!," 111. 
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nevarnost nemških deklet. V njej so zapisali, da je večina nemških deklet okuženih ter da jih 
veliko čaka na poroko z britanskim državljanom. Ne glede na ta opozorila in grožnje s kaznijo 
so še vedno pričakovali, da bo prihajalo do kontaktov z njimi. Da bi vsaj poskusili znižati 
število medosebnih odnosov z nemškimi državljankami, je vojaška oblast zaposlila in poslala 
na teren veliko število enot ATS.19 Te naj bi skrbele za samozadostnost britanskih čet, hkrati 
pa bi lahko preprečile stike med nemškim prebivalstvom in vojaki. Posredno naj bi te enote 
torej za vojake »skrbele« tudi v romantičnih odnosih.20 Ker zakona o prepovedi druženja niso 
mogli dosledno izvajati, so ga jeseni leta 1945 umaknili, kar pa ni veljalo za poroke. Ker je 
bilo razlogov za prepoved porok vedno manj, so avgusta 1946 ukinili tudi to pravilo, podobno 
kot v ameriškem primeru pa to še ni pomenilo popolne svobode pri sklenitvi poroke. 
Britanska vojaška oblast je še vedno želela »obvarovati« svoje vojake pred neprimernimi 
porokami, vendar ji slednje ni uspevalo najbolje, saj je v prvih povojnih letih prišlo do okrog 
10.000 porok britanskih vojakov in njihovih nemških izbrank.21  

Postopek sklenitve zakonske zveze je bil zapleten, pari pa so v tem času bíli bitko z 
birokratskim aparatom. Silke Satjukow je v svoji knjigi predstavila zakonske zapise iz 
Göttingena, ki so prikazovali vsakdanjo prakso v zvezi s porokami. Pred sklenitvijo zakonske 
zveze sta morala oba partnerja prinesti posebno spričevalo, ki je dokazovalo, da je njun značaj 
dober. Dekleta so morala dodatno prinesti še prav poseben certifikat, s katerimi so dokazale 
svojo politično neoporečnost. Vojaki so se po t. i. Affidavit oz. zapriseženo pisno izjavo 
obrnili na svojega nadrejenega, ki je prošnjo sprejel ali zavrnil.22 Preprek pa s tem še ni bilo 
konec. Kot poroča Canberra Times, so nekatere vojake pred poroko poslali nazaj domov, kjer 
naj bi v »normalnih okoliščinah« premislili ta pomembni korak.23 A tudi po sklenitvi 
zakonske zveze so se morali nekateri pari spopadati s skoraj absurdnimi težavami. Eden od 
takih primerov je poroka med Nemko Hannerole K. in njenim izbrancem, britanskim 
narednikom Johnom P. Poroko sta sklenila pred britanskimi oblastmi leta 1951. Kasneje se 
jima je v zakonu rodil otrok, s čimer so se težave šele dodobra začele. Z vidika nemških 
sodišč Hannerole in John sploh nista bila poročena, posledično pa je bil njun otrok 
nezakonski. Da bi težavo odpravila, se je par odločil za sklenitev poroke še pred nemškimi 
upravnimi organi. John je moral matičnemu uradu v Nemčiji še pred poroko zagotoviti 
dokazilo o »sposobnosti za poroko« (t. i. Ehefähigzeugnis), pridobil pa ga je lahko na za to 
namenjenem uradu v Veliki Britaniji. Njegova prošnja je bila zavrnjena, razlog pa je bil na 
prvi pogled povsem logičen: z vidika britanske strani je bil John P. že poročen, zato mu 
potrdila niso želeli izdati.24 Satjukowa, ki je izbrani primer predstavila v svoji knjigi, še 
dodaja, da v virih ni našla podatka, kako se zgodba tega para konča.  

Ker določen delež porok kljub vsemu ni bil odobren, so se posamezniki lotili 
ukrepanja na lastno pest. Charlesu Fredericku Lucasu, pripadniku britanske vojske v Nemčiji, 
to ni uspelo. Na sodišču so ga obsodili, ker je v Anglijo pretihotapil svoje nemško dekle. Da 
bi zakrila svojo pravo identiteto, se je oblekla v uniformo britanskega vojaka, svojo 
kamuflažo pa je dodatno podprla še z dobrim znanjem angleščine. Posebno sodišče je 

                                                 
19 Kratica ATS pomeni »Auxiliary Territorial Service« in je predstavljala žensko krilo britanske vojske. Po vojni 
so začele predvsem ženske avtorice pisati tudi o tem, da se posilstva niso dogajala samo nad tujimi ženskami, 
temveč tudi nad domačimi. To prepričanje so utemeljevale z različnimi obscenimi fotografijami vojakinj in 
delavk v barakah, hkrati pa tudi s prevodom kratice WAAF. V osnovi je pomenila Woman’s Auxiliary Air 
Force, v teh »šaljivih« prevodih pa so ta pomen zamenjali z izrazom »Women All Fuck«. V: Teo, »The 
Continuum of Sexual Violence in Occupied Germany,« 205. 
20 Noakes, Women in the British Army, 142. 
21 Satjukow in Gries, "Bankerte!," 111–112. 
22 Satjukow in Gries, "Bankerte!," 112. 
23 »German girls want to marry british soliders,« 1. 
24 Satjukow in Gries, "Bankerte!," 112–113. 
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Charlesa obsodilo na trimesečno zaporno kazen, njegovo izbranko pa so deportirali iz 
Anglije.25  

Ljubezenski odnosi s francoskimi vojaki 
Podobno kot v ameriških in britanskih primerih je tudi za francoske vojake sprva veljala 
prepoved porok z Nemkami, vendar se vlada v Parizu ni podrobneje ukvarjala s tem 
vprašanjem. To se je jasno pokazalo januarja 1946, ko je armadni general Pierre Kœnig na 
francoskega obrambnega ministra Micheleta naslovil pismo, v katerem ga je vprašal, kako naj 
ravnajo s poročnimi zahtevami francoskih vojakov, ki so se želeli poročiti z nemškimi dekleti, 
s katerimi so pričakovali otroka. Pierre Kœnig na svoje vprašanje ni dobil nobenega 
odgovora. Vojaška uprava je tako še naprej zavračala vse prošnje za poroko, svojo odločitev 
pa so utemeljevali s tem, da trenutno preprosto ni mogoče sklepati porok med francoskimi 
vojaki in civilisti. Odklonilna drža do porok s civilisti je trajala še v petdesetih letih, torej dlje 
časa kot npr. pri ameriški vojski. Četudi je ta par pričakoval otroka, je bila oblast takim 
porokam še vedno nenaklonjena, še posebej, če je bil vojak še vedno v aktivni vojaški 
službi.26 

Kljub prepovedi porok in ljubezenskih odnosov je do njih vseeno prišlo, delež krivde 
za to pa je nosila francoska vojaška oblast sama. Francoski vojaki so bili v času okupacije 
Nemčije nastanjeni v domovih civilistov, kar je diametralno drugače kot pri ameriški vojski, 
saj je imela slednja svoje vojaške četrti.27 Za štirimi stenami domačih hiš so se odnosi 
razvijali hitreje in lažje, predvsem pa niso bili deležni tako velike publicitete. Večjo tajnost 
odnosov dokazuje tudi izjava nemške novinarke iz leta 1947. Dejala je, da druženje in 
razmerja med francoskimi vojaki in nemškimi dekleti niso temeljila na bombonih in cigaretih, 
dodala pa je še, da so njihove poroke potekale brez večje pozornosti medijev. Še ena 
poročevalka je dodala, da je veliko francoskih vojakov pripeljalo svoje družine v Nemčijo, 
kjer so nato živeli skupaj z nemškimi družinami.28 Francoski vojaki so bili pri nemških 
dekletih načeloma manj priljubljeni kot ameriški vojaki, saj niso imeli toliko dobrin.29 Še ena 
posebnost v primerjavi z ameriškim sistemom je ta, da francoski vojaki svojih razmerij niso 
obešali na veliki zvon ter da jih sama francoska oblast ni smatrala za neposredno grožnjo 
državni varnosti. Francoska oblast je zato le redko ukrepala proti svojim vojakom, taisto pa je 
veljalo tudi za vojake, ki so se družili z nemškimi dekleti, saj so le redko zaradi tega druženja 
dobili kazen.30  

Ljubezenski odnosi s sovjetskimi vojaki 
Zveze nemških deklet s sovjetskimi vojaki so med nemškimi vojaki vzbudile izrazitejše 
nelagodje, saj je bil med Nemci še vedno prisoten strah pred »divjimi hordami z vzhoda«. Še 
vedno je bil prisoten vpliv obojestranske propagande, ki je ob koncu vojne želela očrniti 
nasprotno stran. Kljub temu je tudi med sovjetskimi vojaki in nemškimi dekleti prihajalo do 
ljubezenskih zvez. Odnosi med njimi so načeloma temeljili na ljubezni, ne smemo pa 
pozabiti, da je bila »moč ljubezni« velikokrat predvsem praktičnega namena. Prijateljevanje s 
sovjetskim vojakom je nemškemu dekletu in njeni družini pomenilo tudi zaščito pred ostalimi 
vojaki.31 Nemška dekleta so v zameno za to opravljala različna gospodinjska dela: vojakom 
so prala in likala perilo, jim kuhala ter jim pomagala pri umivanju. Po vojni so se vojaki 

                                                 
25 »German girl goes back to her home,« 1. 
26 Satjukow in Gries, "Bankerte!," 112–113. 
27 Gebhardt, Als die Soldaten kamen, 235. 
28 Biddiscombe, »Dangerous Liaisons,« 638. 
29 Biddiscombe, »Dangerous Liaisons,« 618. 
30 Rossy, »Forgotten Agents in a Forgotten Zone,« 39. 
31 Biddiscombe, »Dangerous Liaisons,« 618. 



»Nemci so se borili šest let, Nemke pa samo pet minut« 

 
103 

 

namreč želeli popolnoma sprostiti, kar so jim omogočala tudi ta razmerja.32 Tako kot pri 
vojaških oblasteh ostalih zavezniških sil tudi tu oblast načeloma ni podpirala teh odnosov. 
Sovjetsko vodstvo je odnose svojih vojakov s pripadnicami tujih narodov označila kot 
nizkotne, dekleta kot politično vprašljiva, same odnose pa so imenovali »življenjske skupnosti 
s politično vprašljivimi ženskami«.33 Neodobravanje sovjetske strani je vidno v tem, da so te 
ljubezenske odnose uvrstili v kategorijo nemoralnih pojavov, kamor so uvrščali npr. posilstvo, 
umor, rop, alkoholizem in povzročitev prometne nesreče.34 Poudarjali so tudi druge slabosti 
morebitnih odnosov: nemška dekleta so označili kot epidemiološko orožje, ki bi s spolnimi 
boleznimi oslabilo udarno moč sovjetske vojske. Hkrati so v nemških dekletih videli 
vohunsko nevarnost, saj naj bi ta dekleta delala kot vohunke tujih tajnih služb.35 Da bi te 
odnose zmanjšali na minimum, je sovjetsko vojaško vodstvo poleti leta 1945 sklenilo, da 
intimni stiki z nemškimi dekleti niso več dovoljeni. Izjemo so predstavljali službeni stiki, 
vendar so morali biti tudi slednji zmanjšani na minimum. V kasnejših letih so to pravilo sicer 
omilili do te mere, da je bila leta 1953 sklenitev poroke de jure možna, vendar do nje kljub 
temu ni pogosto prihajalo. Do takrat pa sovjetsko-nemški pari svojih razmerij niso smeli 
obešati na veliki zvon, saj bi to pomenilo konec razmerja. Par se je moral raziti tudi v primeru 
zanositve ali želje po poroki. V tem primeru so sovjetskega vojaka premaknili na drugo 
delovno mesto ali pa se je moral vrniti domov. V posameznih primerih tudi vrnitev v 
domovino vojakom ni preprečila, da bi s svojo izbranko v kontaktu ostali vsaj preko pisem, 
vendar je to pomenilo precejšnje tveganje. Tudi po letu 1953 so pisma z zahoda lahko 
vzbudila sumničenja.36  

Posledice 
Nemške ženske, ki so se iz različnih razlogov odločile za ljubezensko zvezo z zavezniškimi 
vojaki, so doživljale različne načine diskriminacije in stigmatizacije. Ženskam, ki so bile v 
ljubezenskih odnosih z zavezniškimi vojaki, so nadeli različne vzdevke: najpogostejša sta bila 
»Ami-Liebchen« in »VD-Mädchen«, poznani pa so tudi izrazi »GI-Liebchen«, 
»Dollarflitscherl«, »Gold Diggers«, »Amischickse«, »Salzach-Geishas«, 
»Schokoladenmädchen«, »Russenliebchen« in »Negerliebchen«. Poznani so tudi drugi 
primeri diskriminacije žensk: Gia Hawthorne se spominja, da se njeni prijatelji sploh niso 
hoteli pogovarjati z njo, prijateljice pa samo v primerih, ko so bile prepričane, da jih pri tem 
ne vidi nihče. Pred njihovo stanovanje so ljudje odlagali smeti, v trgovini pa so morali čakati 
dlje časa.37 Po številnih mestih so ljudje obešali plakate, ki so opozarjali na »izdajalke«. V 
kraju Weiler je ob novem letu 1945/46 tako denimo krožil letak, ki se je nanašal na ženske, ki 
so se povezovale s sovražnimi vojaki. Na pamfletu je pisalo, da bi morali te »vlačuge« 
izobčiti. Hkrati je bilo na letaku poudarjeno še dejstvo, da bi imele lahko vse stvari, povezane 
(v primeru tega kraja) s Francozi, katastrofalen vpliv na celotno populacijo.38 Na nekaterih 
plakatih so pisali celo pesmice, s katerimi so govorili o teh dekletih. Ena takih je bila 
objavljana v kraju Karlsruhe: 
 

He lies in a mass grave 
She in a strange bed 

He fell for the Fatherland 

                                                 
32 Stelzl-Marx, »Die unsichtbare Generation,« 357. 
33 Stelzl-Marx, Stalins Soldaten in Österreich, 518. 
34 Stelzl-Marx, Stalins Soldaten in Österreich, 518. 
35 Stelzl-Marx, Stalins Soldaten in Österreich, 520. 
36 Stelzl-Marx, »Die unsichtbare Generation,« 354–355. 
37 Esser, »Language no obstacle,« 585. 
38 Biddiscombe, »Dangerous Liaisons,« 638. 
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She for cigarettes!39 
 
 Še posebej zanimive so zgodbe iz ožjega družinskega kroga. Tudi tam načeloma niso 
odobravali, da se je dekle v družini družilo z ameriškim vojakom, vendar pa so skrivoma 
njeno dejanje podprli. Zavedali so se, da jim bodo morebitni priboljški, ki bi jih dekle iztržilo 
iz tega odnosa, prišli še kako prav.40 Pogosto je prihajalo tudi do fizičnih napadov, ki jih je 
zaznamovalo predvsem striženje las, s čimer so dekle lahko vidno ponižali.41 Po splošnem 
mnenju so ta dejanja nemških deklet veljala za izdajo. Še posebno hudo se je pisalo dekletu, 
ki je zanosilo z zavezniškim vojakom. Po rojstvu otroka je prišlo do še hujšega zbadanja in 
diskriminacije, ki pa je sedaj doletela povsem nedolžnega otroka. Sinu sovjetskega vojaka so 
tako rekli »Ivan«, »Russki«, »ruska svinja«, drugi otroci so se mu ogibali ali pa so ga želeli 
pretepsti. To je veljalo tudi za otroke, katerih matere so bile posiljene.42  

S svojimi dejanji naj bi ženske oškodovale čast nemškega naroda in mu hkrati zarile 
nož v hrbet.43 Na tem mestu se zato porodi vprašanje, če je temu res tako. So nemške ženske s 
temi ljubezenskimi odnosi res želele škodovati ugledu nemškega naroda, ali so zgolj iskale 
možnost za preživetje? Zaradi visoke stopnje pomanjkanja so mnoge ženske v teh odnosih 
videle eno redkih možnosti za lastno preživetje in preživetje svoje družine. Ta trditev lahko 
hkrati odpre še dve vprašanji: je to, da mora ženska za svoje preživetje in preživetje svoje 
družine navezovati (tudi) intimne stike z ostalimi vojaki, res prostovoljno dejanje? Bi lahko te 
»prostovoljne« odnose nemških deklet definirali kot prostitucijo ali ne? Eklatantno ne 
moremo odgovoriti na nobeno od navedenih vprašanj, jasno pa je, da je bila situacija vseh 
vpletenih v razmerja zapletena. Z današnje perspektive jih težko razumemo oz. jih lahko zgolj 
poskušamo razumeti. 
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Jaša Bužinel 

Kulturnozgodovinski spekulativni esej o rejvu kot skrajni obliki 
bahtinovske karnevalske izkušnje 

Povzetek 
Pred vami je kulturnozgodovinski esej spekulativne narave, ki se ukvarja z iskanjem 
vzporednic med premisami ruskega filozofa in literarnega kritika Mihaila M. Bahtina o t. i. 
»karnevalski izkušnji«, obravnavani v delu Ustvarjanje Françoisa Rabelaisa in ljudska 
kultura srednjega veka in renesanse ter strukturno sorodno, a vendarle petsto let mlajšo 
»rejversko izkušnjo«, ki je ob izteku 80. let 20. stoletja v Veliki Britaniji sprožila svojstveno 
socialno in kulturno prenovo. Z uporabo Bahtinovih tez ter večjega števila izpovedi o 
rejverski izkušnji izpostavimo obema sorodno rabo jezika in premise, ki kljub časovni 
oddaljenosti in povsem drugačnemu družbenemu kontekstu zvenijo nadvse sorodno. S 
primerjavo dveh na prvi pogled nezdružljivih družbenih fenomenov skušamo ponuditi nova 
izhodišča za razmišljanja o genealogiji oblik smeha oziroma karnevala in njegovega pomena 
za človeško izkustvo ter o dediščini rejv kulture, ki je prav v zadnjih letih ponovno deležna 
vse večje pozornosti glasbene in obče javnosti. Potrebno je opozoriti na dejstvo, da se 
pričujoči zapis tako v obliki kot tudi vsebini in namenu razlikuje od drugih besedil, ki jih 
najdemo v tokratni izdaji revije Klio. Kot spekulativni esej ni podrejen standardom 
akademskega raziskovanja in predstavljanja rezultatov. Posledično je potrebno na 
predstavljene izsledke gledati drugače, manj zavezujoče in z večjo mero interpretativne 
svobode kot na standardizirane znanstvene izsledke.  

Abstract 
In this speculative essay belonging to the sphere of cultural history we present the similarities 
between the premises of Russian philosopher and literary critic Mikhail M. Bakhtin from his 
seminal work Rabelais and His World on the topic of the carnivalesque sense of the world 
and its 500-years younger descendant, the so-called rave experience, which literally shook, 
and to some extent even transformed British society at the end of the 1980s. Using Bakhtin's 
theses and various personal accounts of the rave experience, we emphasize the similarities 
between the language and concepts used in describing these two social phenomena. The 
comparison of two seemingly incomparable phenomena from human history provides us with 
new concepts for tackling the genealogy of the forms of laughter and the carnivalesque as 
well as the heritage of rave culture, which in the past few years has been witnessing a major 
increase in relevance in the sphere of modern popular culture. To conclude, we must 
emphasize that the text you are about to read differs in form, content and purpose from others 
found in this edition of Klio. As a speculative essay it is not bound by academic research 
rules. We must therefore take into account a different, less restrictive reading of the findings 
presented here. Their interpretation is up to you.  

 
Ključne besede: karneval, karnevalska izkušnja, rejverska izkušnja, rejv, plesna kultura. 

*** 
Uvod 

 
In dokler tega nimaš, 

tega umri in se prenovi, 



Kulturnozgodovinski spekulativni esej o rejvu 

 
107 

 

si samo žalosten gost 
na temni zemlji.1 

   
Pričujoči esej pravzaprav predstavlja eksperiment navezovanja na prvi pogled 

nezdružljivih zgodovinskih obdobij in fenomenov ter vpeljevanja novih tez v polje kulturne 
zgodovine. Vnaprej se zavedamo, da gre tu zavoljo prostorske omejenosti, pomanjkanja bolj 
konkretnega zgodovinskega gradiva in zadovoljivega števila teoretskih referenc za precej 
spekulativno obliko zgodovinskega pisanja, ki do neke mere meji na fikcijo. Temu botruje 
predvsem izmuzljiva, subjektivna narava bahtinovske karnevalske izkušnje in približno petsto 
let mlajše rejverske izkušnje,2 ki je v drugi polovici 80. let v Veliki Britaniji povzročila pravo 
socialno in kulturno revolucijo.   
  V eseju želimo pokazati, da so avtorji in pričevalci pri opisovanju arhetipske rejverske 
izkušnje uporabljali besedišče in ideje, ki imajo veliko vzporednic s temeljnimi koncepti 
ruskega literarnega teoretika Mihaila M. Bahtina o karnevalu in karnevalskem (ob)čutenju 
sveta iz njegovega dela Ustvarjanje Françoisa Rabelaisa in ljudska kultura srednjega veka in 
renesanse. Delovna teza pričujočega zapisa je sledeča: določene nekomercialne izvedbe 
rejvov3 v začetku devetdesetih let lahko interpretiramo kot poslednje odmeve karnevalskega 
doživljanja sveta v zahodnem svetu. Kot do tedaj nepoznana oblika ljudskega zborovanja, ki 
je vključevala ogromne, izjemno zmogljive zvočne sisteme, iz katerih je donela na udarnem 
ritmu osnovana elektronska glasba, in na tisoče mladih pod vplivi psihoaktivnih substanc, je 
rejv v specifičnem družbeno-političnem kontekstu »thatcherizma« 80. let postal nova oblika 
prevratnega združevanja množic, ki je iz začetnih, golih hedonističnih teženj prerasel v 
neobvladljivo politično gibanje. Pri tem je potrebno dodati, da je psihoaktivna snov MDMA 
oziroma ekstazi4 odigrala ključno vlogo pri ponovnem »odkritju« zatrte oziroma pozabljene 
karnevalske zavesti. Notranji cenzorski mehanizmi, ki so se pod pritiski verske in javne 
morale ter državne ideologije utrjevali skozi več stoletij, so bili naenkrat preseženi, zato je 
večina ljudi prvotne izkušnje z omenjeno drogo opisovala kot enkratno doživetje, ki je 
skorajda predstavljal prerod oziroma razodetje.  

Temeljna literatura za pričujoči esej poleg omenjene Bahtinove klasike obsega delo 
Altered State: The Story of Ecstasy Culture and Acid House Matthewa Collina, serija esejev 
The Hardcore Continuum priznanega britanskega glasbenega kritika, pisatelja in akademika 
Simona Reynoldsa ter drugi fragmentarni zapisi.  

Karnevalska izkušnja 
V dobi predmodernih družbenih ureditev si resna in dimenzija smeha v božanstvu, človeku in 
svetu delita kvalitativno enakovredno koncepcijo sveta. V kasnejših razmerah že oblikovane 
razredne in državne ureditve pa ta dva vidika dojemanja in interpretiranja sveta izgubita svoj 
harmonični odnos. Oblike smeha postanejo vse bolj neuradne, v svojih strukturah bolj 
kompleksne in kot take osnovno orodje za izražanje ljudskega občutenja sveta in ljudske 
kulture. Toda ritualni smeh prvobitne skupnosti po Bahtinovem mnenju v času ljudskih 

                                                 
1 Bahtin, Ustvarjanje Françoisa Rabelaisa, 250. Gre za prosti slovenski prevod Boruta Kraševca verzov pesmi 
Sagt es niemand J. W. Goetheja, ki v sebi uteleša temeljno karakteristiko karnevalskega občutenja sveta, ki 
hkrati ubija staro in ga preraja v novo življenje.  
2 S tem mislimo na doživetje t.i. »acid house« (glasbena zvrst) oziroma rejverskih zabav v poznih osemdesetih 
letih v Združenem kraljestvu, o katerih več v nadaljevanju.  
3 Izvorno v ang. jeziku »rave« (gl.): besneti, divjati, noreti, razburjati se.  
4 Prvo je ime dejanske učinkovine, drugo pa splošno sprejeta beseda za priljubljene tabletke, ki so poleg 
učinkovine MDMA lahko vsebovale še številne druge snovi.  
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praznovanj v antiki, denimo rimskih saturnalij,5 in srednjeveških karnevalov dobiva nove, 
drugačne odtenke.6 

Srednjeveške obredno uprizorjene oblike smeha niso religiozni rituali, čeprav imajo 
isti izvor kot krščansko bogoslužje. Karnevalski obredi temeljijo na principu smeha, ki jih 
osvobaja kakršnekoli religiozno-cerkvene dogmatičnosti, mistike ali strahospoštovanja. Ker 
tovrstni obredi nič ne zahtevajo in za nič ne prosijo, v njih ni smiselno iskati nobenih 
magičnih ali sakralnih elementov. Ko se slednji znajdejo v ritualih, gre pogosto za parodijo 
cerkvenega kulta. Karnevalski obredi so osnovani na prvini igre in kot takšni blizu gledališko-
uprizoritvenim oblikam, ki so v srednjem veku večinoma težile k ljudsko-tržni karnevalski 
kulturi in bile njen sestavni del. Vendar pa t.i. karnevalsko jedro te kulture ni popolnoma 
umetniška gledališko-uprizoritvena oblika in zato ta ne sodi na področje umetnosti, temveč na 
mejna polja umetnosti in vsakdanjega življenja.7 Kakor Bahtin bomo tudi mi besedo 
»karnevalski« uporabljali v razširjenem pomenu. Vemo, da se je karneval kot konkreten 
družbeni fenomen ohranil vse do danes, medtem ko je večina drugih fenomenov ljudsko-
prazničnega življenja že izumrla oziroma se je zaradi prodiranja kapitalizma spremenila v 
praznovanja potrošništva. Čeprav je bil karneval v 18. in 19. stoletju že precej očiščen 
prvotnih elementov, je še vedno ohranil nekatere temeljne značilnosti ljudsko-praznične 
stihije. Ta je kot nekontrolirano karnevalsko tržno dogajanje razumljena kot »dobro«, kot 
ostanek izvornega karnevalskega občutja sveta. Prav zaradi tega lahko termin »karneval« po 
Bahtinovem mnenju uporabljamo v širšem kontekstu za celoto ljudsko-prazničnega življenja 
srednjega veka in renesanse.8   

