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Domen Iljaš

Podoba grške družbe pri Heziodu

Povzetek
Prispevek na kratko obravnava podobo grške družbe 8. stoletja pr. Kr., kakor se nam kaže 

v delih grškega epskega pesnika Hezioda, posebno v didaktičnem epu Dela in dnevi. Sprva 
poskuša nekoliko ovrednotiti avtorja kot zgodovinski vir, v nadaljevanju pa predstavi določene 
aspekte njegovega pogleda na sočasno stvarnost, kakor jih lahko razberemo iz njegove poezije, 
med drugim njegovo ostro kritiko moralnega stanja družbe.

Abstract
The article briefly addresses the image of the Greek society in the 8th century BC, as 

it appears in the works of the Greek epic poet Hesiod, especially in the didactic poem Works 
and Days. Initially it tries to somewhat evaluate the author as a historical source, and in the 
following it presents certain aspects of his view of contemporary reality, as interpreted from 
his poetry, particularly his sharp criticism of the moral state of society.

Ključne besede: Heziod, epika, začetki zgodovinopisja, grška družba, Grčija v 8. stoletju pr. 
Kr.

***
Anton Sovrè izreče glede Hezioda poved malodane cankarjanske manire: »Pesnik izraža 

čvrsto povezanost z zemljo in globoko vernost, pa tudi težkokrvno otožnost človeka, ki mu 
je življenje nasulo vrhano mero križev in težav.«1 V tem je nekako zaobjeto vse, kar velja 
uvodoma omeniti o Heziodu: njegovo, v primerjavi s krogi, v katerih se je gibal Homer, 
nižje poreklo (kot sin bojotskega kmeta srednjeposestnika), njegov doprinos h grški teologiji, 
njegovo opisovanje vsakdanjega (kmečkega) življenja in posebno njegove osebnoizpovedne 
prvine, ki so novost v epski zvrsti in ga tako postavljajo v nasprotje Homerju.2 Gantar v 
spremni študiji svojega prevoda Heziodovih del na podlagi anonimnega spisa Tekmovanje 
med Heziodom in Homerjem povzame konflikt med dvema percepcijama pesništva, ki se nam 
vsiljuje ob njuni primerjavi: »na eni strani estetsko gledanje, ki ga pooseblja Homer, na drugi 
utilitaristično-didaktični nazori, ki najdejo glasnika v Heziodu.«3 Toda očitno se ravno v tem 
duhu ‚uporabne‘ poezije odpre prostor, v katerem pesnik afirmira samega sebe: v proemiju 
k Teogoniji muze same vdahnejo pastirju Heziodu »božanski govor.«4 Velijo mu slaviti »rod 
presrečnih, nesmrtnih bogov«5 – ustvariti Grkom teologijo bo torej prva in njegova poglavitna 
pesniška naloga, naročilo, ki ga je prejel od samih božanskih Muz; in tu glede religije Homerja 
in Hezioda vzporeja ‚oče historiografije‘ Herodot, češ da »sta prva Grka, ki sta Helenom 

1 Sovrè, Stari Grki, 135.
2 Sovrè, Stari Grki, 135; Marinčič, Grška književnost arhaične dobe, 55; Pomeroy, Burstein, Donlan in sod., Ancient 
Greece, 116; Saïd in Trédé, A short history of Greek literature, 15–16.
3 Gantar, »Heziod ter njegov pesniški in miselni svet,« 122–23.
4 Heziod, Teogonija, 31.
5 Heziod, Teogonija, 33. 
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ustvarila teogonijo, dala bogovom imena, porazdelila mednje časti in opravila ter nakazala 
tudi njih zunanjost.«6

Heziod kot zgodovinski vir
Sličnost Homerja in Hezioda v pogledu na religijo kaže, tako pravi Gantar, da sta oba 

črpala iz istih virov ustne tradicije.7 V tem smislu sta oba pomemben zgodovinski vir, saj kažeta 
na verske predstave in navade Grkov v njihovem formativnem obdobju,8 torej v prehodni dobi. 
Vsekakor pa ti viri povedo manj o posameznih obdobjih njunih sodobnosti in manj o grški 
družbi v njunem času. Glede tega, kar bo tudi tema nadaljnjih vrstic tega prispevka, pa je 
dragocen vir drugo Heziodovo delo, Dela in dnevi, ki vsebuje »manj stereotipnega gradiva 
in več individualnih potez.«9 Heziod tudi tu sicer začne z mitologijo (nagovor Muzam, naj 
pojejo hvalnico Zevsu), ki jo prav tako ‚tke‘ skozi celotno zgodbo – pesnitev na primer 
vsebuje Pandorin mit – toda v opisih kmečkega življenja in navodilih za kmetovanje se 
zrcali pesnikov lasten premislek, realistični vpogled v njegov vsakdan in vsakdan njegovih 
sorojakov sodobnikov – iz ‚božje ravni‘ Teogonije se tu, v Delih preseli na bolj človeško 
raven. V Teogoniji so tako Muze tiste, ki mu dajejo pesniško avtoriteto in jamčijo za resničnost 
njegovega izvajanja. V Delih pa se že naslanja na lasten premislek, s precejšnjo zavestjo o 
resničnosti svojih izjav, in z njim ne le svetuje, ampak celo ukazuje; in to ne samo bratu, 
temveč tudi kraljem.10 V tem kontekstu ga kot pomemben pisni zgodovinski vir – do neke mere 
celo prvi (v primerjavi s Homerjem), ki ga lahko vzamemo za precej realističen opis sočasne 
zgodovine – postavimo na sam začetek zgodovinopisja.11

Vendar se tu ne moremo izogniti vprašanju, v kakšni meri stoji Heziod – oz. epsko 
pesništvo na splošno – dejansko (in ne samo simbolično) na začetku zgodovinopisja? Po 
Whitmarshu lahko razloge vidimo že v sami epski zvrsti kot celoti: v opisih preteklih dob, 
rojstva bogov in nazadovanja človeškega rodu – vse to »priča o močni zavesti o razmerju med 
preteklostjo in sedanjostjo.«12 V ohranjenih epih, posebno v Homerjevih Iliadi in Odiseji, ki 
sta relikta večjega cikla junaške epike, prepoznavamo željo, da se izoblikuje »genealogija 
junaških zgodb, začenši z najzgodnejšimi spomini na preteklost.«13 Epika ima torej že sama po 
sebi zgodovinopisne cilje: »Za preživetje Homerjevih in Heziodovih pesnitev, verjetno pa celo 
za njihov nastanek, je bil odločilen širši projekt: izrisati preglednico vsega človeškega časa (ali 

6 Herodot 2.53.
7 Gantar, »Heziod ter njegov pesniški in miselni svet,« 119.
8 Gl. Luthar, Šašel Kos, Grošelj in sod., Zgodovina historične misli, 47.
9 Gantar, »Heziod ter njegov pesniški in miselni svet,« 119.
10 Strauss Clay, »Works and Days: Tracing the Path to Arete,« 72. 
11 Gl. Luthar, Šašel Kos, Grošelj in sod., Zgodovina historične misli, 29–31 in 41–50.
12 Whitmarsh, Starogrška literatura, 54; gl. Luthar, Šašel Kos, Grošelj in sod., Zgodovina historične misli, 42. 
13 Whitmarsh, Starogrška literatura, 54. 
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pa vsaj časa, ki ne sme zatoniti v pozabo, kar pa je seveda nekaj drugega).«14 Vendarle pa ta 
ideja ni nujno samoumevna in tudi teološke genealogije ali mitološke pripovedi, pravzaprav 
‚zgodovine bogov,‘ ter ‚zgodovine človeka,‘ ne velja kar nekritično enačiti – drznili bi si torej 
reči, da doživi sama epika v precejšni meri obrat od mita k zgodovini, kar pri Heziodu, če si 
dovolimo nekoliko posplošiti, vidimo v razliki med ‚božansko‘ Teogonijo in ‚zemeljskimi‘ 
Deli in dnevi. Po uveljavljanju pisave v osmem stoletju je torej zapisovane epov postopoma 
spremenilo njihovo vsebino:

Počasi pa je uvedba pisave vendarle povzročila, da je ep postajal vse bolj zgodovinski; 
postopoma je izgubljal mitično komponento višjega herojsko-božanskega sveta in 
se preoblikoval bolj po meri človeka. Vse manj je bilo nadnaravnega in vse več 
realističnih podrobnosti.15

Zanimiv je tudi Heziodov poskus shematizacije zgodovine človeštva,16 ki poteka izrazito 
linearno, vsaj dokler ne bo prišlo do božjega, Zevsovega posega, ki bo ponovno vzpostavil 
red; in četudi »pri tem vzorcu ne gre za dosledno nazadovanje /…/, je poglavitni namen mita 
ubesediti sestop človeštva iz nekdanje božanske sreče v zdajšnje trpljenje in nemoralo. Med 
preteklostjo in sedanjostjo vlada kompleksno razmerje: po kulturni kontinuiteti sta povezani, 
po kakovosti pa ločeni.«17 Heziod ima torej jasno izoblikovano zgodovinsko zavest. Vrednoti 
tako sedanjost kot preteklost in poskuša vzpostaviti jasno periodizacijo. Predvsem pa se 
preteklost in sedanjost ne zlijeta v neko ‚brezčasno,‘ sinhrono pripoved, ampak se pretekle 
dobe očividno ločujejo od njegove sodobnosti. Ta pa mu ne služi le kot okvir, na katerega bi 
vezal mitološke in legendarne pripovedi; ni le motivacija za pisanje, temveč se zdi, da so tudi 
vse zastranitve tam zaradi nje, da jo podkrepijo, ovrednotijo in umestijo v širši kontekst:

Epika razglablja o daljnih izvorih: rekonstruira jih in poustvarja. Toda čeprav se 
mit o izvoru sklicuje na pradavne dogodke, ima bistveno vlogo tukaj in zdaj. Epika 
izrablja svoj status kot banka kolektivnega kulturnega spomina, da podpira politični 
sistem sedanjosti in – lahko bi rekli da obenem – dramatizira njegove napetosti in 
krize.18

Heziod kot opisovalec stanja svoje sodobnosti
Kakšna pa je dejansko ta njegova osebna realnost, katere prvi opisovalec naj bi bil? Naj 

14 Whitmarsh, Starogrška literatura, 54–55. Ta ‚preglednica,‘ pa je v resnici današnjemu človeku precej shematična: 
prav Heziod je namreč mojster genealogije – človeškega rodu v Katalogu žena in božjega v Teogoniji. »Genealoška 
poezija je za današnji okus resda precej dolgočasna, toda v predpismeni kulturi ima ključno vlogo. Podobno kot seznami 
v Peteroknjižju, kdo ‚se je rodil‘ komu, so ti rodovniki zapis o obdobjih, ki povezujejo ljudstva z njihovo preteklostjo – 
členi v verigi njihove identitete.« (Whitmarsh, Starogrška literatura, 55) Whitmarsh nato navaja poslednjih sedem verzov 
(Heziod, Teogonija, 108–15) Heziodovega nagovora Muzam na začetku Teogonije; pesnik tu napove svoj program, t. j. kaj 
želi, da mu Muze ‚položijo na jezik‘, to pa je opisovanje začetkov in razvoja bogov, zemlje, rek, morja itd. ‚Zgodovina,‘ 
ki jo tako želi zapisati je celostna in linearna: »To mi opevajte, Muze, v olimpskih domovih živeče, / prav od začetka, in 
kaj od vsegà najprej je nastalo!« (Heziod, Teogonija, 114–15). 
15 Luthar, Šašel Kos, Grošelj in sod., Zgodovina historične misli, 31. 
16 Heziod, Dela in dnevi, 109–201.
17 Whitmarsh, Starogrška literatura, 54. 
18 Whitmarsh, Starogrška literatura, 60. 
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tu uvodoma poudarim, na kar opozarja Marinčič,19 da navkljub osebnoizpovednosti njegove 
epike, te ne moremo označiti kot bolj literarne od Homerjeve, temveč gre za značilnost, 
povezano z njegovim družbenim položajem:

Heziod si mora v novih razmerah kot sin malega posestnika avtoriteto ustvariti sam. 
Najde jo v zavzeti prvoosebni reakciji na živo družbeno resničnost. Njegovi verzi 
niso brez umetniških oblik, vendar se s Homerjem ne morejo kosati; v Heziodovih 
pesnitvah namesto lahkotno očarljivih opisov ter vznesenega poveličevanja bojne 
odličnosti in lepote vlada stvarna, oprijemljiva realnost – na človeški strani v podobi 
trdega kmečkega dela, na strani bogov v podobi suhe genealogije.20

Heziod je tako že napol etnolog – njegova poezija ni samo umetnost, ni zbiranje mitološkega 
in spominskega gradiva na opevane pretekle dobe ter njegovo preoblikovanje v ‚svobodno‘ 
umetniško delo, temveč je pisana z izrazito mislijo na realizem in željo po podajanju koristnih 
nasvetov in posebno moralnem izoblikovanju bralca – ne le svojega goljufivega brata Persesa, 
temveč celotnega občinstva svoje dobe, na katero gleda Heziod zelo pesimistično: »zasnova 
pesnitve prerašča ‚pouk bratu‘; Persesova goljufija je s tega stališča samo indic družbene krize, 
pesnik pa nagovarja vse njene akterje.«21 Pesnik je tako prvoosebni,22 govori iz lastne izkušnje, 
a se navezuje na celotno stanje družbe in ves njegov realizem je navsezadnje v službi izboljšanja 
le-te. Njegovo ‚zgodovinopisje‘ je tako osebno motivirano, usmerjeno v daljno preteklost (kot 
Homer), kakor tudi v njegovo sodobnost: anahronistično rečeno, je angažirano. Četudi bi se 
nam torej sprva zdelo, da je pesnikova poglavitna motivacija za pisanje misel na pravdo z 
bratom, bi bila to vsekakor pretirana poenostavitev: »Pesnik presega svoj ozki osebni interes, 
vseskozi ima pred očmi stisko grškega kmeta nasploh in koristi širše skupnost.«23 Tistega 
kmeta, ki ga je v tem času pestila vedno močnejša polis in v njej vladajoča aristokracija, ki si 
je prisvajala zemljo revnejših slojev ter po drugi strani prenaseljenost in delitev posesti,24 ki 
je bila eden od razlogov za kolonizacijo (procesa v katerega je bil, neuspešno, vključen tudi 
Heziodov oče). Heziod se na podlagi svoje družinske in osebne situacije teh problemov torej 
dodobra zaveda in želi v okviru svoje umetnosti, daru Muz, ponuditi svoj odgovor.

Heziod kot moralni prenovitelj družbe
Le-ta, podan v Delih in dnevih, pa ni upor vladajočim slojem, temveč moralno 

preoblikovanje družbe: pravičnost, ki mora prevevati družbene odnose, posebno pa jo morajo 
upoštevati vladarji, je torej pravi odgovor na vse večjo stisko nižjih slojev. Do vladajočih slojev 
ni prav nič prizanesljiv, prav nič ne varčuje z besedo, kaj šele, da bi jim pel tak ‚panegirik‘ 
kot v Teogoniji.25 Proti njim, ki so se pustili podkupiti njegovemu bratu in ga tako opeharili za 

19 Marinčič, Grška književnost arhaične dobe, 56.
20 Marinčič, Grška književnost arhaične dobe, 56.
21 Marinčič, Grška književnost arhaične dobe, 60.
22 Kot rečeno je v Teogoniji (Heziod, Teogonija, 22–34) celo prvi, ki spregovori o sebi. 
23 Gantar, »Heziod ter njegov pesniški in miselni svet,« 127. 
24 Gl. Bratož, Grška zgodovina, 68–71; Gantar, »Heziod ter njegov pesniški in miselni svet,« 127–129; Pomeroy, 
Burstein, Donlan in sod., Ancient Greece, 111–16.
25 Heziod, Teogonija, 81–96.
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dediščino, nastopi s kar najostrejšimi besedami:26

Vi pa, o kralji sodniki, si tudi sami to pravičnost 
k srcu vzemite! Zakaj nesmrtni prebivajo blizu, 
sredi med nami, in vidijo vse, če kdo krivo razsoja, 
bližnjemu brez strahu pred bogovi nesrečo povzroča. 
Trideset tisoč jih biva na zemlji, bogati rednici, 
Zevsa nesmrtnih čuvarjev; le-ti nad zemljani bedijo, 
branijo njih pravice in vidijo dela zločinska, 
v rahle meglice odeti sprehajajo širom sveta se. 
Mislite tudi na Zevsovo hčerko, deviško Pravičnost, 
slavno, čaščeno od vseh bogov, ki živé na Olimpu! 
Kadar jo kdo s hudobnostjo svojo razžali in rani, 
ona takoj se usede h Kroníonu, Zevsu očetu,
misli krivične ljudi mu potoži; in ljudstvo plačuje
svojih vladarjev neumnost, ki snujejo bedno pogubo, 
krive razsodbe izrekajo, pota pravice zgrešijo. 
To si k srcu vzemite in svoje besede zravnajte, 
kralji pohlepni darov, in krive razsodbe pustite! 
Sebi le húdo naklepa, kdor drugemu húdo naklepa, 
zloben načrt je najslabši za tistega, kdor ga zasnuje, 
Božje oko vse vidi, vse ve, in ako le hoče, 
videlo tudi bo to, ne more mu skrito ostati, 
kakšno veljavo ima pravica za mestnim obzidjem. 
Danes, ta hip, naj neham na svetu pravično živeti, 
jaz in moj sin – ne splača nikomur se biti pravičen, 
ako krivičnež prejel res večji bo delež pravice!27