Klasične delitve na izvajalce in gledalce pri karnevalskih obredih ne poznamo. Ljudje, 
ki so del karnevala, nanj ne gledajo in ga ne interpretirajo z zunanje pozicije, temveč v njem 
dejansko živijo. To velja za vsakega udeleženca, saj je karneval vseljudski. V času karnevala 
udeleženci odmislijo vsakršno življenje izven njega. Temu botruje dejstvo, da karneval ni 
prostorsko omejen dogodek, ampak vsesplošna in vseobsegajoča sprememba v (ob)čutenju 
življenja. Zato se mu ni mogoče izmakniti; vsak mora živeti po njegovih »zakonih«, ki jih 
Bahtin imenuje »zakoni karnevalske svobode«; vsak se mora podrediti »veselemu času«.9 
Karneval naj bi bil po svoji naravi svetoven in vseobsegajoč. Najbolj jasno so se te ideje 
izražale v obliki rimskih saturnalij, katerih tradicija je še naprej živela v srednjeveškem 
karnevalu, ki je v čistejši obliki kot druga srednjeveška praznovanja10 utelešal idejo svetovne 
prenove. Tudi druga srednjeveška praznovanja so bila na različne načine in v različnih 
intenzitetah povezana z idejami karnevala, skupno pa jim je bilo, da so jih ljudje občutili kot 
začasen prestop meja uradne življenjske ureditve.11 

Kljub očitnim vzporednicam z umetniškimi gledališko-uprizoritvenimi oblikami je bil 
karneval v svojem bistvu resnična, čeprav časovno omejena oblika samega življenja, ki je 
ljudje niso igrali, temveč so jo tekom trajanja karnevala resnično živeli. Za lažjo predstavo si 
izposodimo Bahtinove besede: »V karnevalu sámo življenje igra ali preigrava – brez 
gledališkega odra, rampe, igralcev in gledalcev, torej brez kakršnih koli umetniško-gledaliških 
posebnosti – drugo, sproščeno (svobodno) obliko svoje uresničitve, svoj prerod in prenovo po 
boljših principih. Resnična oblika življenja je tukaj hkrati tudi njegova prerojena idealna 
oblika.«12 Karneval lahko razumemo kot drugo, »praznično« življenje ljudstva, ki se ureja na 
osnovi principa smeha – torej je vendarle potrebno potegniti ločnico med praznikom in 
                                                 
5 Praznik, ko so Rimljani obhajali posvetitev templja boga Saturna, boga poljedelstva in žetve. 
6 Bahtin. Ustvarjanje Françoisa Rabelaisa, 12. 
7 Bahtin, Ustvarjanje Françoisa Rabelaisa, 13.  
8 Bahtin, Ustvarjanje Françoisa Rabelaisa, 219–220. 
9 Bahtin, Ustvarjanje Françoisa Rabelaisa, 221.  
10 Praznik bedakov, oslovski praznik, velikonočni smeh itd. 
11 Bahtin, Ustvarjanje Françoisa Rabelaisa, 13.  
12 Bahtin, Ustvarjanje Françoisa Rabelaisa, 13–14.  
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karnevalom.  Prvega razumemo kot primarno obliko človeške kulture s posebnim 
svetovnonazorskim pomenom, saj se uveljavlja skozi prizmo višjih ciljev človeškega bivanja, 
tj. skozi ideale. Praznik temelji na konkretni koncepciji naravnega, biološkega in 
zgodovinskega časa ter je povezan s prelomnimi trenutki v družbi, naravi in človeški 
duševnosti. Praznično občutenje sveta vključuje dejavnike smrti in preroda ter menjave in 
prenove, ki so temelji »prazničnosti« praznika. Uradni srednjeveški prazniki so obstajali 
znotraj aktualnega svetovnega reda in niso ustvarjali novega, vzporednega. Njegova časovna 
premica sega samo v preteklost, ki potrjuje aktualno ureditev. V nasprotju s svojimi izvori je 
praznik lahko celo utrjeval stabilnost, nespremenljivost in večnost vsega obstoječega 
svetovnega reda, vključujoč statične hierarhije, vrednote, norme ter moralne, politične in 
verske zapovedi. Ton praznika je posledično lahko bil zgolj resen. Očiščen principa smeha je 
izkrivljal izvorno koncepcijo človeške prazničnosti.13 

V nasprotju z uradnim praznikom je karneval »zapovedoval« začasno odpoved vseh 
oblastnih struktur in uradnih resnic, hierarhičnih razmerij, privilegijev, norm in prepovedi; 
predvsem pa vseobsegajočo prenovo, nastajanje novega in odmiranje starega. Temeljne 
značilnosti so odpoved ovekovečenju, sklenjenosti in koncu. Na njegovi časovni premici se 
prihodnost nikoli ne konča. Največji poudarek je seveda na že omenjeni odpravi hierarhičnih 
odnosov, lastnosti, ki je bila, kot bomo pokazali kasneje, središče kasnejše rejverske izkušnje. 
Če je praznik utrjeval družbeno hierarhijo skozi simbolične rituale, pa so bili na karnevalu 
»vsi enaki«. Na »karnevalskem trgu« je prevladovala specifična oblika povsem sproščenega 
stika med ljudmi, ki so jih v vsakdanjem življenju ločevale nepremostljive razlike v oziru na 
stan, premoženje, službo, družinski izvor in starost – kakor zapiše Bahtin: »Zdelo se je, kot da 
se je človek prerodil in vzpostavil nove, pristne človeške odnose. Odtujenost je začasno 
izginila. Človek se je vrnil k samemu sebi ter se med ljudmi počutil kot človek.«14 Ta 
ponovno najdena človeškost po mnenju avtorja ni bila zgolj stvar domišljije, temveč se je 
manifestirala v živem materialno-čutnem stiku, pri čemer se je idealno-utopično ter realno-
časovno zlivalo v enotno karnevalsko občutenje sveta. Kot bomo videli v nadaljevanju, bi 
lahko zgornje misli brez kakršnih koli težav primerjali z opisi rejverske izkušnje.  

Odprava hierarhičnih razmerij med ljudmi se je izrazila v nastanku posebnega, 
nevsakdanjega tipa komuniciranja, svojevrstnih oblik tržnega govora in gestikulacij, ki so 
brisale razdaljo med sogovorniki in niso podlegale diktatu uradnih norm, etiket in 
spodobnosti. Tako kot kasneje na rejv zabavah se je tudi na srednjeveških karnevalih 
oblikoval poseben karnevalsko-tržni slog govora. Ta »jezik karnevalskih oblik in simbolov« 
je bil sposoben izraziti enotno, čeprav zapleteno občutenje sveta ljudstva. Občutenje je bilo 
sovražno vsemu dokončanemu; ni sprejemalo tendenc po večnosti, izražalo pa se je v 
dinamičnih in spremenljivih amorfnih oblikah. Za karnevalski jezik, ki izraža to občutenje, so 
temeljne ideje prenove in menjave ter relativnosti obstoječih resnic in oblasti. Zanj je značilna 
logika nasprotnosti oziroma narobnosti, simboličnega dualizma vrha in spodka, oziroma v 
Bahtinovih slikovitih metaforah, obraza in zadnjice. Svet ljudske kulture in njegov jezik se 
oblikujeta in utrjujeta kot parodija na vsakdanje življenje, vendar pa karnevalska parodija ni 
enaka povsem negativni, zasmehujoči parodiji Bahtinovega oziroma našega časa, saj kljub 
temu da zanikuje, hkrati preraja ter prenavlja.15 Na isti način avtor razume tudi karnevalski 
smeh, ki ni individualna reakcija na nek smešen pojav, pač pa univerzalen, vseljudski 
fenomen, »smeh vsega sveta«, ki v svoji protislovni naravi izraža veselje in radost ter hkrati 
posmeh in zanikovanje; izraža gledišče nastajajoče celote sveta, v katero spada tudi smejoči 

                                                 
13 Bahtin, Ustvarjanje Françoisa Rabelaisa, 15–16.  
14 Bahtin, Ustvarjanje Françoisa Rabelaisa, 16.  
15 Bahtin, Ustvarjanje Françoisa Rabelaisa, 17.  
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se subjekt.16 Srednjeveški človek je v smehu občutil zmago ne zgolj nad mističnim, božjim 
strahom, temveč tudi predvsem nad moralnim strahom, ki človeku skali zavest; strahom pred 
svetim in posvečenim, božjo in človeško oblastjo, avtoritarnimi zapovedmi in prepovedmi, 
skratka pred vsem, kar ga zatira in omejuje. V isti luči lahko interpretiramo tudi petsto let 
mlajši simbol revjerske kulture, smeško rumene barve (oziroma v sodobnem žargonu, rumeni 
smejoči »emoji«), ki se je v norem deliriju »acid housa« konservativni oblasti in vsem 
moralnim normam britanske družbe smejal v brk. Čeprav je bila karnevalska zmaga nad 
strahom omejena na čas karnevala, se je iz te »nasmejane« človeške zavesti oblikovala 
neuradna, prikrita resnica o človeku in njegovem svetu, ki se je kasneje manifestirala v 
renesansi.17 Srednjeveški smeh ni subjektivno biološko občutenje kontinuitete življenja, pač 
pa gre za socialno, vseljudsko občutenje. »Človek občuti nepretrganost življenja na 
prazničnem trgu in v karnevalski množici, ko se dotika tujih teles vseh starosti in položajev – 
sebe občuti kot del nenehno rastočega in prenavljajočega se ljudstva.«18 

Ta smeh razgalja resnico o svetu in oblasti ter izpostavlja laži, samohvalo in 
hinavščino. Smeh pa ni zgolj zunanja zaščitna oblika objektivno-abstraktne resnice, ki jo 
razglaša norček, ampak tudi ključna notranja oblika. Smeh namreč človeka poleg zunanjih 
osvobaja predvsem notranjih cenzorjev, mehanizmov, ki so se izoblikovali skozi tisočletja 
civilizacije.19 J. W. Goethe v delu Italijansko potovanje rimski karneval leta 1788, ki ga vidi 
kot samovoljno pobudo ljudstva, opiše z naslednjimi besedami:  

 
Rimski karneval je praznovanje, ki ga ljudstvo pravzaprav podarja samemu 
sebi /…/ Tukaj ni imenitnega sprevoda, spričo katerega bi moralo ljudstvo 
moliti in se čuditi; tukaj se da samo znak, da se lahko začne vsak prismodovati 
in noreti, kolikor ga je volja, in da je – razen pretepov, še posebno z noži – 
dovoljeno skoraj vse.«20 Pri tem sta ključno predvsem to, da rimski karneval 
nima predmeta, ki bi se ga častilo; prevladujeta torej sproščeno ozračje in 
odsotnost nekih uradnih otvoritvenih ritualov v resnem tonu. Karneval se 
začenja s preprostim signalom, ki pomeni začetek norčavosti in sproščenosti ter 
osvoboditev izpod tiranije življenjske resnosti. V času njegovega trajanja so 
odpravljene vse hierarhične razmejitve, čini in družbeni položaji. »Zdi se, kot 
da razlike med višjimi in nižjimi v trenutku izginejo: vsi se zbližujejo, vsak ima 
lahkoten odnos do vsega, kar se mu lahko zgodi, medsebojna domačnost in 
svoboda pa sta uravnoteženi s splošnim sijajnim razpoloženjem.«21 Karneval je 
edini praznik, ki ga ljudstvo, ki je samo svoj gospodar, podarja samemu sebi. 
Ljudstvo kot njegov edini možni udeleženec živi kot absolutno vesel gospodar 
s svetlobo oblite zemlje. Sploh ni pomembno, ali se posamezniki, ki tvorijo 
ljudstvo, tega zavedajo. Pomembna je njihova kolektivna udeležba v ljudskem 
občutenju svoje kolektivne večnosti, »svoje zemeljske, zgodovinske ljudske 
nesmrtnosti in nenehne prenove – rasti.22 
 
Ta ljudska celota je organizirana »po svoje«, obstaja poleg oziroma zunaj obstoječih 

družbeno-ekonomskih in političnih struktur, ki so v času praznovanja odpravljene. Ta 
praznična ureditev sloni na čutnosti in konkretnem telesu; fizični stik dobiva nek nov pomen. 

                                                 
16 Bahtin, Ustvarjanje Françoisa Rabelaisa, 18.  
17 Bahtin, Ustvarjanje Françoisa Rabelaisa, 96.  
18 Bahtin, Ustvarjanje Françoisa Rabelaisa, 97.  
19 Bahtin, Ustvarjanje Françoisa Rabelaisa, 99.  
20 Bahtin, Ustvarjanje Françoisa Rabelaisa, 247.  
21 Bahtin, Ustvarjanje Françoisa Rabelaisa, 248.  
22 Bahtin, Ustvarjanje Françoisa Rabelaisa, 251.  
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Posameznik postane nedeljiv del skupne celote ljudstva, »ljudskega telesa«. Individualno telo 
začne presegati samo sebe; ustvarja se občutek samovoljnega zamenjevanja in prenavljanja 
telesa skozi metaforična preoblačenja in maskiranja. V isti sapi pa ljudstvo občuti svojo 
materialno-telesno enotnost v času, svoje nepretrgano trajanje ter svojo zgodovinsko 
nesmrtnost in vseobsežnost.23 Pogled je usmerjen v prihodnost, ki predstavlja zmago 
vseljudskega izobilja, svobode, enakosti in smejanja preteklosti.24 Na svet je dovoljeno 
pogledati brez strahu in spoštovanja.25 

Rejverska izkušnja 
Zdaj, ko smo predstavili Bahtinovo interpretacijo karnevala in karnevalske izkušnje, se po 
zgodovinski premici premikamo v Veliko Britanijo poznih osemdesetih let 20. stoletja, kjer je 
specifična družbeno-politična situacija v času vladavine »železne lady« Margaret Thatcher 
rodila unikatno obliko ljudskega zborovanja, danes poznanega kot rejv. Termin se je v Angliji 
prvič pojavil v poznih petdesetih letih kot ime za divje boemske zabave. Po zamrtju rabe je 
nov pomen dobil v sredini osemdesetih let, ko je postal ime za masovne ilegalne zabave v 
zapuščenih skladiščih Londona in okolice.26 Ker so bili udeleženci rejvov oziroma »acid 
house«27 zabav različnih etničnih izvorov, obstaja tudi argument, da je nova raba izraza 
ponovno vzniknila v jamajški diaspori. V obdobju med leti 1986 in 1988 govorimo predvsem 
o klubskih zabavah in občasnih »warehouse«28 rejvih, poletje 1989 pa je zaradi občutnega 
povečanja dostopnosti ekstazija na tržišču in vse večje popularnosti »acid house« glasbe 
prineslo t.i. drugo »poletje ljubezni«.29 

Temelj teh množičnih zborovanj v zapuščenih hangarjih, skladiščih in ravnicah 
angleškega podeželja so bili masivni zvočni sistemi, saj je šlo v osnovi za glasbene dogodke, 
čeprav v neki novi, dotlej nepoznani obliki, ki so se precej razlikovala od teatralnosti rock 
koncerta. Kljub temu je tudi rejv nesporno del dediščine grškega gledališča, saj se njegovi 
izvori skrivajo v Dionizovem kultu in Bakhovih misterijih, pri katerih še ne poznamo delitve 
na nastopajoče in gledalce in kjer prevladuje nek orgiastični moment čaščenja življenja v vseh 
njegovih odtenkih, torej nekakšen pantagruelski pogled na svet. Rejv lahko razumemo kot 
povratek na to predstopnjo gledališča, saj se podreja zgolj idejam spontanosti in neposrednega 
izkustva življenja, torej nekakšnemu diktatu dionizičnega hedonizma. Namenjen je vsem, ne 
glede na njihovo ozadje, in je kot tak torej vseljudski.30 

T.i. »acid house« eksplozija oziroma kasnejša rejv kultura se je iz maloštevilnih 
obrobnih urbanih grupacij, ki so glasbo in ideje prinesle z Ibize, takratnega središča plesne 
glasbe, razvila v vseobsegajoči družbeni fenomen. Rejv kultura je postala najbolj živahna, 
raznolika in obča oblika mladinskega gibanja v Veliki Britaniji, še mnogo bolj daljnosežna 
kot dvajset let prej punk. Že v zgodnjih devetdesetih letih se je iz nje razvila t.i. plesna kultura 
z vsemi svojimi institucijami, ki so se počasi zlile z obstoječimi družbeno-političnimi 
strukturami. V zgolj nekaj letih, kot vsi izbruhi mladostniške kulturne produkcije dotlej, je 
plesna kultura postala zgolj še en »storitveni sektor«. Pa vendar je bil v pionirskih letih 
prisoten občutek, ki je bil, gledano skozi prizmo Bahtinove teorije, zelo soroden pomenu 
karnevalske izkušnje za srednjeveškega in zgodnjerenesančnega človeka. Šlo je za novo 
obliko utopije, ki je imela realne učinke na politično krajino v Veliki Britaniji še desetletje po 
                                                 
23 Bahtin, Ustvarjanje Françoisa Rabelaisa, 256–257.  
24 Bahtin, Ustvarjanje Françoisa Rabelaisa, 257.  
25 Bahtin, Ustvarjanje Françoisa Rabelaisa, 263.  
26 »Out of Sight, Out of Mind: An analysis of Rave Culture.« 

27 Označevalec za specifičen zvok produkcij house glasbe v navezavi na »acid«, ulično ime za LSD. 
28 Skladišče.  
29 Prvo »poletje ljubezni« se je zgodilo leta 1967 v ZDA, ko je trg preplavila psihedelična droga LSD, ki je 
sprožila »hipi revolucijo«.  
30 »Out of Sight, Out of Mind: An analysis of Rave Culture.« 
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svojih burnih začetkih. Ker je sama geneza rejv kulture zelo kompleksna kulturno-
zgodovinska tema, se bomo mi tukaj omejili zgolj na pričevanja in ideje, ki so v marsičem 
sovpadale z glavnimi tezami Bahtinovega karnevala oziroma karnevalske izkušnje. Seveda 
gre tu za spekulativno povezovanje dveh različnih zgodovinskih fenomenov, pri katerih pa se 
vendarle zdi, da gre do neke mere za sorodne oblike praznovanj, ki si jih je ljudstvo mimo 
uradnih praznikov in institucij podarjalo samo sebi. Upamo si špekulirati, da je bil karneval, 
ki po Bahtinovem mnenju ni imel višjega cilja in je bil v resnici samo druga, zatirana plat 
življenja, do takrat najboljša oblika človeške zabave31 (vendarle je nujno poudariti dejstvo, da 
termin »zabava« v 16. stoletju vsebuje povsem drugačne pomenske odtenke kot v 20. 
stoletju). In kakor je v uvodu k ponovni izdaji našega izhodiščnega vira Altered States: The 
Story of Ecstasy Culture and Acid House zapisal avtor: »Glavni razlog, da je [rejv scena] 
postala tako razširjena in vplivna je preprost: bila je najbolj izredna oblika zabave dotlej. 
Kombinacija ekstazija in elektronske plesne glasbe je imela pristno transformativno moč: 
omogočila je spremenjena stanja zavesti; izkušnje, ki so za vekomaj spremenile način, kako 
smo čutili, razmišljali in živeli.«32 

Čeprav trditev z distance, ko smo seznanjeni z vso kasnejšo zgodovino rejv kulture in 
njenimi negativnimi vidiki, zveni klišejsko, količina tovrstnih pričevanj potrjuje, da je v 
obdobju med leti 1987 in 1992 – seveda ne na vsakem rejvu –33 obstajala neka specifična, 
karnevalska atmosfera in karnevalska svoboda, ki so jo udeleženci dosegali s pomočjo 
raznoraznih opojnih substanc, s katerimi so lahko odstranili vse notranje cenzorje, ki jih je 
civilizacija nakopičila v posamezniku. Bahtinovi karnevalski zakoni povsem sovpadajo z 
idejami vključevanja, odprtosti in odsotnosti neke višje ideologije oziroma ciljev rejverske 
izkušnje. Šlo je za novo obliko kulturne zavesti, ki je namesto definiranih norm omogočala 
različne izbire, ki so ugajale obstoječi identiteti posameznika. Arhetipski opis rejverske 
preroditve je bil seveda predstavljen skozi prizmo prve izkušnje z ekstazijem. Toda za razliko 
od hipijevskega gibanja v poznih šestdesetih letih, ki je bilo omejeno predvsem na izobraženo, 
univerzitetno mladino in intelektualce, je rejv kultura v svojem jedru združila glasbenike, 
podjetnike, umetnike, kriminalce, politične aktiviste, hipije, huligane – skratka vse dotlej 
nezdružljive družbene razrede in subkulture. Cilj rejverske izkušnje je bil, če lahko nekoliko 
povzamemo besede anarhističnega filozofa Hakima Beya, vzpostavitev začasne avtonomne 
cone, skozi zlitje glasbe in specifičnih kemičnih spojin ustvarjene utopije, kjer se lahko 
posameznik za omejeno časovno obdobje ene (ali več) noči odpove vsem občim družbenim 
normam in moralnim zapovedim. Rejve kot avtonomne cone lahko metaforično razumemo 
kot nekakšno ugrabitev konsenzualne percepcije realnosti in družbe ter preklop na tisto drugo, 
čutno bolj intenzivno in bogato obliko življenja, ki ubija staro in ga preraja v novo. Na rejvu 
je vladala tiranija fantazije nad občimi resnicami in svobode izražanja nad etiketo obnašanja. 
Kakor je moč interpretirati skozi kasnejše resne politične akcije takratnih britanskih oblasti, so 
imeli rejvi kot avtonomne cone neposreden vpliv na politične strukture in družbene norme, 
torej »realno« preroditeljsko moč.34   
  Prav politika dolgoletne konservativne premierke Margaret Thatcher, osredinjena 
okoli idej preloma s preteklostjo ter neomejenega neoliberalnega potrošništva in podjetništva, 
je ogromno doprinesla k družbeno-ekonomskim razmeram, ki so omogočile razvoj rejverske 
kulture. Ideološko jedro »thatcherizma« sta bila materializem in individualizem. V tem smislu 

                                                 
31 Tukaj mislim predvsem na Bahtinov »smeh vsega sveta« kot najvišjo obliko očiščenosti vsakršnega strahu in 
posledično čisto obliko izkustva zabavnosti življenja. 
32 Collin. Altered State, vii.  
33 Obstajale so različne oblike rejverskih zabav. Od golo kapitalističnih množičnih zabav s ciljem zaslužka do 
zastonjskih samoniklih festivalov, ki so lahko trajali tedne in ki so sloneli na ideji vrnitve k koreninam, torej k 
izvornemu izkustvu in praznovanju karnevalske plati sveta in življenja.  
34 Collin, Altered State, viii.  
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je bila eksplozija »acid housa« in rejverske kulture nekakšen neposreden odgovor na uradno 
politiko, ki je načrtno omejevala kolektivistične ideje in akcije; obenem pa do neke mere tudi 
odmev njenih teženj po širjenju podjetniške mentalitete, saj so samonikli rejvi na nek način 
predstavljali skrajno, groteskno realizacijo premierkinih neoliberalnih doktrin prostega trga in 
izbire potrošnika. Ljudje so se vključevali v ekipe organizatorjev, začeli so z didžejanjem in 
produkcijo glasbe, ustanavljali so neodvisne založbe in ne nazadnje tudi preprodajali 
prepovedane substance. Skratka niso bili (le) potrošniki karnevalske izkušnje, pač pa njeni 
neposredni tvorci in sooblikovalci. Vendarle je bila osrednji pospešitelj vsega dogajanja 
»čudežna tabletka« ekstazija, ki je po petih stoletjih kopičenja notranjih cenzorskih struktur, 
ki bi jih lahko združili pod terminom »etiketa zahodne civilizacije«,35 posamezniku skozi 
takrat še nerazumljene kemične procese omogočila soočenje z njegovim potlačenim 
»človeškim bistvom«, oziroma po Bahtinu, z njegovo »drugo, karnevalsko platjo bivanja«.36 

Rejverska oziroma plesna kultura je kot vsi popkulturni fenomeni s punkom na čelu v 
manj kot desetletju postala del uradne socialne, kulturne in glasbene zgodovine. Dobila je 
svoje institucije, svoje botre, svoje oddaje na televiziji in svoje mesto v glasbeni industriji. 
Kljub temu pa je ostal in ostaja živ ideal rejverske izkušnje kot stremljenja po neki 
univerzalni, vseobsegajoči življenjski izkušnji, ki je razumljena kot okno v utopični svet 
fantazij, kot (začasni) paradiž na zemlji. Morda besede enega izmed tedanjih organizatorjev še 
najbolje povzamejo ta kolektivistični rejverski duh: »Za nas ni bilo nobenih zadržkov. Vsi 
smo bili na istem nivoju in vsi smo bili zelo srečni.«37 

Vzporednice med karnevalsko in rejversko izkušnjo 
»Če smo nekoč bili frustrirani, odtujeni in cinični, smo zdaj spoznali naše nove lastnosti. 
Polni smo ljubezni drug do drugega in jo tudi kažemo; jezni smo zaradi krivic, ki so se nam 
godile. In ko se spomnimo vse samocenzure in represije v vseh teh letih, nam iz oči priteče 
rezervoar solz. Evforični smo in zadeti od prvih poganjkov tega cvetočega gibanja.«38 Čeprav 
gre za besede LGBT aktivista Carla Wittmana iz njegovega dela A Gay Manifesto iz leta 
1969, bi lahko iste misli uporabili tudi pri arhetipski rejverski izkušnji. Seveda je poudarek na 
izklopu mehanizmov samocenzure, gesti, ki je bila, kot smo izpostavili že večkrat doslej, 
ključna pri bahtinovski karnevalski izkušnji. Ne moremo trditi, da je bila struktura teh 
mehanizmov ista v 16. in 20. stoletju, toda njihova funkcija na relaciji posameznik-družba-
oblast/država se vendarle ni kaj dosti spremenila. 

Do poznega 20. stoletja je evropski človek »pozabil« na karnevalsko občutenje sveta 
do te mere, da je bilo za doživetje, primerljivo s sproščenim izkustvom, ki je omogočilo izbris 
vseh notranjih cenzorjev, »nujno« poseči po novemu psihoaktivnemu sredstvu, ki je človeku 
vrnilo zmožnost doživetja karnevalske izkušnje. Zavedamo se spolzkega terena, ki ob takih 
trditvah drsi pod nami. Seveda tu ne gre za znanstveno dokazljivo tezo, toda pričevanja in 
njihov jezik jo do neke upoštevanja vredne mere zagotovo potrjujejo. 