Nepravičnost, pohlepnost vladarjev torej žali predvsem bogove – je tista lastnost, ki 
ruši družbeni mir, saj uniči odnose med ljudmi in z bogovi. Evnomija je tako odvisna od 
pravičnosti, od morale vseh slojev pa je odvisno, kako dobro bo polis funkcionirala in kakšno 
naklonjenost bo prejemala z Olimpa: »Vzporedno s predstavo o vladarju pa Heziod prevrednoti 
tudi tradicionalno (homersko) predstavo o Zevsu kot vladarju bogov in ljudi: Heziodov Zevs 
ni več brezskrben olimpski aristokrat, temveč zaščitnik pravičnosti, oče boginje Dike (Δίκη, 

26 Luthar, Šašel Kos, Grošelj in sod., Zgodovina historične misli, 43–44; Whitmarsh, Starogrška literatura, 67.
27 Heziod, Dela in dnevi, 248–72.
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pravica).«28 Zanimiv, četudi strogo shematičen, premislek ravno okoli tega pojma razvije 
Meikins Wood – nastanek Iliade in Odiseje izrazito dojema kot politično reakcijo plemstva na 
družbene spremembe,29 kot posledico postopne izgube oblasti in vpliva na račun nižjih slojev. 
V kontekstu tega analizira premene, ki jih v tistem, formativnem obdobju doživlja pojem 
pravičnosti (δίκη) v epski poeziji – izpostavi, da »predstave o pravičnosti kot etični normi pri 
Homerju ne bomo našli. Beseda díke se resda nekajkrat pojavi v Odiseji, a zvečine kot moralno 
nevtralen izraz, ki opisuje značilno obnašanje ali značaj – ‚kako stojijo stvari.‘«30 Meso po díke 
odstopa od kosti, pes se dobrika gospodarju. Tudi v redkih primerih, ko nastopa v moralnih 
kontekstih, gre za kršitev pravil vedenja, aristokratskega kodeksa, in ne načel pravičnosti – taki 
so denimo Penelopini nadležni snubci. Heziod pa poda popolnoma drugačno poanto:

Njegova pesnitev Dela in dnevi ni zgolj zbirka kmetovalskih podatkov in moralnih 
nasvetov, ampak tudi dolga pesniška tirada o usodi garaških kmetov in o krivicah, 
ki jim jih prizadeva pohlepna gospoda. V tem kontekstu se díke pojavi v podobi 
boginje, ki sedi na Zevsovi desnici. O njej nam Heziod pove, da opazuje in presoja 
kralje, ‚lačne‘ ali ‚pohlepne darov‘, ki zlorabljajo svoje sodne pristojnosti za to, 
da s ‚krivimi‘ razsodbami izkoriščajo kmete. Toda kot opozori Heziod, bo díke že 
poskrbela, da bodo krivični kralji dobili, kar jim gre. Seveda ne poziva h kmečkemu 
uporu, vsekakor pa počne nekaj, kar je po pojmovni plati zelo pomembno: prikazuje 
namreč pojem pravičnosti, ločene od sodne oblasti kraljev, standard, ob katerem 
moremo in tudi moramo presojati njih same in njihove razsodbe. Od Homerjevih 
utečenih, nikoli spodbijanih aristokratskih razmer se skoraj ne bi mogel bolj 
oddaljiti.31

Heziod torej pokaže, da je pravica moralna vrednota, ki je neodvisna od oblasti, od 
družbenega statusa in da pripada vsem, da si jo torej vsi zaslužijo enako. Ne gre tako samo za 
razliko v izrazju, ne gre le za to, da bi díke pod Heziodom dobila nove pomene, temveč gre za 
daljnosežno premeno v gledišču na družbo, odnose v njej in njene vrednote:

28 Marinčič, Grška književnost arhaične dobe, 62. To pa vsekakor nima le etičnih implikacij, ampak tudi teološke – s 
Heziodom se torej radikalno spremeni pojem grškega boga, ki postane moralno popolnejši zgled, njegov karakter pa ni 
več tako izrazito antropomorfen, z vsemi slabimi lastnostmi vred. Tako v »nasprotju s Homerjem najdemo pri Heziodu, 
ki izvira iz kmečkega okolja, pristnejše versko občutje. Bogovi pri njem nikoli niso komične osebe kot pri Homerju, 
Zevsu pa še sploh izkazuje izredno čaščenje; njegova končna zmaga je vrhunec zgodovine bogov.« (Luthar, Šašel Kos, 
Grošelj in sod., Zgodovina historične misli, 46) Nenazadnje pa dejstvo, kako zelo je to versko čustvo povezno s kmečkim 
okoljem, ne more biti prav presenetljivo: »Môli k podzemnemu Zevsu in Démetri môli častiti, / naj dozori ti klasje obilno 
in težko na njivi, / môli, še preden začneš z oranjem, takoj ko poprimeš / pluga ročaj v rokó in z ostnom se hrbta dotakneš 
/ vola, ki vleče ti plug.« (Heziod, Dela in dnevi, 465–69) Kmečki človek, izpostavljen naravnim nesrečam, vojni, lakoti, 
se je v upanju vsekakor obračal na bogove s popolnoma ‚banalnimi,‘ vsakdanjimi prošnjami – gotovo ima tudi ta oblika 
pobožnosti svojo vlogo pri prej omenjeni spremembi bogovskega karakterja: bog, ki je moralno dobra in pravična oseba, 
je očividno bolj vreden zaupanja, da ‚garaškemu‘ kmetu ne bo odrekel obilne letine, ki mu zaradi njegovega truda ‚po 
pravici‘ pripada, kot muhavi in samovoljni ‚olimpski aristokrat.‘ Heziod se nam tako kaže ne le kot predragocen vir za 
grški mitološki svet (s svojo Teogonijo), temveč v Delih tudi kot vsaj enako, če ne še bolj pomemben vir za razumevanje 
zgodovine grške religiozne prakse: če lahko tako verske nazore višjih slojev opazujemo pri Homerju, nam Heziod odpre 
vrata v svet množične, ljudske pobožnosti – ali celo tudi, nepobožnosti: »Če pa kdaj prideš na kraj, ker zažigajo svete 
daritve, / norcev ne brij iz skrivnosti, ker bog se strašnó bo razjézil!« (Heziod, Dela in dnevi, 755–56).
29 Meiksins Wood, Od državljanov do gospode, 61.
30 Meiksins Wood, Od državljanov do gospode, 61.
31 Meiksins Wood, Od državljanov do gospode, 62–63. 



9

Podoba grške družbe pri Heziodu

Razlika med Homerjem in Heziodom ni zgolj pojmovna, ampak tudi družbena, saj 
prvi idealizira neproblematiziran vladajoči sloj, katerega vrednote in sodbe veljajo 
za univerzalne norme, medtem ko drugi govori v imenu razcepljene skupnosti, v 
kateri se nad družbenimi normami in avtoriteto vodilnih slojev priznano lomijo 
kopja. O vprašanjih, ki jih tu zastavlja poezija, se bodo razmahnile kompleksne in 
abstraktne razprave, ki bodo vse pogosteje imele pisno obliko, sad pa bodo obrodile 
v filozofskem diskurzu petega in četrtega stoletja pr. n. št., še zlasti v demokratičnih 
Atenah. Sistematične preiskave, kakršne so Grki namenili že naravni ureditvi, 
bodo prenesli še na moralna pravila in politične ukrepe. Díke bo iz Homerjeve 
in Heziodove poezije prešla v nadrobne filozofske spekulacije o pravičnosti ali 
dikaiosýne v Platonovi Državi, kajti nasprotniki demokracije (s Platonom na čelu) 
se niso več mogli zanašati na izročilo, temveč so morali zgraditi svojo obrambo 
družbene hierarhije na povsem novih temeljih.32

Heziod tako po Meikins Wood ne stoji samo na začetku grškega zgodovinopisja, ampak 
je njegov premislek tudi pomembno vplival na razvoj grške filozofske misli, posebno na 
usmeritev le-te k vprašanjem etike.33 Navsezadnje pa lahko ta premik k etiki nižjih slojev pri 
Heziodu zasledujemo že znotraj njegovega opusa: »Tak pristop je zelo oddaljen od Teogonije 
in tudi od Homerja, ki postavlja v ospredje plemiče in ne poudarja potrebe po splošni etiki.«34 
Heziod vsekakor ni bil prvi, ki bi pisal poezijo v takem slogu (v obliki nagovora) in s to 
moralizirajočo vsebino.35 Zgled je iskal v bližnjevzhodni modrostni literaturi36 z značilnimi 
pregovori in nagovori k pravičnosti. Bil pa je prvi, ki je ta slog ponudil domačemu bralstvu, 
pri čemer je snov zanj črpal iz osebnih in kolektivnih izkušenj grškega kmetstva na začetku 
arhaične dobe ter najverjetneje tudi iz korpusa ljudskih pregovorov in modrosti.37

V središču njegove ‚praktične‘ etike38 pa je poziv k marljivosti in delu. To je v tesni 
zvezi z njegovim pozivom k pravičnosti: »Eno raste iz drugega: treba je delati, treba je trdo 
in marljivo delati, da ostane pošten in pravičen. Delo je temelj pravičnosti, pravičnost pa 
poroštvo družbene blaginje.«39 Delo je za Hezioda torej najvišja moralna vrednota – to, kar je 

32 Meiksins Wood, Od državljanov do gospode, 63.
33 Hezioda med temeljne vire za nastanek filozofije uvršča tudi Reale v svojem pregledu antične filozofije – poudari 
njegov pomen za izoblikovanje grškega mitičnega sveta (posebno Teogonijo), predvsem pa njegov doprinos k teogonični 
kozmologiji, ki jo dojema za nedvomno predhodnico filozofske kozmologije, četudi izpostavi bistvene ločnice v metodi, 
pa tudi nezmožnost Teogonije opredeliti temeljno počelo vsega. Kar po Realeju torej ločuje Hezioda in zgodnjo filozofijo, 
je središčno mesto, ki jo razum in lógos dobita v slednji. (Reale, Zgodovina antične filozofije, zv. I, 39–41). Pierre Hadot 
pa Heziodu pripisuje predvsem veliko vlogo pri oblikovanju pojma sophía – poudari, da Heziod vzporeja modrost pesnika 
in modrost kralja, v govoru obeh pa vidi dar muz: »Tu se že pojavlja za antiko temeljna ideja o psihagogični vrednosti 
diskurza in poglavitnem pomenu govora.« (Hadot, Kaj je antična filozofija?, 33). O pomenu ‚glasu muz‘ za kralje in 
pesnike gl. tudi Whitmarsh, Starogrška literatura, 59–60. Glede Heziodovega odmeva v Platonovi filozofiji gl. Boys-
Stones in Haubold, ur., Plato and Hesiod. 
34 Luthar, Šašel Kos, Grošelj in sod., Zgodovina historične misli, 44.
35 Marinčič, Grška književnost arhaične dobe, 60; Pomeroy, Burstein, Donlan in sod., Ancient Greece, 116; Saïd in Trédé, 
A short history of Greek literature, 18; Gantar, »Heziod ter njegov pesniški in miselni svet,« 134–138.
36 Strauss Clay, »Works and Days: Tracing the Path to Arete,« 71.
37 Gl. Walcot, Hesiod and the Near East, 80–103; Litchfield West, The east face of Helicon, 276–333. 
38 Glede Heziodove etike gl. Reale, Zgodovina antične filozofije, zv. I, 172. 
39 Gantar, »Heziod ter njegov pesniški in miselni svet,« 130.
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homerskim junakom tuje, sedaj nadomesti hrabrost na bojišču. Z njim lahko tudi kmet pridobi 
tiste tri dobrine, ki so jih homerski junaki lahko prejeli le v boju: bogastvo, naklonjenost bogov 
in slavo.40 Kakor so torej čutili Homerjevi aristokrati v šlemih klic dolžnosti v boj, tako jo 
mora k opravilom čutiti Heziodov kmetovalec:

Z delom ljudje postanejo čred premožni lastniki,
z delom postanejo mnogo bolj všeč nesmrtnim bogovom,
všeč ljudem, ki v dnu duše mrzíjo brezdelne lenobe.
Delo ni nikdar sramota; brezdelje prinaša sramoto.
Če boš le delal marljivo, lenuh ti bo kmalu zavidal
tvoje bogastvo; z bogastvom krepost in slava se druži.
V tvoji sedanji usodi je delati daleč najboljše.
Svoje lahkotno srce od tujega imetja odvrni,
k delu se vrni, da kruh si pridelaš, kot jaz ti svetújem!
Sram neumesten ubira stopinje za revnim človekom
(sram lahko včasih ljudem koristi, a včasih jim škodi),
z revščino druži se sram, bogastvo se druži s pogumom.41

Sramota torej tu ni bojazljivost in izogibanje bojišču, temveč brezdelje, lenoba. Delo 
je tista vrednota, ki bo povedla Heziodov svet iz moralne krize, ki bo njegovemu bratu 
vrnila krepost, ki bo kmetu nakopičila premoženje in ponovno, kakor pravičnost, pridobila 
naklonjenost bogov – ti se tu ponovno pokažejo kot varuhi prave morale. Poziv k delu je 
resnična noviteta Heziodove pesnitve: »Delo je tista dominantna ideja, ki preveva celotno 
pesnitev, kot razberemo že iz naslova. V pesnitvi Dela in dnevi je Heziod zapel najveličastnejšo 
himno človeškemu delu, ker jih poznamo iz antike.«42

Toda odnos do dela ni edina razlika med aristokratskimi sloji homerske družbe in nižjim 
slojem Heziodovih Del: pri Homerju in Heziodu se glede poroke in statusa žensk slika povsem 
drugačen odnos. V višjih slojih je bila poroka način vzpostavljanja zavezništev med plemiškimi 
rodbinami; snubci so pogosto tekmovali za roko primerne neveste – kot je to najlepše vidno 
na primeru Odisejeve soproge Penelope – in slednje so, navkljub svoji vlogi, ki je bila 
omejena predvsem na vodenje gospodinjstva v palači, vseeno uživale precejšnje spoštovanje 
in naklonjenost moških. Heziod nam pri nižjih slojih kaže nekoliko drugačne premisleke:43

V času primernem ženó si poišči, domov jo pripelji,
kadar dopolnil si trideset let, ne dosti popreje,
tudi ne dosti pozneje, ker to so leta ženitve!
Ženska pa štiri naj leta cvetè, a v petem moží se!
Vzemi deklè, da čednih navad lahko naučiš jo,
takšno najrajši, ki blizu stanuje, a prej si jo dobro,
dobro oglej, da ne boš sosedu v posmeh se oženil!
Boljšega ni za moža dobitka, kot dobra je žena,
kakor ni hujšega zla za moža, kot slaba je žena,

40 Gantar, »Heziod ter njegov pesniški in miselni svet,« 129; Pomeroy, Burstein, Donlan in sod., Ancient Greece, 118.
41 Heziod, Dela in dnevi, 308–19.
42 Gantar, »Heziod ter njegov pesniški in miselni svet,« 129.
43 Pomeroy, Burstein, Donlan in sod., Ancient Greece, 118; Whitmarsh, Starogrška literatura, 67. 
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sneda požrešna; naj mož še tak krepak korenjak je,
ta ga brez ognja požge, prezgodnjo mu starost nakoplje.44

Ženo je treba torej dobrih navad naučiti, paziti je treba, da ne bo nad hišo prinesla 
posmeha in da ne bo izpraznila kašč.45 Vidimo, kako je bila mizoginija med nižjimi sloji v 
Grčiji arhaične dobe razširjena – in Heziod tudi za to prepričanje najde mitološki vir: bila je 
kakopak ženska, Pandora, tista, ki je na svet prinesla vso zlo.46 A ne samo pri ženi, podobno 
previden mora biti človek tudi pri otrocih:

Sina edinca imej, da za tabo imetje prevzel bo –
vse bo pri hiši ostalo in tvoje bogastvo bo raslo –,
on naj na starost, ob smrti, pusti spet sina edinca!
Zevs tudi več otrokom lahko nakloni blaginjo:
več jih je, več pri delu je rok in večji pridelek.47

Jasno je tukaj razviden pesnikov strah pred delitvijo srednjih kmetij na manjše posesti, 
toda tudi v nezaželeni situaciji zna podati koristen nasvet: bo pa pač v družini več delavnih 
rok.48 Heziod sočloveka v kmetijstvu dojema torej v precejšnji meri skozi prizmo uporabnosti 
in koristnosti: pa najsi gre za ženo, sužnja49 ali otroka – kot varčen, preudaren in tradicionalen 
gospodar, kakršen se želi pokazati, mora tudi to vzeti v obzir.50

Heziod torej, kot že rečeno, v resnici ni ‚razsvetljeni‘ reformator morale, napredni 
izumitelj načel ‚krasnega novega sveta,‘ ni marksistični revolucionar ante litteram51 ali 
premišljeni pisec zakonov kot Solon – pravzaprav je ravno nasprotno:52 iz njegovih verzov 
veje duh ‚klenega‘, konservativnega bojotijskega kmeta, ki jadikuje nad nemoralnostjo nove 
dobe, zaupa v moralno dobre bogove, ki bodo kaznovali krivico in nagradili pravičnost, ter si 
želi mirnega, pravičnega življenja, z nogami trdno na svoji zemlji in z rokami v njej – podoba 
družbe, ki nam jo slika, je v bistvu podoba ob njenem koncu in tako Heziod ni le glasnik svoje 
sodobnosti, temveč predvsem usodnih sprememb, ki jih ta doživlja. Njegov poziv je v bistvu 
poziv posamezniku in ne polis – in to v eri, ki je šla ravno nasprotno pot; in v tem je pravzaprav 
zastarel in povožen od časa:

Heziodova beseda torej ni bila usmerjena k rušenju obstoječega in k izgradnji 
novega družbenega reda, temveč k etičnem izboljšanju in izgradnji novega človeka: 

44 Heziod, Dela in dnevi, 695–705.
45 Gl. Heziod, Dela in dnevi, 373–7.
46 »Ženska z rokó je z vrča veliki pokrov odpahníla, / stresla vsebino iz njega, ljudem nakopala tegobe.« (Heziod, Dela 
in dnevi, 94–95).
47 Heziod, Dela in dnevi, 376–80.
48 Gl. Gantar, »Heziod ter njegov pesniški in miselni svet,« 128. 
49 »A kadar vse žito, / kar ga je treba za hrano, bo varno doma, si poišči / hlapca, ki ni oženjen, in deklo, ki nima otroka, / 
to ti svetújem: če dekla doji, so z njo le težave.« (Heziod, Dela in dnevi, 600–3) Heziodovi ‚ekonomski logiki‘ nenazadnje 
ne ubeži niti pes: »Vzemi si psa, ki ima ostre zobe, in dobro ga hrani, / če si želiš, da ne bi kdaj tat imetja ti kradel!« 
(Heziod, Dela in dnevi, 604–5).
50 Pomeroy, Burstein, Donlan in sod., Ancient Greece, 119.
51 »Z nizkimi se ne pajdaši, z mogočnimi pa ne prepiraj!« (Heziod, Dela in dnevi, 716).
52 Gl. Pomeroy, Burstein, Donlan in sod., Ancient Greece, 120.
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poboljša naj se brat Perzes, poboljšajo naj se kralji, poboljša naj se vsak posameznik, 
pa bo svet kot celota boljši in lepši!53
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Izpovednost Šempetrske nekropole o njenih lastnikih

Povzetek
V tem članku je predstavljen del raziskave magistrske naloge, ki se ukvarja s pomenom 

in izpovedno vrednostjo antične Šempetrske nekropole v današnjem času. Spomeniki so bili 
last uglednih družin bivšega noriškega vodilnega sloja keltske družbe, ki se je v novem času 
rimske vlade od Klavdijeve ureditve province Noricum okoli leta 45 uspešno prilagodila novim 
razmeram. V članku so analizirani izpovedni elementi šempetrskih spomenikov, ki nam nudijo 
smiselne predpostavke o: (1) Socio-ekonomskem položaju lastnikov, (2) izgledu lastnikov, (3) 
morebitnem sorodstvu med njimi in (4) njihovem strahu pred smrtjo.

Abstract
This paper is a part of a master’s thesis research about the significance and the expressive 

value of the Šempeter necropolis in this day and age. The monuments belonged to renowned 
families of the former Noric leading part of the Celtic society, which in the time of the new 
roman government from Claudius’ regulation of the Noricum province around 45 AD, has 
successfully adapted to the new circumstances. This paper analyses the expressive elements of 
the Šempeter monuments, which lead to conclusions about: (1) The socio-economic position 
of the owners, (2) their appearance, (3) the relations between the families and (4) their fear of 
death.

Ključne besede: Antična zgodovina, izpovedni elementi, zgodovinski spomeniki, rimska 
nagrobna arhitektura, socialna in kulturna zgodovina.

***

Uvod
Za rimski spomenik velja vsak kraj, kjer je moč ugotoviti nekaj povezanih podatkov o 

rimskem času, in vsak predmet, ki nam take podatke daje. Največkrat so ti spomeniki ostanki 
stavb, opeke različnih velikosti in oblik, včasih dobro ohranjena vsa konstrukcija stavb s 
kanalizacijo in grelnimi jaški, s pragi in stopnicami, ali pa ruševine zgornjih delov stavb, v 
katerih je moč najti celo drobce okenskih šip. Skoraj enako številni kot sledovi stavb so sledovi 
grobišč. Le-ti so morda še privlačnejši, saj najdemo mnogokrat predmete cele, kot jih je davna 
šega pobožno priložila pokojniku v grob – hrano in pijačo, dišavo in svetlobo, kot popotnico 
v večnost. Tudi ti sledovi so pri nas zelo različno ohranjeni in se pokažejo na različne načine. 
Včasih jih je moč spoznati le kot plasti pepela žganih grobov in neznatnih drobcev predmetov 
iz vsakdanje rabe, drobcev, ki nam edini povedo, da so to grobovi iz rimskega časa. Nekatera 
odkritja obsegajo zidane, poslikane grobnice in nasute gomile, celo kose monumentalnih 
grobnic, ki pa jih je možno dopolniti le v mislih. Najvrednejše tovrstno odkritje na Slovenskem 
pa je bilo nedvomno odkritje kosov monumentalnih marmornih grobnic v Šempetru v Savinjski 
dolini, ki so bili tako dobro ohranjeni, da jih je bilo moč ponovno sestaviti na njihovem 
prvotnem mestu in v prvotnem izgledu.1

1 Curk, Rimljani na Slovenskem, 15–16.
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Antična nekropola v Šempetru v Savinjski dolini sodi med najvišje ovrednotene 
umetniške spomenike antike v Sloveniji. Spomenik obsega prezentirano rimskodobno grobišče 
iz časa od 1. do 3. st. n. št. ter prostor z visokim arheološkim potencialom v neposredni okolici. 
Grobišče je ležalo ob rimski cesti Emona – Celeia, ob kateri so se na obeh straneh vrstile 
grobne edikule, ograjene grobne parcele in preprostejši žarni pokopi s pridatki. Spomenik sodi 
tudi med najbolje ohranjena dela noriško–panonske plastike, na kateri so dobro razvidni napisi 
ter mitološke upodobitve, kar je nedvomno izjemnega mednarodnega pomena. Spomeniki pa 
so bili last uglednih družin bivšega noriškega vodilnega sloja keltske družbe, ki se je v novem 
času rimske vlade od Klavdijeve ureditve province Noricum okoli leta 45 uspešno prilagodila 
novim razmeram. Zato bo v tej razpravi predstavljen del raziskave magistrske naloge, kjer je 
izpostavljena izpovednost šempetrskih nagrobnih spomenikov iz socialno-kulturnega vidika 
njihovih lastnikov, in sicer so na podlagi izpovednih elementov grobnic predstavljena sklepanja 
o socialno-ekonomskem položaju pokojnih, o njihovem izgledu, sorodstvu, njihovem izvoru 
ter njihovem vseprisotnem strahu pred smrtjo.

Glavne karakteristike rekonstruiranih šempetrskih spomenikov
Najdenih spomenikov v Šempetrski nekropoli je bilo veliko, a le nekaj jih je bilo dobro 

ohranjenih in možnih rekonstrukcije. Za to sem se osredotočila zgolj na obravnavo petih 
spomenikov, za katere je bilo možno identificirati njihove lastnike, čas nastanka, in ki so 
danes rekonstruirani na prvotnem mestu grobišča. To so naslednji spomeniki (po kronološkem 
zaporedju): (1) Vindonijev spomenik, (2) spomenik Ennijcev, (3) spomenik Spektatijev-
Priskianov, (4) spomenik Spektatijev-Sekundinov in (5) spomenik Statutijev-Sekundianov.

Vsi spomeniki in ograja grobišča so klesani iz pohorskega marmorja, iz kamnolomov 
Hudinja pri Vitanju. Ni znano, koliko so bili pri kamnolomih udeleženi kot lastniki tudi ljudje 
Šempetra. Tudi ni znano, kako so funkcionarji in drugi ljudje iz Celeje dobivali pohorski marmor 
in kje so bile klesarske delavnice potem, ko so bili bloki v samem kamnolomu grobo obklesani 
in pripravljeni za dokončno obdelavo. Seveda pa smemo do določene mere domnevati, da 
so bile delavnice za celejanski prostor v sami Celeji, kot so bile podobne delavnice z drugim 
marmorjem v Flaviji Solvi, prav tako v Noriku, in v panonski Petovioni.2

Med najstarejše grobnice v Šempetru spada Vindonijeva, katere okvirna datacija obsega 
konec prvega stoletja (pozna flavijska doba in doba Trajana). Višina celotne grobnice je 443,55 
cm.3 Na sprednji strani pepelnice je eden najlepših reliefov v Šempetru – prizor s Heraklejem, 
ki vodi Alkesto iz podzemlja.4 Napis na prekladi5 nam pove, da je Gaj Vindonij Sukces, edil6 
Klavdijeve Celeje, postavil (spomenik) sebi in Juliji, Sekstovi hčeri, najzvestejši ženi, stari 
petdeset let (ko je umrla). Po vsej verjetnosti je z družino stanoval na svojem posestvu v 

2 Za analizo pohorskega marmorja iz kamnolomov na Pohorju, za ostale kamnolome v Noriku in Panoniji ter splošno za 
produkcijo kamnolomov in izdelkov temeljnega študija: Djurić, Noriško-panonska proizvodnja nagrobnih spomenikov in 
trgovina z marmornimi izdelki.
3 Kastelic, Simbolika mitov na rimskih nagrobnih spomenikih, 212.
4 Kolšek Šempetrska nekropola, 6–8.
5 ILJ 377 + 375: D(is) M(anibus). C(aius) Vindonius / Successus / aed(ilis) Cl(audiae) Cel(eiae) / fec(it) sibi et / Iuliae 
Sex(ti) fil(iae) / Ingenuae uxori / fidelissimae an(norum) L.
6 Upravitelj notranjih zadev in gradenj.
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Šempetru, kjer je bil tudi pokopan. Ker Vindonij po imenu sodeč ni bil latinskega izvora,7 
je možno, da mu je prav poroka z Rimljanko Julijo pomagala, da je kmalu po rimski zasedbi 
postal član mestne uprave.8 Na desnem in levem stranskem polju sta upodobljena pisar in 
spletična.

Naslednji spomenik Ennijcev ni najvišji, ker je visok le 561,83 cm,9 pač pa je po 
kompoziciji in umetniški izdelavi najlepši. Sestavljen je iz dveh stopnic in podnožja ter grobne 
skrinje za pepel pokojnikov, nad katero se dviga baldahin z reliefi umrlih. Stene grobne skrinje 
za pepel so bile izpolnjene z reliefi, zadnja stena pa je bila brez njih. Prednja stena ima v 
reliefu upodobljeno Evropo na biku. Spodaj je morska površina, na kateri plava delfin. Čez 
to morsko gladino hiti proti desnemu robu vzpenjajoči se bik, na njem sedi mlada žena z 
vihrajočo obleko. Gornji rob bogato profiliranega okvira tvori na desni in levi strani spodaj 
odprt pravokotnik, v katerem stoji bogu Zevsu posvečena ptica, orel na strelah. V sredini je 
namesto loka ostri kot. Nad pepelnico je preklada, nad njo tabula ansata10 z napisom.11

Grobnica Spektatijev-Priskianov je najvišja grobnica v Šempetru, ki je brez akroterijev 
visoka 827,96 cm.12 Zgrajena je na istem principu kakor večina šempetrskih grobnic. Njene tri 
stene so izpolnjene z reliefi iz mitologije. Trije kipi pokojnikov, ki jih omenjajo ustrezni napisi, 
so pod bogato ornamentiranim baldahinom, ki se konča z dvokapno streho. Reliefi te grobne 
skrinje predstavljajo dogodke iz mita o Ifigeniji. Severovzhodni vogalni kos predstavlja zimo 
kot golega mladeniča, odetega samo v volčjo kožo. Koraka proti poškodovanemu robu in 
nosi v navzdol viseči desnici mrtvega zajca, na lovski palici mu visi čez levo ramo dvoje 
rib. Na sprednjem vogalu je relief, ki predstavlja jesen. Gol mladenič nosi na rami košaro, 
polno grozdja. Glavo ima ovenčano z vinsko trto, okrog leve navzdol viseče roke, v kateri 
drži nož za rezanje grozdja, ima ovito živalsko kožo z velikimi šapami in kremplji. Prednja 
stran istega kosa pa predstavlja Poluksa, zavetnika mornarjev in popotnih ljudi. Gola moška 
figura vodi konja za uzdo. Na glavi ima šilasto kapo, plašč ima deloma ovit okoli levice. Kot 
orožje ima v levici navzdol obrnjeno sulico, meč pa mu visi ob levem boku. Med spodnjim 
in zgornjim poljem pepélnice je spredaj v profiliranem okviru glavni napis.13 Tip grobnice je 
konstrukcijsko svojevrsten, kar pa lahko pripišemo poenostavljenim shemam in konceptom 
pozne antike ter čisto novim težnjam, ki se začnejo uveljavljati v poznoantičnem obdobju. 
Spomenik je J. Klemenc namreč datiral v začetek 3. stol.14

Popolnoma zadaj za razkošnimi in visokimi grobnicami se skriva skromneje okrašena 

7 Ime Vindonij bi lahko imelo izvor iz Galije in se pojavlja predvsem pri srednjih in nižjih slojih družbe. Šašel, Opera 
Selecta, 44–53
8 Kolšek, Šempetrska nekropola, 9.
9 Kastelic, Simbolika mitov na rimskih nagrobnih spomenikih, 213–214.
10 Tabula ansata – v kamen vklesan okvir za napis s prirezanima koncema, kar naj bi fiktivno ponazarjalo bronasto, na 
kamen pritrjeno napisno ploščo.
11 ILJ 370: Q(uintus) Ennius Liberalis et Ennia / Oppidiana fe(erunt) sibi et Kalendinae f(iliae) an(norum) XVII. / Et 
Vitulo fil(io) an(norum) XXX. V drugi vrsti napisa je ime Kalendina klesano z začetno črko K (namesto C), kar je redko. 
Tretja vrsta napisa je bila dodana kasneje.
12 Kastelic, Simbolika mitov na rimskih nagrobnih spomenikih, 214–215.
13 ILJ 372: C(aio) Spectatio C(ai) fil(io) Cla(udia tribu) / Prisciano II vir(o) i(ure) d(icundo) [an(norum) XL]V / C(aius) 
Spectatius Finitus [II vir] / i(ure) d(icundo) Cl(audiae) Cel(eiae) pater [infelicis]/simus fecit ..........] / [...] matu [..........]/
[ -----]
14 Klemenc, Rimske izkopanine v Šempetru, 12.
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grobna kapelica. Na videz je neugledna in po svoji zunanji obliki popolnoma drugačna kakor 
grobnice, ki so značilne za šempetrsko grobišče. Grobnica Sekundinov je podobna pompejskim 
grobnim kapelicam, tako po svoji velikosti kakor tudi po svoji zunanji obliki.15 Spada v tretje 
stoletje, morda še v dobo Aleksandra Severa. Visoka je 467,5 cm. V spodnjem delu je prvi 
napis, v dokaj nedosledni, neklasični sintaksi, ki se ni ohranil v celoti, vendar ga je bilo možno 
izpolniti.16 V niši upodobljeno doprsje moža na desni ni ohranjeno, je pa doprsje žene na levi 
in manjše doprsje sina na sredini. Drugih v napisu omenjenih oseb na reliefu ni. Na vrhu 
dvokapne strehe je glava Gorgone, morebitni akroter ni ohranjen. Glavni napis nam pove, da 
je Gaj Spektatij Sekundin postavil grobnico še za življenja sebi, ženi Tutoriji Aviti, stari ob 
smrti 55 let, sinu Spektatiju Cerviju, staremu 28 let in nečaku Rusticiju Tutoriju. Drugi in tretji 
napis sta bila očitno vklesana pozneje, kar kažejo že drugačne črke in njun prostor. Portreti 
pokojnikov so – po glavnem napisu sodeč – predstavljali zakonca in dvanajstletnega nečaka. 
Vsi štirje pilastri imajo listnate kapitele, med njimi pa je spredaj plošča s profiliranim okvirom, 
na kateri sta črki D in M (Diis Manibus). Od slemena je ohranjen zadnji del, medtem ko je 
moral biti sprednji del z Meduzino glavo nadomeščen z novim kamnom.17

Grobnico Sekundianov uvrščamo v tretje stoletje, visoka je 138 cm. V polju rahlo 
školjkaste niše s trikotnim zaključkom je zgoraj doprsje moža z zvitkom na desni. Na levi je 
doprsje žene, na sredini doprsje štiriletnega sina s tablico za pisanje.18 Pod napisnim poljem 
je prikazana gostija: trinožna miza s kruhi in dvema čašama za vino, na desni mož z vrčem v 
spuščeni levici in polagajoč na mizo čašo, na levi žena, ki polaga na mizo kruh.19

Izpovednost šempetrskih spomenikov
V primerjavi z drugimi ohranjenimi antičnimi rimskimi spomeniki se morda zdijo 

slovenski rimski spomeniki manj pomembni in privlačni. Pa vendar je sedanji slovenski prostor 
predstavljal pomembno strateško, politično in kulturno vlogo in tako je kakšna mnogokrat 
na videz neugledna ruševina iz rimskega časa v naših krajih povedala veliko podatkov o 
pomembnih zgodovinskih dogodkih z daljnosežnimi posledicami. Če k temu dodamo še, da je 
pomen najdb iz rimskih časov pri nas naravna posledica pomembne kulturnozgodovinske vloge 
sedaj slovenskih krajev v železni dobi in osnova za razgibano usodo teh krajev v zgodnjem 
srednjem veku ob naselitvi Slovanov, potem nam je še bolj jasno, zakaj zaslužijo med vsemi 
številnimi pričami preteklosti na Slovenskem šempetrski spomeniki posebno pozornost.20

Vsi rekonstruirani šempetrski spomeniki, bolj ali manj vidno, vsebujejo različne tipe 
izpovednih elementov. Ti nam ob dobrem poznavanju rimske zgodovine, rimskih pogrebnih 
običajev ter nagrobne arhitekture razkrivajo mnogo neprecenljivih podatkov za zgodovinsko 
raziskovanje. Šempetrski spomeniki imajo poleg datacijskega tudi iz socialno-kulturnega 

15 Klemenc, Rimske izkopanine v Šempetru, 46.
16 ILJ 373: D(is) M(anibus) / C(aius) Sp(ectatius) Secu[ndinus] / v(ivus) f(ecit) s(ibi) et Tut(oriae) Aviate / con(iugi) 
carissimae / an(norum) LV. / Et C(aio) Sp(ectatio) Cerve fil(io) an(norum) XXVIII / et Rusticio Tutori / nepoti an(norum) 
XII / et Rusticium Albinu f(ilium) / XXX.
17 Kolšek, Šempetrska nekropola, 24.
18 Napis na steli, ILJ 374: D(is) M(anibus) / Statutius Secund/ianus et Cerva con(iux) / filio Statutio Secun/do o(bito) 
an(norum) IIII. – Ime Cerva je tu žensko ime v nasprotju z napisom na grobnici Sekundinov.
19 Kastelic, Simbolika mitov na rimskih nagrobnih spomenikih, 216.
20 Curk, Rimljani na Slovenskem, 7–8.
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vidika veliko izpovedno vrednost. Kar se tiče osebnih podatkov pokojnikov, katerih sežgani 
ostanki so bili shranjeni na tem pokopališču, smo srečni, da lahko določimo imena vseh 
portretiranih oseb, njihov položaj v antični družbi in še marsikaj drugega. Tako lahko skušamo 
iz materiala spomenikov, napisov in njim pripadajočih portretov, simbolnih in mitoloških 
reliefov, rekonstruirati in sklepati o: (1) socialno-ekonomskem položaju lastnikov, (2) njihovem 
izgledu, (3) sorodstvu med njimi in (4) njihovem strahu pred smrtjo.