To psihoaktivno sredstvo se imenuje MDMA. Gre za »entaktogeno« drogo, ki spada v 
razred fenetilaminov in amfetaminov. Povzroča občutke empatije, evforije in povezanosti z 
drugimi ljudmi ter zmanjšuje občutek strahu. Čeprav je bil MDMA prvotno namenjen 
predvsem terapevtski rabi, ga danes tesno povezujemo z rejv kulturo, predvsem skozi podobe 
raznobarvnih tabletk različnih oblik, znanih kot ekstazi. Mehanizmi delovanja MDMA-ja v 
človeškem telesu so zelo kompleksni. V osnovi učinkuje na sproščanje različnih živčnih 
prenašalcev, kot so serotonin, dopamin in noradrenalin, ter neposredno deluje na različne 
(adrenergične, serotoninske ipd.) receptorje, ki se nahajajo v celicah. Vpliva tudi na 

                                                 
35 Ne nazadnje se je o tej temi v epohalnem delu O procesu civiliziranja razpisal nemški sociolog Norbert Elias.  
36 Collin, Altered State, ix.  
37 Collin, Altered State, ix.  
38 »The Gay Manifesto.« 
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sproščanje drugih hormonov, kot so oksitocin, kortizol, antidiuretični hormon itd. Čeprav za 
zdaj še ni popolnoma razkrito, zakaj prihaja do psihoaktivnih učinkov, je trenutno sprejeta 
razlaga osredotočena na izpust serotonina, ki je verjetno potreben za večino efektov 
učinkovine MDMA, medtem ko naj bi njegove stimulativne efekte povzročal noradrenergični 
sistem.39 MDMA so tako krstili za »psihedelični amfetamin«, čeprav za razliko od LSD-ja le 
redko povzroča halucinacije. Poudarek je na občutju empatije, zmožnosti izkustva občutij 
drugega, zato velja za t.i. »empatogen«. MDMA posamezniku omogoča distanciranje od vseh 
notranjih cenzorjev, spodbudi samoizpoved in najbolj odkritosrčen pogovor ter onemogoča 
lastne strahove. Ustvari občutek, da je v svetu pravzaprav vse v redu in da se lahko z vsakim 
človekom povežemo na osebni ravni ne glede na lastno ozadje; skratka »poustvarja« občutek 
karnevalskega, vseobsegajočega občutja sveta. Obenem v telesu ustvari občutek mehkobe v 
udih in hrbtenici ter poviša občutljivost na (elektronsko) glasbo in ritem.40 Če smo danes 
seznanjeni z vsemi želenimi in stranskimi učinki, pa v prvih letih množične rabe MDMA-ja v 
Veliki Britaniji rekreativni uporabniki pravzaprav o njem niso vedeli skoraj nič. Prav zato se 
je okoli ekstazija oblikovala neka mistika, mitologija začetkov rejverske izkušnje, ki je 
izkušnjo primerjala z izkušnjo utopije; nekaj nepoznanega, pozabljenega, izgubljenega, kar 
lahko človeka vrne k samemu sebi. 

Čeprav je bil MDMA v Veliki Britaniji prepovedan že leta 1977, je bila v poznih 
osemdesetih in zgodnjih devetdesetih letih njegova raba še veliko bolj razširjena kot v ZDA.41 
Najprej se je razširil med kulturno elito londonske četrti Soho, kjer je vladal med leti 1982 in 
1986, kasneje, s pojavom množičnih rejvov, pa tudi med nižjimi sloji in predvsem med 
mladimi iz različnih socialnih ozadij. Prvotno jedro te scene se je sicer oblikovalo na 
španskem otoku Ibiza leta 1987, ko je razširitev MDMA-ja sovpadla s širitvijo popularnosti 
house glasbe v Evropi. Prišlo je do rojstva nove »acid house« scene, ki je kmalu prerasla 
samo sebe in postala rejv in kasneje plesna kultura.42 

Takšno preroditeljsko izkušnjo, ki v mitologiji elektronske glasbe zaseda posebno 
mesto, so na Ibizi leta 1987 doživeli tudi pionirji britanske rejv scene, med njimi didžej 
Johnny Walker, ki je izkušnjo opisal tako: »Še vedno se spomnim, kot bi bilo danes /…/ Bilo 
je kot versko prebujenje; kombinacija ekstazija in kluba pod milim nebom, polnega lepih 
ljudi.«43 Plesali so pred vrhunskimi zvočnimi sistemi, se držali za roke z novimi sorodnimi 
dušami, si pripovedovali svoje življenjske zgodbe in delili najbolj intimna čustva z ljudmi, ki 
so jih razumeli in sprejemali takšne, kot so bili.44 Živeli so karnevalsko utopijo.   

Januarja 1988 je ta utopija dobila tudi svojo podobo. Rumeni smeško je postal logotip 
kluba Shoom in tako ključni simbol rejv kulture.45 Prav Shoom je bil ključen za vzpostavitev 
temeljev te nove kulture in rejverske izkušnje. Predstavljal je vrata do novih družbenih norm 
in moralnih vrednot. Kakor izpostavi Collin, so Shoom številni obravnavali kot »zabavo za 
otroke s sladoledom in želatino«.46 Plesalci so si izmenjevali darila, kot so bile priponke z 
omenjenim rumenim smeškom ali srčki in nasploh vse, kar je bilo ljubko in prijetno, 
predvsem pa otročje na pogled. Pomembna je bila tudi nova moda, saj so plesalci nase dajali 
nenavadne kose cunj, kar je kasneje močno vplivalo na celotno modno krajino devetdesetih 
let. Že kar ikonična pa je bila tudi raba otroških dud za zmanjševanje krčev v čeljusti kot 
stranskega učinka MDMA-ja. Spencer Guinere, eden izmed veteranov ibiške scene, je 
izkušnjo opisal z naslednjimi besedami: »Bilo je magično vsak teden znova, skupina ljudi 
                                                 
39 MDMA in ekstazi.  
40 Collin, Altered State, 25.  
41 Collin, Altered State, 39.  
42 Collin, Altered State, 45 
43 Collin, Altered State, 53 
44 Collin, Altered State, 54.  
45 Collin, Altered State, 62.  
46 Collin, Altered State, 62. 
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povezana v tej nori, vsem naklonjeni zadetosti. Nismo imeli nobenih zadržkov. Ljudje so si 
risali po telesih in se skrivali v zvočnike. Najbrž so si želeli vstopiti neposredno v zvok. 
Ljudje so se začeli ponovno vračati k otroškemu občutju sveta.«47 Prav ta otroškost je ključna 
pri vzpostavljanju vzporednic med karnevalsko in rejversko izkušnjo. »S sabo smo imeli 
plišaste medvedke. Vsi smo jih imeli. Tega ni mogoče razložiti, bilo je kot bi se ponovno 
vrnili v otroštvo. Naredili smo marsikatero traparijo. Ni bilo podobno ničemur dotlej. Seveda 
je bilo vse posledica droge. Vse je bilo v zraku. Za tiste, ki so bili tam, so bili vsi prijatelji, vse 
je bilo na istem nivoju, bilo je noro.«48 

Še en ključni aspekt rejverske izkušnje pa je bila odsotnost hierarhij. Ljudje iz 
različnih ozadij so ob teh unikatnih izkušnjah počasi opuščali svoje predsodke do 
homoseksualcev, temnopoltih, glasbenikov, starejših boemov in drugih robnih skupin, seveda 
pa tudi notranje cenzorske strukture, ki so onemogočale pristno izražanje in samorealizacijo. 
Najbolj jasno se je to kazalo v pripovedih mitoloških epizod, ko so prvič v zgodovini skupaj 
plesali nogometni navijači različnih mestnih klubov, ki so še nedavno prej vsakršno fizično 
soočenje končevali v krvi.49 

Ves ta kolektivni duh je svoj vrhunec doživel med leti 1990 in 1992, ko so na 
ogromnih zastonjskih festivalih sile združile popotniške »posthipi« generacije, rejverji in 
druge subkulture. Britanski popotniški »neohipiji« so ustvarili t.i. poletni festivalski krog, ko 
so v poznih sedemdesetih in osemdesetih letih čez poletje potovali po britanskem podeželju in 
ustvarjali samonikle festivale, ki so lahko privabili tudi več tisoč ljudi in se pogosto končevali 
z nasilnimi posegi policije. Pogosto je šlo za razne novodobne guruje in njihove sledilce, 
aktiviste za nuklearno razorožitev in ohranitev okolja ter druge oblike aktivizma, ki so takrat 
postajale tako glasne, tako da so se jih zbale tudi takratne konservativne oblasti. Omenjene 
skupine ljudi so začele moči združevati z določenimi grupacijami rejverjev, ki so bile 
ogorčene nad institucionalizacijo prvotnega svobodnega duha rejv kulture in so hrepenele po 
bolj pristnem, izvornem izkustvu rejva. Pri tem so bile ključnega pomena t.i. »soundsystem« 
ekipe, skupine ljudi, ki so imele svoje didžeje, nosilce glasbe, ozvočenja in kombije oziroma 
kamione in ki so potovale po britanskem podeželju od festivala do festivala ali pa so festivale 
»ustvarjale« kar same, kjerkoli jim je pač ugajalo. Arhetipski primer take zabave se je zgodil 
na sicer že uveljavljenem ekonomsko usmerjenem festivalu Glastonbury leta 1989. Festival je 
postal pomembna točka za potujoče hipije in rejverje v kontekstu celotne festivalske sezone. 
Leta 1989 so na festival prispele prve tehno in house »soundsystem« ekipe, med njimi tudi 
Hypnosis iz Londona. Promotor ekipe Tim Strudwick se dogodka spominja tako: »Naše 
ozvočenje smo naložili na ogromen Mercedesov kombi, zraven pa še varnostnike, luči in 
laserje. Na prizorišče festivala smo prišli še pred začetkom in si ogradili ogromno parcelo na 
parkirišču vrh griča. Ozvočenje je nabijalo tri dni nonstop. Videl si lahko punkerje, skinheade, 
popotnike, rejverje … To je bila ena divja tridnevna glasbena orgija. In predvsem odlično 
vzdušje /…/ Če vprašate mene, je bilo bistvo Glastonburyja to, da si počel karkoli za vraga si 
želel.«50 To je bil zgolj prvi v seriji zastonjskih festivalov, skupnih otrok popotniške in 
rejverske generacije. Oblasti so hitro reagirale na nezaželene oblike ljudskega združevanja, 
kar je leta 1990 privedlo do Graham Brightovega zakona, ki je prepovedal neprijavljene rejve. 
Najbolj tipičen zastonjski rejv se je odvil junija 1991 pod imenom Stonehenge People's Free 
Festival pri kraju Longstock okoli 20 milj od dejanskega spomenika. Londonska ekipa Spiral 
Tribe, ki je bila odgovorna za »organizacijo«, je na svojstven način posvojila idejo 
karnevalske izkušnje, ki kar traja in traja. Po uradnem koncu festivala se namreč niso vrnili v 
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48 Collin, Altered State, 63. 
49 Collin, Altered State, 66–67; Altered State, 130.  
50 Collin, Altered State, 209.  
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London, pač pa so teden za tednom potovali po podeželju in »ustvarjali« takšne samonikle 
festivale. Anonimni udeleženec je sorodni festival Camelford opisal takole: »Ure so tekle, 
ljudi je bilo vse več in ritmi so postajali vse trši. Vrnila se je noč in na dan so prišli požiralci 
ognja in žonglerji. Piščali, rogovi in kriki očarane množice so odmevali nad barjem in se 
prepletali z glasbenim kaosom razburljivih ritmov in tulečih sintesajzerjev ozvočenja ekipe 
Spiral Tribe. Od tistega dneva dalje sem bil obseden.«51 Festival Camelford, »čista življenjska 
sila – celo noč, 24 ur«,52 je trajal kar štirinajst dni in noči med avgustom in septembrom brez 
da bi enkrat samkrat izključili glasbo. »Mi (op. Spiral Tribe) smo samo zgradili zvočni sistem, 
ljudje pa so mu vdahnili energijo. Nočem zveneti kot marksist, ampak to je bil res zvočni 
sistem ljudi in njihove energije.«53 V tem smislu je bila politično in ideološko angažirana 
ekipa Spiral Tribe med redkimi, ki je prvotni duh rejva – in posledično karnevala – ohranila v 
svojem bistvu. Rejv je videla kot areno za soočenje upornikov in zatiralcev, kot »narobe 
svet«, kjer vrh in spodek zamenjata svoji poziciji. Ustvarili so romantično in puristično 
filozofijo rejva in tehno glasbe kot nove oblike folk (torej ljudske) glasbe oziroma kot glas 
zatiranih in razžaljenih. In da bi imela čim večji učinek, jo je potrebno predvajati čim glasneje 
in kolikor dolgo se da, skratka skozi posvojitev ideje karnevalske norosti, ekscesne oblike 
(ob)čutenja življenja.54 

Ključna točka pričujočega eseja, ki nam je sploh porodila idejo za tovrstno primerjavo, 
se skriva v Collinovi opazki, da je ekipa Spiral Triba začela graditi lastno genealogijo. 
Predstavili so idejo o tem, da so na nek način povezani s prazgodovinskimi plemeni nomadov, 
ki so tisočletja prej častili glasbo in ples na istih lokacijah po Veliki Britaniji. Svoje 
zastonjske festivale so razumeli kot šamanske obrede, ki so ob uporabi sodobnih glasbenih 
tehnologij v kombinaciji s specifičnimi kemijskimi učinkovinami skozi večurne plesne seanse 
odtujeni urbani mladini ponovno približali zemljo, s katero so izgubili stik.55 Lahko bi rekli 
»zemljo, ki hkrati požira in preraja«. 

Zaključek 
V pričujočem eseju, ki je, ponovno poudarjam, predvsem spekulativne narave, smo skušali 
potegniti vzporednice med temeljnimi premisami Bahtinove karnevalske izkušnje in skrajno 
obliko rejverske izkušnje, kakršno so v zgodnjih devetdesetih letih s svojimi zastonjskimi 
festivali utelešale »soundsystem« ekipe, kot je bila Spiral Tribe. 

Na koncu bomo ponovno izpostavili temeljne podobnosti med obema izkušnjama. 
Tako za karneval kot za rejv je značilno, da tovrstni ljudski obredi nič ne zahtevajo in za nič 
ne prosijo, pač pa so sami sebi namen. Za obe obliki ljudskega zborovanja je značilno, da ga 
ljudstvo, ki je samo svoj gospodar, daje samemu sebi. Obe obliki sta blizu umetniškim 
gledališko-uprizoritvenim oblikam, pa vendar se od njih razlikujeta v ključni točki, da ne 
karneval ne rejv ne sodita na področja umetnosti, pač pa na mejna polja umetnosti in življenja. 
Ljudje so tako del in karnevala in rejva, zato nanj ne gledajo iz zunanje pozicije, pač pa ga kot 
sestavni del njegove notranje strukture dejansko živijo. Tako za karneval kot za rejv je 
temeljna ideja stihije, torej neobvladljivega dogajanja, ki predstavlja začasni prestop meja 
uradne življenjske ureditve in tako posamezniku omogoča, da počne »kar se mu zljubi«. 
Drugi temelj pa sloni na ideji svetovne prenove, torej karnevala oziroma rejva kot nosilca 
prerojenja narave, družbe in človeka, ki se v brk smejita preteklosti in sta osredotočena na 
prihodnost. Nazadnje pa je tu še precej bolj rabelaisovski element, ki človeško telo združuje v 
celoto »ljudskega telesa«. V tej enosti in enotnosti lahko človek na karnevalskem trgu 
oziroma prizorišču rejva občuti nepretrganost življenja. V karnevalski množici oziroma 
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množici plešočih, potnih rejverskih teles, karnevalska in rejverska izkušnja omogočata 
človeku, ko se dotika tujih teles vseh starosti, etničnih izvorov, razredov in ozadij, da sebe 
(ob)čuti »kot del nenehno rastočega in prenavljajočega se ljudstva«. 

Na koncu upamo, da naše spekulativne teze niso presegle meje dobrega akademskega 
okusa in da smo s primerjavo dveh na prvi pogled nezdružljivih družbenih fenomenov 
ponudili nova izhodišča za razmišljanja o genealogiji oblik smeha oziroma karnevala in 
njegovega pomena za človeško izkustvo življenja.  

Literatura 
− Bahtin, Mihail M. Ustvarjanje Françoisa Rabelaisa in ljudska kultura srednjega veka in 

renesanse. Ljubljana: LUD Literatura, 2008.  
− Bennet, Andy. »Contemporary Dance Music and Club Cultures«. V: Cultures of Popular 

Music. Philadelphia: Open University Press, 2001. 
− Collin, Matthew. Altered State: The Story of Ecstasy Culture and Acid House. London: 

Serpent's Tail, 2009.  
− Drogart. »MDMA in ekstazi«, https://www.drogart.org/droge/1195/mdma-in-

ekstazi.html, dostop: maj 2018. 
− Evans, Helen, »Out of Sight, Out of Mind: An analysis of Rave Culture«, 

http://hehe.org.free.fr/hehe/texte/rave/#hist, dostop: maj 2018. 
− Wittman, Carl. »The Gay Manifesto«,  

http://www.againstequality.org/files/refugees_from_amerika_a_gay_manifesto_1969.pdf, 
dostop: maj 2018. 

https://www.drogart.org/droge/1195/mdma-in-ekstazi.html
https://www.drogart.org/droge/1195/mdma-in-ekstazi.html
http://hehe.org.free.fr/hehe/texte/rave/#hist
http://www.againstequality.org/files/refugees_from_amerika_a_gay_manifesto_1969.pdf


 

 
118 

 

Grega Hrib 

Študentsko gibanje v Sloveniji 1919–1991 

Izvleček 
Pričujoči prispevek popisuje in razčlenjuje zgodovino študentskih gibanj v Sloveniji med leti 
1919 in 1990. Poleg začetnih poglavij, ki zaobjemajo študentsko gibanje pred drugo svetovno 
vojno, se osrednji del koncentrira na zgodovino druge polovice 20. stoletja. V članek sem 
umestil ključne zgodovinske trenutke in etape študentskega organiziranja, ki zaobjemajo 
študentsko aktivacijo med drugo svetovno vojno, začetke študentskega organiziranja po 
socialistični revoluciji in vzpon študentskega gibanja med leti 1968 in 1972, ki je vrhunec 
doživelo z zasedbo Filozofske fakultete v Ljubljani. V zadnjem delu pa se prispevek posveča 
političnemu obratu študentov v osemdesetih letih na čelu s takratno organizacijo ZSMS 
(Zveza socialistične mladine Slovenije), ki se je na koncu prelevila v politično stranko in 
kmalu po osamosvojitvi države tudi prevzela oblast. 

Abstract 
This article lists and analyzes the history of student movements in Slovenia from 1919 until 
1990. In addition to the initial chapters that cover the student movement before Second World 
War, the central part concentrates on the history of the second half of 20st century. I included 
the key historical moments and stages that include student activism in Second World War, the 
beginnings of student organization after the socialist revolution and the rise of the student 
movement between the years 1968 and 1972, which peaked with the occupation of the Faculty 
of Arts in Ljubljana. In the final part, the article focuses on the political turn of students in the 
1980s, led by organisation ZSMS (Socialist Youth League of Slovenia), which ultimately 
evolved into a political party and soon after independence also seized political power in 
Slovenija. 
 
Ključne besede: študentska gibanja, zasedba Filozofske fakultete, punk, Zveza socialistične 
mladine Slovenije (ZSMS), liberalizem. 

*** 
Slovenski študentje med obema vojnama 

Prve proteste in organiziranje študentov in študentk je Univerza v Ljubljani doživela že ob 
svojem samem začetku. Decembra 1919 so priredili javni protest zaradi zavlačevanja 
odobritve finančnih kreditov univerzi in ker ta še zmeraj ni imenovala novih profesorjev. Že 
februarja 1920 so se na študentskem zboru zavzeli za profesorska stanovanja, julija istega leta 
pa so študentje uprizorili stavko še zaradi pomanjkanja prostora na tehniki.1 

Kot gobe po dežju so pričela rasti tudi študentska društva. Na grobo bi lahko študente 
v tem času umestili v tri politične tabore; katoliškega, »naprednega« oziroma liberalnega ter 
levega, ki je bil takrat še najšibkejši. Leta 1924 je bilo v Ljubljani 34 študentskih društev, od 
1192 študentov jih je bilo v liberalnih društvih 18 % in v katoliških 18,5 %. Le približno 
polovica študentov ni pripadala nobenemu politično usmerjenemu društvu, študentska levica 
pa je bila v veliki meri ošibljena tudi zaradi represije tedanjega režima, ki je zatiral 
komunistične in druge socialistične ideje.2 

Večji protest se je zgodil leta 1932, ko so slovenski študentje in študentke protestirali 
za nacionalne pravice, proti šolninam, vpisnim taksam in ukinjanju delov univerze ter 
odvzemanju univerzitetne avtonomije. Leto kasneje je sledila splošna študentska stavka v 

                                                 
1 Mal, Zgodovina slovenskega naroda. Najnovejša doba 2,3, 138. 
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Ljubljani, Zagrebu in Beogradu. Zahteve se niso dosti spremenile, protestirali pa so tudi proti 
novemu univerzitetnemu zakonu. Študentska stavka je v luči izrednih ukrepov propadla, 
»Zveza slušateljev Aleksandrove univerze«,3 ki je v Ljubljani protest tudi artikulirala pa je 
bila razpuščena.4 

Naslednji pomembnejši dogodki so sledili leta 1935, ko so zaradi novih predpisov za 
tehniške fakultete študentje organizirali tridnevno stavko, marca 1936 pa so sledila nova 
trenja, saj so študentke in študentje zopet zahtevali ukinitev šolnin in vpisnin, ki so privedle 
do vpada študentov. Do spora je prišlo tudi med študentskimi društvi, saj se je katoliški tabor 
študentov udeležil protistavkovnega zborovanja ter pozval rektorja naj zagotovi »red«. V tem 
času se je katoliška desnica na Slovenskem že pospešeno »fašizirala«, zato tovrstni pristopi in 
boji med študentskimi društvi niso bili redkost.5 

V kolikor bi hoteli videti ideje in zahteve proti-sistemskega dela študentskega gibanja, 
bi se bilo potrebno uzreti proti komunistom, katerih stranka in delovanje je bilo prepovedano. 
Širši pregled študentskih komunističnih zahtev lahko preberemo v ilegalnem listu: »Slovenski 
študent« iz leta 1937: 

 
1. Razvoj slovenske kulture in znanosti; popolna slovenska univerza z 

zadostnimi dotacijami, novo univerzitetno poslopje z vsemi prostori za 
fakultete in študentska društva, popolna medicinska fakulteta s klinikami, 
izpopolnitev tehnične fakultete, nove potrebne stolice na vseh fakultetah, 
ustanovitev novih fakultet: gozdarske, živinozdravniške, poljedelske, 
gospodarsko-trgovske, izpopolnitev laboratorijev, knjižnic in inštitutov. 

2. Odprava socialnih razlik, olajšanje in možnost študija mladine iz delavskih 
slojev; odprava šolnin, znižanje vpisnih, izpitnih, laboratorijskih in 
seminarskih taks, socialne podpore in študentska protituberkulozna liga, 
zvišanje štipendij za strokovno izpopolnjevanje v tujini, enakopravno 
razdeljevanje štipendij, ureditev Knafljeve in drugih ustanov, neodvisna 
akademska menza in študentski dom, zaposlitev vse intelektualne mladine, 
vračilo univerzitetnega zdravstvenega fonda, demokratizacija Ferialnega 
saveza, četrtinske vožnje. 

3. Demokratične svoboščine in pravice mladine; popolna avtonomija univerze 
in vse akademske svoboščine, svoboda zborovanja in govora na univerzi, 
študentskega tiska in organiziranja, amnestija obsojenih študentov, tajna 
volilna pravica, nov demokratičen zakon o univerzah in sprememba 
predpisov, osnovanje študentske reprezentančne organizacije za univerzo in 
celo državo, reforma študija po sodobnih načelih, sodelovanje študentov pri 
izdelavi uredb, ki se jih tičejo, študentsko zastopstvo v univerzitetnem 
razsodišču, možnost delovanja in povezovanja zvez strokovnih društev, 
možnost vpisa iz vseh srednjih šol, tudi iz srednje tehnične, učiteljišča in 
trgovske akademije. 

4. Združitev razkosanega slovenskega naroda za napredek, mir, proti vojni in 
fašizmu.6 

Druga svetovna vojna 
Nacifašistična okupacija je bila eden ključnih trenutkov v 20. stoletju, ki so politično 
oblikovali bodočo inteligenco in del povojne intelektualne elite v Sloveniji. Čeprav je 
                                                 
3 Med leti 1929 in 1941 se je ljubljanska univerza imenovala Univerza kralja Aleksandra. 
4 Mihevc, Ključ je v naših rokah!, Študentska gibanja za univerzo in boljši študij, 144. 
5 Kremenšek, Slovensko študentsko gibanje 1919-1941, 215–217. 
6 Kremenšek, Slovensko študentsko gibanje 1919-1941, 310–311. 
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študentska gibanja in njegove boje nemogoče postaviti ob bok partizanskemu odporniškemu 
gibanju, pa se moramo zavedati, da je kljub nizki številki slovenskih študentov in študentk, 
njihov delež, ki se je priključil NOB postal ogromen.  

Po italijanski okupaciji so nove oblasti prepovedale vpis Judov na ljubljansko univerzo 
in novembra 1941 ukinile vse študentske organizacije ter ustanovile Organizzazione 
univeritaria di lubiana (OUL), kljub temu pa je priliv vanjo ostal skromen. Istega leta je 
fašistična oblast ukinila tudi predavanja na tehniki ter razrešila dekana fakultete, saj so 
študentke in študentje bili osumljeni delovanja v OF. Študentje so iz očitnih razlogov postala 
ena pomembnejših tarč fašističnega zatiranja. Pogoj k izpitom in diplomi je postala frekvenca 
iz italijanščine, vpisovanje na visokošolske ustanove pa so, z izjemo teologije, prepovedali. 
Fašisti so uničevanje univerze utrdili še z zvišanjem vpisnih taks za vse tiste z bivališčem 
izven Ljubljane.7 

Po italijanski kapitulaciji in prihodu Nemcev je število vpisanih študentov že padlo za 
37 %, 11. novembra 1943 pa je šef pokrajinske uprave Leon Rupnik ustavil vsa univerzitetna 
predavanja ter to upravičil z interesi študentov, ki so zaradi vključitve v domobranske enote 
bili odsotni od predavanj in bili tako v neenakopravnem položaju z drugimi študenti.8 
Univerza je nato kljub nekaterim dejavnostim, ki so potekale še naprej, ostala zaprta vse do 
osvoboditve.9 

V zimskem semestru 1941 je bilo v Ljubljani vpisanih 2228 študentk in študentov10 in 
nekatere številke navajajo, da so ljubljanske študentke in študenti dali okvirno 600 partizanov 
in partizank ter več kot 800 aktivistk in aktivistov. Približno 1000 študentov in študentk je 
bilo zaprtih, izgnanih ali odpeljanih v taborišča, 200 pa jih je bilo kot talcev ali partizanov 
tudi ubitih.11 K velikemu deležu borcev in bork lahko torej zlahka prištejemo tudi študente 
kljub njegovi maloštevilnosti. Napredna študentska mladina v Sloveniji je svoj revolucionarni 
obraz torej dobila v protifašističnem boju, v katerem ni porazila zgolj tujega okupatorja in 
domače reakcije, temveč je uspela priboriti tudi socializem. 