Izpovednost o socialno-ekonomskem položaju lastnikov
Prvi najbolj izstopajoč element izpovednosti o ekonomskem položaju lastnikov grobnic 

je sam material spomenikov. V Šempetru imamo dvoje vrst spomenikov. Prvi so večji in 
manjši marmornati konstrukti, drugi pa spomeniki iz peščenca. Že iz materiala samega lahko 
sklepamo, da so bile velike marmorne zgradbe lastnina zelo premožnih ljudi, spomeniki iz 
peščenca pa last malih, skromnih svobodnjakov ali celo sužnjev. Šempetrsko pokopališče je 
ležalo ob Savinji, njegova zunanja stran pa je bila omejena z zidom. Lastniki tega grobišča so 
bili vsekakor zelo bogati privatniki in njihove družine. Tam je bil shranjen njihov pepel, pa tudi 
pepel njihovih sorodnikov in služinčadi. Poleg privatnih pokopališč pa so obstajale v rimski 
državi tudi posebne družbe, ki so skrbele za dostojen pokop svojih članov.21

Že za čas vlade cesarja Pija nastopajo v rimskem cesarstvu katastrofalne nesreče: 
kužne bolezni, potresi, povodnje itd. Pojavlja se tudi vedno večja revščina širših slojev, kar 
je videti posebno na nagrobnih spomenikih ljudi, katerih predniki so bili še silno bogati. 
Najmanjša grobnica s pripadajočim spomenikom in napisom je revnejšega časa. Vsekakor je 
ta Sekundijeva grobnica in grobnica njegove žene Cerve dokaz težkih razmer, ki so nastopile 
po mirni dobi cesarja Pija. Posebno značilen je napis, ki ima dvoje vrst črk, ki se močno 
razlikujejo med seboj. Slabše izdelane črke in tudi nekatera lastna imena, ki so značilna za 
tretje stoletje, so nam deloma dokaz, kdaj je bilo uničeno to pokopališče.22

Iz same velikosti in takratne vrednosti materiala spomenikov bi morda lahko sklepali, 
da so bili pokojniki Vindoniji, Enniji, Priskiani in Secundiani lastniki velikih pohorskih 
kamnolomov in so si iz tega svojega ogromnega bogastva lahko postavili tako velike in 
umetniške nagrobnike. Poleg teh nagrobnikov imamo še spomenike in grobnice njihovih sužnjev 
in siromašnejših svobodnjakov. Za izdelavo kamnitih spomenikov je še ne dolgo nazaj veljal 
dokaj preprost model bolj ali manj neodvisnih kamnoseških delavnic posameznih avtonomnih 
mest, ki so s svojo proizvodnjo v celoti zadovoljevale mestne potrebe.23 Nove raziskave so, 
nasprotno, pokazale, da je ta preprosta podoba preveč poenostavljena in da moramo ob lokalni 
proizvodnji računati na mnogo pomembnejšo nadregionalno in nadprovincialno proizvodnjo 
in distribucijo nekaterih središč, vezanih na glavne in največje kamnolome.24 Redkokatero 
antično pokopališče nam na tako nazoren način pokaže in dokaže socialno strukturo tedanje 
družbe, kakor je to pokazalo šempetrsko izkopavanje. Poleg tega nam dajejo napisi, umetniške 
oblike in arhitektonske konstrukcije druge nadvse dragocene podatke.

Naslednji prav tako izraziti elementi kot so napisi, reliefi in malo bolj prikriti kot simboli 
in mitološke upodobitve, v sebi nosijo prav tako izredno izpovedno vrednost, seveda ob 

21 Klemenc, Rimske izkopanine v Šempetru, 17–18.
22 Klemenc, Rimske izkopanine v Šempetru, 20–21.
23 Npr. Mikl-Curk, »Gospodarstvo«.
24 Djurić, Mitološki prizori na noriških in panonskih sepulkralnih spomenikih, 42–43.
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razumevanju njihovega sporočila in historičnega konteksta. Ko so Rimljani priključili noriško 
kraljestvo svoji državi in ga spremenili v noriško provinco, so uvedli tudi svojo municipalno 
upravo. Prejšnji keltski oppidum je postal municipium. Celeji pripadajoče upravno ozemlje 
je segalo do vrha Pohorja, na zahodu visoko v odrastke Karavank in Savinjskih planin in na 
njihovo predgorje. Na jugu čez Savo do črte Litija – Brestanica – Rajhenburg, na vzhodu do 
okolice današnje Slovenske Bistrice. Na čelu mestne uprave in njej pripadajočega ozemlja 
so bili ugledni in premožni ljudje, navadno zelo zanesljivi domačini. Ni bilo potrebno, da so 
stanovali ravno v mestu, lahko tudi kje drugje. Glavno je bilo, da so stanovali na teritoriju tega 
municipija.

Možno je, da je prvi rodbini Vindonijev sledila kot posestnik villae rusticae in velikega 
zemljišča sorodna rodbina Ennijcev, tej pa rodbina Priskianov, katerih grobnica je najvišja med 
vsemi do sedaj odkritimi in postavljenimi. Napis na grobnici Priskianov nam pove, da sta bila 
oče in sin C. Spetatius Priscianus celjska župana, t. j. »Duumviri iure dicundo Cl. Celeiae«. 
Ohranjena sta nam kipa obeh, le da sta brez glav, katera manjka tudi tretjemu še ohranjenemu 
kipu, materi oziroma ženi Justi. Iz teh napisov pa vidimo, da so zagospodarili na tem posestvu 
cesarju in Rimu vdani ljudje.25

Funkcija duumvirov, ki jo je opravljala rodbina Priskianov, je bila donosna in v času 
mirne vlade od Hadrijana do Marka Avrelija tudi vplivna. To dokazuje relief kurulskega sedeža 
iz Waltersdorfa z liktorji in pisarji, pa tudi sedeči kipi Priskianove grobnice. Ženska oseba je 
brez nakita, po drži pa ustreza upodobitvam Matris Magnae Cybelae. Njena drža je slovesna in 
hieratična, samo leva roka izraža živost, ko drži kruhek na naslanjalu svojega prestola. Moški 
sedeči kipi so na nagrobnih spomenikih redki, osebe navadno stoje. Tako ena kot druga drža je 
monumentalna, vsekakor pa je sedeča oseba, sedeči kurulski uradnik, s tem v svoji avtoriteti 
poudarjen. Visoka romanizirana družba teh celejanskih Priskianov in že Vindonijev, ki je imela 
svoje korenine v keltski aristokraciji, je imela tudi svoje trgovske in družabne stike z ljudmi iz 
velikega sveta Italije in Mediterana. Tod mimo so potovali vojaški poveljniki v svoje garnizije 
na donavskem limesu, zveze z Virunumom kot glavnim sedežem uprave za provinco Norik 
so bile po uradni nujnosti številne. Prav tako je obstajala še vedno zavest nekega skupnega 
etničnega izvora v celotnem predalpskem in alpskem keltskem svetu.26

Vse premožne hiše so imele svoje pisarje, otroci svoje pedagoge, žene svoje spletične. 
Domnevati smemo interese za višjo izobrazbo, za stik s svetom rimske in helenske kulture, 
za neko določeno poznavanje vsaj latinske književnosti. To nam lažje razloži tudi željo, da 
se njihovo večno domovanje okrasi z mitologijo, za katero je sredozemski svet v novi luči 
neopitagorejstva prav v principatu odkrival novo simboliko. Tudi naročila takih spomenikov, 
kakršen je Ennijski, zlasti pa Priskianov, niso bila samo vprašanje denarja in možnosti, da se 
naročnik pokaže svetu. Če je izobrazba dosegla neko stopnjo, je bila odvisna od nje tudi izbira 
umetniških izdelkov, ki jih je določena skupnost želela videti v svoji okolici.27

Na reliefu Ennijcev sta mož Kvintus Ennius Liberalis in žena Ennia Oppidana 
upodobljena na enak način, seveda stilno v nekoliko drugačni, morda bolj reprezentativni, 
toda umetniško ne tako prepričljivi izvedbi. Zelo veliko pa je reliefov dveh oseb v medaljonih, 
kjer žena izteza desnico proti možu tako, da je ustvarjena zaporednost kretnje desnih rok pri 

25 Kastelic, Simbolika mitov na rimskih nagrobnih spomenikih, 168.
26 Kastelic, Simbolika mitov na rimskih nagrobnih spomenikih, 618.
27 Kastelic, Simbolika mitov na rimskih nagrobnih spomenikih, 618.
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obeh osebah. Takih ali podobnih reliefov je v noriškem prostoru zelo veliko, okoli sto petdeset, 
v slovenskem prostoru Norika pa komaj pet. Zvitke v rokah držijo izjemoma tudi žene in celo 
otroci. Veliko je diskusij, ki še niso zaključene, kakšen je pomen tega zvitka v moževi roki in 
kakšen je pomen geste desne roke, s katero oseba kaže na to listino. Nekateri menijo, da gre 
preprosto za dokaz, da oseba obvlada pisanje raznih dokumentov, ki jih potrebuje v življenju, 
da je torej pismena in da s tem spada v določeni družbeni sloj prebivalstva.28

Možno pa je tudi, da je prikazana v tej obliki ženitna pogodba, ali pa, da je zvitek 
dokument državljanstva.29 V vsakem primeru pa je tako državljanstvo dvignilo človeka 
in njegovo družino daleč nad druge domačine, ki niso imeli teh pravic vse do antoninske 
konstitucije leta 212. Te pravice so bile zvezane z zelo velikimi materialnimi koristmi in 
možnostmi in tudi z velikimi pravnimi svoboščinami v nasprotju z ostalimi ljudmi. Lahko bi 
menili, da zvitek v roki osebe na nagrobnem reliefu pomeni hkrati celo oboje – državljanstvo 
in zakonsko pogodbo, saj je lahko samo pravi državljan stopal v veljaven zakon ali pa mu je 
bilo naknadno ob tej priložnosti tak zakon priznan.

Zelo verjetna in najbolj prepričljiva pa je teza Elisabeth Walde-Psenner, ki vidi v taki 
upodobitvi generalni dokument najvišjega položaja neke osebe – to je položaja v zasebnem 
življenju, ki ga imajo lahko le pravi rimski državljani ali pa možnost opravljanja neke službe v 
javnem življenju.30 Taka predstavitev na nagrobnikih pa je hkrati tudi simbolna in univerzalna, 
saj je po rimskem pojmovanju že od cesarja Avgusta dalje za ljudi po vsem imperiju bistveno, da 
svoj bolj ali manj vplivni družbeni položaj združujejo z moralnimi in državljanskimi vrlinami, 
ki so fides – zvestoba, clementia – človeški odnos do podrejenih, iustitia – pravičnost in kot 
najvišja virtus – krepost, ki je hkrati tudi pietas – spoštljiv odnos do bogov in države. Walde-
Psenner iz tega središčnega razmišljanja ocenjuje tudi ostale simbole na nagrobnih spomenikih 
in vidi v njih neko višjo celoto – tekma v areni, lov na divje živali, vožnja z odlično vprego. 
Tak pogled je zelo vabljiv, vendar pa vsekakor preveč subjektiven in nedokumentiran.31

Tako lahko sklepamo, da so bili veliki spomeniki v Šempetru lastnina zelo premožnih 
ljudi. Možno je, da so bili pokojniki Vindoniji, Enniji, Priskiani in Sekundiani lastniki velikih 
pohorskih kamnolomov in so si iz tega svojega ogromnega bogastva lahko postavili tako velike 
in umetniške nagrobnike. Tudi funkcija duumvirov, ki jo je opravljala rodbina Priskianov, 
je bila donosna in v času miru tudi vplivna. Nekateri med njimi so bili keltskega porekla, 
drugi latinskega, nekateri morda tudi polnopravni rimski državljani. Še vedno pa je med njimi 
obstajala zavest nekega skupnega etničnega izvora v predalpskem in alpskem keltskem svetu. 
Gradnja tovrstnih spomenikov pa ni bila samo vprašanje denarja, temveč se na njih odraža tudi 
njihova izobrazba, saj je bila odvisna od nje tudi izbira umetniških izdelkov.

28 Kastelic, Simbolika mitov na rimskih nagrobnih spomenikih, 170.
29 V primeru imena Vindonijeve žene – Iulia Ingenua (Sekstova hči) lahko razberemo, da ima čisto latinsko ime in 
poreklo. Ime Iulia nakazuje na čas Julijsko-Klavdijske dinastije. 
30 Walde-Psenner, Private und magistratische Repräsentation auf den römischen Grabbauten in Österreich, 110–119.
31 Zvitek v roki moža in gesta druge roke proti zvitku, položaj v družbi, pridobljen z določenim znanjem: Hainzmann, 
Schriftrolle und Schwurgestus – Neue Beobachtungen zu einem alten Bildmotiv, 120–146; državljanstvo in poroka ali 
dokaz podobnih pravic: Grabher, Die Schriftrolle auf römischen Grabsteinen in Österreich. Bürgerrechtsdekret und 
Schwurgestus? 42–56; splošni simbol pomembnosti: Walde-Psenner, Private und magistratische Repräsentation auf 
den römischen Grabbaunten in Österreich, 110–119. Kameni spomenici Hrvatskoga Narodnega muzeja v Zagrebuga 
Društva, Zagrebn Österreich, 110–119.
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Izpovednost o izgledu lastnikov
Na skromnih nagrobnih stelah vsega Mediterana in tako tudi v noriško-panonskih 

provincah so upodobljeni pokojniki nad napisnim poljem, velikokrat zraven pokojne osebe še 
živeči sorodnik, ki je nagrobno stelo postavil. Grobnica Spektatijev, ki jo je postavil še živeči 
oče, duumvir Gaj Spektatij Finitus, svojemu sinu Priskianu, tudi duumviru s spomenikom neke 
ženske osebe iz te družine, morda pokojne soproge Finitusa, ima portrete obeh pokojnikov in 
živega očeta kot sedeče kipe pod baldahinom nad grobno skrinjo-osuarijem. Glave na žalost 
niso ohranjene, zato so v Šempetru kot pravi funeralni portreti ohranjene skupine le na grobnici 
Ennijcev, na grobnici Spektatijev-Sekundinov in na steli Sekundianov.32

Nad reliefom Evrope na čelni strani grobne skrinje, Ganimeda na desni strani in satira z 
nimfo na levi strani in nad napisnim poljem je v niši pod baldahinom relief ennijske družine.33 
Mož Kvintus je po portretu sodeč človek srednjih let. Obraz je ovalen, nakazana je rahla brada, 
lasje so kratko striženi in polkrožno počesani na čelo. Ustnice so stisnjene in izraz obraza 
resen. Oči so v globokih očesnih votlinah z nakazano pupilo, s čimer je poudarjena senca pod 
čelom. Človek je oblečen v tuniko z globokim izrezom in v togo. Obraz soproge Oppidiane je 
nekoliko bolj ovalen kot možev, čeprav še vedno ličnice ne izstopajo posebej. Ustnice so prav 
tako resno stisnjene, oči v votlinah z globokim pogledom. Frizure ni videti, ker je glava pokrita 
s peči podobnim pokrivalom, ki zakriva tudi gornji del ušes. Vsekakor pa pokrivalo ni rimsko, 
s tako ruto so pokrite poročene žene Norika in Panonije.

Žena je oblečena v visoko in tesno prepasan hiton in ogrinjalo. Hči Kalendina ima 
bolj mladosten obraz z nekoliko bolj živahnim izrazom na ustnicah, a prav tako globokim 
pogledom v globokih očesnih votlinah. Frizura je strižena do višine polovice ušes. Na temenu 
glave ima lase zvite v pogačico. Oblečena je v hiton, preko ramen ima ogrnjen plašč. Težnja k 
individualizaciji oseb je vidna, vendar namen ni dosežen. Moški je tipični homo alpinus, kljub 
ovalnosti še vedno podolgovate in ozke glave. Oba ženska obraza kažeta prav tako značilnosti 
noriškega domačega prebivalstva.

Grobnica Spektatijev-Sekundinov je časovno zadnja v seriji ohranjenih spomenikov v 
Šempetru, že iz pozne severske dobe ali celo po letu 235. Na reliefu sta bila upodobljena Gaj 
Spektatij-Sekundin kot še živeči član družine, ki je grobnico postavil, in njegova petinpetdeset 
let stara umrla žena Tutoria Avita ter dvanajst let star umrli vnuk Rustikij Tutor. Obraz Tutorije 
Avite je nekoliko debelušen, izraz ustnic je veder, oči so močne, poudarjene s pupilo in 
izrazitimi vekami, niso pa vsajene v globino in zato očesne votline niso senčene, kar daje 
obrazu svežino in vedrost. Vendar pa ta plastika že izgublja realistično noto, ki je bila za rimsko 
plastiko značilna od republike skozi prvi dve stoletji cesarstva in še za seversko dobo. Ta 
vedrina ustnic in pogleda ni posledica neke živosti, ki naj bi bila posebej lastna temu portretu, 
ampak shematičnosti in ploskovitosti, v katero rimska portretna umetnost zahoda v tretjem 
stoletju že pred Dioklecijanom in Konstantinom. Lasje so valovito počesani in obdajajo obraz 
ter padajo v kitah na vrat. Žena je oblečena v hiton, z leve rame je pritegnjen širok trak iz 
kompaktnejšega blaga z robovi v smeri proti desnem boku. Čez ramena ima ogrnjen plašč.