Študentsko gibanje do 1968 
Takoj po vojni je bila na Univerzi organizirana partijska celica, ki je organizirala delovne 
akcije in hitro pričela tudi z obnavljanjem med vojno uničenih in poškodovanih prostorov, v 
letu 1946 pa je bila ustanovljena Ljudska študentska mladina (LŠM), ki se je med drugim 
udeleževala tudi udarniških akcij in pomagala pri obnovi porušene domovine.12 Ko so leta 
1947 pričeli graditi študentsko naselje pod Rožnikom, je tako sodelovalo več kot 80 % 
ljubljanskih študentk in študentov.13 

Leta 1952 so študentje prvič po osvoboditvi organizirali stavko. Študentke in študentje 
medicine so protestirali ob nesoglasjih glede selekcijskih kolokvijev, na fakulteti za 
gradbeništvo pa zaradi predolgega študijskega programa.14 

Po pisanju zgodovinarja Vasilija Melika je model socialističnega samoupravljanja 
uspel v dobršni meri demokratizirati univerzo, saj so pri odločanju, poleg univerzitetnih 
delavcev in politike, sodelovali tudi študentje. Leta 1954 je po študentskih zahtevah v 
univerzitetni svet prišel končno tudi študentski predstavnik.15 

                                                 
7 Mihevc, Ključ je v naših rokah!, Študentska gibanja za univerzo in boljši študij, 158. 
8 Mihevc, Ključ je v naših rokah!, Študentska gibanja za univerzo in boljši študij, 158–159. 
9 Mihevc, Ključ je v naših rokah!, Študentska gibanja za univerzo in boljši študij, 160. 
10 Mihevc, Ključ je v naših rokah!, Študentska gibanja za univerzo in boljši študij, 158. 
11 Mihevc, Ključ je v naših rokah!, Študentska gibanja za univerzo in boljši študij, 161. 
12 Mihevc, Ključ je v naših rokah!, Študentska gibanja za univerzo in boljši študij, 162. 
13 Vodopivec, Pivec, O študentskem organiziranju po drugi svetovni vojni, 185–186. 
14 Mihevc, Ključ je v naših rokah!, Študentska gibanja za univerzo in boljši študij, 165. 
15 Melik, Univerza v Ljubljani ob tridesetletnici osvoboditve 1945–1975, 66. 
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LŠM je pričela kmalu po vojni opozarjati na socialne neenakosti in nizek delež 
študentov kmečko-delavskega porekla, kar bi zaradi nesorazmernega števila izobražencev iz 
dobro stoječih meščanskih družin lahko rezultiralo v ohranjanju univerze pod vplivom 
buržoazne ideologije.16 Delež študentov delavskega porekla je tako leta 1951 še zmeraj znašal 
10,4 % vpisanih, kar je bilo 3 % več kot pred vojno, medtem ko se je delež kmečke mladine 
celo zmanjšal z 22,5 % na 14,2 %.17  

Pozneje v drugi polovici petdesetih let se je Študentska organizacija zavzela za širitev 
političnega izobraževanja. Nastajale so študentske tribune, svobodne katedre in Center za 
marksistično izobraževanje. Študentke in študentje so podali zahtevo po uvedbi predmeta 
»Splošni uvod v dialektični in historični materializem z osnovami družboslovja«. Po uvedbi 
predmeta so njegovo ime skrajšali v »Uvod v sociologijo« ter nato še »Uvod v 
družboslovje«.18 

Politizacija študentov, ki so si drznili oblastnim strukturam tudi nasprotovati, je v prvi 
polovici šestdesetih let že odzvanjala v glasnejši razpravi o vlogi inteligence in študentov v 
socializmu, birokraciji in pomanjkanju demokratičnih vzvodov. Fakulteti, ki sta v tovrstnih 
družbenih kritikah prednjačili, sta bili Filozofska in Ekonomska fakulteta. Po pritiskih na 
uredništvo Tribune in ukinitvi Perspektiv leta 1964 je ljubljanske študente zajel val 
nasprotovanja, čemur so sledila zborovanja na nekaterih fakultetah in v študentskem naselju. 
Študentje in študentke so postopke oblasti označile za nesocialistične, protest pa je doživel 
tudi oddelek za primerjalno književnost po pridržanju pesnika in tedanjega študenta Tomaža 
Šalamuna zaradi kontroverzne pesmi Duma.19 

Študentsko gibanje 1968–1972 
Med sprožilci ljubljanskega študentskega gibanja v tem obdobju lahko navedemo dva 
pomembnejša dejavnika. Prvi dejavnik je bilo močno revolucionarno študentsko gibanje na 
zahodu. Vrh je študentsko revolucionarno gibanje doseglo v maju 1968, ko sta organizirano 
delavstvo in revolucionarni študentje francoski kapitalistični režim spravila (za nekaj dni) na 
kolena. V času protestov, množične stavke ter delavskih zasedb francoskih tovarn je 
predsednik Charles de Gaulle prebegnil v Nemčijo in Francija se je znašla na robu 
revolucije.20 Študentski nemiri so se iz Pariza razširili tudi v Jugoslavijo, kjer so ob začetku 
junija opogumljeni beograjski študentje in študentke glasno nasprotovali gospodarskim 
reformam, ki so povečevale socialno neenakost in pomenile odmik od socialističnih načel 
federacije.21 

Poleg zunanjih sprožilcev protestov je bil temeljni vzrok za nemire torej strah 
študentov pred postopno restavracijo kapitalizma, ki ga je dala slutiti tržno usmerjena 
gospodarska reforma iz leta 1965. Za razliko od nekaterih drugih držav Vzhoda so se 
jugoslovanske študentke in študentje postavili v prve bojne vrste za obrambo socializma.22 

V podporo beograjskim študentom so ljubljanske študentke in študentje 5. junija 
sestavili »Organizacijski odbor zborovanja«, ki je pozval kolege k solidarnostnemu zboru 
ljubljanskih študentov.23 Sprva ljubljanski študentje niso svojih želja naslovili tako 
revolucionarno kot beograjski tovariši, kar se je poznalo tudi po zahtevah. V ospredju so 
namreč prevladovale težave, povezane z vprašanji visokega šolstva ter socialnega položaja 

                                                 
16 Mihevc, Ključ je v naših rokah!, Študentska gibanja za univerzo in boljši študij, 170. 
17 Mihevc, Ključ je v naših rokah!, Študentska gibanja za univerzo in boljši študij, 169. 
18 Mihevc, Ključ je v naših rokah!, Študentska gibanja za univerzo in boljši študij, 168–169. 
19 Mihevc, Ključ je v naših rokah!, Študentska gibanja za univerzo in boljši študij, 177. 
20 Repe, Rdeča Slovenija – tokovi in obrazi iz obdobja socializma, 96. 
21 Repe, Rdeča Slovenija – tokovi in obrazi iz obdobja socializma, 99–101. 
22 Repe, Rdeča Slovenija – tokovi in obrazi iz obdobja socializma, 104. 
23 Študentsko gibanje 1968–72, 20–21. 
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študentov. Zborovanja v skupni jedilnici študentskega naselja se je 6. junija udeležil tudi 
podpredsednik slovenskega izvršnega sveta24 France Hočevar, ki je študentke in študente 
zadržano podprl z besedami: »Spremembe da, cirkus ne.«25 Bolj entuziastično se je za 
mladino (vsaj na retorični ravni) zavzel prorektor Univerze, ki je dejal, da se je razblinila 
bajka, da si »študentje recimo ne upajo govoriti, da so nekako politično mrtvi, apatični, da se 
ne udeležujejo sodelovanja pri delu za univerzo.«26  

Hočevar je na zborovanju mladini obljubil povečanje sredstev za štipendije za 100 %, 
izboljšanje socialnih razmer ter večjo mero demokratičnosti in samoupravljanja v visokem 
šolstvu.27 Kot rezultat političnega angažiranja so študentke in študentje dobili tudi svojega 
študentskega poslanca v republiški skupščini, izgradnjo dveh novih študentskih blokov ter 
pridobili svoj lastni radijski medij. Neodvisna radijska postaja Radio Študent je pričela 
obratovati leto zatem, 9. maja 1969.28 

V letu 1970 so študentske zahteve postale tudi v Ljubljani radikalnejše, saj so kritično 
naslavljale tudi splošne družbene razmere in izražale skepso v liberalne partijske strukture, s 
Stanetom Kavčičem na čelu, ki so tedaj vodile Slovenijo. Višek so študentski protesti dosegli 
v pomladi 1971.  

Dopoldne 14. aprila se je shoda pred Filozofsko fakulteto udeležilo okoli 2000 ljudi. 
Neposredni povod za shod je bil precej banalen, saj je študentkam in študentom prekipelo 
zaradi hrupa, ki ga je povzročal tovorni promet na Aškerčevi cesti. Na shodu so študentke in 
študentje tako zahtevali zgraditev obvoznice in prepoved težkega prometa mimo fakultete. 
Množica študentov je ob 13. uri iz Aškerčeve krenila po nekdanji Titovi cesti do parlamenta, 
kjer so prebrali zahteve. Med pohodom so celo razmišljali o zasedbi RTV, vendar se za to na 
koncu niso odločili.29 

Na naslednjem aprilskem protestu, ki je bil skromnejši, so študentke in študentje 
protestirali proti obisku francoskega predsednika vlade v Ljubljani. Na shodu 25. aprila jim je 
milica zasegla osebne dokumente in pobrala transparente z napisi, kot so bili npr. »Dol z 
buržoazijo«, »Proletarci vseh dežel, združite se« ter »Živel maj 68«.30  

Kljub določeni represiji nad levičarskimi študenti se je 17. maja 1971 pogovorov z 
bodočo inteligenco udeležil Stane Kavčič, kjer je predsednik slovenske vlade kljub 
določenemu razumevanju študentov, nasprotoval radikalnim »gverilskim« akcijam.31 
Ljubljanski študenti niso uslišali njegovih želja, saj se je nekaj dni kasneje začela najdaljša 
študentska akcija te pomladi – zasedba Filozofske fakultete. 

Povod za zasedbo je bila policijska represija proti študentskima aktivistoma Franetu 
Adamu in Milanu Jesihu. Jesihu je bilo celo očitano, da naj bi na študentskem protestu pozival 
k streljanju na policijo, čeprav naj bi to (kot znan bodoči pesnik) mislil zgolj metaforično. 
Zasedba je trajala od 26. maja do 2. junija 1971, geslo zasedbe pa se je glasilo; »Naše gibanje 
je boj za socializem.« Študentke in študentje so na fakulteti bivali in spali, študijski proces pa 
kljub zasedbi ni bil prekinjen v celoti. Člani zasedbe so prirejali predavanja, okrogle mize in 
delavnice ter izdali manifest zasedene FF in fakulteto razglasili za delovno kolonijo. Vsako 
jutro so študentje na poslopju fakultete slavnostno dvigovali rdečo zastavo s srpom in 
kladivom ter peli Internacionalo. Zasedba je bila končana ob začetku univerzitetnih počitnic 
in opustitvi pregona nad Adamom.32 
                                                 
24 Primerljivo z institucijo vlade. 
25 Repe, Rdeča Slovenija – tokovi in obrazi iz obdobja socializma, 104. 
26 Mihevc, Ključ je v naših rokah!, Študentska gibanja za univerzo in boljši študij, 208. 
27 Repe, Rdeča Slovenija – tokovi in obrazi iz obdobja socializma, 105. 
28 Repe, Rdeča Slovenija – tokovi in obrazi iz obdobja socializma, 105–106. 
29 Repe, Rdeča Slovenija – tokovi in obrazi iz obdobja socializma, 106. 
30 Repe, Rdeča Slovenija – tokovi in obrazi iz obdobja socializma, 106. 
31 Mihevc, Ključ je v naših rokah!, Študentska gibanja za univerzo in boljši študij, 237. 
32 Repe, Rdeča Slovenija – tokovi in obrazi iz obdobja socializma, 107. 
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Zasedba je imela med študenti relativno visoko podporo, saj se je od približno 12.000 
ljubljanskih študentov in študentk, zasedbe udeležila približno desetina.33 Pobudo je podprl 
tudi dekan Dragotin Cvetko in Univerzitetni komite Zveze komunistov Slovenije. Zasedbo so 
napovedali tudi študentke in študentje Ekonomske fakultete, vendar tega pozneje niso 
uresničili.34  

Javnost se je na študentsko gibanje v Sloveniji odzvala pretežno negativno. Po 
javnomnenjski raziskavi, ki so jo naredili maja 1969 je 25 % vprašanih menilo, da slovenska 
študentska mladina protestira iz mode ter zgolj posnema tuje študente, 24 % je menilo, da gre 
študentom še predobro ter še sami ne vedo kaj hočejo, 14 % pa se je izreklo, da študentje 
izkoriščajo demokracijo ter da je družba do njih preveč popustljiva.35 

Podobno mnenje kot javnost je zagovarjal tudi tedanji politični veljak Miha Marinko, 
ki je izjavil, da je »najboljša mladina v šolah s tehničnimi vedami, kjer se dijaki oziroma 
študenti direktno pripravljajo za poklic,« ter nimajo časa »da bi se ukvarjali z vsem drugim, 
samo s šolo ne. Med filozofi na Filozofski fakulteti pa je stanje drugačno.«36 

Po zasedbi se je študentsko gibanje razcepilo na več struj. Leve skupine so se združile 
okoli gibanja 13. november, Alternativne univerze, skupine okrog Tribune itd. Študentsko 
gibanje pozneje ni več premoglo večjih uspehov razen posamičnih protestov in pozivov, kot 
je bil na primer preklic obiska iranskega šaha Pahlavija in kmečke ohceti v Ljubljani.37 

Liberalno fazo je s padcem Staneta Kavčiča leta 1972 zamenjalo obdobje t. i. 
dogovorne ekonomije, ki je v nekolikšni meri zaustavilo tržne reforme, vendar ostaja uspeh 
študentskega gibanja v Sloveniji vseeno nekoliko ambivalenten. V prvi fazi je gibanju uspelo 
priboriti nekatere pridobitve ter pravice in morda je celo prispevalo h končnemu padcu 
partijskega liberalizma. Študentsko gibanje je v procesih, ki so se začeli v »liberalnih« 
šestdesetih, prepoznalo večanje socialnih razlik in nevarnost vračanja v kapitalizem, vendar je 
hkrati z novim obdobjem v sedemdesetih letih prišlo tudi do krajšega obdobja krčenja 
političnih svoboščin, ki so v šestdesetih letih pravzaprav dovoljevale vzpon študentskega 
aktivizma in legitimnost njegove kritike realnega socializma. 

»Liberalizacija« študentov 
Z novo jugoslovansko ustavo leta 1974 se je avtonomno študentsko gibanje, združeno v 
študentsko skupnost ljubljanskih visokošolskih zavodov, priključilo Univerzitetni konferenci 
Zveze socialistične mladine Slovenije (UK ZSMS), ki je po spremembah nastala iz 
nekdanjega SKOJ-a (Savez komunističke omladine Jugoslavije). Ta priključitev je hkrati 
pomenila tudi konec avtonomnega študentskega gibanja pri nas.38 

Padec dela avtonomije študentskega gibanja pa je sovpadal s časi, ko se je študentski 
standard v sedemdesetih letih pričel postopoma dvigovati.39 Sedemdeseta leta tudi upravičeno 
veljajo za zlata leta jugoslovanskega socializma. To velja tudi za Slovenijo, ki se je v tistem 
obdobju v vsej svoji zgodovini razvojno najbolj približala Zahodu. Leta 1979 je SR Slovenija 
po nominalnem BDP na prebivalca dosegala 66,4 % avstrijskega BDP, glede na življenjske 
stroške pa kar 94,8 % avstrijskega BDP na prebivalca (leta 2015 je slovenski nominalni BDP 
tako dosegal zgolj še 46,9 % avstrijskega).40 
                                                 
33 Študentsko gibanje 1968-72, 152–153. 
34 Mihevc, Ključ je v naših rokah!, Študentska gibanja za univerzo in boljši študij, 237. 
35 Mihevc, Ključ je v naših rokah!, Študentska gibanja za univerzo in boljši študij, 217. 
36 Mihevc, Ključ je v naših rokah!, Študentska gibanja za univerzo in boljši študij, 217. 
37 Repe, Rdeča Slovenija – tokovi in obrazi iz obdobja socializma, 107–108. 
38 Udovič, Dreu Dominikuš, Novak, »Zgodovina študentskega organiziranja 1974–1990.«  
39 Ule, Rener, Miheljak in sod. Predah za študentsko mladino, 39. 
40 Avtor izračunov je britanski ekonomist in zgodovinar Angus Maddison, ki je z pomočjo obširnejših raziskav 
izračunal, da je je leta 1979 nominalni BDP na prebivalca v SR Sloveniji in Republiki Avstriji znašal 6.440 in 
9.698 dolarjev. Žužek. »Je bila Slovenija nekoč bogata kot Avstrija?« 
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V času vzpona potrošništva in vsesplošne rasti življenjskega standarda je pričel 
upadati tudi dobršen del aktivizma študentske mladine, ki je tako od sredine sedemdesetih let 
svoj politični angažma zmeraj manj vezala na levičarsko misel in marksizem.41 Vseeno 
študenti niso povsem utihnili, saj se je velik del njihovega delovanja preselil na druge ravni. 
Začeli so se organizirati v okviru različnih civilnih, kulturnih in tudi političnih skupin. 
Namesto množičnih kolektivnih akcij so na oder stopila različna partikularna gibanja, kot je 
mirovno, feministično, gejevsko, lezbično, ekološko, duhovno itd. Predvsem so stopili v 
ospredje bolj liberalni koncepti kot so npr. človekove pravice ter splošna želja po liberalizaciji 
političnega sistema. Enega pomembnejših trenutkov političnega boja študentov je predstavljal 
prihod nove mladinske kulture – punka. Ta je v koncu sedemdesetih let postal ena poglavitnih 
subkultur, ki je nasprotovala obstoječi družbeni in kulturni formaciji pri nas. Punk je postal 
eden glavnih notranjih »sumljivih« elementov, z njim pa še druge študentske, oziroma 
mladinske institucije, kot sta bila na primer ŠKUC in Radio Študent, ki je bil tudi ključni 
glasnik punk kulture in hkrati tudi eden izmed redkih alternativnih in kritičnih medijev tistega 
časa. Poleg Radija Študent so pomembne vloge pri samem poseganju v politično delovanje in 
usmerjanju mladinskega in tudi širšega javnega mnenja odigrali tudi alternativni mediji kot so 
bili Tribuna v Ljubljani ter Katedra v Mariboru, nekoliko pozneje tudi tednik Mladina, ki jo je 
izdajala ZSMS. V Tribuni so se kljub temu še zmeraj zavzemali za revolucionarno proletarsko 
revolucijo, z ilustracijami pa so kritizirali takratne partijske politike. Objavljali so tekste 
Lenina, Mao Cetonga in alternativno tolmačenje marksistične teorije. Problematizirali so 
izobraževanje, avtonomijo univerze in gledali pod prste mladinski instituciji UK ZSMS.42 
Eden nekdanjih urednikov Tribune, Igor Bavčar, ki je pozneje postal liberalni politik in 
obsojeni tajkun, je tako članke redno opremljal z geslom »Živela proletarska revolucija.«43  

V začetku kriznih osemdesetih pa je novo porajajoče ideje, ki so se jih navzemali 
študentje in mladina, pričela sprejemati tudi ZSMS. Po besedah tedanjega punk »ideologa«, 
Igorja Vidmarja, punk gibanje in ZSMS vse do leta 1981 nista imela dosti skupnega, saj je 
bila slednja še zmeraj precej vezana na tedanji politični sistem. Do enega prvih sporov z 
delom političnega sistema in ZSMS je prišlo ob vprašanju zakona o usmerjenem 
izobraževanju. S tem si je ZSMS dvignila priljubljenost med mladimi, saj je dajala videz bolj 
aktivnega branitelja interesov mladih. Vendar je bil to le manjši nakazatelj postopnega 
odmika te organizacije od oblasti. Eden prelomnejših trenutkov odmika ZSMS od partijskih 
oblasti je predstavljal njen 11. kongres leta 1982 v Novem mestu. Po njem se je znotraj 
prevetrene ZSMS začelo na eni strani problematizirati in obravnavati teme, kot so bile 
stanovanjska problematika mladih, večanje nezaposlenosti, nezadovoljiva štipendijska 
politika ter vprašanja v zvezi z družbeno-ekonomskim položajem mladih kmetov, na drugi 
strani pa ZSMS takrat poda roko civilni družbi, mirovnikom, ekologom, lezbičnim in 
gejevskim gibanjem ter objame punk in prične kritizirati omejevanje svobode govora, 
verbalni delikt in obvezno služenje vojaškega roka.44 

Leta 1985 je ZSMS pomagala organizirati tudi protest zaradi problematike 
subvencioniranja študentskih domov. Po besedah akterja takratnega dogajanja, Alija Žerdina, 
je do takrat denar, ki ga je študentski servis podjetjem računal kot provizijo, končal na računih 
študentskega naselja. Z bojkotom plačevanja študentskih stanarin so študentje dosegli, da se je 
s financiranjem študentskih domov poslej ukvarjala država, odstotki ki jih je študentski servis 
računal podjetjem pa so ostali študentski organizaciji. Študentska organizacija je tako lažje 
financirala svojo dejavnost, svojo kulturo, medije, dejavnosti, projekte. S temi sredstvi je bila 

                                                 
41 Ule. Mladina – za modernizacijo slovenske družbe, 22. 
42 Udovič. Dreu Dominikuš. Novak. »Zgodovina študentskega organiziranja 1974-1990.« 
43 Žerdin. »Utelešanje duha tranzicije.« 
44 Udovič. Dreu Dominikuš. Novak. »Zgodovina študentskega organiziranja 1974-1990.« 
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tudi iz ZSMS nekaj let pozneje ustanovljena ZSMS – Liberalna stranka oz. kmalu nato 
stranka LDS.45 

Leta 1986 je ZSMS s svojim 12. kongresom v Krškem napravila še dodaten premik. Iz 
novih ciljev in stališč ZSMS lahko že takrat opazimo nekaj desnih korakov k ekonomskemu 
liberalizmu. ZSMS je tako v svojih točkah pozivala državo k odpiranju tujemu kapitalu in 
vključevanju v evropske projekte, kljub temu pa je še vedno podpirala nekatere ideje leve 
ekonomske politike kot je npr. krajšanje delavnika in legalizacija stavke kot delavske 
pravice.46 Kot odraz novonastalih trenj med republikami v osemdesetih je tudi ZSMS pričela 
v ospredje postavljati nekatere nacional(istič)no usmerjene predloge. Eden takšnih je vodenje 
slovenskih vojakov v maternem jeziku, kar je oktobra 1986 predlagal takratni mladinski 
funkcionar Janez Janša.47 Istega leta je ZSMS organizirala tudi peticijo in javno tribuno proti 
štafeti mladosti, slednje pa je svoj vrhunec doseglo naslednje leto z odmevno plakatno afero, 
saj je bil plakat za štafeto mladosti, ki ga je izbrala ZSMS, pravzaprav plagiat nacistične 
ilustracije iz leta 1936.48 

Spomladi 1987 so potekale tudi prve študentske volitve v predsedstvo UK ZSMS na 
katerih ni bilo zgolj anonimnih kandidatov na zaprtih listah. Na volitvah se je pomeril tudi 
Borut Pahor, svojo kampanjo pa je po besedah Balažica, Pahorjeva ekipa temeljila na 
programu, ki je bil bolj partijsko usmerjen kot program liberalnejših nasprotnikov pod 
vodstvom Sama Lozeja.49 Ti so na volitvah porazili Pahorjevo skupino. Kot v članku Mladine 
pojasnjuje Žerdin, se je Pahorjeva skupina resda zavzemala za nekatere »sindikalne« 
študentske ukrepe in si izbrala geslo Za študente ni samo polenta, vseeno pa je bila njihova 
kampanja precej ozko usmerjena, za razliko od nasprotnikov si je prizadevala za to, da bi se 
študentje ukvarjali predvsem s študentskimi zadevami, ne pa z visoko politiko.50 

Ena zadnjih množičnejših manifestacij, katere akter je bila tudi ZSMS, je bil odpor 
proti sodnemu procesu četverici v aferi JBTZ v letu 1988. V času vsesplošne krize, ki je v 
osemdesetih letih rojevala separatistične težnje širom Jugoslavije, se je v Sloveniji utrjujoči 
liberalizem poročil z nacionalizmom. Junija 1988 na zborovanju v podporo četverici je bilo 
tako na istem odru že moč videti nekdanje »anarhistične« Pankrte in bivšega maoista Igorja 
Bavčarja, skupaj z narodnjaškimi pevskimi zbori in domoljubnimi recitali. 

V luči nadaljevanja afere so študentje naslednje leto, kot eno od svojih zadnjih akcij 
tega desetletja, izvedli bojkot predavanj 11. maja 1989. Tudi ZSMS si je kmalu začrtala novo, 
a pričakovano pot politične stranke. Leta 1990 se je tako predstavila kot ZSMS – Liberalna 
stranka. Že pred tem pa sta svoj pomen izgubili tudi naslednici Študentske organizacije; 
ljubljanska in mariborska UK ZSMS. Ti naj bi nadomestila Zveza študentov, ki pa nikoli ni 
resno zaživela, saj za svoj obstoj ni imela pravne podlage. Stranka se je kmalu zatem 
preimenovala v Liberalno demokracijo Slovenije (LDS), kmalu po restavraciji kapitalizma, 
leta 1992 pa se je zavihtela na oblast in Sloveniji vladala dolgih 12 let.51 

Zaključek 
Če so se študentje v času partijskega liberalizma slednjemu uprli, saj so se upravičeno bali 
postopne restavracije kapitalizma v Jugoslaviji, so študentje pozneje v osemdesetih letih 
oblast pomagali rušiti prav v imenu slednjega. Vseeno poglavitna agenda »liberalnega« 
študentskega gibanja ni bila restavracija kapitalizma, temveč liberalne reforme v smeri 
osebnih svoboščin. A očitno je v osemdesetih letih kulturni element študentskega gibanja 
                                                 
45 Žerdin. »Jogurt revolucija 96. Bombe in boni,« 14. 
46 Balažic, Slovenska demokratična revolucija 1986–1988, 46–47. 
47 Balažic, Slovenska demokratična revolucija 1986–1988, 70–77. 
48 Udovič, Dreu Dominikuš, Novak, »Zgodovina študentskega organiziranja 1974–1990.« 
49 Balažic, Slovenska demokratična revolucija 1986-1988, 171–173. 
50 Žerdin, Grah, Trampuš, »Borut Pahor.« 
51 Udovič. Dreu Dominikuš. Novak. »Zgodovina študentskega organiziranja 1974–1990.« 
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premagal ekonomskega, saj se za razliko od svojih predhodnikov niso v tolikšni meri 
posvečali razrednim analizam in problemom tedanjega časa, temveč so se v večji meri 
posvetili tematikam človekovih pravic, svobodi govora, nacionalnih problemov itd. Že Pierre 
Bourdieu in Jean-Claude Passeron sta študente označila za dediče meščanske tradicije, ki 
zastopajo interese nove izobražene generacije in delijo interese srednjih slojev. Te interese 
prevzame tudi manjši del študentov, ki ne izhaja iz srednjih razredov, saj izobraževanje in 
šolanje ohranja socialni položaj srednjega razreda in zvišuje položaje študentov in študentk 
nižjih slojev.52 Potrebno si je tako priznati, da so tudi številni študentski aktivisti, ki so v 
šestdesetih in sedemdesetih letih ponavljali geslo; Naše gibanje je boj za socializem, po 
restavraciji kapitalizma končali kot meščanski ideologi in pomembnejši nosilci moči. Vseeno 
razredno in politično umeščanje študentske populacije verjetno še zdaleč ni tako enoznačno, 
kot bi jo lahko izpeljali iz zgornjega zapisa, družbena vloga študentov pa je v različnih 
družbenih sistemih drugačna. Vsekakor si je potrebno zastavljati vprašanje ali so progresivne 
politične ideje samoumevne bodočim intelektualcem ali pa so zgolj danost zgodovinskega 
trenutka, ki se lahko kaj hitro spremeni. 
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Petra Kim Krasnić 

Vzroki za priključitev Krima k Ruski federaciji in nastanek rusko-
ukrajinske krize 

Povzetek 
Prispevek obravnava vzroke za nastanek rusko-ukrajinske krize, ki je sledila referendumu na 
Krimu, na katerem sta marca 2014 Avtonomna republika Krim in mesto Sevastopol, ki sta 
mednarodno priznana kot del ozemlja Ukrajine, razglasila neodvisnost in se kmalu po tem 
priključila k Ruski federaciji. Priključitev je posledično vodila v spor med Rusijo in Ukrajino, 
saj ukrajinske oblasti in Zahod formalno še vedno priznavajo Krim kot integralni del 
ukrajinskega ozemlja. Dogodek je povzročil tudi izbruh državljanske vojne v jugovzhodni 
Ukrajini in uvedbo gospodarskih sankcij in omejevalnih ukrepov EU in ZDA kot odziv 
Zahoda na priključitev Krima k Ruski federaciji.  