Na pozni nagrobni steli družine Sekundianov so vsi trije portreti popolnoma shematični, 
časovno blizu reliefu grobnice Sekundinov, stilno pa slabše kakovosti in daleč od visokih 
umetniških dosežkov Ennijcev in Priskianov. Na desni je upodobljen starejši moški, ovalnega 

32 Kastelic, Simbolika mitov na rimskih nagrobnih spomenikih, 571.
33 Klemenc, Kolšek in Petru, Antične grobnice v Šempetru, 57.
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obraza, s kratko frizuro. Ženska na levi ima nekoliko bolj ovalen, a še vedno ne okrogel obraz 
s krajše postriženo frizuro, še vedno preko ušes, po modi iz časa severske dinastije. Obraz 
otroka na sredi pa ni obraz štiriletnika, ampak že doraščajočega otroka. Obleka vseh treh oseb 
je nakazana z globoko žlebljenimi gubami, toda popolnoma shematično.34

V noriško-panonski umetnosti pa so na stelah in nagrobnih arah pogosti reliefi, ne portreti, 
temveč razne figure na obeh stranskih ploskvah, ki prikazujejo služabnike in služabnice 
lastnikov grobnic (librarii in ancillae). V Šempetru sta reliefa pisarja in spletične upodobljena 
na levi in desni strani nagrobne are Julie Ingenue. Pisar je oblečen v kratko dokolensko delovno 
tuniko. Frizura je kratko strižena in pokriva zgornji del čela, ušesa so prosta, lasje se spuščajo 
še deloma na tilnik, vendar je vitki vrat prost.35

Spletična na desni stranici spomenika je nekoliko starejša oseba in močnejše postave. 
Njeno dolgo, v izrazitih, toda plitkih gubah nabrano oblačilo široko, skoraj bahato pada do 
gležnjev. Tričetrtinski rokavi so zelo odprti. Pod vratom so gube obleke nekoliko bolj goste. 
Tu je obleka kvadrastega izreza in fino obrobljena. Oseba ima na nogah sandale z zavihkom. 
Obraz predstavlja nekoliko bolj zrelo žensko, predvsem pa je tipično ovalen po fiziognomiji 
alpsko-noriške ženske. Oči so globoko vsajene in pogled obrnjen nekoliko v levo stran, torej 
ob ploskvi are naprej v ospredje. Frizura sega nizko na čelo z uvitimi kodri ter obdaja ves 
obraz globoko do vratu s spletenimi, kitastimi prameni. Na prvi pogled bi se zdelo, da je blizu 
frizuri Tutorije Avite na reliefu grobnice Sekundinov, ki ustreza severskim in postseverskim 
ženskim frizuram tretjega stoletja. Zato je najbrž Jocelyne Toynbee frizuro primerjala z modo 
cesarice Julije Domne, kot jo vidimo na primer na veličastnem reliefu cesarske dvojice na 
Slavoloku argentarijev v Rimu iz leta 204.36 Toda kodri frizure ancile v Šempetru niso tako 
valoviti kot na frizuri Tutorije Avite v Šempetru ali Julije Domne v Rimu in bolj ustrezajo 
frizuri Vibije Sabine, žene cesarja Hadrijana, umrle 136, na reliefu njene apoteoze. Upoštevati 
pa je potrebno tudi, da je kljub statusu služabnice v ugledni hiši ta spletična še vedno sužnja in 
frizura ne sme posnemati mode visoko stoječe gospodarice.37

Vsekakor si moramo misliti, da so naročniki želeli v upodobljenih osebah na nagrobnikih 
videti portrete, čeprav je gotovo, da so bile dosežene in morda v večini primerov že kar 
pričakovane samo podobnosti in samo tipi – moški s primerno frizuro in v rimski togi, ženska 
v domači noši, oba s potezami zrele življenjske dobe, mladi ljudje z oblikovano glavo in z 
izraznostjo svojih let. Poudarjena je noriško-panonska noša pri ženskah, zlasti pa njihova 
pokrivala, dajejo figuram pestrost in slikovitost. Praviloma pa je kamnoseška delavnica 
nagrobnikov v posameznih krajih s svojimi bolj kvalitetnimi in umetniško močnejšimi kiparji 
dosegala precejšno natančnost pri stranskih elementih – obleka, pokrivalo, atributi, v obdelavi 
portreta pa je ostajala pri shematičnosti in skoraj nikjer ni dosegla ravni prave portretne 
umetnosti.38

Zatorej lahko sklepamo, da zanesljivega izgleda pokojnikov ne moremo natančno 
rekonstruirati. Kljub temu pa nam spomeniki vseeno dajejo vtis izgleda takratnih prebivalcev, 
ki so sledili modi iz Rima – tako premožni moški kot ženske v oblekah kot frizurah – kot 

34 Kastelic, Simbolika mitov na rimskih nagrobnih spomenikih, 571–578.
35 Kastelic, Simbolika mitov na rimskih nagrobnih spomenikih, 578–579.
36 Frizura Julije Domne: Toynbee, Death and Burial. – Relief Slavoloka argentarijev: Strong, Roman Art, 222, sl. 155.
37 Kastelic, Simbolika mitov na rimskih nagrobnih spomenikih, 578–579.
38 Kastelic, Simbolika mitov na rimskih nagrobnih spomenikih, 163–165.
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služabniki in služabnice, ki modi svobodnih ljudi niso sledili. Za navidezno zunanjo tipično 
upodobitev oseb takratnega časa pa se najbrž vseeno skriva neka duhovna imago, v kakršni so 
se sami videli in želeli, da jih vidijo tudi drugi.

Vprašanje sorodstva
Šempetrske grobnice s svojim bogastvom in s svojo gnečo na tako majhnem prostoru 

vabijo k poizkusu, da bi iskali sorodstvene zveze med družinami. Géza Alföldy in Georg 
Winkler sta poskušala sestaviti rodovnik, ki pa je moral ostali docela hipotetičen.39 Nobenega 
dokaza nimamo v onomastiki, da bi bili Priskiani v kakem sorodstvu z Vindoniji. Zelo verjetno 
je, da so bili Spektatiji-Priskiani – Prejšni, v sorodstvu s Spektatiji-Sekundini – Drugimi, 
dokazov pa v epigrafskem materialu ni.40 Zanimivo pa je, da je v bolj odmaknjenem svetu 
južno od celjske kotline med Savinjo, Savo in Trojanami živel nek rod, katerega nagrobnik 
je danes vzidan na južno steno župne cerkve v Trbovljah.41 Profilacija plošče in lepo klesane 
črke se docela ujemajo s ploščo in napisom Vindonija in Ingenue v Šempetru. Med številnimi 
osebami, ki so omenjene na tej plošči, je tudi neka Terentia Finita, ki se je poročila s Publijem 
Albinom Antonijem, celjskim edilom. Njun starejši sin je prevzel ime od očeta in matere – 
Publij Albinus Finitus, umrl je v starosti štiridesetih let, bil pa je kvestor v Celeji. Njegov 
mlajši brat, Publij Albinus Markellinus je imel z neko nam neznano ženo dva otroka in starejši, 
Publij Albinus Markianus, je bil prav tako kvestor v Celeji.42

Generacijsko to družino lahko vzporejamo z družino Finitusa in njegovih otrok v 
Šempetru. Prebivalci iz bolj odmaknjenih krajev so prišli do funkcije kvestorja in edila, 
šempetrski velikaši pa do funkcije duumvirov s sodno pravico. Tudi pepélnico na Ajdovskem 
Gradcu pri Vranju, ki je večkrat omenjena zaradi njenih simbolnih reliefov, je postavil – 
verjetno v severski dobi – Maronius Markelinus, ki je prav tako kot ljudje iz Trbovelj, opravljal 
službo magistrata v Celeji. Bil je član kolegija dekurionov.43 Neke socialne vezi med temi 
družinami v prostoru, ki ni tako obsežen, in v relativno ozkem času, so pač obstajale.

Spomeniki kot pričevalci o strahu pred smrtjo
Grobnice same so močan izraz tedanje državne umetnosti, ločeni so po mnogoštevilnih 

reliefih mitološke vsebine na njih dokaz helenistično-rimske umetniške koncepcije. Ta umetnost 
obdeluje poleg človeka s posebnim veseljem tudi živali. Razne scene iz živalskega življenja 
se nanašajo zelo pogosto na človekovo usodo, njegov beg pred smrtjo, potovanje v boljše 
življenje itd. Smrt. ki naj bi bila potovanje v boljše življenje, nam predstavlja v Šempetru relief 
Evrope na biku.44 Ta relief se nanaša na smrt mlade Kalendine, ki je upodobljena v reliefu med 
drugimi člani rodbine Ennijcev. Njihov pepel je bil shranjen v grobni skrinji s prednjo steno 

39 Rodovnik šempetrskih družin: Alföldy, Noricum, 126, z nekaj netočnostmi in nekaj hipotezami. Hipotetična je zlasti 
povezava Vindonijev in Spektatijev-Priskianov.
40 Kastelic, Simbolika mitov na rimskih nagrobnih spomenikih, 224–225.
41 Nagrobna plošča iz Trbovelj s »sorodniki«: AIJ 22; mere plošče v. 1 m, š 77 cm; napisno polje Vindonijevega 
spomenika pa meri v višino 1,34 m, v širino 87 cm. Res pa kaže onomastika plošče v Trbovljah na relativno mlajši 
čas: Antonius, Albinus, Marcellinus, Marcianus. Če bo epigrafska stroka to relativno mlajšo plast zanesljivo ugotovila, 
hipoteza o sočasnosti seveda odpade, povezave Celeje in njenega agra pa bodo ostale.
42 Kastelic, Simbolika mitov na rimskih nagrobnih spomenikih, 224–225.
43 Sarkofag Vranje: AIJ 31.
44 Klemenc, Evropa iz Šempetra, 17–22.
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Evrope na biku. S potovanjem na otok blaženih na spomenikih so odvzeli predstavi smrti njeno 
bridkost in grenkobo. Vendar se v antiki večkrat nanaša na grenko ločitev relief, ki predstavlja 
kako Had ugrabi Perzefono in jo vozi v podzemlje.45

Smrt ni bila nikdar zaželena in vsakdo si je poskušal podaljšati življenje z begom pred 
njo. Tak beg so v antični plastiki največkrat upodabljali z begom preganjane živali, ki beži 
pred zasledovalcem in bi mu tudi ubežala, če je ne bi čakala v zasedi še druga, krvoločnejša 
zver.46 Figuralni lovski motivi bega pred smrtjo so najpogostejši ravno v donavskih pokrajinah 
rimskega imperija. Schober47 jih našteje v Solvi tri, v Petoviju tri, v Savariji pet, v Scarabantiji 
tri, v Arraboni dva, v Vinkovcih enega in v Sirmiumu enega.48

Likovni okras spomenikov vsebuje naravnost neverjetno zgovorno simboliko, zraslo iz 
barvitega predstavnega sveta domačinov s savinjskih tal. Vsebina tega okrasa se namreč vedno 
spet vrača k poti v boljše življenje, vprašanjem smrti in nesmrtnosti, biti ali ne biti, a likovna 
govorica priča predvsem o tem, kako sta klesar in naročnik neskončno ljubila življenje v vsej 
njegovi enkratni polnosti. Vse to bogastvo svetlobe in sence na čvrstem tkivu pohorskega 
marmorja je v tretjem stoletju razmajala in v krajšem času izpodjedla katastrofalna poplava 
Savinje, sesula v strugo in pokrila z debelo plastjo proda skoro nedotaknjeno do današnjih dni, 
predvsem pa čisto blizu mesta, kjer je nekoč stalo.49

Za simboliko, ki jo v tako dognani umetniški obliki grobnice Vindonija, Ennijcev, 
Priskiana in Sekundinov ter druge podobne grobnice v tem prostoru in stele, kakršna je 
Orfejeva na Ptuju, v tako veličastni in klasični obliki mitoloških prizorov izpovedujejo, ne 
moremo najti boljše razlage, kakor jo je podal Franz Cumont:50 »Prizori na videz nepovezani 
med seboj, so dejansko združeni s skupno mislijo, ki vse obvladuje in enotnost dela se takoj 
pokaže, brž ko zaznamo to namero.« Zato so skupine simbolov na teh grobnicah potencirane 
po svoji sporočilni moči. Prepričati morejo vsakega. To so simboli, ki dejansko v smislu verske 
filozofije neopitagorejcev izpovedujejo vero v popolno srečo v drugem življenju onstran smrti.

Zaključek
Bogato, antično pokopališče v Šempetru v Savinjski dolini je zaradi svojih spomenikov in 

rekonstrukcije najvažnejše v prostoru med nekdanjo severno mejo rimskega imperija, Donavo 
in Akvilejo. Posebno je važno zaradi velikega števila spomenikov, ki so razmeroma dobro 
ohranjeni in ki jih je bilo mogoče v celoti rekonstruirati.51 Za zgodovinarja je gotovo največja 
vrednost, ki jo spomenik lahko nosi čim bolj natančna izpovednost o času in okoliščinah 
njenega nastanka. Izpovedna moč šempetrskih spomenikov pa je izredna, saj na njih najdemo 
obsežna besedila, onomastiko, upodobitev pokojnih in izredno izpoveden stil dekoracije 
ter klesanja spomenikov. Hkrati ob sami izpovednosti o času nastanka spomenikov pa nam 
spomeniki tudi razkrivajo kakšen je bil historični kontekst nastanka spomenikov.

Iz socialno-kulturnega zgodovinskega vidika, so grobnice zelo izpovedne o njihovih 

45 Brunšmid, Kameni spomenici Hrvatskoga Narodnega muzeja v Zagrebu, 1.
46 Klemenc, Beg pred smrtjo na Šempetrskih spomenikih, 91–92.
47 Gl., Schober, Die Römischen Grabsteine von Noricum und Pannonien, 167.
48 Klemenc, Beg pred smrtjo na Šempetrskih spomenikih, 94.
49 Curk, Antične grobnice v Šempetru, 208.
50 Gl., Cumont, Recherches 25.
51 Klemenc, Beg pred smrtjo na Šempetrskih spomenikih, 91.
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pokojnih lastnikih. Spomeniki v Šempetru so bili lastnina zelo premožnih ljudi. Funkcije, za 
katere vemo, da so jih opravljali nekateri od lastnikov grobnic, so bile zelo donosne in v 
času mirne vlade od Hadrijana do Marka Avrelija tudi vplivne. Nekateri med njimi so bili 
latinskega porekla, nekateri keltskega, med slednjimi pa je še vedno obstajala zavest skupnega 
etničnega izvora v predalpskem in alpskem keltskem svetu. V gradnji tovrstnih spomenikov pa 
se je odražala tudi njihova izobrazba. Zanesljivega izgleda pokojnikov ne moremo natančno 
rekonstruirati, kljub navidezni zunanje tipični upodobitvi oseb takratnega časa pa se gotovo 
vseeno skriva neka idealizirana podoba v kakršni so se sami videli in želeli, da jih vidijo tudi 
drugi. Ta nam posredno tudi razkriva nekaj o takratni mentaliteti ljudi. Sorodstvenih povezav 
med različnimi pokojniki na območju iste nekropole iz samih podatkov na spomenikih ne 
moremo z gotovostjo podati, jasno pa je, da so socialne vezi med temi družinami obstajale. 
Še bolj posredno, a zanesljivo, pa lahko iz samih mitoloških upodobitev in njene simbolike 
razberemo kakšen je bil odnos preminulih do smrti, oziroma kakšen je bil njihov strah pred 
smrtjo. Smrt ni bila nikdar zaželena in vsakdo si je poskušal podaljšati življenje z begom 
pred njo. Kljub temu pa so spomeniki polni simbolov, ki dejansko v smislu verske filozofije 
izpovedujejo vero v popolno srečo v drugem življenju onstran smrti.

Pred oči človeka je vedno stopala tesnoba dejstva gotove smrti, vedno znova pa se je 
v njegovi zavesti obujala tudi misel o neuničljivem trajanju njegovega jaza. V tem obziru 
moramo trditi, da je to lastnikom šempetrskih grobnic tudi uspelo, saj so po svoji arhitekturi, 
po umetniških stvaritvah reliefov in po njihovem simbolnem sporočilu izredni, in tako svoje 
lastnike v spominu povedli v nesmrtnost.
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Pripadniki germanskih plemen na slovenskem ozemlju v 5. in 6. stoletju

Povzetek
V pozni antiki so se odvijali dogodki, ki jih danes pogosto imenujemo selitev narodov in 

v to obdobje je bilo tudi zelo intenzivno vpleteno današnje slovensko ozemlje, preko katerega 
so v tem obdobju, kakor tudi že predtem, potovali in se v manjših skupinah naseljevali 
pripadniki raznih germanskih plemen. Dosedanje arheološke raziskave omogočajo lokalizirati 
kraje, kjer so prebivali germanski priseljenci. Ti Germani so predvsem pustili svoj pečat za 
čas Ostrogotskega kraljestva in langobardskega vladanja, ter s tem tudi odprli vprašanje o 
njihovem obstoju v poznejšem obdobju.

Zusammenfassung
In der Spätantike entwickeln sich die Ereignisse, die heute öfter als Völkerwanderung 

bezeichnet sind und haben so durch den slowenischen Raum, sowohl in dieser Zeit als auch früher 
viele germanische Stammen gereist und sich in kleinen Gruppen niedergelassen.  Derzeitige 
archäologische Forschungen ermöglichen uns die Örter, in welchen die germanischen Siedler 
gewohnt haben, zu lokalisieren. Diese Germanen hinterlassen ihre Spuren vor allem in der Zeit 
der Ostgoten Königreichs und Langobarden Herrschaft und so öffnen sie auch die Frage über 
ihrer Existenz in der späteren Epoche.

Ključne besede: Germani, Goti, Pozna Antika, višinske naselbine, Zgodnji srednji vek.

***

Uvod
Večina dosedanjih raziskav omenja germanske naseljence bolj ali manj marginalno. Zato 

bo ta članek poskušal prikazati nekakšen obseg in lokacije germanskih naselbin in ljudstev v 
pozni antiki in zgodnjem srednjem veku na današnjem slovenskem ozemlju oziroma, bolje 
rečeno, tiste naselbine, predvsem višinske, kamor so se pripadniki germanskih plemen naselili. 
Pisni viri nam žal za ta čas, kakor tudi pozneje, ne izpričajo kakršnih koli podatkov o etnični 
sestavi naselbin. Prav tako je prišlo ponekod do zloma kontinuitete naselbin iz antike v zgodnji 
srednji vek. Predvsem propade počasi večina višinskih naselbin do leta 600, čemur bom nekaj 
več besed namenil pozneje.1 Pri naši temi smo v veliki meri omejeni na arheološke raziskave.

Prvi germanski naseljenci, ki so prišli v današnje slovenske kraje, so bili verjetno privedeni 
kot sužnji ali pa so se naselili kot romanizirani2 vojaški veterani. V 2. stoletju oziroma med leti 
167 in 171 so divjale markomanske vojne, ki slovensko ozemlje niso prizadele, pa vendar je 
kuga, ki je prišla za tem, sejala smrt. Ta kuga je zdesetkala prebivalstvo in s tem povzročila, 
da so Rimljani določene predele Panonije in Italije naselili z germanskimi vojnimi ujetniki. 
Ali je pri tem šlo tudi za današnjo slovensko ozemlje ni konkretnih dokazov.3 S pričetkom 

1 Wolff, »Die Frage der Besiedlung,« 103–105.
2 Besedo romanizacija je uporabila Cedilnikova v svojem delu. Tako bom tudi jaz uporabil to besedo za prebivalce, ki so 
pripadali rimski kulturi, ne glede na prvoten izvor. V: Cedilnik, »Migracije,« 31.
3 Cedilnik, »Migracije,« 31–32.
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tako imenovane selitve ljudstev, lahko pričnemo govoriti o začetku germanskih elementov na 
slovenskem ozemlju.

Od 4. stoletja dalje je rimska država pričela novačiti pripadnike germanskih ljudstev v 
svoje vojaške vrste. Tako se prvič v naše kraje tudi naselijo vojaki germanskega rodu s svojimi 
družinami in glede na besede Cedilnikove, so te družine prebivale v povsem romaniziranem 
okolju.4 O tem nam pričajo arheološke najdbe na emonskem grobišču v Ljubljani in grobovi na 
turnirskem prostoru ptujskega gradu. V Poetovii naj bi bila tako v 4. kakor 5. stoletju naseljena 
germanska vojaška skupina, prejkone tudi s svojimi družinami.5 Mogoče markomanski-
svebski federati? Ti so bili namreč na področje zahodne Panonije naseljeni ob koncu 4. stoletja 
in tam prebivali še v 5. stoletju.6 Cedilnikova odpira možnost, da bi te najdbe iz Emone in 
Poetovie lahko povezali z Fritigernovimi Goti. Ti so namreč v letu 378 planili po Balkanu in 
prodrli vse do Julijskih Alp. Tako bi bila morda tudi Poetovia oplenjena s strani teh Gotov. A 
vendar je za to premalo dokazov.7 Moramo se zavedati, da se provinca Panonija, v katero je 
spadal današnji vzhodni slovenski prostor, ujema v kriterijih, ki označujejo tako imenovano 
obmejno območje.8 Kot so novejše raziskave pokazale, linearne meje kot take niso obstajale 
do oblikovanja modernih držav. Tako je bil tudi limes prej namenjen obveščanju nevarnosti 
kakor pa, da bi resno zaustavil nasprotnika.9 Ta mejna območja so imela po navadi etnično 
mešano in drugačno družbo kot je bilo na primer v notranjosti imperija, kajti z osvajanjem 
novega ozemlja so osvajalci pogosto le podredili poraženca in tako so ostali prisotni elementi 
prejšnjih prebivalcev.10 Prav tako je prišlo do imigracij tako na ta obmejna območja, kakor tudi 
v notranjost rimskega imperija.11 Rimski imperij je bil za marsikaterega barbara zanimiv, že 
zaradi varnosti, miru in bogastva, kot to navaja Jussen.12 Tako bi lahko ugibali, da so se že tudi 
pred veliko migracijo nekatere manjše germanske skupine ali individuumi naselili na ozemlje 
današnje Slovenije. Če kot primer vzamemo frankovsko naselitev v Galijo, kjer so se manjše 
skupine ali individuumi skozi čas naseljevali in kjer ni prišlo do naenkrat množične selitve, 
kot se je to zgodilo na primer pri Vandalih ali Gotih.13 Pa vendar že prej omenjene izkopanine 
kažejo, da bi to bilo možno. V kolikšnem številu in kje točno so se pripadniki germanskih 
plemen naselili na slovenskem ozemlju pred prihodom in naselitvijo Gotov je težko določiti. 
Brez dvoma pa so morale manjše vojaške ali pa tudi ne vojaške posadke obstajati.

Goti
Leta 401 so Goti oziroma Vizigoti prodrli na slovensko ozemlje pod vodstvom Alarika. 

4 Cedilnik, »Migracije,« 33.
5 Cedilnik, »Migracije,« 33.
6 Cedilnik, »Migracije,« 37.
7 Cedilnik, »Migracije,« 33–34.
8 Berend, At the Gate of Christendom, 6–16.
9 Berend, At the Gate of Christendom, 9 in 14.
10 Berend, At the Gate of Christendom, 12.
11 Jussen, Die Franken, 18.
12 Jussen, Die Franken, 18–19.
13 Jussen, Die Franken, 18–19. 
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A ta prvi prodor je bil predhodnega značaja.14 Lahko bi rekli, da nekaj podobnega kot so bili 
Fritigernovi Goti. Pa vendar je Alarikov ponovni pohod leta 407 v Italijo potekal malenkost 
dalj časa. Tako, da so se verjetno zadrževali na ozemlju Emone, Celeje in Poetovie, kjer 
so si prizadevali, predvsem njihov kralj Alarik, ostati oziroma naseliti na ozemlju obeh 
Norikov, Dalmacije, Benečije in Istre.15 Glede na to lahko domnevamo, da so se nekateri 
naselili v obstoječih krajih, kakor tudi verjetno ustvarili manjše vaške naselbine, če le te že 
niso predhodno obstajale. Kajti malo predtem, okoli 405/406, je Radagajs s skupino, ki je 
bila sestavljena iz Gotov, Alanov, Vandalov, Kvadov oziroma Svebov, Herulov, Gepidov in 
Sarmatov, vdrl v severno Panonijo. Tam se je ta skupina razdelila na tri dele in Radagajsova 
enota je nato vkorakala v Italijo, kjer je bila leto za tem poražena.16 Radagajs je bil uničujoče 
potolčen, a vendar naj bi precejšen del njegovega kontingenta preživel in, kot navaja Wolfram, 
se je le-ta pridružil Alarikovim Gotom.17 Kako in v kolikšni meri so Alarikovi Goti poselili 
današnjo slovensko ozemlje je težko sklepati. Z Alarikovim zavzetjem Rima leta 410 in nato 
z odhodom iz Rima s ciljem priti v Afriko,18 je verjetno pripeljalo do tega, da je velik del teh 
Germanov zapustil tudi današnje slovensko ozemlje. Pa vendar ne smemo pozabiti, da ko 
pleme ali skupina zapusti neko ozemlje, za njimi vedno ostane nekaj pripadnikov.19 Da je 
bilo tako po Alarikovim odhodom ni nekih tehtnih dokazov. A vendar primer Radagajsovega 
kontingenta in namera o naselitvi, bi lahko domnevo špekulativno potrdila.

Po odhodu Alarikovih Gotov je v 5. stoletju pod hunskimi vpadi trpelo slovensko 
ozemlje in tamkajšnji prebivalci, saj so ti leta 452 skozi slovensko ozemlje vdrli in plenili po 
Italiji. A nevarnost in vpadi so bili navzoči že veliko pred letom 452, saj se Huni naselijo na 
področje Panonije leta 433. Po bitki pri reki Nedavi v Panoniji leta 454 propade hunska država 
in se na ozemlje med Sirmijem in Blatnim jezerom naselijo Ostrogoti z dovoljenjem cesarja 
Marcijana.20

Leta 476 je prišlo do vstaje obdonavsko-germanskih vojakov, ki so razglasili Odoakra 
za svojega kralja. Ta je odstavil zadnjega cesarja in s tem je bilo konec Zahodnega rimskega 
cesarstva. Odoakrova germanska država se je med leti 487 in 488 zapletla v vojno z Rugijci, 
ki so se naselili na področje Donave. Po uspešni Odoakrovi zmagi je le-ta rugijske ujetnike 
skupaj z njihovim kraljem odvedel v Italijo.21 A ne kaj dolgo pozneje se je Teoderik, bolje 
poznani kot Teoderik Veliki, s svojimi Ostrogoti, na pobudo Vzhodno rimskega cesarja 
Zenona, odpravil proti Odoakru.22 Teoderiku so se pridružili tudi ostanki Rugijcev in leta 489 
dosežejo današnjo slovensko ozemlje, ter nato leta 493 po padcu Ravene ustanovijo drugo 
germansko kraljestvo na ozemlju današnje Italije in Slovenije.23 Z Ostrogotsko državo pa 

14 Cedilnik, »Migracije,« 34.
15 Cedilnik, »Migracije,« 34–35.
16 Cedilnik, »Migracije,« 35–36.
17 Wolfram, Die Goten, 56.
18 Wolfram, Die Goten, 58.
19 Kahl, Der Staat der Karantanen, 112.
20 Cedilnik, »Migracije,« 36–37.
21 Cedilnik, »Migracije,« 37–38.
22 Wolfram, Die Goten, 78.
23 Cedilnik, »Migracije,« 38–39.
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lahko resno pričnemo govoriti ne samo o zanesljivi večji naselitvi pripadnikov germanskih 
plemen v današnji Sloveniji, temveč tudi o možnosti, da je več generacij prebivalo na istem 
kraju oziroma ozemlju.

O polietničnosti gotske države in družbe ne govorijo samo mešane naselbine, temveč kot 
sem že do zdaj nekajkrat omenil, so se posamezne etnične skupine pridružile neki drugi etnični 
skupini. Kot na primer Svebi, ki so se po porazu pridružili Langobardom.24 Prav tako nam 
tudi arheološke najdbe v tako imenovanih višinskih naselbinah oziroma utrdbah dokazujejo 
prisotnost germanskih plemen na slovenskem.25

Višinske naselbine in utrdbe
Večina višinskih naselij (slika 1) je bila v 5. in 6. stoletju naseljena s staroselci in na 

nekaterih lokacijah s pripadniki germanskih plemen.26 Preden preidem na kraje, naj omenim, 
da je potrebno imeti v mislih, da je veliko pripadnikov germanskih plemen bilo arijanskih 
kristjanov. Tako nam podajo nekatere arheološke najdbe domneve, da so imeli katoliki svojo 
cerkev in arijanci svojo božjo hišo oziroma so bili ločeni pri verskih obredih. To nam kažejo 
na primer arheološke najdbe na gori Svete Heme na avstrijskem koroškem (Hemmaberg).27 A 
tudi naselbine samo z eno cerkvijo niso ravno trden dokaz, da bi bili tam zanesljivo naseljeni 
samo staroselci. Kajti na primer za višinske naselbine, predvsem utrdbe v 5. in 6. stoletju, 
se domneva, da so tam prebivale male vojaške posadke s svojimi družinami, ki so varovala 
določene poti in prelaze. Tak primer je utrdba s cerkvijo na Korinjskem hribu, kjer so bile 
odkrite tudi germanske najdbe.28 V arheološke najdbe z več verskimi zgradbami spadajo 
izkopanine na Tonovcovem gradu pri Kobaridu in verjetno Ajdovski gradec nad Vranjem, kjer 
se prav tako nahajajo germanske najdbe.29 Tako se domneva, da so bile tudi tukaj zgrajene 
dodatne cerkve s strani germanskih arijancev.30

Pri do zdaj znanih odkritih višinskih utrdbah v 5. oziroma 6. stoletju v bližini krajev 
Podlož, Mihovo, Strmica, Veliki Korinj in Mala Ročna, so bile germanske najdbe odkrite pri 
dveh (Veliki Korinj, Mihovo). Za utrdbo, ki se nahaja pri Veliki Strmici, Ciglenečki ne navaja 
germanskih najdb, četudi je v bližini germansko grobišče na Vinjem Vrhu.31 Pa vendar omenja, 
da je Gradec pri Veliki Strmici slabo raziskan in da sta tam bila najdena ostrogotska fibula ter 
ostanek skrinje z ostrogotskimi novci,32 kar nam poda možnost za germansko naselitev, če 
še upoštevamo omenjeno grobišče v bližini. Tako domnevam, da so v teh utrdbah prebivali 
tako staroselci kot pripadniki germanskih plemen oziroma mogoče celo samo germanski 
vojaki s svojimi družinami. Tukaj je potrebno tudi omeniti, da so bile germanske fibule in 

24 Lotter, »Zur Rolle der Donausueben,« 297.
25 Cedilnik, »Migracije,« 39.
26 Ciglenečki, »Archaelogical investigations,« 119.
27 Kahl, Der Staat der Karantanen, 111.
28 Ciglenečki ne omenja v članku, kaj točno je mišljeno pod imenom germanske najdbe, a vendar je iz teksta razločno, 
da gre za različne stvar, kot so grobovi, orožje, kovanci, zaponke za pas, fibule (broške), orodje ipd. V:Ciglenečki, 
»Archaelogical investigations,« 123–124 in 126.
29 Ciglenečki, »Archaelogical investigations,« 125, 128 in 126.
30 Ciglenečki, »Castra und Höhensiedlungen,« 520.
31 Ciglenečki, »Archaelogical investigations,« 126.
32 Ciglenečki, »Castra und Höhensiedlungen,« 507.
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ostali pripomočki iz zelo vrednega materiala in zato je bila produkcija le-teh zelo draga, še 
predvsem fibul, kar pomeni, da so si le mogočneži lahko privoščili take pripomočke. Zato 
naj bi bil, po besedah Ciglenečkega, to tudi razlog, zakaj ni več germanskih ostankov na do 
zdaj odkritih najdiščih.33 Kot primer lahko podam, da so se ostrogotski novci našli samo v 13 
najdiščih,34 langobardski celo na manj krajih, samo petih,35 medtem ko so se našli rimski novci 
iz 5. stoletja na 57. najdiščih in bizantinski na 27. najdiščih.36 Res je, da novci niso primerljivi 
s fibulami, a vendar tudi njihova najdišča podajo neko sliko. Ciglenečki oriše na svojem 
zemljevidu o germanskih najdbah 16 višinskih krajev ali utrdb,37 kjer so bile take in drugačne 
germanske najdbe, od skupno 41 višinskih naselij in utrdb, ki so obstajale v drugi polovici 5. 
in v 6. stoletju.38 Brez dvoma gre arheološko najdišče v Kranju za kraj, kjer je bilo odkritih 
največ germanskih pripomočkov (fibule, orožje, pasi) različnih germanskih plemen in kot tako 
dokazuje močno prisotnost germanskih prebivalcev. To si lahko predvsem razlagamo s tem, 
da je bila utrdba Carnium v 6. stoletju strateško zelo pomembna. V Carniumu so se tudi stikali 
različni kulturni elementi in trgovska pot.39 Poleg Kranja je tudi Rifnik eden tistih krajev, kjer 
tudi v grobovih močno izstopajo ostrogotski in langobardski elementi.40 Nikakor pa ne smemo 
pozabiti na zelo izstopajoči grobišči v Dravljah (Ljubljana)41 in Biljah, ki dokazujeta verjetnost 
manjših germanskih vasi oziroma naselbin.42

Kot sem že zgoraj omenil je slovenski prostor v 5. in 6. stoletju obmejno območje – tam 
kjer so vojaške postojanke in tam kjer se stikajo različne skupine in kulture.43 Razpršenost 
germanskih najdb priča, da so se morali pripadniki germanskih plemen naseliti na različne 
predele današnjega slovenskega ozemlja (Slika 2). Nekateri v utrdbe, drugi v višinsko utrjene 
naselbine, ter nekateri v samostojne majhne vasice oziroma individualne naselbine,44 kot je na 
primer gotska hiša pri Celju.45

Langobardi
S poslednjo bitko, ki jo je vodil zadnji gotski kralj Teja in pri tem padel leta 552, je bilo 