Abstract 
This article explores the causes for the Russian-Ukrainian crisis following the referendum in 
Crimea in March 2014, where the Autonomous republic of Crimea and the city of Sevastopol, 
internationally recognized as part of the territory of Ukraine, declared independence and soon 
afterwards joined the Russian federation. Consequently, this led to a dispute between Russia 
and Ukraine, as the Ukrainian authorities and the West formally still recognize Crimea as an 
integral part of the Ukrainian territory. The event triggered the outbreak of a civil war in 
southeastern Ukraine and the imposition of economic sanctions and restrictive measures by 
the EU and the US in response to the Acquisition of Crimea by the Russian Federation. 

 
Ključne besede: rusko-ukrajinska kriza, priključitev Krima, krimska kriza. 

*** 
Uvod 

Krimski polotok ima za Rusijo pomembno vrednost tako iz teritorialnega, kulturnega1 kot tudi 
političnega vidika. Gre za ozemlje, na katerem so potekali nekateri ključni dogodki v ruski 
zgodovini (npr. v obdobju krimske vojne, ruske državljanske vojne in druge svetovne vojne),2 
ki so imeli pomembno vlogo pri oblikovanju mitov in predstav o Krimu v ruski nacionalni 
zavesti. Diskurz o pripadnosti Krimskega polotoka poteka v različnih družbenih krogih že 
dolgo, saj je po razpadu Sovjetske zveze znotraj Ukrajine ostala regija, v kateri večino 
prebivalstva predstavljajo etnični Rusi3 in kjer so že tradicionalno prisotne močne pro-ruske 
tendence. Poleg tega je tam že od priključitve Krima k Ruskemu imperiju leta 1783 tudi ruska 
Črnomorska flota, ki je v Sevastopolu na izredno pomembni strateški legi, iz katere ima izhod 
v Črno morje, zaradi česar ima Krim za Rusijo izredno pomembno strateško vrednost in velik 
pomen v kontekstu ruske vojaške moči.    

Poizkusi reševanja vprašanja pripadnosti Krimskega polotoka 
Vzroki, ki so pozneje vplivali na nastanek krize, so se začenjali kazati že v devetdesetih letih 
prejšnjega stoletja, ko so o spremembi statusa polotoka razpravljale tako krimske oblasti, kot 

                                                 
1 Krimski polotok je tudi pomembno turistično in zdraviliško središče, na katerem so več stoletij ustvarjali 
najpomembnejši predstavniki ruske književnosti in umetnosti, kot so Aleksander Puškin, Nikolaj Tolstoj, Anton 
Čehov, Maksimilijan Vološin, Marina Cvetajeva, Ivan Ajvazovski, itd.  
2 V tem kontekstu je pomembna predvsem obramba Sevastopola v krimski vojni in ponovno v 2. svetovni vojni, 
ki je dobila pomembno mesto v ruski nacionalni identiteti. 
3 Gre za edino regijo v Ukrajini, v kateri so Ukrajinci po številu prebivalstva v manjšini. 
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tudi zakonodajni organi Rusije, na Krimu pa je bilo opazno močno prizadevanje ruskega 
prebivalstva po vrnitvi Krimskega polotoka v okvir Rusije.4  

Že leta 1991 je bil na Krimu izveden referendum, na katerem se je večina udeležencev 
izrekla za nastanek Krimske avtonomne socialistične republike znotraj SSR. Po razpadu 
Sovjetske zveze in osamosvojitvi Ukrajine pa je krimski parlament 5. maja 1992 izglasoval 
Deklaracijo o samostojnosti, sprejeta pa je bila tudi nova krimska ustava,5 ki pa sta bili pod 
pritiski Kijeva že kmalu ukinjeni: 6. maja 1992 je bila ustava spremenjena z izjavo o Krimu 
kot delu Ukrajine, 19. maja 1992 pa je ukrajinska Vrhovna vlada izničila razglasitev 
neodvisnosti Krima, v zameno za to pa se je Kijev strinjal z okrepitvijo avtonomnega statusa 
Krima.6 Krimski parlament je izkoristil te večje pravne privilegije in je 14. oktobra 1993 
ustanovil mesto predsednika Krima in odobril zastopanost krimskih Tatarov v posvetovalnih 
organih oblasti. Kljub temu, da je krimski parlament že večkrat poskušal sprožiti referendum 
o neodvisnosti, pa do pomembnejših premikov v smeri priključevanja Krima k Ruski 
federaciji ni prišlo, kar potrjuje tudi dejstvo, da je 17. marca 1995 ukrajinski parlament 
razveljavil ustavo Krima, odstranil predsednika Krima Jurija Meškova in ukinil njegovo 
funkcijo. Predsednik je bil obtožen tudi protidržavne dejavnosti in spodbujanja odcepitve 
Krima od Ukrajine ter njenega vključevanja v Rusko federacijo.7 Namesto tega je bila leta 
1998 oblikovana nova ustava, v kateri so bili zakoni usklajeni z ukrajinsko ustavo.8 Poleg tega 
sta Rusija in Ukrajina leta 1997 podpisali pogodbo o prijateljstvu, sodelovanju in partnerstvu 
(Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве), v kateri sta se zavezali k spoštovanju 
ozemeljske celovitosti,9 kar sta nato potrdili tudi leta 2003 s pogodbo o državni meji 
(Договор о государственной границе). Glede na določbe v sporazumu o državnih mejah je 
bil Krim določen kot del ozemlja Ukrajine. Leta 1997 sta Rusija in Ukrajina podpisali tudi 
sporazum o statusu Črnomorske flote (Соглашение о статусе и условиях пребывания 
Черноморского флота России на территории Украины.),10 ki naj bi rešil vprašanje njene 
delitve in nastanitve na ozemlju Krima.11 

Poslabševanje odnosov med državama 
Februarja 2003 so na srečanju v Moskvi predsedniki Rusije, Ukrajine, Belorusije in 
Kazahstana napovedali začetek pogajanj o oblikovanju skupnega gospodarskega prostora, ki 
naj bi okrepil povezavo med državami. Kljub temu so se odnosi med Rusijo in Ukrajino prvič 

                                                 
4 Polotok je bil leta 1954 po navodilih Nikite Hruščova premeščen pod jurisdikcijo Ukrajinske sovjetske 
socialistične republike in je ostal znotraj njenih meja tudi po razpadu Sovjetske zveze. 
5 Gl. Ustava Republike Krim z dne 6. 5. 1992 (Конституция Республики Крым. Органы власти АРК, 
Верховная Рада АРК; Закон, Конституция от 06. 05. 1992 № 76/а-1).  
6 Leta 1991 in 1994 je bila na referendumih sprejeta večja avtonomija Krima v okviru Ukrajine. 
7 Podrobneje o spreminjanju statusa Krima po razpadu Sovjetske zveze gl. Bebler, Crimea and the Russian-
Ukrainian Conflict, 201–202. 
8 Gl. Ustava Republike Krim z dne 21. 10. 1998 (Конституция Автономной Республики Крым. Органы 
власти АРК, Верховная Рада АРК; Закон, Конституция от 21. 10. 1998 № 239k-2/98).  
9 Pogodba o prijateljstvu, sodelovanju in partnerstvu med Rusko federacijo in Ukrajino, podpisana 31. maja 
1997, 3. člen. (Договор о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Российской Федерацией и 
Украиной, подписанный 31. 5. 1997, статья 3). 
10 Sporazum med Rusko federacijo in Ukrajino »O statusu in pogojih ruske Črnomorske flote na ozemlju 
Ukrajine« z dne 28.05.1997. (Соглашение о статусе и условиях пребывания Черноморского флота России 
на территории Украины. // Угода між Україною і Російською Федерацією про статус та умови 
перебування Чорноморського флоту [...] Російська Федерація, Україна; Угода, Міжнародний документ 
від 28.05.1997).  
11 O položaju črnomorske flote po razpadu ZSSR glej Крюков,.Особенности развития и состояния 
российско-украинских отношений по правовому статусу Черноморского флота РФ. Военная мысль 15, 
2006, str.120. 
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drastično poslabšali že leta 2004 po t. i. »oranžni revoluciji«,12 po kateri je novi predsednik 
Ukrajine Viktor Juščenko napovedal usmeritev ukrajinske politike proti ZDA in EU. Ukrajina 
je zatem odpovedala sodelovanje v pogajanjih o oblikovanju skupnega gospodarskega 
prostora in oblikovanju konzorcija za skupno upravljanje plinovodov, povečale pa so se tudi 
omejitve ruskih investicij. Poleg tega je odnose med državama slabšal tudi konflikt glede 
vprašanja dobave ruskega plina (nekateri avtorji govorijo o t. i. »plinski krizi«), ki so ga 
povzročili neregulirani dolgovi za dobavo ruskega plina v Ukrajino, pa tudi nesoglasja glede 
tranzita plina preko Ukrajine. Ker v začetku januarja 2006 Ukrajina ni želela podpisati nove 
pogodbe za dobavo ruskega plina, je rusko podjetje Gazprom ustavilo dobavo plina, v 
odgovor pa je Ukrajina začela odvzemati del plina, namenjenega evropskim potrošnikom. 
Konflikt je bil začasno rešen z ustanovitvijo delniške družbe RosUkrEnergo 
(РосУкрЭнерго), ki je začela Ukrajini po nižji ceni dobavljati plin iz srednjeazijskih držav.13 
V začetku leta 2008 so se odnosi med državama znova poslabšali, ker je vlada Julije 
Timošenko odstopila od posredovanja družbe RosUkrEnergo in od nakupa plina po ceni, ki jo 
je določil Gazprom.14 Ko je ukrajinsko zunanje ministrstvo leta 2007 sporočilo, da mora ruska 
črnomorska flota zapustiti Krim leta 2017, ko poteče sporazum o razdelitvi črnomorske flote, 
so se dolgotrajna nesoglasja med dvema državama samo še okrepila.15  

Vzroki in dejavniki, ki so vplivali na nastanek krize 
Kot glavne vzroke za nastanek krimske krize lahko poleg že omenjenega vprašanja 
Črnomorske flote navedemo tudi težnjo po »ukrajinizaciji« ukrajinskega ozemlja po 
osamosvojitvi Ukrajine in krepitev ruskega nacionalizma na nekaterih območjih, ki so po 
razpadu Sovjetske zveze ostala izven Ruske federacije.16 Pri tem je v Ukrajini že leta 
problematična ozemeljska jezikovna diferenciacija, ki jo določajo predvsem zgodovinski 
razlogi,17 in je danes vidna tudi v politični orientaciji: na zahodu Ukrajine je ukrajinska 
nacionalna zavest zelo razvita, tam zahtevajo »derusifikacijo« celotnega javnega sektorja 
Ukrajine in vstop v Evropsko unijo, ter tudi približevanje Natu, ponovno združitev z Rusijo 
pa se na teh območjih z večinskim ukrajinskim prebivalstvom ostro zavrača. Na vzhodu in na 
jugu, kjer je večina ruskega in »proruskega« prebivalstva, se ohranjajo jezikovne, kulturne in 
politične vezi z Rusijo, večkrat so se tudi pojavljale zahteve po ponovni združitvi z Rusijo 
(obstajale so tudi ideje o obnovitvi Sovjetske zveze).18 Nesoglasja pri vprašanju usmeritve 

                                                 
12 Revolucija je dobila ime po oranžni barvi opozicije, ki so jo nosili protestniki med protesti in se je odvijala po 
odhodu Leonida Kučme z mesta predsednika. Gre za proteste v Ukrajini (med novembrom 2004 in januarjem 
2005) v podporo predsedniškemu kandidatu Viktorju Juščenku, ki so zahtevali ponovitev volitev po zmagi 
prorusko usmerjenega Viktorja Janukoviča, ki naj bi zmagal z manj kot 3 % prednosti. Demonstracije so 
privedle do ponovnih volitev, na katerih je zmagal Viktor Juščenko. Večina prebivalstva Donbasa in Krima (kjer 
so prevladovali podporniki Janukoviča) je negativno sprejela široke akcije protesta v Kijevu in drugih 
ukrajinskih mestih. Podporniki Janukoviča so v Severodonecku (Luganska regija) priredili shod predstavnikov 
mestnih oblasti v glavnem z jugovzhoda Ukrajine. Shod je odločil, da je bila zmaga Janukoviča legitimna in v 
polni meri v skladu z ustavo. Na shodu se je tudi omenjala možnost ustanovitve avtonomnega davčnega, 
finančnega in denarnega sistema v primeru prihoda Viktorja Juščenka na oblast. 
13 Podr. gl. Зиновьев, Троцкий, Российско-украинские отношения на современном этапе. 205–216. 
14 Zaradi konflikta je bila od 1. januarja 2009 prekinjena dobava plina v Ukrajino, od 5. januarja pa se je 
zmanjšal tudi obseg dobave plina evropskim potrošnikom, v nekaj dneh pa je bil tranzit ruskega plina prek 
ozemlja Ukrajine popolnoma ustavljen. Po dosegu dogovora o cenah, se je 20. januarja oskrba s plinom v 
Ukrajino nadaljevala, obnovil pa se je tudi tranzit plina v Evropo. 
15 Buba, Russo-Ukrainian Relations: Sevastopol and the Black Sea Fleet, 6. 
16 Buba navaja, da je se je že leta 1989 na Krimu za rusko nacionalnost izreklo 67 % prebivalstva, 80,6 % pa je 
štelo ruščino za materni jezik To po njenem pojasnjuje tudi dejstvo, da je javno upiranje »ukrajinizaciji« na tem 
področju najmočnejše. Podr. gl. Buba, Rpusso-Ukrainian Relations: Sevastopol and the Black Sea Fleet, 6. 
17 Leta 1654 je bila Zaporoška Republika priključena k Rusiji, zahodni del Ukrajine pa je bil pod oblastjo 
Habsburškega cesarstva, kar je vplivalo na različen razvoj in etnično sestavo teh ozemelj. 
18 Gl. Besters Dilger, Ukrajinski in ruski jezik v Ukrajini po desetih letih neodvisnosti. 
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zunanje politike so pripeljala do razkola med prebivalstvom Ukrajine. Ob tem je pomembno 
tudi vprašanje tatarskega nacionalizma, ki je po vračanju Tatarov19 na krimsko ozemlje izražal 
tudi močne nacionalistične in separatistične težnje.     
 Dejavnike za nastanek krize obravnava tudi Zupančič v članku »Ukrajinska kriza«, 
kjer navaja, da je po razpadu blokovske razdelitve sveta postalo očitno širjenje Zahoda proti 
nekdanjim ruskim strateškim območjem,20 kar pa so po njegovem mnenju ruski strategi 
prepoznali kot nadaljevanje logike »obkoljevanja« Rusije, zato naj bi bila ponovna 
vzpostavitev ruske suverenosti nad Krimskim polotokom v prvi vrsti pragmatičen odgovor na 
rusko »strateško stisko«, poleg tega pa tudi demonstracija pripravljenosti na obrambo 
ozemelj, ki so v ruski interesni sferi.21 Podobno razlago navajajo tudi drugi avtorji, ki vidijo 
pomembni ruski motiv tudi v ideji »zaščite ruskega prebivalstva izven ozemlja Rusije«, s 
katero se je opravičevala že ruska vojaška intervencija v Južno Osetijo med rusko-gruzijsko 
vojno leta 2008, poleg tega pa naj bi Rusija želela tudi razvijati svojo sfero vpliva v 
črnomorski regiji, ki ima velik ekonomski pomen za državo. Predvsem se izpostavlja težnja 
po nadzoru tranzita kaspijskega plina,22 s čimer je bila povezana tudi že prej omenjena plinska 
kriza. Podobno pravi tudi politolog Grigorjan, ki v članku »Vzroki in spoznanja krimske 
krize« (»Причины и уроки Крымского кризиса«) ugotavlja, da je svetovni red, ki se je 
oblikoval v 21. stoletju, ustvaril predpogoje za nastanek krimske krize. Drug dejavnik, ki je 
po njegovem mnenju vplival na ukrepe Rusije, pa je neenakomerno razmerje moči med 
Rusijo in Ukrajino. V pogodbi v Budimpešti leta 1994, v kateri je Ukrajina predala svoje 
jedrsko orožje, so se ZDA, Velika Britanija in Rusija zavezale, da bodo zagotavljale 
ozemeljsko celovitost Ukrajine, poleg tega pa naj bi se vzdržale pri uporabi sil proti Ukrajini. 
Pogodba je določala tudi, da bodo te države sprejele ukrepe, če bodo nastala vprašanja, 
povezana z izvajanjem določil tega memoranduma.23 Ukrajina je s tem sporazumom po 
prejemu varnostnih zagotovil predala jedrsko orožje,24 avtor pa ugotavlja, da prav zaradi 
izgube svojega vojaškega potenciala Ukrajina ne more zaščititi svoje ozemeljske celovitosti, 
kar je bil po njegovem mnenju tudi eden izmed razlogov za odločitev Rusije, da poseže na ta 
ozemeljski prostor, kljub temu, da je s sporazumom priznala meje Ukrajine.25 Markssen v 
članku »Krimska kriza z vidika mednarodnega prava« (»Крымский кризис c точки зрения 
международного права«), v katerem podrobneje analizira pravne vidike pri vprašanju 
krimske krize, opaža, da je bila Ukrajina po koncu hladne vojne v središču geostrateških 
                                                 
19 Zaradi domnevnega sodelovanja z nemškimi okupatorji v 2. svetovni vojni, je Stalin 18. maja 1944 na Krimu 
izvedel prisilno deportacijo vseh Krimskih Tatarov, ki so živeli na polotoku in jih izgnal v Sibirijo in Kazahstan 
ter v puščave Uzbekistana. Kot uradni vzrok za izgon je bila navedena kolaboracija z nacisti, vendar pa je treba 
opozoriti, da so bili izgnani tudi Tatari, ki so se v vojni borili na strani Rdeče armade. Tatari so danes prepričani, 
da so bili žrtve genocida stalinističnih oblasti, saj se ocenjuje, da je v dveh letih in pol po začetku izgona od 
približno 240 000 izgnanih Tatarov, umrlo kar 110 000 oseb. Gl. npr. Bebler, Crimea and the Russian-Ukrainian 
Conflict, 200. 
20 Zupančič pri tem poudarja, da so vse tri baltske države so vstopile v EU in zvezo NATO, poleg tega pa je 
Rusija morala bolj ali manj dokončno opustiti tudi svoje načrte na Balkanu, srednjeazijske države se vse bolj 
navezujejo na države islamske kulturne tradicije, s prevrati v državah arabsko-mediteranskega loka pa je Rusija 
v manj kot desetletju izgubila tudi večino svojih zaveznic. 
21 Zupančič, Ukrajinska kriza, 42. 
22 Gl. Chatham House. Russia and Eurasia Programme Seminar Summary: The Black Sea Region: New 
Conditions, Enduring Interests, str. 3–5.  
23 Gl. Memorandum o varnostnih zagotovilih v zvezi s pristopom Republike Belorusije, Republike Kazahstana in 
Ukrajine k Pogodbi o neširjenju jedrskega orožja z dne 05. december 1994. (Меморандум о гарантиях 
безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия). 
Меморандум от 05 декабря 1994 года. 
24 V obdobju SZ je bilo na ozemlju Ukrajine, Belorusije in Kazahstana nameščeno jedrsko orožje, zato so te 
države leta 1994 v Budimpešti podpisale dogovor, s katerim so v zameno za varnostna zagotovila odstopile 
jedrsko orožje Rusiji in pristopile k Pogodbi o neširjenju jedrskega orožja. 
25 Григорян, Причины и уроки Крымского кризиса.  
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interesov tako Evropske unije, kot tudi Rusije. Bila je potencialna kandidatka za vstop v 
Evropsko unijo, kar pa je bilo v nasprotju s politiko Rusije, ki ni želela, da bi to oslabilo njen 
politični vpliv v vzhodni Evropi, saj so v zadnjih dveh desetletjih številne države iz Vzhodne 
Evrope postale članice EU in NATA, Rusija pa je trdno nasprotovala udeležbi preostalih 
nevtralnih držav v teh strukturah. Tudi Rusija je imela nekatere lastne interese na ukrajinskem 
ozemlju, povezane z že večkrat omenjenim dejstvom, da ima ruska črnomorska flota svojo 
bazo na Krimu. Pri tem je imela Rusija veliko možnosti za ohranjanje takšnega stanja, ker je 
Ukrajina odvisna od Rusije pri oskrbi s plinom, hkrati pa je bila Rusija poleg tega tudi 
pomemben trgovinski partner Ukrajine. Vse to je pripomoglo k temu, da je Rusija uspela 
preprečiti podpis Ukrajinskega sporazuma o pridružitvi Evropski uniji, ki je bil prvotno 
načrtovan za november 2013.26 

Že avgusta 2009 so na Krimu izbruhnile večje protiukrajinske demonstracije, na 
katerih so protestniki pozivali Rusijo, naj ukrepa enako kot v Južni Osetiji in Abhaziji. Ob 
tem Bebler poudarja, da je bila ruska odločitev o priključitvi Krima k Rusiji načrtovana že 
dolgo in najverjetneje sprejeta že leta 2008, kmalu po Vrhu v Bukarešti, na katerem je NATO 
obljubil Ukrajini (in Gruziji) prihodnje članstvo v zavezništvu. Po njegovem mnenju so bili 
načrti verjetno začasno preloženi, potem ko je bil leta 2010 za predsednika Ukrajine izvoljen 
»prorusko« usmerjeni Viktor Janukovič, potrebo po priključitvi pa je zmanjšala tudi 
naraščajoča ukrajinska finančna odvisnost od Rusije in razširjeno sodelovanje med obema 
vojaško-industrijskima kompleksoma.27 Situacija se je spremenila konec leta 2013, ko je 
Janukovič poglobil sodelovanje z Rusko federacijo in se s svojo politiko začel oddaljevati od 
sodelovanja z Evropsko unijo.  

Referendum, razglasitev samostojnosti in priključitev Krima k Ruski Federaciji 
Prej opisani vzroki za nastanek krimske krize so se pojavljali skozi celotno obdobje 
ukrajinske samostojnosti in so eskalirali po tem, ko je na ukrajinsko oblast prišel »prorusko« 
usmerjeni politik Viktor Janukovič, ki je poglobil sodelovanje z Rusko federacijo in se s svojo 
politiko začel oddaljevati od sodelovanja z Evropsko unijo. Kriza je nastala nedolgo za tem, 
ko je Janukovič preklical podpis trgovinskega sodelovanja z EU, zato so novembra 2013 v 
Kijevu izbruhnili množični protesti, imenovani Evromajdan,28 na katerih so »prozahodno« 
usmerjeni protestniki zahtevali začetek pristopa Ukrajine k Evropski uniji. 

Kriza se je še poglobila, ko je Janukovič 6. decembra 2013 sklenil strateško 
partnerstvo z ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom, kar je še okrepilo protivladne 
proteste v Kijevu.29 Zaradi množičnih protestov, v katerih so protestniki skušali tudi zavzeti 
zgradbe ukrajinske vlade, je ukrajinski parlament januarja 2014 sprejel novo zakonodajo za 
zajezitev protivladnih protestov, februarja pa je bil podpisan Sporazum o reševanju politične 
krize v Ukrajini.30 Dokument je predvideval vrnitev k parlamentarno-predsedniški obliki 
vlade, oblikovanje »vlade nacionalnega zaupanja« (Правительствo национального 
доверия), umik policijskih sil iz središča Kijeva, ter izvedbo ustavne reforme in predčasnih 
predsedniških volitev do konca leta 2014, kar pa ni ustavilo demonstracij. Naslednji dan je 

                                                 
26 Маркссен, K. Крымский кризис с точки зрения международного права, 203. 
27 Bebler, Crimea and the Russian-Ukrainian Conflict, 203. 
28 Na osrednjem trgu neodvisnosti v Kijevu (Majdan) se je 1. decembra 2013 prvič zbralo več kot 100.000 
protestnikov, ki so zahtevali odstavitev Viktorja Janukoviča in predčasne volitve. 
29 Podr. o poteku krize gl. Portal Mirovne operacije. Sprehod po časovnici ukrajinske krize. Društvo za Združene 
narode za Slovenijo.  
30 Gl. Соглашение об урегулировании политического кризиса на Украине. 
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parlament Janukoviča, kljub tem poizkusom zaustavitve krize, vseeno odstavil, Janukovič pa 
je s pomočjo Putina pobegnil v Rusijo.31 

Večmesečne protivladne akcije in številna dejanja nove oblasti, kot je na primer 
ukinitev Zakona o osnovah državne jezikovne politike,32 sta Rusija in oblast na Krimu 
sprejela kot državni udar, kar je privedlo do aktiviranja ruskih družbenih organizacij in 
mobilizacije prebivalstva proti novi ukrajinski oblasti. Na Krimu, na katerem Rusi 
predstavljajo večino, so se pred stavbo parlamenta v Simferopolu 26. februarja začeli nemiri 
in spopadi med »proukrajinskimi« in »proruskimi« protestniki, v katerih so slednji zahtevali 
odcepitev od Ukrajine in prosili za pomoč Rusijo.33 27. februarja je Vrhovni svet Krima 
obnovil svoje delo, pod pritiskom »proruskih« aktivistov pa je prišlo do spremembe izvršnih 
organov v Sevastopolu. Poslanci so odstavili vlado Anatolija Mogiljova in za novega 
predsednika vlade postavili poslanca krimskega parlamenta, vodjo stranke Ruska enotnost 
(Русское единство), Sergeja Aksjonova. Tedaj je bila sprejeta tudi odločitev, da bo 25. maja 
potekal referendum o povečanju avtonomije polotoka znotraj Ukrajine. Nova vlada pod 
vodstvom Aksjonova je dala izjavo o nepriznavanju novih ukrajinskih oblasti in za pomoč 
zaprosila rusko posredovanje.34 28. februarja 2014 je skupina več kot 20 poslancev Državne 
dume predložila predlog spremembe ustavnega zakona o sprejemu novih subjektov v Rusko 
federacijo. Vključitev delov ozemlja Ukrajine v Rusko federacijo so utemeljili na domnevni 
ukrajinski diskriminaciji narodnih manjšin.35 1. marca 2014 je Zgornji dom ruskega 
parlamenta odobril zahtevo predsednika Rusije po uporabi ruske vojske v Ukrajini za 
normalizacijo razmer v državi in za zaščito ruskih državljanov,36 vendar pa se v Ukrajini in na 
Zahodu domneva, da se je rusko posredovanje začelo že nekaj dni prej, ko so letališča, vladne 
stavbe in druge strateške objekte na Krimu začele zasedati maskirane uniformirane skupine 
brez oznak, za katere so krimske oblasti trdile, da gre za lokalno policijo, t.i. »sile 
samoobrambe« (силы самообороны).37 V naslednjih tednih so se ruske vojaške enote utrdile 
na Krimu in se skoncentrirale tudi ob ukrajinski meji. 