33 Ciglenečki, »Archaelogical investigations,« 128.
34 Tonovcov grad (Kobarid), Konjski hlev (Predjama), Ajdna (Potoki), Križišče iskra (Kranj), Lajh (Kranj), Mala roven 
(Trnje), Sv. Lambert (Pristava nad Stično), Zidani Gaber (Mihovo), Gradec (Velika Strmica), Korinjski hrib (=Ciganov 
vrh) (Veliki Korinj), Vipota (Pečovnik), Gradec (Prapretno), Rifnik (Rifnik).
35 Lajh (Kranj), Sv. Lambert (Pristava nad Stično), Dolnji vrh, Ajdovski Gradec (Vranje), Rifnik (Rifnik).
36 Kos, »The Numismatic evidence,« 115–117.
37 Bilje, Solkan, Kobarid, Potoki, Kranj, Trnje, Ljubljana, Rovišče, Pristava nad Stično, Veliki Korinj, Mihovo, Vinji vrh, 
Vranje, Bistrica ob Sotli, Loka pri Žusmu, Rifnik.
38 Ciglenečki, »Archaelogical investigations,« 121 in 126.
39 Martin, »Mit Sax und Gürtel,« 141–142 in 181.
40 Ciglenečki, »Castra und Höhensiedlungen,« 505.
41 Cedilnik, »Migracije,« 39.
42 Ciglenečki, »Archaelogical investigations,« 128.
43 Berend, At the Gate of Christendom, 8–10.
44 Ciglenečki, »Archaelogical investigations,« 128.
45 Grafenauer, Ustoličevanje koroških vojvod, 415.
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konec Ostrogotskega kraljestva.46 Tako so v slovenski prostor prišli Langobardi, katerim so 
se pridružili ostanki Gotov in ostalih Germanov, ki so ostali na slovenskem ozemlju.47 Kajti 
obstajali so oddelki Gotov, ki se niso odzvali na kraljev vojaški vpoklic in tako nam Agaitij 
sporoča, da so lahko Goti, ki so priznali oblast vzhodnorimskega cesarja, brez problema naprej 
posedovali in prebivali na svojem posestvu oziroma zemlji.48 O tem pričajo tudi prisotni gotski 
elementi v langobardsko-lombardski etnogenezi.49 Navsezadnje je Got Vidin dokaz, da so tudi 
po letu 552 na nekaterih predelih naprej prebivali Goti. Vidin je vodil upor ob podpori Frankov 
proti Bizancu v severni Benečiji in bil leta 561 premagan.50

Langobardi so od leta 488 naseljevali ozemlje Rugijcev, ki jih je istega leta premagal 
Odoaker. Nato so se od tam odselili v Panonijo in leta 546 v času bizantinsko-ostrogotske 
vojne od Vzhodnega rimskega cesarstva dobili dovoljenje, da zasedejo utrdbe v Panoniji 
in ozemlje okoli Celeje, kar pomeni, da je prišlo pod langobardsko oblast območje savske 
province in notranjega Norika.51 Poetovio (Ptuj) so zasedli leta 547/548.52 Arheološke najdbe 
dokazujejo, da so se Langobardi naselili na dokaj iste višinske utrdbe in naselja, kot so jih 
predtem naseljevali Ostrogoti53 oziroma katere so ostrogotski in ostali germanski ostanki še 
vedno naseljevali.54 In te so verjetno, kot ostale skupnosti predtem, Langobardi sprejeli k sebi 
oziroma asimilirali.55

Če so Ostrogoti vladali slovenskemu ozemlju okvirno okoli 60 let ali več oziroma 
grobo rečeno najmanj dve ali celo tri generacije – V Carniumu naj bi bila najmanj do leta 540 
stacionirana ostrogotska vojaška posadka,56 so Langobardi vladali samo okvirno 21 let (547–
568) oziroma po svojem izročilu 22 let v Panoniji in nekaj let več v ostalih predelih današnje 
Slovenije.57 Leta 568 so z dogovorom Avarom prepustili današnjo vzhodno slovensko ozemlje 
in obdržali postojanke na zahodu slovenskega ozemlja. Tudi utrdbo Carnium, ki je bila vse do 
leta 600 v langobardski oblasti.58 Pozneje so se umaknili na kastele, ki so ležali na vzhodnem 
delu furlanske ravnine, kateri so se tudi bežno stikali z današnjim slovenskim ozemljem.59 Pri 
langobardski selitvi v Italijo, pa se niso preselili samo Langobardi, temveč tudi ostali prebivalci 
iz Panonije in Norika. Tako so z njimi odšli ostanki rimskega in romaniziranega prebivalstva, 
kakor tudi pripadniki germanskih in drugih skupin, kot so Gepidi, Bolgari, Sarmati, Svebi in 

46 Wolfram, Die Goten, 100.
47 Kahl, Der Staat der Karantanen, 112.
48 Kahl, Der Staat der Karantanen, 118.
49 Kahl, Der Staat der Karantanen, 117–118.
50 Grafenauer, Ustoličevanje koroških vojvod, 420.
51 Cedilnik, »Migracije,« 39.
52 Wolfram, Die Germanen, 105.
53 Cedilnik, »Migracije,« 39.
54 Kahl, Der Staat der Karantanen, 117–119.
55 Lotter, »Zur Rolle der Donausueben,« 297.
56 Martin, »Mit Sax und Gürtel,« 141–142.
57 Grafenauer, Ustoličevanje koroških vojvod, 424.
58 Cedilnik, »Migracije,« 39.
59 Grafenauer, Ustoličevanje koroških vojvod, 411.



32

Alan Wamberger

drugi, ki so naseljevali Norik in Panonijo.60

Že nekajkrat sem omenil, da vedno nekdo ostane in da se nikoli ne izseli celotno 
prebivalstvo. Tako ni bilo nič drugače pri tej selitvi, a vendar naj bi ostanki germanskih 
drobcev bili zelo majhni.61 Sicer pa obstajajo tudi teze in domneve, da je vseeno ta ostanek bil 
številnejši in se pozneje hitro prilagodil novim slovanskim, oziroma konjeniškim nomadskim 
vladarjem – Avarom.62

Možnost kontinuitete
V 5. in 6 . stoletju se je manjšalo število prebivalstva na današnjem slovenskem ozemlju. 

V tem času smo imeli tri večje selitve in zadnja večja selitev se zgodi, ko Langobardi zapustijo 
slovensko ozemlje. Z njihovim odhodom in odhodom ostalih prebivalcev, v deželi vseeno 
ostane manjši del rimskih in romaniziranih prebivalcev, skupaj z drobcem germanskih 
naseljencev.63 Tudi Ciglenečkove karte (Slika 1, 2 in 3) najdišč iz četrtega, petega in šestega 
stoletja prikazujejo upad najdb,64 kar si lahko razlagamo tudi z upadom prebivalstva. V 
začetku 7. stoletja je bilo slovensko ozemlje zelo gozdnato in redko poseljeno65 in kot sem na 
začetku tega članka zapisal, je prišlo do razpada naselij ob koncu 6. stoletja oziroma so se ta 
verjetno na novo ustanovila. Kot navaja Wolff, ni možno identificirati 25 naštetih krajev66 na 
območju Carneole, razen Carniuma, katere navede kozmograf iz Ravene in je le-te prevzel 
od Gota Marcomira.67 Imena krajev nimajo kontinuitete iz časa rimskega cesarstva in nimajo 
slovanskega prizvoka, prav tako jih tudi ni možno povezati z današnjimi krajevnimi imeni. 
Wolff sklepa, da je za čas rimskega cesarstva, kakor v času slovanskega srednjega veka, moralo 
priti do diskontinuitete naselij (Siedlungsbruch).68 Wolff tukaj tudi omeni, da je Marcomir 
navedel zelo veliko krajev za tako majhno območje in da je le-ta verjetno živel v zadnji tretjini 
6. stoletja, kar bi se ujemalo s propadom višinskih naselbin – te počasi propadejo do leta 
600. Tukaj je treba omeniti, da po beseda Wolffa so verjetno v delu kozmografa iz Ravene 
omenjena Emona oziroma Emonia (prejkone Novigrad, kot Ljubljana) in Neviodunum, kakor 
neomenjena Celeia in Poetovio, ležali izven Carneole.69 Kakšne so torej možnost, da so 
germanski ostanki še nekaj generacij naprej prebivali na slovenskem ozemlju?

Iz raziskav vemo, da se asimilacija oziroma sprememba etnične identitete ne zgodi skozi 
noč, temveč je to zakompliciran proces, ki lahko traja tudi nekaj generacij.70 Pav tako obstaja 

60 Cedilnik, »Migracije,« 40.
61 Cedilnik, »Migracije,« 40.
62 Kahl, Der Staat der Karantanen, 119.
63 Cedilnik, »Migracije,« 40.
64 Ciglenečki, »Archaelogical investigations,« 120–121.
65 Štih, »Mensch und Wald,« 37–38.
66 Carnium, Bipplium, Planta, Sedo.(?), Scoldium, Ris, Clemidium, Seution, Sorbam, Precona, Ambito, Paris, Ecuna, 
Poreston, Ranio, Belena, Patiuma, Eperunto, Lebra, Barneo, Elebra, Selunto, Artara, Rinubio in Cliena. V: Wolff, »Die 
Frage der Besiedlung,« 104.
67 Wolff, »Die Frage der Besiedlung,« 103–105.
68 Wolff, »Die Frage der Besiedlung,« 104–105.
69 Wolff, »Die Frage der Besiedlung,« 104–105.
70 Halsall, Barbarian Migrations, 471.
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teza o germanskih prebivalcih, da bi ti lahko živeli pod avarsko oziroma slovansko oblastjo 
in Kahl celo poda tezo, da so Kosezi oziroma Edlinger ostanek germanskih plemen oziroma 
ostanki Gotov.71 Ti naj bi preko svojega jezika predali ime Edlinger,72 kar bi bilo možno, 
saj ljudje ne pozabijo kar tako svojega jezika in se naučijo jezika osvajalcev.73 A vendar ne 
brez dodatnega priliva novih germanskih prebivalcev. Da bi to bilo možno, nam v 9. stoletju 
Conversio izpriča obstoj germanskih Gepidov v Panoniji (De Gepidis autem quidam adhuc 
ibi resident).74 In če upoštevamo omenjene migracije v 5. in 6. stoletju, le zakaj do teh tudi 
ne bi moglo priti pozneje, saj so migracije del človeške zgodovine.75 Tako obstaja verjetnost, 
čeprav mala, da se je tudi pozneje kaka germanska skupina oziroma družina, kot na primer 
Gepidi, naselila na slovensko ozemlje. S selitvijo le teh skupin ali posameznikov, bi se tako 
lahko manjšinsko ohranjal germanski element v dominantno slovanskem okolju oziroma 
na današnjem slovenskem ozemlju. Da se ostanki neke etnične skupine lahko tudi dalj časa 
ohranijo, nam o tem pričajo navsezadnje gotski ostanki iz Krima.76 Vse to so špekulacije, a 
vendar tudi nimamo dovolj trdnih dokazov, kdaj in kako je prišlo do asimilacije germanskih 
ostankov. In ali le-ti res niso preživeli slovanski srednji vek in doživeli osvojitev Bavarcev, kot 
to domneva Kahl v svoji tezi glede Kosezov?

Sklep
Glede na do zdaj napisano, lahko sklenemo, da so v času 5. in 6. stoletja pripadniki 

germanskih plemen nekje v večjem, drugje v manjšem številu prebivali na celotnem 
slovenskem ozemlju. Ne samo na omenjenih višinskih naselbinah in utrdbah temveč tudi v 
navadnih oziroma manjših naselbinah, saj so se germanski predmeti oziroma grobovi našli 
poleg na že omenjenih krajih kot so Ptuj,77 Dravlje, Bilje78 in Vinjski Vrh, ter v Celju (gotska 
hiša) in tudi na drugih lokacijah. Tako so bili najdeni germanski ostanki oziroma zaponke še 
na Sveti gori nad Zagorjem in Velikem Orehku (na Gorjancih), ter razne drobne najdbe na 
ljubljanskem gradu, v Kuclju pri Šmarjeti ter v Polhovem Gradcu.79 V kolikšnem obsegu in 
koliko časa so obstajali ostanki germanskih prebivalcev na slovenskem ozemlju po 6. stoletju 
je težko sklepati. Mogoče nam bodo na to vprašanje odgovorile nove raziskave v tej smeri.

Brez dvoma je bilo slovensko ozemlje v 5. in predvsem od 6. stoletja dalje ozemlje, ki 
ga imenujemo obmejno območje, saj predvsem v 5. in 6. stoletju ustreza opisu teritorija, kjer 
so na pomembnih mestih utrjene postojanke. Ta območja pa niso samo točke kjer se stikajo 
različne kulture, temveč tudi ozemlje, kjer prebivajo različne etnične skupine, ki si med seboj 
izmenjavajo svoje elemente.80 In germanski naseljenci so bili brez dvoma ena od teh skupin.

71 Kahl, Der Staat der Karantanen, 119–120 in 125–126.
72 Kahl, Der Staat der Karantanen, 125–126.
73 Abulafia, »Introduction,« 23.
74 Wolfram, Conversio Bagoariorum et Carantanorum, 66.
75 Štih, »Migracije,« 61.
76 Kahl, Der Staat der Karantanen, 119.
77 Cedilnik, »Migracije,« 33.
78 Ciglenečki, »Archaelogical investigations,« 128.
79 Grafenauer, Ustoličevanje koroških vojvod, 415.
80 Abulafia, »Introduction,« 10–11 in 20–21.
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Slika 3: Slavko Ciglenečki:Karta najdišč iz 4. in prve polovice 5. stoletja.83

83 Ciglenečki, »Archaelogical investigations,« 120.
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Urh Ferlež

O celjski stolnici svetega Danijela

Povzetek
V srednjeveškem Celju so močan pečat pustili Celjski grofje, to se kaže tudi na kvaliteti 

in pomembnosti celjske mestne cerkve sv. Danijela. Gre za enega najkvalitetnejših gotskih 
spomenikov v Sloveniji, še posebej kapela Žalostne Matere Božje, ki je bila osebno svetišče 
grofov in kip Marije z mrtvim Jezusom (Pietà). Cerkev se je zanimivo razvijala tudi po izmrtju 
slavne rodbine, v dobi baroka in historizma, vse do našega časa, ko s svojo obnovljeno podobo 
krasi celjsko veduto in hkrati opravlja vlogo duhovnega kraja in kulturnega spomenika.

Abstract
The Counts of Celje left an important mark on the medieval city of Celje which can be 

seen (among other things) in the quality and importance of the city cathedral of St Daniel. It is 
one of the gothic monuments of the highest quality in Slovenia, especially the chapel of Our 
Lady of Sorrows, which was the counts’ personal sanctuary, and the Pietà Statue (the statue of 
Mary with the dead Jesus). The church has developed in an interesting way even after the line 
of the Counts of Celje died out, in the ages of the Baroque and Historicism. It has developed up 
to its current form as it decorates the veduta of Celje with its renewed look and is, at the same 
time, a spiritual place as well as a popular tourist monument.

Ključne besede: Celje, Celjski grofje, gotika, slovenska gotska umetnost, Pietà.

***

Uvod
Gotska katedrala, na Slovenskem pa seveda cerkev manjših dimenzij, je bila obvezna 

sestavina vsakega evropskega mestnega konglomerata in ena pomembnejših stavb v mestu. 
Cerkve so se razvijale skupaj z mesti, prilagajale so se novim umetnostnim tokovom, bile 
spremljevalke meščanovega življenja, od krsta do groba, saj so bila pokopališča navadno 
okrog cerkva. Kot take so zanimive za preučevanje zgodovine mest pri čemer Celje ni nobena 
izjema. Članek obravnava celjsko glavno mestno cerkev, njene umetnostne in zgodovinske 
temelje, ki jih prinašata uvodna odstavka o slovenski gotiki in Celjskih grofih, nato njen razvoj 
in zgodovino. Večji poudarek je dan njenemu zgodovinsko in umetnostno najpomembnejšemu 
delu, to je kapela Žalostne Matere Božje, prvotno osebna kapela Celjskih grofov.

Gotika na Slovenskem
Celjska stolnica kaže pretežno gotsko lice in je eden naših najznačilnejših predstavnikov 

tega sloga. Gotika se je na Slovenskem utrdila v 30-tih letih 13. stoletja kakor v nemških 
deželah, največ gotskih stavb pri nas je nastalo po rušilnem potresu leta 1348 in kugi, ki mu je 
sledila ter je vplivala na nastanek mnogih votivnih ustanov. Popotresna obnova je v naše kraje 
pripeljala tudi nekatere tuje mojstre, ki so prinesli vplive iz tujine. Tudi pri nas srečamo vse 
stopnje evropske gotike, čeprav nekatere v nekoliko bolj provincialnih merah. Zgodnja gotika, 
skupaj z začetno fazo, ki je bila še kombinirana z romaniko, je trajala od srede 13. stoletja 
do ok. 1320, sledi ji visoka gotika, od 1320 do 1400, ko tudi naše dežele zajame mednarodni 
gotski slog, ta pa preide ok. 1440 v pozno gotiko. Glede zgodovinskih razmer je za gotski čas 
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na naših tleh značilno, da je to čas, ko so postopoma slabele in odmirale fevdalne dinastije, 
ki so bile v romaniki še na višku vpliva, večala pa se je moč Habsburžanov. V dobi visoke 
gotike so v umetnostni razvoj vidneje posegli le Celjski knezi, ki so bili tedaj vladar večine 
slovenskega ozemlja in so bili pobudniki gradnje mnogih cerkva, gradov in samostanov. Veliko 
je na pomenu dobilo mesto Ljubljana, ki je leta 1461 dobilo svojo škofijo. To je tudi čas turških 
vpadov, ko so bili zgrajeni mnogi tabori, obzidja in utrjeni gradovi.1