6. marca je bila vsebina vprašanja za odločanje na referendumu spremenjena: v 
nasprotju z ukrajinsko ustavo, se je na referendumu postavilo vprašanje o priključitvi Krima k 
Ruski federaciji. Možnost izbire na referendumu ni vključevala ohranitev sedanjega stanja 
Krima in Sevastopola,38 zato številni zahodni in ukrajinski analitiki trdijo, da sta obe 
možnosti, ki sta bili ponujeni na referendumu, dejansko pomenili ločitev Krima od Ukrajine. 
                                                 
31 Kot je povedal sam predsednik Ruske federacije Vladimir Putin v dokumentarnem filmu Krim. Pot v 
domovino (Крым. Путь на Родину), je bila v noči iz 22. na 23. februar, po njegovem ukazu izvedena posebna 
operacija, v kateri so evakuirali predsednika Ukrajine Viktorja Janukoviča in njegove družinske člane. 
32 Nova vlada je ukinila Zakon »O osnovah državne jezikovne politike št. 5029–VI« z dne 10. avgusta 2012 
(Закон «Об основах государственной языковой политики № 5029-VI» [ukr. Закон «Про засади державної 
мовної політики»]), ki je zagotavljal uporabo regionalnih jezikov, torej jezikov, ki jih, glede na popis 
prebivalstva, več kot 10% prebivalstva regije šteje za materni jezik. V takšni regiji se je po zakonu regionalni 
jezik lahko uporabljal v zakonsko predvidenih sferah na isti ravni skupaj z državnim ukrajinskim jezikom. (gl. 
законопроект № 1190 «О признании утратившим силу Закона Украины „Об основах государственной 
языковой политики“»). 
33 Bebler,Crimea and the Russian-Ukrainian Conflict, 203–204. 
34 Lowen, Ukraine crisis: Crimea leader appeals to Putin for help.  
35 Bebler, Crimea and the Russian-Ukrainian Conflict, 204. 
36 Путин, Владимир Путин ответил на вопросы журналистов о ситуации на Украине. стенограмма 
пресс-конференция от 4. 3. 2014. 
37 Vprašanje kdaj je Rusija začela s posredovanjem v dogodkih v Krimu, ostaja sporno. Mediji so večkrat 
poudarjali, da se je to zgodilo že takoj po odstranitvi Janukoviča iz oblasti, ko so začele delovati neznane vojaške 
formacije, ki naj bi jih nadzirala Rusija.  
38 Na referendum sta bila postavljena dva vprašanja: Priključitev Krima, kot subjekta federacije k Rusiji ali 
obnovitev ustave Republike Krim iz leta 1992 pri ohranitvi Krima kot dela Ukrajine (1. »Вы за воссоединение 
Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации?« 2. »Вы за восстановление действия 
Конституции Республики Крым 1992 года и за статус Крыма как части Украины?«). 
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Že 11. marca sta Vrhovni svet Avtonomne republike Krim in Sevastopolski mestni svet 
sprejela Deklaracijo o neodvisnosti, ki naj bi bila potrebna za zagotovitev legitimnosti 
rezultatov prihajajočega referenduma. Referendum o statusu Krima je potekal 16. marca, na 
njem pa je po uradnih podatkih krimskih oblasti,39 kar 96,77 % prebivalstva (pri 81,36 
odstotni volilni udeležbi) podprlo priključitev polotoka k Ruski federaciji. Vendar pa, kot 
opozarja Bebler, uradni podatki o udeležbi volivcev in o stopnji podpore referendumu niso 
preverjeni, saj na njih ni bilo nepristranskih mednarodnih opazovalcev.40 Poleg tega pa je bil 
referendum izveden v nasprotju z ukrajinsko zakonodajo, ki ne predvideva koncepta 
regionalnega referenduma in predpisuje reševanje ozemeljskih vprašanj samo na 
vseukrajinskem referendumu.41 

Na podlagi referenduma je bila enostransko razglašena samostojna Republika Krim, ki 
je z Rusijo 18. marca 2014 podpisala dogovor, s katerim je bilo njeno ozemlje razglašeno kot 
del Rusije. V nekaj dneh pa so se začeli tudi ustavni postopki za vstop Krima v Rusko 
federacijo.42 Vse strani v konfliktu se pri upravičevanju svojih dejanj sklicujejo na norme 
mednarodnega prava. Organi Rusije in Krima se pri vprašanju ruskega posredovanja na 
Krimu sklicujejo na pravico Krima do samoodločbe o samostojnosti.43 Rusija legitimnost 
svojih dejanj upravičuje tudi z dvema načeloma mednarodnega prava: s prej omenjeno 
»zaščito lastnih državljanov v tujini«44 ter z vojaškim posredovanjem »z vabilom«. Ruski 
organi namreč trdijo, da se je Janukovič, potem ko je zapustil državo, obrnil na Rusijo s 
pismom, v katerem je zaprosil za rusko posredovanje v Ukrajini. Rusija je pri tem poudarila, 
da je bila odstranitev Janukoviča z oblasti storjena v nasprotju z ustavo, zato naj bi bil še 
vedno legitimni predsednik Ukrajine, ki je imel pravico zahtevati tuje vojaško posredovanje.45 
Večina držav članic OZN je te argumente zavrnila in vzpostavitev ruskega nadzora nad 
Krimom označila kot nelegitimno46 ter zato proti Rusiji in Krimu uvedla sankcije,47 

                                                 
39 Po podatkih uradne strani Državnega Sveta Republike Krim, gl. Результаты общекрымского 
референдума.,17.03. 2014.  
40 Bebler, Crimea and the Russian-Ukrainian Conflict, 206. 
41 2. člen Ukrajinske ustave določa, da je Ukrajina »enotna država« in da je »ozemlje Ukrajine znotraj obstoječe 
meje celostno in nedotakljivo«. V zvezi s Krimom je to zapisano v X. točki ustave, ki ureja status krimske 
avtonomije. 134. člen Ustave določa, da je Krim »sestavni del Ukrajine«. Avtonomni status daje Krimu določena 
pooblastila, vključno s pravico do lokalnega referenduma, vendar pa je delovanje Avtonomne Republike Krim 
omejeno le na vprašanja, ki so dodeljena njegovi pristojnosti. Vprašanja o spreminjanju ozemljske meje Ukrajine 
se določijo v skladu z Ustavo izključno na vseukrajinskem referendumu. Podr. gl. Токарев, Электоральная 
история постсоветского Крыма: от УССР до России, 32–41. 
42 Gl. Zvezni zakon št. 36-FZ »O ratifikaciji Pogodbe med Rusko federacijo in Republiko Krim o sprejemu v 
Rusko federacijo Republike Krim in ustanavitvi novih subjektov v Ruski federaciji« z dne 21. marca 2014 
(Федеральный закон от 21.03.2014 г. № 36-ФЗ »О ратификации Договора между Российской Федерацией 
и Республикой Крым о принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов«). 
43 Pri tem se sklicujejo na Deklaracijo o načelih mednarodnega prava o prijateljskih odnosih in sodelovanju med 
državami v skladu z Ustanovno listino Združenih narodov, A / RES / 25/2625 z dne 24.10.1970. 
44 Rusija se sklicuje na 51. člena Ustanovne listine ZN, po katerem se v mednarodnem pravu reševanje 
državljanov, ki so ogroženi na ozemlju druge države, pod določenimi pogoji šteje za samoobrambo. Gl. Charter 
of the United Nations - United Nations Treaty Collection.  
45 Gl. Путин, Владимир Путин ответил на вопросы журналистов о ситуации на Украине. 
46 Za resolucijo Generalne skupščine ZN je glasovalo 100 od 193 držav članic organizacije, proti resoluciji je 
glasovalo 11 držav, 58 držav pa je vzdržalo glasove in 24 jih ni sodelovalo. Resoluciji je nasprotovala Rusija, 
Belorusija, Armenija, Kuba, Zimbabve, Demokratična republika Kongo, Bolivija, Venezuela, Nikaragva, Sirija, 
in Sudan. Gl. Resolucija 68/262 Generalne skupščine ZN z dne 27. marca 2014 »o ozemeljski celovitosti 
Ukrajine« (United Nations General Assembly Resolution 68/262. Subject: Territorial Integrity of Ukraine).  
47 Podr. gl. Гришаева, Россия, ООН и крымские санкции.  
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ukrajinska oblast pa je sprejela zakon, v katerem je določila Krim kot »začasno okupirano 
ozemlje«.48 

Zaključek 
Dejavnike za nastanek rusko-ukrajinske krize lahko strnemo na ukrajinska nesoglasja pri 
usmeritvi svoje zunanje politike, ki so povezana z ozemeljsko razdeljenostjo Ukrajine, poleg 
tega pa so pri tem pomembna tudi ruska prizadevanja po ohranjanju vpliva na nekdanjih 
sovjetskih območjih. Pri tem predstavlja pomembno vlogo tudi nerešeno vprašanje velikih 
ruskih manjšin, ki so ostale po razpadu Sovjetske zveze izven meja Rusije, pri katerih je 
močno razvita ruska nacionalna zavest. Na stopnjevanje krize je poleg tega vplivala tudi 
odvisnost Ukrajine od Rusije, zlasti na ekonomskem področju, vprašanje dobave plina, 
jedrska razorožitev Ukrajine po razpadu SZ, širjenje zveze NATO ipd. Ob tem je imelo 
izredno pomembno vlogo tudi prizadevanje večinsko ruskega prebivalstva Krima, ki je skozi 
celotno obdobje ukrajinske samostojnosti izražalo močno težnjo po priključitvi k Rusiji. Vsi ti 
dejavniki in dogodki so v veliki meri vplivali na državno politiko in odnose med narodi, 
vpletenimi v krizo ter se stopnjevali do razglasitve samostojnosti in priključitve Krima k 
Ruski federaciji, poleg tega pa so bili tudi povod za oborožene konflikte in nastanek 
državljanske vojne v Ukrajini. 
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Urh Ferlež in Eva Ratajc 

Tri dobe celjskega Petrička 

Povzetek 
Na robu Celja leži nad Savinjo dvignjeno posestvo Petriček, ki je v zgodovini mesta igralo 
zanimivo vlogo. Območje je dobilo ime po nemški družini Petritschek, ki je z njim 
gospodarila vsaj od začetka dvajsetih let 20. stoletja. Družina je imela svoje gostišče, ki je 
bilo priljubljeno predvsem pri celjskih Nemcih, v zimskih mesecih pa je cvetelo na račun 
zimskih športov, ki so se izvajali v njegovi neposredni okolici. Staro gostišče je delovalo vse 
do konca 2. svetovne vojne, potem pa je bilo nacionalizirano. V objektih je nova oblast takoj 
po vojni vzpostavila otroško taborišče za otroke, katerih starši so bili zaprti v taborišču 
Teharje. Na Petričku so z otroki ravnali zelo kruto, obravnavali so jih kot otroke zločincev. 
Posebej nasilna je bila vodja taborišča, partizanka z vzdevkom Črna vdova, katere identiteta je 
še danes neznana. Taborišče je bilo jeseni 1945 ukinjeno, v petdesetih letih pa je na tem 
območju zopet zaživela gostinska dejavnost. Vse do leta 1991 je tam delovala gostilna Na 
gričku, ki je bila središče celjskega družabnega življenja, okolica pa je ponujala obilo 
možnosti za šport. Po osamosvojitvi je bilo gostišče zaprto, njegova zgradba pa je med dolgim 
denacionalizacijskim postopkom povsem propadla. 

Abstract 
At the edge of Celje and the Savinja river, there is a raised estate called Petriček which played 
an important role in the history of the city. The region got its name after a German family 
Petritschek who managed it at the beginning of the twenties of the 20th century. The family 
had its own guest house which was especially loved by the Celje’s Germans while in the 
wintertime it flourished thanks to winter sports which people could do in its surrounding area. 
The old guest house was open till the end of the Second World War when it was nationalized. 
Immediately after the war, the new government used its objects as a camp for those children 
whose parents were imprisoned in the camp in Teharje. The children from Petriček were 
treated very badly, people saw them as children of criminals. There was one leader of the 
camp, a Partisan woman, who was especially cruel with them. Her nickname was Črna Vdova 
(Black Widow) but her identity is still unknown. The camp was closed in the autumn of 1945 
and the restaurant business in the region was reborn in the fifties. There was a guest house 
called Na gričku (On the hill) till 1991. It was a centre of Celje’s social life and its 
surrounding area offered a lot of possibilities for sport. After the independence, the guest 
house was closed and its objects have been completely ruined during the long 
denationalization procedure. 

 
Ključne besede: Celje, družina Petritschek, Petriček, otroško taborišče, gostilna Na gričku. 

*** 
Uvod 

Če bi se sprehajalec podal iz starega mestnega jedra Celja na zahod, prečkal most, prehodil 
Lisce in nadaljeval pot po desnem bregu Savinje in se vzpel navkreber, ne bi tam našel ničesar 
lepega. Pričakala bi ga velika stara hiša, katere streha in stropi so se sesuli vanjo, segnite 
lesene klopi, kupi smeti in zaraščena športna igrišča. Če ne bi bil poučen, ne bi niti slutil, da je 
bila ta hiša že sto let nazaj priljubljena celjska izletniška točka, da je bila petinsedemdeset let 
nazaj dom trpljenja za vojne sirote z napačne strani zgodovine in da so tu še trideset let nazaj 
množice telovadile na igriščih in se veselile ob delavskem prazniku. Članek, ki sledi, želi 
obravnavati zgodovino Petrička pri Celju od njegovih prvih lastnikov in njihovega gostišča, 
preko žalostne epizode otroškega taborišča, do ponovnega odprtja gostišča in njegovega 
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propada. Z zgodbo družine Petritschek se članek ukvarja pionirsko, podatki o otroškem 
taborišču in zbrano gradivo o povojnem gostišču pa ga dopolnjujeta do celote, treh obdobij 
Petrička. 

Do konca druge svetovne vojne 
Območje današnjega Petrička se je pred prvo svetovno vojno imenovalo Freienberg, navadno 
v povezavi s toponimom Laisberg (Lisce), pozneje pa se ga je prijelo ime družine, ki ga je 
imela v lasti – Petritschek, poslovenjeno v Petriček. V časopisju se kot prvi član družine 
omenja Johann Petritschek leta 1878; navedeno je, da je bil celjski gozdar in privatnik.1 Od 
kdaj natančno je bilo posestvo v lasti družine, ni bilo mogoče ugotoviti, prav gotovo pa že 
pred letom 1921. Tega leta je namreč umrla Valeska Petritschek. V osmrtnici je med 
žalujočimi naveden njen brat Erwin Petritschek kot »Landwirt in Freienberg«, torej posestnik 
na Freienbergu – prav on je bil pozneje do konca 2. svetovne vojne gostilničar.2  

V prvih letih po prvi svetovni vojni se v Celju pojavljajo oglasi za Petritschkova 
jabolka, sok in mošt, pozneje se omenjajo tudi njegovi sadovnjaki.3 Območje okrog 
današnjega Petrička je bilo v tistem času priljubljeno za izvajanje zimskih športov. V 
povezavi s tem se tudi prvič omenja gostilniška dejavnost. Leta 1932 je bil organiziran 
»Jugend-Skitag« (mladinski smučarski dan). Mladi športniki so preizkušali razne športne 
discipline, v časopisu pa so v zvezi s tem dogodkom zapisali, da sta imela »ljubeča gostitelja 
gospod in gospa Petritschek polne roke dela, če sta želela poskrbeti za vse lačne in žejne.«4 
Taki dogodki so se potem vršili še nekaj let.5 »Gasthof Petritschek« ali »Lisce« je bilo zelo 
primerno prizorišče tudi za druga druženja in prireditve, vendar so se tam družili večinoma 
celjski Nemci. Tako je avgusta 1932 potekal dogodek z imenom »Sommerfest«, ki se je začel 
s športnimi igrami, nadaljeval pa s pijačo in jedačo ter plesom. Pokrovitelja tega dogodka sta 
bila trdna celjska Nemca Stiger in Rakusch.6  

Kot kaže, je gostišče doživelo svoj razcvet z odprtjem smučarske skakalnice v bližini 
Petrička leta 1933. Skakalnica se je imenovala po velikem planinskem poetu Juliusu Kugyju, 
ki je leto poprej Celje tudi obiskal. Po blagoslovu skakalnice in slavnostnih strelih je prvi 
častni spust pripadel domačinu Gračnerju, takoj za njim pa je sledil gost z Norveške Arne 
Guttormsen. Norvežan je s tem dosegel tudi najdaljši skok dneva, to je 32 metrov. Že 
naslednjo jesen je celjski Sokol hotel postaviti svojo skakalnico v mestnem parku, ker naj bi 
bila skakalnica v Liscah v lasti Nemcev in s tem Slovencem nedostopna. V smučarskem klubu 
so izjavo zanikali, saj naj bi bila skakalnica – ob plačani primerni odškodnini – dostopna 
vsakomur. Gradnje skakalnice v parku niso podpirale niti na občini sestavljene komisije. Prav 
tako so zavrnili podporo Športnemu klubu Celje, ki je leta 1935 hotel zgraditi skakalnico na 
Belejevem posestvu na Polulah. V istem letu pa je bil na skakalnici na Petričku napovedan 
poseben dogodek, tekma skakalcev na razsvetljeni skakalnici, torej nočna tekma. Celje je 
skakalnico v mestnem parku in s tem smučarske zimske tekme na robu mestnega središča 
dobilo po končani drugi svetovni vojni. 7 

                                                 
1 »Marburger Berichte, Sachverständige,« 3. 
2 »Parta za Valesko Petritschek,« 14. Kaže, da je bil Erwin edini iz družine, ki je ostal v Celju. Med žalujočimi 
so sicer napisani tudi bratje Otto Petritschek (inženir v Innsbrucku), dr. Karl Petritschek (sodnik v Wolfsbergu na 
Koroškem) in dr. Bruno Petritschek (profesor v Aussigu, današnja Češka). 
3 »Dopisi, oglasna stran«, 3. 
4 »Sommerfest,« 4. 
5 Glej npr. »Jugendskitag,« 6. 
6 »Sommerfest,« 4. 
7 Batagelj, Zima: Od strahu k veselju, 32.  
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Na skakalnici so vsako leto poleg treningov celjskih skakalcev potekale tudi tekme; 
januarja 1937 se je na primer odvila tekma vseh slovenskih klubov, tekmovalci pa so se 
krepčali pri Petritschku.8 Oktobra 1934 se je pri Petritschkovih praznoval »Oktoberfest«.9  

Leta 1938 je bil v mariborskem nemškem časopisu Marburger Zeitung objavljen 
zanimiv, vendar precej vzneseno napisan članek o radostih, ki so jih Celjani doživljali na 
gričku. V prevodu se glasi takole: 

Kot sončni žarki iščejo novo življenje, tako mnogi iščejo sončne žarke. In kot 
otroci nikoli ne morejo dobiti preveč čokolade, to velja tudi za odrasle. Zjutraj 
vstajajo in zvečer odhajajo spat, saj ne želijo izpustiti nobenega sončnega 
trenutka. Posledice tega so že vidne: pri oskrbniku na Petričku se tako vsak 
teden zbirajo rdečelične gospe in gospodje, ki soncu nastavljajo svoje blede 
vratove. /…/ Sonce je čudovito, Sonce je zdravo, Sonce te osrečuje in dela 
veselega. Enako je s pečeno gosjo, če je pojemo preveč, imamo posledice 
/…/10 
Živahnega dogajanja nemška okupacija ni prekinila, saj so bili Petritschkovi očitno v 

dobrih odnosih z novo oblastjo. Konec marca 1942 je bil v gostišču zbor Štajerske 
domovinske zveze (»Steirischer Heimatbund«); to je bila organizacija, ki si je prizadevala za 
ponemčenje spodnještajerskega življa.11 Prav tako so se še vedno organizirali dogodki, 
povezani z zimskimi športi. Februarja 1944 so bili v gostišču nastanjeni udeleženci 
spodnještajerskega smučarskega tabora,12 leto pozneje pa smučarski tabor nemške mladine 
(»Deustschen Jugend«), kar je tudi zadnja omemba medvojnega gostišča v časopisju.13 Po 
odhodu Nemcev in nastopu Jugoslavije je bilo gostišče nacionalizirano,14 zakonca Petritschek 
pa ubita.15 

 Povojno dogajanje 
Po drugi svetovni vojni je v prostorih nekdanjega gostišča deloval prevzgojni »dečji« dom, ki 
pa je imel po načinu delovanja vse značilnosti otroškega taborišča. Njegova ustanovitev je 
neločljivo povezana s koncem 2. svetovne vojne na Slovenskem, vzpostavljanjem nove 
jugoslovanske socialistične oblasti in delovanjem Petričku bližnjega taborišča Teharje.  

 V pomladnih mesecih leta 1945 se je že vedelo, da se bo nemški okupator kmalu 
umaknil in da bo nova Jugoslavija komunistična država. V prvem tednu maja istega leta je 
zaradi komunistične grožnje z območja današnje Slovenije na avstrijsko Koroško zbežalo 
okrog devet tisoč slovenskih beguncev, predvsem kmečkega prebivalstva. Med njimi so bili 
ljudje, ki so med vojno tako ali drugače sodelovali z okupatorjem ali pa so preprosto menili, 
da njihove prihodnosti v na novo nastajajoči državi ni. Tja se je umaknilo tudi okrog dvanajst 
tisoč domobrancev. Večina jih je na pot odšla preko Ljubelja. Tako civilisti kakor vojaški 
domobranci so prišli na Koroško, da bi se prijavili angleškim zavezniškim oblastem in jih 
prosili za varstvo ter preskrbo, pozneje pa za azil. 11. maja 1945 se je general Krenner, 
poveljnik domobrancev iz Borovelj, odpeljal v Celovec in se najavil angleškemu vojaškemu 
poveljstvu. Dobil je pobudo za premik domobrancev čez Dravo do vojaškega taborišča v 
Vetrinju, do česar je prišlo 12. maja. Istega dne proti večeru so se torej na polju pri Vetrinju 
slovenski civilni begunci zbrali v bližini vojaškega taborišča, v katerem so že bili domobranci, 
                                                 
8 »Skispringen um die Meisterschaft von Celje,« 4. 
9 »Achtung Bachernausflüger!,« 3. 
10 »Die Krankheit des Tages,« 6.  
11 »Versammlungsplan des Steirischen Heimatbundes,« 6.  
12 »Cillier Schikampftage am 19. und 20. Februar,« 4. 
13 »Cilli im Zeichen des weissen Sports,« 2. 
14 Mikola, Celje v plamenih revolucije, 105. 
15 Lah, Otroci s Petrička, 18. 
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srbski prostovoljci, četniki, vlasovci in nemški vojni ujetniki. Njihovi tovariši, ki se na pot 
niso odpravili pravočasno, so bili zadržani na današnjem slovenskem ozemlju in bili obsojeni 
ali pobiti. V drugi polovici maja se je začelo govoriti o odhodu srbskih in slovenskih vojakov 
v Italijo. Najprej so odpeljali Srbe in Črnogorce.16  

Angleški poveljniki so 27. maja 1945 začeli vračati ljudi iz taborišča jugoslovanskim 
oblastem. Angleži so ukaz o vračanju izdali v tajnosti, ljudem so dejali, da jih peljejo v Italijo, 
češ da bo tam zanje bolje poskrbljeno. Zadnji transport je bil izvršen 31. maja. Vrnjenih naj bi 
bilo 12.000 ljudi, ki so jih obravnavali še skupaj z 2000 ostalimi, ki niso uspeli pobegniti na 
Koroško. Organizacija za zaščito naroda (OZNA) in Korpus narodne obrambe Jugoslavije 
(KNOJ) sta te ljudi spravila v taborišča in zapore, največ v nekdanje škofijske zavode v 
Šentvidu pri Ljubljani in v nekdanji nemški center za predvojaško vzgojo na Teharje pri 
Celju. Večino teh ljudi so likvidirali, nekaterim je bilo sojeno pred vojaškim sodiščem, 
manjša skupina (predvsem mladoletni) pa je bila deležna amnestije. S tovornjaki so begunce 
iz zbirnih taborišč vozili na kraje, kjer so jih likvidirali. Pomori so se dogajali v kraških 
jamah, protitankovskih jarkih, rudniških jaških in v izkopanih jamah, ki jih danes poznamo 
kot prikrita grobišča in kjer večina teh ljudi leži še danes.17 

Teharsko taborišče se je nahajalo v majhni dolini, približno sedem kilometrov 
vzhodno od Celja. Ime je dobilo po bližnjem večjem kraju Teharje, sicer pa je stalo ob vasi 
Bukovžlak. Delovalo je od maja do septembra 1945 in je imelo značilnosti koncentracijskega 
taborišča; tako ga je poimenovala tudi OZNA, ki ga je ustanovila in z njim upravljala.18 Po 
zaprtju taborišča so na tem območju uredili odlagališče odpadkov, ki ga celjska komunala 
uporablja še dandanes.  

Konec maja in prve dni junija 1945 je v Teharsko taborišče prišlo več tisoč 
pripadnikov Slovenskega domobranstva in civilnih beguncev iz Pliberka.19 Civiliste so v 
taborišču namestili ločeno od domobrancev, posebej moške in posebej ženske z otroki.20 
Civilisti so imeli malenkost boljše življenjske razmere kot domobranci. Nad njimi so se tudi 
manj nasilno izživljali. Drugačno usodo so doživele nekatere skupine dojenčkov oziroma 
otrok mlajših od 15 let, ki so bili odvzeti materam. Odpeljali so jih na prevzgojo na Petriček, 
kamor so pripeljali tudi nekatere otroke nemških staršev, ki so jih zaprli in pobili v celjskem 
zaporu Stari pisker. Nekatere od njih so že julija leta 1945 ali avgusta po amnestiji poiskale 
njihove matere, po druge so prišli sorodniki, nekaj je bilo posvojenih, večino sirot pa so selili 
po domovih, ustanovah in zavodih oziroma sirotišnicah.21 

Življenje v otroškem taborišču Petriček 
Petriček se nahaja na zahodnem robu mesta Celje, v mestni četrti Lisce, ki je nekoliko 
dvignjeno nad desnim bregom Savinje. Za preučevanje življenja na Petričku so dragoceni 
predvsem spomini tam zaprtih otrok, ki so danes po večini že pokojni. Za zbiranje teh 
spominov sta bila zaslužna predvsem celjski zgodovinar Milko Mikola in Janez Črnej, ki je 
tudi organiziral srečanja tistih, ki so bili nekoč na Petričku. Med viri izstopata predvsem 
spominski roman Ivana Otta z naslovom Ukradeno otroštvo in leta 2007 posneti 
dokumentarni film Otroci s Petrička.22 

Ko so otroke pripeljali na posestvo, so jih partizani postavili v vrsto na sredo dvorišča. 
Pred njimi je stala partizanka, ki so jo otroci pozneje med seboj zaradi krutosti imenovali 
Črna vdova. Njen pozdravni govor za otroke je bil: »Poslušajte, vi pankrti! To ni poletna 

                                                 
16 Korošec, Teharje–Krvave arene, 29–32. 
17 Nećak, Oris sodobne obče in slovenske zgodovine, 244–245. 
18 Mikola, Celje v plamenih revolucije, 59–62. 
19 Mikola, Celje v plamenih revolucije, 62. 
20 Skubic, Koncentracijsko taborišče Teharje, 170–171. 
21 Kregar, Vigred se povrne, 151–152. 
22 Ott, Ukradeno otroštvo, 229. 
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hišica na deželi, kamor smo vas pripeljali, da bi uživali. To je vzgojni dom, kjer bomo 
poskušali iz vaših glav očistiti sovražne misli, s katerimi ste bili vzgojeni. Pozabite preteklost 
in ljudi, ki so povezani z njo. Učite se marljivo, da boste dostojni državljani nove ureditve in 
socialistične družbe, za katero so najboljši sinovi dali svoja življenja. Zato ste krivi vi vsi, 
izdajalska belogardistična in domobranska banda! Vsaka skorja kruha, s katero vas bomo 
hranili, je odtrgana od naših ust. Kdor bo pokazal, da ni vreden jesti tega kruha, mu ga bomo 
odvzeli in še kazen bo sledila. Vsi so dolžni delati. Za svoje mlade pankrte boste skrbeli sami. 
Morali jih boste prati in negovati. Če bo kdo izmed njih crknil, boste krivi sami. Tega vam ne 
bomo zamerili, ker ne bo nobene škode.«23 

Jasno je, kaj je novi režim želel storiti s temi otroki: jih ponižati in jim s tem pokazati, 
da niso ničesar vredni v novi državi, vendar zaradi mladosti marsikateri ni razumel, čemu 
prevzgoja. Po govoru so otroke popisali, jim razdelili slamnjače in jih razporedili v sobe, kjer 
so spali ločeno glede na spol. Pri mlajših otrocih so spale tudi starejše deklice, ki so bile 
zadolžene skrbeti zanje. Odvzeli so jim vse osebne stvari. Otroci so bili zelo prestrašeni, 
pogrešali so starše. Nekateri starejši so že vedeli, da svojih nikoli več ne bodo videli.24 

Samo posestvo je imelo več stanovanjskih in gospodarskih poslopij. Poslopje, kjer so 
stanovali, je bilo s pročeljem obrnjeno proti cesti. V drugi stavbi so bile v kletnih prostorih 
kašče za ozimnico in pralnica. V pritličju je bila kuhinja in spalnica za stražo, v prvem 
nadstropju pa so bile otroške sobe. V gospodarskem delu kompleksa so bile ute za kmetijske 
stroje, svinjski hlev in kozolec. Ob naštetih stavbah se je v neposredni bližini kompleksa 
nahajalo še nekaj lop in dva velika betonska silosa za žito. V bližini je bil travnik, s treh strani 
pa je kompleks obdajal gozd. 25 

Sobe za spanje so bile v 1. nadstropju in na podstrešju, kjer so bivali dojenčki in 
starejše deklice, ki so skrbele zanje. V sobah so imeli pograde, poleg slamnjač pa so dobili 
tudi rjuhe in dve odeji. Zvečer so šli na povelje v sobe spat, ravno tako so morali na povelje 
zjutraj vstati ter postlati postelje.26 

Deklice so prale perilo vseh otrok v improviziranih pralnicah.27 Vodo so jim vsak dan 
prinesli fantje iz Savinje, v tej prinešeni vodi pa so se otroci tudi umivali. Po kosilu so dečki 
sekali drva za kuhinjo in za pranje perila. Le bolni so bili opravičeni težkega dela na 
posestvu.28 

Otroci so dobivali tri obroke na dan, ki pa so bili skromni. Prejemali so jih v kuhinji, 
kjer so delali kuharji in kuharice. Deklice, ki so skrbele za najmlajše, so dobile še dodatno 
porcijo. Jeseni je bilo otrokom prepovedano pobirati sadje, ki je bilo pod drevesi. Kljub temu, 
da so imeli slabe obroke, pa se je včasih zgodilo, da so bili kaznovani tudi s stradanjem; to je 
bila le ena izmed mnogih oblik kaznovanja.29 

Otroci na Petričku so bili fizično kaznovani za vsako malenkost. Tudi psihično nasilje 
in žaljivke s strani partizanov so bile nekaj vsakdanjega. Največkrat so bili pred vsemi tepeni 
s palicami ali s pasom. Po več dni so bili zaprti v silose in dimnice, pod katerimi so celo 
podkurili, ali pa so klečali na deski, posuti s peskom. Najhuje so bili kaznovani poskusi 
pobega.30  

                                                 
23 Ott, Ukradeno otroštvo, 229. 
24 Skubic, Taborišče za otroke Petriček, 324. 
25 Skubic, Taborišče za otroke Petriček, 323–324. 
26 Lah, Otroci s Petrička, 22. 
27 Skubic, Taborišče za otroke Petriček, 324–325. 
28 Skubic, Taborišče za otroke Petriček, 325. 
29 Skubic, Taborišče za otroke Petriček, 234. 
30 Lah, Otroci s Petrička, 24. 
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Glavna partizanka, vodja taborišča, ki se je najbolj znašala nad otroci, je nosila 
partizansko ime »komisarka Tjaša«. Spominjajo se je po vedno brezhibni garderobi in biču, ki 
ga je nosila s seboj. Ostalo osebje v taborišču ji je bilo podrejeno.31 

Ravno zaradi črnih las ter zlobe je dobila ime Črna vdova. Večkrat je imela tudi 
govore pred otroci. Otroke je imenovala pankrte, izdajalsko belogardistično in domobransko 
bando, izrodke, ničvredneže …32 Še danes identiteta te ženske ni znana, veliko pa je ugibanj. 
Dokument, ki bi uganko razrešil, še ni bil najden.  

Nekakšen pouk so imeli otroci že na Petričku. V popoldanskih urah je komisarka Tjaša 
starejšim otrokom predavala o komunističnih teoretikih in voditeljih, o boljševizmu, 
komunizmu, fašizmu ipd. Pozneje so otroke dali v Celje v šole, vsakega glede na stopnjo 
izobrazbe, ki jo je bil dosegel pred prihodom na Petriček. Do šol so otroke spremljali 
partizani. Otroci s Petrička so bili slabše oblečeni od vrstnikov, niso imeli malice in 
potrebščin. Vrstniki so jih pogosto gledali postrani ali pa so se celo znašali nad njimi.33 

Isto jesen je pri vodstvu Petrička odjeknila vest, da bo posestvo obiskala inšpekcija 
Rdečega križa. Otroke so temeljito skopali, ostrigli in jim dali nova oblačila. Črna vdova jim 
je grozila z maščevanjem, če bi kdo o njej govoril drugače kot najlepše. Očitno grožnje niso 
zalegle, saj je čez nekaj časa taborišče morala zapustiti. Otroci so mislili, da so jo predali 
sodišču, vendar je to malo verjetno. Nadomestile so jo nove, humanejše vzgojiteljice. 
Posestvo je izgubljalo značaj taborišča, bilo je bolj odprto. Gojili so domače živali, otrokom 
pa ni bilo več treba toliko fizično delati. Pouk je bil spet organiziran na posestvu. Pozno jeseni 
1945 je bilo taborišče ukinjeno, saj za bivanje pozimi ni bilo primerno. Otroke so preselili v 
Mladinski dom za vojne sirote v Stigerjevo vilo v Celju. Leto pozneje je bil tudi ta dom 
ukinjen, otroke pa so razselili po raznih sirotišnicah.34 

Petriček doživi boljše in slabše čase 
Po ukinitvi taborišča so objekti na Petričku nekaj časa samevali, ob koncu petdesetih let pa so 
jih pričeli oživljati in tako Petriček spremenili v eno izmed priljubljenih celjskih izletniških 
točk z gostinsko in rekreacijsko ponudbo. Kljub priljubljenosti gostišča in vlogi, ki jo je igralo 
v družabnem, športnem in prazničnem življenju Celjanov, je v pregledih celjske sodobne 
zgodovine zelo redko omenjen, tako da si je bilo treba pri pisanju tega članka pomagati 
predvsem s takratnim celjskim časopisjem.  

Najprej je bila leta 1951 oživljena funkcija kozolca, ki je nekdaj spadal k posestvu. 
Celjski mestni in okrajni strelski odbor je namreč v bližini zgradil leseno strelišče, ki na istem 
mestu deluje še danes, kozolec pa je služil za shranjevanje opreme.35 Poleg treningov celjskih 
in okoliških strelcev so na Petričku potekala tudi tekmovanja; tako se je npr. maja 1955 tam 
odvijalo tekmovanje članov in članic Zveze borcev ob deseti obletnici osvoboditve.36 

Z objekti na Petričku je upravljalo Olepševalno in turistično društvo v Celju. V 
petdesetih letih je tam najprej delovala gostilna z imenom Pri lovcu, s katero je gospodaril 
neki tovariš Žerdoner. Kdaj natančno je gostilna začela in nehala delovati, ni znano, gotovo pa 
je, da je leta 1957 še delovala, dve leti pozneje pa ne več.37 Leta 1959 so se namreč na 
društveni seji dogovorili, da bodo pod svojim okriljem znova odprli nekdanjo gostilno Pri 
lovcu in sicer pod imenom Na gričku. Objekte so za silo obnovili, novo gostišče pa je odprlo 
svoja vrata 4. aprila 1959.38 V tistem času je bil zgrajen tudi novi most čez Savinjo, ki je 

                                                 
31 Ott, Ukradeno otroštvo, 229. 
32 Ott, Ukradeno otroštvo, 244. 
33 Ott, Ukradeno otroštvo, 300–313; Skubic, Taborišče za otroke Petriček, 326. 
34 Lah, Otroci s Petrička, 30. 
35 Volfand, 125 let športa v Celju, 126. 
36 »Gluhi slepi in celjskega okraja so svojim dobrotnikom zelo hvaležni«, 6. 
37 »Dnevno letovanje otrok delavcev Cinkarne,« 4. 
38 »Odprta gostilna na Gričku,« 6. 
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povezoval center mesta z bližnjimi Liscami, tako da je bil dostop do gostišča olajšan.39 Leto 
pozneje so pod Petričkom zajezili Savinjo in njen breg preuredili v kopališče, kar je privabilo 
več gostov. Turistično društvo je načrtovalo tudi postavitev kampa, počitniških hišic, 
smučišča in smučarskih skakalnic.40 Da bi povečali turistično privlačnost, so pod gostilno leta 
1961 razstavili lep in bogato založen akvarij. V njem so bile zlasti tiste ribe, ki v umazani 
Savinji niso mogle živeti.41 

Objekti gostišča so bili leta 1959 obnovljeni zgolj provizorično, tako da so bili že leta 
1963 povsem dotrajani. Čeprav je bil načrt za celovito prenovo izdelan že 1961, se v dveh 
letih ni kaj dosti spremenilo. Stanje sanitarij je bilo nezadovoljivo, pa tudi o načrtovanih 
sobah za turiste ni bilo sledu, saj je v zgornjem nadstropju celo živelo nekaj družin. Tako je 
Svet za turizem pri gospodarski zbornici v Celju gostišče označil za »sramoto za naše 
gostinstvo« in ga do obnove zaprl; to je bilo septembra 1963.42 Gostišče je bilo potem 
temeljito obnovljeno in ponovno odprto. Leta 1966 sta Olepševalno in turistično društvo ter 
Poslovno združenje za obrt, gostinstvo in komunalo organizirala Celjsko gostinsko-turistično 
prireditev. V okviru te prireditve je bil organiziran pregled gostinskih lokalov glede čistoče, 
kakovosti in hitrosti postrežbe, kakovosti naročenega blaga in podobno. Gostilna Na gričku je 
zasedla prvo mesto.43 Ves čas svojega delovanja je bilo gostišče med Celjani zelo 
priljubljeno. Tam se je vršilo mnogo prireditev, redno so prirejali plese z živo glasbo.44 
Celjanom so v spominu ostali predvsem veliki prvomajski delavski shodi in praznovanja. 
Množičnost dokazuje podatek, da se je shoda leta 1981 udeležilo kar 4500 ljudi.45 Prvomajska 
praznovanja so na Petričku tradicionalno potekala vse do leta 1991, potem pa so gostišče 
zaprli, okoliški športni objekti pa so bili prepuščeni propadanju.46 Po osamosvojitvi je z 
gostiščem in športno infrastrukturo upravljala Športna zveza Celje.47 

Že od konca petdesetih let so bila na Petričku v poletnih mesecih organizirana dnevna 
varstva otrok s kopico raznih aktivnosti; predvsem je bilo to namenjeno tistim iz revnejših 
družin.48 Poleg prej omenjenih praznovanj se je na Petričku vedno bolj bogatila tudi športna 
ponudba. Leta 1974 so obiskovalci imeli na voljo: strelišče, trim stezo, igrišča za odbojko, 
košarko, mali nogomet, badminton, pisto za viseče kegljanje, minigolf, namizni tenis, 
lokostrelstvo in otroška igrišča.49 V bližini je bila Savinja s kopališčem, pozimi pa smučišče.50 
Športni objekti so uradno nosili ime Športnorekreacijski center Griček.51 

Od leta 1992 je za Petriček tekel denacionalizacijski postopek, ki se je končal šele leta 
2015, ko je družina predvojnih lastnikov dobila vrnjeno posestvo in odškodnino, zemljišče z 
objekti pa so nato prodajali. Vmes, torej več kot 20 let, so objekti na Petričku propadali, 
postali zbirališče ljudi z roba družbe in priročno odlagališče odpadkov. Nekoč cvetoči grič je 
postal celjska sramota. Kupca je Petriček dobil poleti 2018, vendar v času pisanja tega članka 
še vlada status quo, ki je razviden tudi s fotografije v prilogi.52  

 

                                                 
39 »Celje, ti mesto belo …,« 5. 
40 »Kopališče ob Savinji,« 2. 
41 »Celjski akvarij,« 10. 
42 »Kaj bo z gostiščem na Gričku?,« 5. 
43 »Uspele prireditve,« 4. 
44 »Objave«, 11.; »Obvestila«, 11.; »Celjska turistična zveza,« 11. 
45 »4500 udeležencev shoda na Gričku,« 2. 
46 »Praznik, ki je vse aktualnejši,« 2. 
47 Volfand, 125 let športa v Celju, 88. 
48 »Dnevno letovanje otrok delavcev Cinkarne,« 4.; »Griček – počitniško središče mladih,« 5. 
49 Stamejčič, Športna rekreacija Celje '74. 
50 »Veliko mladih v smučarskih tečajih,« 8. 
51 »Tamara Želimorski.« 
52 »Tamara Želimorski.« 
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Zaključek 
Zbrani podatki s prejšnjih strani so prav gotovo dokaz, da je lahko tudi zgodovina nekega na 
videz običajnega posestva zanimiva in pomembna za mestno, pa tudi narodno zgodovino. 
Otroci s Petrička so žal med Slovenci še vedno relativno neznano zgodovinsko dejstvo, 
čeprav je vest o njih razširil dokumentarni film. Prav tako je med mladimi Celjani Petriček, ki 
je bil priljubljeno shajališče njihovih staršev in starih staršev, nepoznan. Ta članek je le 
droben korak do večjega poznavanja Petrička med ljudmi. Po najinem mnenju bi si zaslužil 
tudi predstavitev v celjskem Muzeju novejše zgodovine, prav gotovo pa je želja vsakega 
Celjana, da bi se Petriček obnovil in oživil, saj bi bila to dobrodošla obogatitev turistične 
ponudbe in prijetna točka za preživljanje prostega časa. 
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Robin Dolar 

Plačna neenakost med spoloma (Gender Pay Gap) 

Povzetek 
V prispevku je obravnavan zgodovinski razvoj in današnje stanje plačne neenakosti med 
spoloma (angleško gender pay gap) v ZDA in Evropski uniji. Na začetku sta opredeljena sam 
pojem in metodologija, ki jo za merjenje plačne neenakosti uporabljajo ekonomisti, pri čemer 
so pojasnjene tudi nekatere pomanjkljivosti takih raziskav. Potem je predstavljen razvoj 
neenakosti v plačah v drugi polovici 20. stoletja v ZDA, Evropski uniji in posebej v Sloveniji. 
Pri zgodovinskem razvoju so podani glavni razlogi za ekonomske trende in za mednarodne 
razlike v neenakosti v plačah. V drugem delu prispevka pa so predstavljeni glavni faktorji, ki 
vplivajo na plačno neenakost v sedanjem času. Pri tem je upoštevana razlika med deležem 
neenakosti, ki se ga da pojasniti z ekonomsko izmerljivimi faktorji, in deležem, ki ostane po 
upoštevanju ekonomskih faktorjev nepojasnjen. Pri izmerljivih faktorjih so izpostavljene 
razlike med industrijskimi sektorji, službenimi položaji, povprečnem delovnem času, delovnih 
izkušnjah in kontinuiteti dela. Pri nepojasnjenem deležu je izpostavljena možnost vpliva 
nekaterih psiholoških faktorjev, predvsem pa je izpostavljena diskriminacija. V zaključku je 
povzeto, da se iz samega dejstva, da obstaja plačna razlika med spoloma, ne da neposredno 
sklepati o diskriminaciji, ampak je pri analizi potrebno upoštevati več faktorjev. 

Abstract 
This article illustrates the historical development and current state of the gender pay gap in the 
US and the European Union. Firstly, the term is defined and the methodology that economists 
use to analyse the gap is explained, together with some of its possible faults. Next, the 
evolution of the gender pay gap in the second half of the 20th century in the US, the European 
Union and especially Slovenia is presented. Economic trends and international differences in 
the gap are explained. The second half of the article analyses the different factors that affect 
the gender pay gap as it currently stands. A distinction between the measurable economic 
factors and the unexplained part is highlighted. The measurable factors include differences in 
industry sectors, job positions, hours worked, work experience and work continuity. The 
unexplained part first explores the possibility of psychological factors, and then primarily 
focuses on discrimination. The article concludes that discrimination isn’t the sole reason for 
the gender pay gap since multiple factors have to be considered for a proper analysis. 

  
Ključne besede: Plačna neenakost med spoloma, ekonomski faktorji, diskriminacija. 

*** 
Uvod 

»Ženske predstavljajo približno polovico naše delavne sile, ampak še vedno zaslužijo le 77 
centov za vsak dolar, ki ga zasluži moški. To je narobe. To je v letu 2014 sramota. Ženske si 
zaslužijo enako plačo za enako delo.«1 (Barack Obama na tiskovni konferenci leta 2014.) 

Plačna neenakost med spoloma (angleško gender pay gap) je v sodobnem političnem 
in kulturnem diskurzu zelo aktualna tema. O statistiki, da so ženske plačane 77 centov (ali 
nekaj podobnega) v primerjavi z enim ameriškim dolarjem, ki ga zaslužijo moški za enako 
delo, zelo pogosto slišimo v medijih. O tem govori veliko najuspešnejših hollywoodskih 
zvezd: Jennifer Lawrence je poleg mnogih intervjujev o neenakosti v plačah napisala tudi esej 
o tem, kako se sama spopada z neenakostjo plač v Hollywoodu.2 Emma Watson je imela 

                                                 
1 Obama: »Women deserve Equal Pay for Equal Work.«, prevod iz angleščine.  
2 Lawrence, »Why Do I Make Less Than My Male Co-Stars?« 
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govor o feminizmu pred OZN, v katerem je omenila tudi neenakosti v plačah.3 Mnogo 
svetovnih voditeljev, med drugimi tudi bivša predsednika ZDA Barack Obama in Bill 
Clinton, je o tej razliki večkrat spregovorilo. Neenakost v plačah je tudi tema mnogih 
akademskih razprav o neenakosti med spoloma, v katerih se ta podatek pogosto navaja kot 
jasen dokaz za diskriminacijo. Skratka, za plačno neenakost med spoloma je v Evropi in 
Ameriki tako ali drugače slišal praktično vsak, ki ni bil vzgojen od volkov.  

Podatek, da so ženske v Združenih državah plačane 23 % manj kot moški (za 
Evropsko unijo veljajo podobni podatki), je za družbo 21. stoletja res nekaj sramotnega. 
Razlike so tako v oči bijoče, da bi bilo vredno pojav raziskati natančneje. Najprej je tu 
metodološko vprašanje, kako se neenakost v plači sploh meri oz. kako zanesljivo jo je 
mogoče izmeriti. Tako bo mogoče odgovoriti na vprašanje, ali je diskriminacija res še vedno 
tako velika, da so ženske prikrajšane kar za petino plače, kljub temu da gre za enako delo. 

V prispevku bom raziskal zgodovinski razvoj in današnje stanje plačne neenakosti 
med spoloma v ZDA in Evropski uniji. Na začetku bom opisal, kako se ta izraz uporablja in 
kaj meri; potem bom nadaljeval z opisom zgodovinskega razvoja neenakosti v plačah v ZDA, 
Evropski uniji in Sloveniji; nazadnje pa bom opisal različne faktorje, ki vplivajo na to razliko. 
Cilj prispevka je torej pojasniti osnovne pojme pri plačni neenakosti med spoloma, narediti 
osnovni pregled zgodovinskega razvoja te neenakosti in predstaviti splošne povzetke 
ekonomskih in drugih raziskav, ki analizirajo faktorje, ki vplivajo na to neenakost. Skratka, 
namen je predstaviti najpomembnejše informacije, ki so potrebne za osnovno razumevanje te 
problematike. Za podrobnejše in bolj specifične analize pa je seveda potrebno nadaljnje 
raziskovanje. 

Kot vire za statistiko sem uporabil podatke s strani US Census Bureau za ZDA, za 
Evropsko unijo (in Slovenijo) pa podatke s strani Eurostat.4 Pri razlagi različnih faktorjev sem 
uporabil predvsem ekonomske članke, ki so bili napisani za ZDA, ker vključujejo jasne in 
enotne zgodovinske podatke o neenakosti v plačah in ker je bilo za ZDA tudi narejenih največ 
analiz.5 Za Evropsko unijo sem se za analizo podatkov zanašal na en članek, ki analizira vso 
celino; za nadaljnjo analizo podatkov posameznih držav bi bilo potrebno pregledati specifične 
ekonomske raziskave teh držav. Zaradi relativno podobne zgodovine in današnjega stanja 
neenakosti med obema celinama pa je možno faktorje, ki so našteti v raziskavah o ZDA, do 
precejšnje mere posplošiti in uporabiti tudi za Evropsko unijo. 

Definicija in metodologija merjenja 
Plačna neenakost med spoloma je razmerje med sredinskimi plačami polno zaposlenih žensk 
in moških v določenem obdobju.6 To je torej vrednost, ki jo dobimo, če pogledamo polno 
zaposleno delovno silo v celoti. V tej vrednosti niso upoštevani različni faktorji, kot so na 
primer število delovnih ur, različne službe, v katerih so posamezniki zaposleni, ali različne 
pozicije, ki jih imajo v službah.7 Pri tej številki torej ne gre za enake službe in od tod ni 
mogoče neposredno sklepati o diskriminaciji, kar pa seveda ne pomeni, da diskriminacija ni 
pomembna – diskriminacija je eden od faktorjev, ki pripomore k razliki. Način medijskega 
prikazovanja neenakosti v plačah je skrajno zavajajoč, saj iz njega sledi napačen sklep, 
namreč, da gre za enake službe in da je torej razliko mogoče pojasniti samo z diskriminacijo. 

                                                 
3 »Emma Watson at the HeForShe Campaign 2014 – Official UN Video.«  
4 Eurostat, US Census Bureau. 
5 Od prebranega so najbolj referenčna dela ekonomistov Francine D. Blau in Lawrence M. Kahn, ki se z 
neenakostjo v plačah med spoloma ukvarjata že več desetletij.  
6 Sredinska vrednost ali mediana (angleško median value) se razlikuje od povprečne vrednosti; sredinska 
vrednost je tista, ki je točno v sredini vseh vrednosti, razporejenih po vrstnem redu – polovica plač je višjih, 
polovica nižjih. (Povprečna vrednost je lahko višja ali nižja od sredinske, če vrednosti niso enakomerno 
razporejene).  
7 CONSAD Research Corporation, Analysis of Reasons for Disparity in Wages Between Men Women, 4. 
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Psiholog in vplivni intelektualec Steven Pinker je za jasno ponazoritev problema pri 
direktnem sklepanju o diskriminaciji uporabil naslednjo analogijo: če naredimo primerjavo 
med povprečno starostjo moških in žensk, vidimo, da ženske v povprečju živijo nekaj let več 
kot moški. Toda iz tega ne moremo narediti neposrednega sklepa o diskriminaciji, saj do nje 
pride zaradi različnih faktorjev, ki bi morali očitno biti upoštevani v analizi: moški v 
povprečju več tvegajo, ženske v povprečju bolje skrbijo za svoje zdravje itd.8 

Ekonomisti, ki analizirajo neenakost med spoloma, zaradi tega ločujejo med 
neprilagojeno in prilagojeno neenakostjo v plačah. Neprilagojena (angleško unadjusted ali 
raw gender pay gap) je torej razmerje med sredinskimi plačami med polno zaposlenimi 
ženskimi in moškimi. Prilagojena (angleško adjusted) neenakost pa je število, ki ostane po 
tako imenovani regresivni analizi faktorjev – po tem, ko se kontrolira izmerljive faktorje, ki 
vplivajo na plačo (ki jih bom opisal v nadaljevanju). Primerja se torej moške in ženske v 
podobnih službah, na podobnih položajih, s podobnimi službenimi izkušnjami itd. Pri taki 
analizi je narejena torej delitev na faktorje, ki so odvisni od razlik med spoloma in ki jih je 
mogoče izmeriti, in na druge, nepojasnjene faktorje.9 

Opisani pristop, ki ga uporablja večina ekonomistov, ima tudi svoje omejitve. Faktorji, 
ki jih kontrolirajo, so izbrani zaradi tega, ker sami po sebi ne kažejo neposredno na 
diskriminacijo, lahko pa so rezultat posredne diskriminacije. Tako je lahko na primer različna 
izbira študija med moškimi in ženskami (ki vpliva na končno plačo) takšna, kot je, zaradi 
diskriminacije v mentaliteti družbe, ki je ni mogoče kvantificirati ali direktno dokazati. Po 
drugi strani pa je prav to razlog, da ni mogoče preprosto trditi, da gre za diskriminacijo, saj pri 
takih faktorjih za to trditev ni dokazov – s takšno metodologijo bi lahko dokazali kakršnokoli 
razliko med moškimi in ženskami, kot je na primer razlika v življenjski dobi, in sklepali 
direktno na diskriminacijo. Poleg tega je pomembno poudariti, da ta metodologija meri zgolj 
razlike v plačanem delu; neplačano delo, ki ga nadpovprečno veliko opravljajo ženske, v tej 
analizi ni upoštevano. Neplačano delo je zunanji faktor, ki seveda vpliva na zmožnost 
opravljanja plačanega dela, njegovo dostopnost itd. Rezultate teh raziskav je pomembno 
interpretirati s temi zadržki v mislih.10 

Zgodovinski razvoj neprilagojene plačne neenakosti med spoloma 
ZDA 

Nadaljujem s pregledom zgodovinskega razvoja neprilagojene neenakosti v plačah v ZDA: 

 
Tabela 1: Prikaz razvoja neprilagojene plačne neenakosti med spoloma v ZDA 1960–2016 (izraženo v odstotku 
razlike med plačama). Vir: US Census Bureau. 

Iz podatkov je mogoče sklepati, da se je neprilagojena neenakost v plačah drastično 
zmanjšala v drugi polovici 20. stoletja. Dejstvo, da je bila razlika po drugi svetovni vojni 
dvakrat večja, kot je danes, jasno kaže na diskriminacijo v preteklosti in napredek enakosti 
spolov v družbi. Če pogledamo obdobje kot celoto, se je v tem času povečalo število 
                                                 
8 Pinker, The Blank Slate, 535. 
9 Blau in Kahn, »The Gender Pay Gap,« 10.  
10 Blau in Kahn, »The Gender Pay Gap,« 10.  
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zaposlenih žensk, ženske so dobile boljši dostop do višje izobrazbe in sprejeti so bili nekateri 
zakoni proti diskriminaciji; Zakon o državljanskih pravicah (Civil Rights Act) iz leta 1964 je 
na primer vključeval tudi zakone proti diskriminaciji.11 Prav tako se je spremenila 
tradicionalna mentaliteta o vlogah žensk in moških v družbi. Zaradi vseh teh faktorjev so se 
nasploh izboljšali pogoji in možnosti za žensko delo.12 

Razlika v plačah je sicer od 50-ih do 80-ih let prejšnjega stoletja stagnirala ali pa se je 
le počasi manjšala. Največji napredek se je zgodil v 80-ih letih: od leta 1980 do leta 1989 se je 
razlika zmanjšala približno za 20 % (ženske plače so se dvignile s 60 centov na 68 centov v 
primerjavi z dolarjem, ki so ga kot plačilo dobili moški).13 Od 90-ih naprej se razlika manjša 
precej počasneje; v nekaterih obdobjih lahko govorimo tudi o stagnaciji. Leta 2016 je bila 
neprilagojena neenakost v plačah 19,5 %. 

Tak zgodovinski razvoj je nekoliko nenavaden, saj je prišlo do največje spremembe v 
razlikah v Reaganovem času, za katerega so bili značilni deregulacija, večanje splošne 
ekonomske neenakosti in boji proti pozitivni diskriminaciji. Poleg tega je bila osnovna 
zakonodaja proti diskriminaciji v ZDA sprejeta že v 60-ih letih. Za razlago je potrebno 
pogledati druge ekonomske in družbene faktorje, ki so imeli večjo težo, kot so npr. splošne 
spremembe v ekonomiji in politiki.14 Eden glavnih razlogov za tak razvoj je dejstvo, da se je 
od 50-ih do 80-ih let delež žensk v delovni sili stalno povečeval; pri tem je veliko novih 
delavk imelo relativno malo delovnih izkušenj. Oba ta faktorja sta prispevala k stagnaciji v 
tem obdobju – večanje relativno slabo usposobljene delovne sile je imelo negativne vplive na 
povprečne plače.15 

V 80-ih se je veliko spremenilo. Razlika v delovnih izkušnjah med spoloma se je v 
tem času pomembno zmanjšala (s 7,5 let na 4,6 let v povprečju).16 Pritok novih neizkušenih 
delavk se je zmanjšal in ženske, ki so začele delati v prejšnjih desetletjih, so si nabrale več 
delovnih izkušenj. Prav tako so se nekoliko spremenile potrebe trga – telesno zahtevnejše 
delo, kjer je bilo zaposlenih več moških, je postalo manj pomembno. Manjšanje vpliva in 
moči sindikatov, kar je bila posledica Reaganove politike, je dejansko izboljšalo relativni 
položaj žensk, saj je imelo precej več moških zaščito pri teh institucijah. Zgodile so se tudi 
spremembe v sektorjih zaposlitve – število žensk, ki so bile zaposlene kot menedžerke, se je 
relativno večalo glede na moške (absolutno pa je bilo še vedno precej več moških).17 

V 90-ih letih in naprej se je veliko teh faktorjev spet spremenilo – razlika v delovnih 
izkušnjah se je začela manjšati počasneje, tržne spremembe so bile manj naklonjene ženskam 
itd.18 K relativno počasnemu manjšanju neenakosti v plačah v zadnjih tridesetih letih je 
prispevalo tudi splošno večanje ekonomske neenakosti v družbi in pa manjši napredki v 
diskriminaciji: najbolj očitna in neposredna diskriminacija se je do tega obdobja že precej 
zmanjšala, ostalo pa je več nezavedne in skrite diskriminacije, ki jo je težje opaziti, kritizirati 
in odstraniti.19 

Evropska unija 
Za Evropsko unijo je zaradi manjše homogenosti, različnih razvojev posameznih držav in 
manj dostopnih podatkov težje narediti splošno zgodovinsko analizo. Na Eurostatu so podatki 
za razvoj neenakosti v plačah za zadnjih nekaj desetletij naslednji: 

                                                 
11 Goldin, »Gender Gap.« 
12 Blau in Kahn, »The Gender Pay Gap,« 19; Goldin, »Gender Gap.«  
13 Blau in Kahn, »The Gender Pay Gap,« 18. 
14 Goldin, »Gender Gap.«  
15 Goldin, »Gender Gap.« 
16 Blau in Kahn, »The Gender Pay Gap,« 16. 
17 Blau in Kahn, »The Gender Pay Gap,« 16–19. 
18 Blau in Kahn, »The Gender Pay Gap,« 18. 
19 Blau in Kahn, »The Gender Pay Gap,« 20–21. 
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Tabela 2: Prikaz razvoja neprilagojene plačne neenakosti med spoloma v Evropski uniji 1994–2016 

(izraženo v odstotku razlike med plačama). Vir: Eurostat. 

Iz podatkov je mogoče sklepati, da je od začetka 90-ih do leta 2016 neenakost v plačah 
glede na spol ostala skoraj enaka: leta 1994 je štela 17 %, leta 2016 pa 16,3 %. 

Med Evropsko unijo in ZDA se konsistentno ohranja nekaj procentov razlike v 
neprilagojeni neenakosti v plačah, v zadnjem času pa v obeh območjih opazimo relativno 
stagnacijo. Če pogledamo nekatere večje države, kot sta Francija in Anglija, za katere so na 
voljo dolgoročni podatki, so splošni trendi razlik v plačah videti podobno kot v ZDA: v drugi 
polovici 20. stoletja so se zgodile drastične spremembe (obstajajo pa razlike med različnimi 
obdobji). Najmanj podatkov imamo za bivše socialistične države; vseeno pa je možno 
sklepati, da je bilo za enakost v plačah relativno dobro poskrbljeno, če pomislimo na samo 
strukturo političnega sistema (višja redistribucija plač). 

Slovenija 
V Sloveniji se je v zadnjih desetletjih (odkar so znani podatki) zgodilo več sprememb kot v 
Evropski uniji ali ZDA: 

 
Tabela 3: Prikaz razvoja neprilagojene plačne razlike med spoloma v Sloveniji 1995–2016 (izraženo v 

odstotku razlike med plačama). Vir: Eurostat. 

Že v 90-ih je bila stopnja neenakosti relativno nizka glede na ostale države, velike 
spremembe pa so se zgodile predvsem v prvem desetletju novega tisočletja. Razlika v plačah 
je stalno padala do leta 2009, ko je bila celo negativna (–0,9 %), potem pa je spet začela 
naraščati. Leta 2016 je bila izmerjena neenakost v plačah 7,8 %. 
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Ponovni dvig v razliki se je zgodil zaradi svetovne gospodarske krize leta 2008, ki je 
Slovenijo zadela nekoliko kasneje. Poslabšanje gospodarstva, protikrizni ukrepi in večanje 
gospodarske neenakosti so imeli večji vpliv na plače žensk kot na plače moških.20 

Kljub temu pa je v Sloveniji glede na druge države neenakost v plačah relativno nizka. 
Leta 2016 je bila Slovenija na šestem mestu seznama najnižjih razlik v plačah v Evropski 
uniji (prehitele so jo Romunija, Italija, Luksemburg, Belgija in Poljska).21 

Mednarodne razlike v neprilagojeni neenakosti v plačah 
V primerjavi z drugimi svetovnimi območji je bil gospodarski in kulturni razvoj zahodne 
Evrope in ZDA po drugi svetovni vojni relativno podoben – zato se je treba vprašati, kako 
lahko pojasnimo razlike med posameznimi državami. 

Kot splošno pravilo je pomembna struktura distribucije dohodkov in kapitala v državi: 
če je distribucija bolj enakomerna, se pravi, če je neenakost v plačah in razlika med bogatimi 
in revnimi manjša, potem je tudi plačna neenakost med spoloma manjša. Eden od razlogov za 
to je, da je povsem na vrhu plač precej manj žensk (npr. manj je žensk, ki so milijonarke, in če 
je nasploh manj milijarderjev v državi, potem to vpliva tudi na razmerje med moškimi in 
ženskimi plačami). Na strukturo distribucije dohodkov in kapitala in posredno na plačno 
neenakost med spoloma vpliva več faktorjev – višje minimalne plače, večja moč sindikatov, 
boljši socialni programi itd. – ki se razlikujejo med državami. Ker imajo ženske v povprečju 
manjše plače, taki ukrepi sorazmerno bolj vplivajo na njihove dohodke kot na moške. (Na 
distribucijo dohodkov in kapitala pa jasno vplivajo tudi drugi faktorji.) To lahko razloži tudi 
razlike med ZDA in Evropsko unijo, saj je v ZDA stopnja ekonomske neenakosti večja, in pa 
tudi situacijo v Sloveniji, kjer sta tako splošna gospodarska neenakost kot plačna neenakost 
med spoloma manjši kot v ostali Evropski uniji.22 

Prav tako je vredno omeniti še zakone, ki se specifično zavzemajo za manjšo 
diskriminacijo glede na spol. Osnovne zakone proti diskriminaciji so v ZDA in Evropski uniji 
sprejeli skoraj povsod že pred približno pol stoletja.23 Obstajajo pa razlike v specifičnih 
zakonih in v uveljavitvi takih zakonov. Ekonomisti ugotavljajo, da v splošnem velja, da imajo 
zakoni, ki zagotavljajo enake plače znotraj istega podjetja in istih zaposlitev, relativno majhen 
vpliv. Potencialno večji vpliv imajo zakoni, ki zagotavljajo enakost možnosti, izničujejo 
preference pri zaposlitvi in zagotavljajo enako plačo za enako vrednost v podjetju – torej 
enako plačo v podjetju ne glede na specifično zaposlitev, ampak glede na »podobno vrednost« 
dela.24 

Izmerljivi faktorji, ki vplivajo na plačno neenakost med spoloma 
O izmerljivih razlikah med spoloma, ki vplivajo na neenakost v plačah, je napisanih veliko 
analiz, ki opozarjajo na podobne faktorje. V tem delu bom povzel nekatere glavne sklepe, ki 
so skupni tem raziskavam, kar omogoča splošni pregled nad faktorji, ki vplivajo na neenakost 
(raziskave so navedene na koncu povzetka); za natančno težo teh faktorjev v različnih državah 
in v različnih časovnih obdobjih se je seveda potrebno obrniti na specifične raziskave. 

Ženske in moški se neenakomerno razdelijo med različne industrijske sektorje, kar 
vpliva na končno plačo. Ženske prevladujejo v poklicih, ki so povezani z izobraževanjem, 
zdravstveno nego itd. Moški so, na drugi strani, nadpovprečno zastopani v industrijah, kot so 
gradbeništvo, tehnično vzdrževanje, računalništvo, inženirstvo itd. V nekaterih od teh 
industrij so razlike zelo velike, tako da lahko govorimo skoraj o segregaciji dela. V povprečju 
so sektorji, v katerih prevladujejo ženske, plačani slabše kot tisti, v katerih prevladujejo 

                                                 
20 Humer in Roksandić, Protikrizni ukrepi in enakost spolov.  
21 Eurostat, »Gender pay gap statistics.« 
22 Blau, in Kahn, Understanding International Differences in Gender Pay Gap, 1–4, 40.  
23 Blau, in Kahn, Understanding International Differences in Gender Pay Gap, 6. 
24 Blau, in Kahn, Understanding International Differences in Gender Pay Gap, 5. 
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moški. Poleg tega obstaja tudi izmerljiva razlika med poklici, ki jih posamezniki opravljajo 
znotraj specifičnih industrij. Tudi tukaj so ženske nadpovprečno zastopane v poklicih, ki so 
slabše plačani kot drugi znotraj iste industrije, kot so npr. vzgojiteljice, tajnice, medicinske 
sestre in negovalke. 

Dejstvo, da obstaja velika segregacija v različnih industrijah in tudi v poklicih znotraj 
industrij in da so službe in industrije, kjer prevladujejo moški, v povprečju plačane boljše, 
vpliva na končno neenakost v plačah. Podatek, da so moški in ženske različno zastopani v 
različnih službah, pa sam po sebi ne kaže na diskriminacijo. Na to, v kakšni službi se ljudje 
znajdejo, na primer v veliki meri vpliva tudi izbira študija; ženske so v povprečju bolj 
zastopane v družboslovju, sploh pa v jezikoslovju, pedagogiki itd., več moških pa v povprečju 
študira naravoslovje, računalništvo itd., kar vpliva na zaposlitev po študiju in posredno na 
plače. 

Delavni čas je osnovni podatek, ki bi moral biti vključen v izračunavanje neenakosti v 
plačah, ampak to drži le redkokdaj. Moški v povprečju delajo več plačanih ur – imajo službe, 
v katerih so daljši delovni dnevi, delajo več nadur itd. Iz tega sledi, da če kot osnovo 
vzamemo delo na uro ali na teden namesto na leto, je neenakost vedno manjša. Potrebno pa je 
poudariti, da se pri neenakosti v plačah ne meri neplačanega dela, ki ga nadpovprečno veliko 
opravljajo ženske. 

Pomemben faktor, ki vpliva na neenakost v plačah, so tudi razlike v delovnih 
izkušnjah. Moški imajo v povprečju več delovnih izkušenj kot ženske. Razlika je precej 
manjša, kot je bila včasih, kar je tudi vplivalo na zmanjšanje neenakosti v plačah, kot sem 
opisal zgoraj; toda razlika še vedno obstaja. Pri delovnih izkušnjah je poleg delovnih ur 
pomemben faktor tudi kontinuiteta dela – prekinitve negativno vplivajo na plače. Kontinuiteta 
dela je še posebej pomembna pri doseganju najvišjih položajev v podjetjih, saj na vrh po 
navadi prihajajo ljudje, ki v nekem specifičnem podjetju delajo najdalj. Pri ženskah so v 
povprečju bolj pogoste prekinitve pri delu – več je začasnih pogodb, več je vmesnih delnih 
zaposlitev ali začasnih prekinitev, prav tako pa si ženske v povprečju vzamejo več časa za 
materinstvo. Posamezne raziskave opozarjajo tudi na nekatere druge faktorje.25 

Prilagojene razlike v ZDA in v Evropski uniji 
Pri upoštevanju omenjenih faktorjev lahko neenakost v plačah razdelimo na neprilagojeno in 
prilagojeno neenakost. Prilagojena stopnja razlike v plačah v ZDA se po različnih ocenah 
giblje nekje 5–9 %, torej manj kot polovica neprilagojene neenakosti.26 

Za celotno Evropsko unijo je narejenih manj študij. Po eni od analiz iz leta 2010 je 
bila neprilagojena neenakost v plačah 15,3 %, prilagojena pa 10,9 %, torej več kot dve 
tretjini.27 Pri tem je treba opozoriti , da je pojem neenakosti definiran nekoliko drugače kot pri 
raziskavah za ZDA: znotraj prilagojenega deleža ocenjujejo, da je 7,7 % razlike mogoče 
razložiti s statistično neizmerljivimi značilnostmi, 3,2 % pa z različnimi plačami za enako 
izmerjene značilnosti pri moških in ženskah. V raziskavi sami poudarjajo, da neprilagojenega 
deleža (10,9 %) ne smemo enačiti z diskriminacijo.28 

 
 

                                                 
25 CONSAD Research Corporation: An Analysis, 6–11, 25–26; Blau in Kahn, »The Gender Pay Gap,« 9–16; 
Blau in Kahn, The Gender Wage Gap, 11–35; Boll, Leppin, Rossen in sod.: Magnitude Impact Factors of 
Gender Pay Gap in EU Countries, 9–14; Corbett in Hill: Graduating to a Pay Gap, 1–2; Hill, Miller, Benson, in 
sod., Simple Truth about pay gap, 17–20; Pinker, The Blank Slate, 354–359. 
26 CONSAD Research Corporation, An Analysis, 1; Blau in Kahn, »The Gender Pay Gap,«, 11–12; Blau in 
Kahn, The Gender Wage Gap, 67; Hill, Miller, Benson, in sod., The Simple Truth, 20.  
27 Boll, Leppin, Rossen, Wolf, Magnitude and Impact, 9.  
28 Boll, Leppin, Rossen, Wolf, Magnitude and Impact, 12.  
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Nepojasnjena neenakost v plačah 
Prilagojena plačna neenakost med spoloma je torej delež razlike, ki ga ni mogoče razložiti z 
izmerljivimi razlikami. Pri pojasnitvi prilagojene neenakosti raziskovalci poudarjajo več 
faktorjev, za katere je smiselno trditi, da imajo vpliv na ta delež razlike, ni pa jih mogoče 
direktno izmeriti in kvantificirati. 

Nekateri izpostavljajo izmerljive psihološke razlike med moškimi in ženskami, ki 
lahko posredno vplivajo tudi na razliko v plačah.29 Agresivnost pri pogajanju za višje plače je 
na primer nekaj, pri čemer naj bi imeli prednost moški. Pri psiholoških razlikah je velik 
problem ta, da imajo dolgo zgodovino upravičevanja diskriminacije tako na podlagi spola kot 
tudi na podlagi rase; taki argumenti so bili pogosto (in so še vedno) uporabljeni za 
neupravičeno pojasnjevanje razlik med skupinami. To pa ne pomeni, da nobena psihološka 
raziskava, ki potrjuje razlike med spoloma v določenih izmerljivih sposobnostih ali lastnostih 
– v korist enega ali drugega spola – ni legitimna. Za raziskovalce, ki se z znanstveno 
metodologijo ukvarjajo z razlikami med spoloma, se ne sme vnaprej predpostavljati 
pristranskosti ali slabih namenov. Zaradi zgodovine pa moramo pri takih raziskavah biti tudi 
posebej pozorni. Ne glede na rezultate, ki lahko kažejo na razlike med skupinami, ne smemo 
pozabiti, da so variacije znotraj skupin skoraj vedno večje kot variacije med skupinami, tako 
da so sklepi o posameznem pripadniku skupine na podlagi splošnih ugotovitev o skupini 
neveljavni. Poleg tega moramo biti iz etičnih razlogov v vsakem primeru zavezani k 
ocenjevanju posameznikov in posameznic na podlagi njihovih lastnosti in ne na podlagi 
skupine, ki ji pripadajo.30 

Diskriminacija 
Kljub temu da lahko obstajajo še drugi faktorji, ki bi lahko bili potencialno pomembni, 
predstavlja diskriminacija pomemben delež prilagojene neenakosti v plačah po mnenju večine 
raziskovalcev.31 Jasno – če kontroliramo vse izmerljive faktorje in potem še vedno obstaja 
razlika, je to očiten indikator diskriminacije. Poleg tega obstajajo velike razlike v plačni 
neenakosti med različnimi državami, ki jih je težko razložiti samo z ekonomskimi razlogi. 

Problem pri diskriminaciji je, da jo je težko neposredno izmeriti in kvantificirati. Kot 
vemo, obstaja veliko različnih načinov in oblik diskriminacije, katerih vpliv je nemogoče 
natančno izmeriti. Zato je splošno sprejeto načelo, da je treba kontrolirati izmerljive faktorje, 
tisto, kar ostane, pa potem kaže na diskriminacijo. Točno kakšen delež nepojasnjene 
neenakosti v plačah je posledica diskriminacije, pa ni mogoče jasno zaključiti. 

Obstajajo pa načini, s katerimi se da neposredno meriti diskriminacijo v specifičnih 
pogojih. V eni takih raziskav so uporabili metodo tako imenovanih slepih avdicij, kjer je bil 
spol kandidatov in kandidatk namerno skrit. Ko so to metodo začeli uporabljati pri avdicijah 
za simfonične orkestre, je to pomembno vplivalo na možnost uspeha žensk: odstotek žensk v 
petih najbolj prestižnih simfoničnih orkestrih se je med letoma 1970 in 1996 (potem ko so 
začeli uporabljati to metodo) povečal od 5 % do 25 %.32 Še en način, s katerim so neposredno 
merili diskriminacijo, predstavljajo raziskave, v katerih so v restavracije poslali izmišljene 
življenjepise, ki so si bili zelo podobni – različen je bil samo spol. Rezultati so pokazali, da je 
bila v prestižnih restavracijah verjetnost za ženske, da so jih poklicali za nadaljnji razgovor, 
40 % nižja kot za moške.33 Obstajajo tudi raziskave, ki dolgoročno spremljajo razvoj 
poklicnih karier študentov in študentk po kontroli izmerljivih faktorjev. Takoj po študiju je 

                                                 
29 Blau in Kahn, The Gender Wage Gap, 35–36. 
30 Pinker, The Blank Slate, 343–351. 
31 Pinker, The Blank Slate, 354; Blau in Kahn, The Gender Wage Gap, 49–50; Hill, Miller, Benson, Maatz in 
Nielson, The Simple Truth, 19–20.; Boll, Leppin, Rossen, Wolf, Magnitude and Impact, 12.  
32 Blau in Kahn, »The Gender Pay Gap,« 12. 
33 Blau in Kahn, »The Gender Pay Gap,« 12.  
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neizmerljiv delež neenakosti v plačah pogosto manjši kot nekaj let kasneje.34 Na 
diskriminacijo kažejo tudi rezultati mnogih sodnih procesov, v katerih je bil sodni postopek 
namenjen razsojanju o diskriminaciji.35 (To so le nekatere metode za neposredno merjenje 
diskriminacije.) 

Kljub temu da je diskriminacijo velikokrat težko neposredno izmeriti ali natančno 
določiti, kakšen delež neenakosti v plačah je posledica diskriminacije, obstajajo močni 
indikatorji, da je diskriminacija še vedno prisotna. 

Zaključek 
V prispevku sem raziskal zgodovino in današnje stanje plačne neenakosti med spoloma v 
ZDA in Evropski uniji. 

Iz zgodovinskega razvoja jasno vidimo, da je v drugi polovici 20. stoletja prišlo do 
velikega napredka pri odpravljanju neenakosti v plačah, kar je posledica splošnega napredka v 
boju proti neenakosti med spoloma. Ženske so v tem obdobju dobivale vse večji dostop do 
visoke izobrazbe in se tekom časa vse bolj vključevale v delovno silo. To pa seveda ne 
pomeni, da smo se spolne pristranskosti popolnoma znebili. 

Način, na katerega je problem plačne neenakosti med spoloma prikazan v medijih in v 
splošnem družbenem diskurzu današnjega časa, je pogosto zavajajoč. Iz samega dejstva, da 
obstaja razlika v plačah med polno zaposlenimi ženskami in moškimi, ni mogoče neposredno 
sklepati o diskriminaciji. Skoraj vse ekonomske raziskave o tej temi, vključno s poročili 
organizacije American Association of University Women, ki se ukvarja prav z diskriminacijo 
žensk, priznavajo različne faktorje, ki jih je potrebno upoštevati, preden lahko govorimo o 
nepojasnjeni neenakosti v plačah. Izmerljivi ekonomski faktorji lahko razložijo več kot 
polovico razlike, o katerih poročajo mediji. Moramo pa se znebiti (sicer zaradi zgodovine 
razumljive) mentalitete, da je diskriminacija glavni vzrok za vsako izmerljivo razliko med 
moškimi in ženskami. 

Večina ekonomistov se tudi strinja, da je diskriminacija eden od faktorjev neenakosti v 
plačah, kljub temu da jo je težko neposredno dokazati in kvantificirati. Jasno je, da moramo 
vsakršni vrsti diskriminacije v današnji družbi ostro nasprotovati. Do dolgoročnega napredka 
bo lahko prišlo na podlagi resničnih podatkov in treznega javnega in akademskega pogovora o 
problematiki. Na takšni podlagi sploh lahko pridemo do zakonskih ali drugih rešitev, ki bodo 
vplivale na dejansko diskriminacijo, ki je nedvomno prisotna. Pristranska predstavitev 
problema, slaba informiranost javnosti in politična obarvanost teme pa, po mojem mnenju, 
škodijo napredku v boju proti diskriminaciji. 
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