Za prvo gotsko stavbo velja cerkev cistercijanskega reda v Kostanjevici na Krki, zgrajena 
je bila okoli leta 1250. Sledili sta ji cistercijanski samostan v Stični in benediktinski samostan v 
Gornjem Gradu. Iz teh podatkov je razvidno, da so imeli samostanski redovi, ki so prišli na naša 
tla iz tujine, odločilno vlogo pri širjenju gotske arhitekture. Romanika se je pod italijanskim 
vplivom najdlje obdržala na Primorskem. V 14. stoletju so množico starejših cerkva predelali 
v gotskem slogu. Tako so prizidali dolge kore glavnim mestnim cerkvam na Ptuju, v Celju, 
Mariboru in Slovenskih Konjicah ter jih opremili z gotskim okrasjem. Iz naštetih krajev je 
razvidno, da je bila takrat slogovno najnaprednejša današnja severno-vzhodna Slovenija. 
Pomemben zgled je prišel s Češke, iz delavnice Petra Parlerja, ki je bil eden vodilnih pri gradnji 
praške katedrale. Njegovi učenci so prihajali delat tudi na naše ozemlje, njihovo središče je 
bilo na Ptuju, zato ni čudno, da so bili glavni stvaritelji ene najpomembnejših celostnih gotskih 
umetnin, cerkve na Ptujski Gori. Skeletne arhitekture na Slovenskem ni, kljub temu pa je 
kapela Žalostne Matere Božje v celjski Opatijski cerkvi narejena pod vplivom pariške Sainte-
Chapelle. Niti razmeroma majhno ozemlje slovenskih dednih dežel ni ušlo cepitvi gotike na 
regionalno obarvane sloge. Tako je na primer za Kranjsko značilen pojav dvoranske cerkve 
(npr. Sv. Kancijan v Kranju iz okoli 1430 ali sv. Jakob v Škofji Loki iz 1471) in t. i. kranjskega 
poslikanega prezbiterija in zvezdasti oboki. Za štajersko gotiko so značilni bogatejši, pogosteje 
mrežasti oboki in bolj igrivi detajli, za Primorsko pa so značilni kampanili, zvoniki na preslice 
ipd.2 Prvi slovenski gotski kiparski deli sta Marijin kip iz Solčave in Krakovska Madona s 
stare križevniške cerkve v Ljubljani, obe sta iz let med 1250–1260. Tudi pri nas prevladuje 
kiparstvo, vezano na arhitekturo, prostostoječe plastike je manj. Kiparstvo so konec 14. 
stoletja zajeli češki vplivi, za katerega so značilne mehke in realistične figure. Ohranjena je 
tudi peščica krilnih oltarjev, npr. na Ptuju. V času mehkega sloga je znana ljubljanska kiparska 
delavnica. Poseben tip kiparstva predstavlja nagrobnik z reliefom, ki je pokrival tumbo ali pa 
bil vzidan na cerkvena tla ali stene.3

Na Slovenskem skorajda ni bilo gotske cerkve, ki ne bi bila poslikana, čeprav se je 
uporaba prave freske pri nas začela šele v drugi polovici 14. stoletja. Slikarije so ponekod 
nadomeščale celo oltarne nastavke. Namena slikarstva sta dva, prvi je krasitev, drugi pa je 
približati Biblijo nepismenim. Do srede 14. stoletja prevladuje linearno ploskoviti slog, ta se 
je v 14. stoletju začel mehčati, ni pa še kazal prave plastičnosti figur. Korenite spremembe 
so v naše dežele prinesli v Italiji izučeni slikarji, ki so poznali Giotta. Znani mojstri, ki so 
delovali pri nas so Janez Aquila iz Radgone, Janez Ljubljanski, Mojster Bolfgang in Jernej iz 
Loke. Nekakšen slikarski kanon, ki je veljal, se imenuje kranjski prezbiterij. Gre za motive, 
naslikane na polah zvezdastega oboka. Na osrednji poli je podoba Kristusa na prestolu, v 
okoliških so simboli evangelistov, v večjih obokih pa še podobe izbranih svetnikov in Marija 

1 Cevc, »Gotika,« 318–332.
2 Cevc, »Gotika,« 318–332.
3 Cevc, »Gotika,« 318–332.
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z detetom.4 Ohranjenega je tudi nekaj knjižnega slikarstva, dve vitražni okenci, nekaj tabelnih 
slik, izdelkov umetne obrti. Slovenci imamo tudi nekaj nadpovprečnih gotskih izdelkov, eden 
izmed njih, Kranjski krilni oltar, je bil v 19. stoletju prodan na Dunaj.5

Zgodovina cerkve
Prvo cerkev na mestu današnje naj bi postavili furlanski delavci mejnega grofa Gunterja 

v drugi četrtini 12. stoletja, zagotovo pa je že stala leta 1229. Ta cerkev je bila enoladijska, na 
mestu sedanjega prezbiterija je imela apsido. Imela naj bi dva stolpa, visoka pa je bila toliko 
kot sedanje gotske konzole in krita z lesenim stropom. Pod pokroviteljstvom Celjskih grofov 
so ji skoraj celo 14. stoletje postopoma dajali gotsko podobo. Najprej sta bili prizidani stranski 
ladji, glavna ladja je bila povišana in dobila je bazilikalno razsvetljavo s tremi pari oken. 
Nad korom je še danes ohranjeno eno tako zazidano okno. Glavna ladja je imela pravokotni 
prezbiterij, stranski pa sta imeli ravna zaključka. Tudi ta cerkev je imela lesen strop, bila pa 
je tudi poslikana; ohranjena je freska Kristusa, ki stopa iz groba, v večjem delu se nahaja za 
prižnico. Nato so postavili prezbiterij in verjetno podrli en zvonik. Za časa vlade Hermana 
I. (1333–1385) so vse tri ladje križno rebrasto obokali in pozidali nov, sedanji prezbiterij z 
mogočnim slavolokom. Cerkev je tedaj izgubila značaj bazilike, njena prostornina pa je ostala 
približno enaka do danes. Cerkev je bila v celoti od različnih mojstrov poslikana, na obočnih 
polah prevladuje rastlinsko dekorativna poslikava, ki naj bi bila tisti čas v modi. Postavili so 
tudi nov zvonik. Najpomembnejšo dopolnitev v umetnostnem pogledu je cerkev dobila za časa 
vlade grofa Hermana II. (1361–1435), ko je bila pozidana kapela Sv. Treh kraljev, pozneje 
poimenovana kapela Žalostne matere božje, v kateri so se grofje sami udeleževali verskih 
obredov. Kapela sodi v vrh gotske umetnosti pri nas.6

Leta 1576 je goriški duhovnik Jeronim Kata svetoval nadvojvodi Karlu, naj v Celju 
ustanovi škofijo, ker je v mestu lepa in bogata cerkev, knežji dvor pa bi lahko služil kot 
škofovo domovanje. Nadvojvoda nasveta ni upošteval. V 16. stoletju je bila na vzhodu, desno 
od prezbiterija, prizidana kapela sv. Miklavža, danes je tam krstilnica. Leta 1637 je Jurij Lenz 
na južni steni izdelal stranski portal. Sredi 17. stoletja so bila narejena umetno kovana vrata 
za kapelo Žalostne matere božje. Leta 1658 so nadomestili prvotne, verjetno gotske, kipe na 
konzolah v kapeli z novimi, baročnimi. 18. stoletje zaznamuje intenzivna barokizacija cerkve. 
Na začetku so na severni in južni strani prizidali kapeli sv. Križa in sv. Frančiška Ksaverija 
z ustrezno baročno opremo. Leta 1706 je tesar Luka Musket izdelal novo prižnico. Največje 
delo baročne dobe je bila preureditev prezbiterija. Prezbiterij je dobil nove klopi, leta 1743 so 
namestili nov glavni oltar, ki je prišel iz Benetk. Sredi stoletja so zabrisali gotski zaključek 
prezbiterija in naredili plitvo apsido.7 Poslikal jo je Franc Jelovšek s fresko Danijel med levi, 
šlo je za zelo kvalitetno delo, ohranjena je njena fotografija. Iz tega časa je tudi čebulasta 
streha zvonika, ki jo lahko vidimo na nekaterih starih celjskih vedutah. Konec 18. stoletja so 
opustili kapelo Žalostne matere božje, služila je le še za shranjevanje cerkvenih potrebščin 
in postavljanje božjega groba. Leta 1761 je bil iz Šmartnega pri Slovenj Gradcu v Celje 
prestavljen sedež opatije, cerkev in župnija sta s tem veliko pridobili na pomenu, cerkev pa 

4 Stele, Slikarstvo v Sloveniji od 12. do 16. stoletja, 9–13.
5 Cevc, »Gotika,« 318–332.
6 Marolt, Dekanija Celje, 7–13; Zadnikar, Spomeniki cerkvene arhitekture in umetnosti, 27–31.
7 Za primerjavo: enaka apsida je še danes v Marijini cerkvi v Celju.
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od tedaj nosi naziv opatijska. Leta 1798 je Celje prizadel katastrofalen požar, ki je uničil tudi 
streho cerkve in zvonika. Po požaru sta bili strehi obnovljeni, zvonik pa je dobil nekoliko 
drugačno podobo. Čebulo je nadomestila piramida z jabolkom in križem. Ta stolp je bil visok 
32 m. Na začetku 19. stoletja je bilo treba zamenjati še gotski glavni portal s sedanjim.

Komaj je bila zaključena barokizacija, že je po Evropi zavel nov veter, ki je omalovaževal 
barok in poveličeval srednjeveške sloge. Neki celjski župnik Orožen piše leta 1852, da ima 
cerkev poleg velikega še sledeče oltarje: sv. Ane, Marije sedem žalosti, sv. Družine, sv. Križa, 
sv. Barbare, sv. Miklavža, Kristusovega bičanja in sv. Frančiška Ksaverija.8 Vsi oltarji so bili 
baročni in vse, razen glavnega in tistih dveh v stranskih kapelah (sv. Križ in sv. Frančišek 
Ksaverij) so v naslednjih letih odstranili. Prišla je doba historizma in z njo regotizacija, ki 
je skušala cerkvi povrniti njeno srednjeveško gotsko podobo, česar pa so se, za današnje 
razmišljanje, lotili dokaj radikalno in nepremišljeno. Najprej je prišla na vrsto regotizacija 
kapele Žalostne matere božje. Naredili so nove okvirje za okna z gotskim krogovičevjem, le da 
je bilo za razliko od srednjeveškega to kar leseno. V kapeli so pozidali kor, obnovili konzole in 
baldahine ter kipe. Slikar Simon Kelbl iz Gradca je kapelo poslikal neogotsko. Ignacij Oblak 
je izdelal nov prestol za kip Pietà. Leta 1877 sta arhitekt Bücher in zidarski mojster Weber 
izdelala načrte za regotizacijo zvonika. Močno so ga dvignili in mu dali povsem gotsko podobo. 
Leta 1892 so obnovili gotski prezbiterij in vgradili nova šilasta okna. Pri tem so uničili prej 
omenjeno Jelovškovo fresko. Načrt in zidarska dela je naredil domačin Ferdinand Gologranc, 
kamnoseška dela pa zopet Joseph Weber. Nakupljenih je bilo tudi veliko neogotskih kosov 
opreme. Leta 1900 je bila povečana še zakristija, načrte je zopet naredil Gologranc, okenska 
krogovičja in precej neposrečeno balustrado na strehi pa je izdelal Vincenc Čamernik. Ta 
balustrada je bila v zadnji obnovi odstranjena.9

V letu 1935 je sledila restavracija cerkve, vodil jo je France Stele. Odkrite so bile gotske 
freske v ladji in prezbiteriju. V letu 1945 je bila med bombardiranjem Celja porušena baročna 
kapela sv. Križa in del stene cerkve. Razbita so bila tudi vsa barvna okna, edino, kar je ostalo 
od njih so vrhovi današnjih vitražev v prezbiteriju. Kapele niso obnovili, del opreme pa je 
ohranjen. Po vojni je zopet prišlo do velikih obnov cerkve. V letih 1963 do 1969 so se vršila 
velika dela. Pri načrtovanju je sodeloval novoustanovljeni zavod za varstvo kulturne dediščine 
in mnogo strokovnjakov. Celotna cerkev je bila obnovljena in dobila je podobo, kakršno ima 
še danes. Močno popravljena je bila kapela Žalostne matere Božje. V njej je bil odstranjen 
neogotski kor, oltar, na katerem je stal kip Pietà (ostanki tega oltarja so ohranjeni) in zazidanih 
je bilo nekaj neogotskih elementov. Pri restavriranju so bile odkrite bogate gotske freske na 
obokih in delno zazidane niše v steni. Kipu Pietà je bila vrnjena gotska podoba. Pri obnavljanju 
cerkve je bil najden tudi gotski portal, ki je bil vzidan v eno od sten. Danes stoji v cerkvi na 
slavoločni steni. Nove vitraže po celi cerkvi je izdelal Stane Kregar.10 Leta 2000 je bila na 
mestu baročne kapele sv. Križa postavljena nova, posvečena bl. Antonu Martinu Slomšku. V 
njej so shranjene svetnikove relikvije in njegova slika, ki jo je naslikal Marko Jerman. Leta 
2006 je bila v Celju ustanovljena škofija; cerkev sv. Danijela je dobila škofovski prestol in 
postala stolnica.11

8 Marolt, Dekanija Celje, 10.
9 Marolt, Dekanija Celje, 7–13; Zadnikar, Spomeniki cerkvene arhitekture in umetnosti, 27–31.
10 Zadnikar, Spomeniki cerkvene arhitekture in umetnosti, 27–31.
11 Kužnik, Dekanija Celje – vodnik po župniji, 19.
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Zasnova in zunanjščina cerkve
Cerkev je v glavni ladji dolga 36 m, v pročelju je široka 18 m, če pa temu dodamo še 

širino stranskih kapel pa 27 m. Zvonik je visok približno 50 m. Kot sem zapisal že pri zgodovini 
cerkve, kaže zunanja podoba cerkve znake treh faz in sicer: temeljite gotske prezidave iz ok. 
leta 1400 in prizidave kapele Žalostne matere božje, barokizacije v 18. stoletju in regotizacije v 
drugi polovici 19. stoletja. Na prvo fazo najbolj kaže vzdolžna zasnova cerkve s tremi ladjami, 
visoko glavno in dvema nižjima stranskima, oblika prezbiterija, oporniki in kapela Žalostne 
matere božje. Iz druge faze je danes južna kapela sv. Frančiška Ksaverija. Iz te faze je bila 
tudi kapela na mestu sedanje Slomškove, vendar so jo med 2. svetovno vojno uničile bombe. 
Iz baročne faze je ostalo nekaj večinoma polkrožnih oken. V zadnji stavbeni fazi sta nastala 
neogotski zvonik ter zakristija. Zadnja sprememba se je zgodila leta 2000, ko je bila na mestu 
nekdanje kapele sv. Križa pozidana Slomškova kapela.12

Pročelje lahko razdelimo na tri dele. Srednji, ki je pravokotne oblike, je na sredi prebit 
s preprostim portalom, ki je glavni vhod v cerkev. Nad njim sta dve polkrožno zaključeni 
baročni okni. Desno krilo pročelja se skupaj s streho poševno spušča, poživljata ga manjše 
gotsko okno in nad njim še manjše baročno. Srednji in desni del pročelja sta zgoraj zaključena 
s podstrešnim vencem, ki na levi strani sovpada z robustnejšim zidcem prve etaže zvonika. Nad 
levo stranjo se namreč vzpenja zvonik, v prvi etaži ima na vsaki strani najprej dvojno, meter 
više pa enojno šilasto zaključeno gotsko okno. Sledi že omenjeni zidec, ki loči spodnji gotski 
del od višjega neogotskega. V drugi etaži je nad zidcem zopet na vsaki strani dvojno neogotsko 
okno, nad njim ura, nad njo pa še eno dvojno okno z manjšo rozeto. Nad temi okni je zidec, 
ki se na vsaki strani vzpne v trikotno čelo, ki je na vrhu okrašeno s križno rožo, na vogalih pa 
s tankimi fialami. Prostor med fialami in zidcem so popestrili z žlebljeno členjenim ometom 
v obliki šilastih lokov. Zvonik se zaključi z visoko osemstrano streho v obliki piramide. Na 
njenem skrajnem vrhu je križna roža, iz katere rase križ. Na vse fasade cerkve je vzidanih 
mnogo nagrobnikov in drugih plošč – okoli cerkve je bilo namreč nekoč pokopališče.

Na južni fasadi sta prizidani baročna kapela s tri-osminskim zaključkom s pravokotnima 
oknoma v daljših stranicah in vzhodneje še novejša štiri-osna zakristija s tri-osminskim 
zaključkom. Zakristija ima na južnem licu štiri pare neogotskih oken, na zaključku, ki na 
zunaj deluje kot prezbiterij, pa še po eno okno na vsaki stranici. Med kapelo in zakristijo je 
zazidan portal iz 17. stoletja, sestavljen iz dveh jonskih stebrov. Na severni fasadi je nasproti 
baročne prizidana Slomškova kapela iz leta 2000, po obliki enaka baročni. Na vzhodni strani 
je prizidana še kapela Žalostne matere božje, ki ima na zunanji strani opornike, poleg tega pa 
še gotske polstebre, na katerih so v času nastanka kapele stali kipi. Med zaključkom zakristije 
in prezbiterijem je manjši prostor, nad katerim se pne večji odprt opornik. Tam je tudi vhod v 
zakristijo. Po celi fasadi cerkve se vije približno meter nad tlemi zidec.

Splošni opis cerkve
Cerkev je troladijska, a krita z enotno streho, zato število ladij od zunaj ni opazno. 

Glavna ladja je široka 7,5 m in se proti prezbiteriju malo zožuje. Stranski ladji sta široki 3,6 
m, severna se zaključi s kapelo Žalostne matere božje, južna z manjšo kapelo – krstilnico. 
Iz obeh stranskih ladij vodita slavoloka v stranski kapelici. Iz južne ladje se pride desno od 
krstilnice v zakristijo. Glavna ladja je odprta proti stranskima s tremi arkadnimi slopi. Ti 
slopi so debeli več kot meter. Ko stopimo v cerkev pridemo najprej pod banjast obok, ki je 

12 Marolt, Dekanija Celje, 15–17.
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prepreden z zvezdastim rebrovjem in nosi kor. Obok glavne ladje nosi pet križnorebrastih 
obokov, ki se dvigajo iz preprostih konzol in sekajo v sklepnikih z različnimi motivi. V 
prezbiterij pridemo preko skoraj 6 m visokega šilasto zaključenega slavoloka. Prezbiterij ima 
tri-osminski zaključek, okna so na stranicah in na južni steni prezbiterija. Na desni steni ladje 
je velika baročna prižnica. Leva stranska ladja je skupaj z zvonikom dolga 18 m, na vzhodu se 
zaključuje s kapelo Žalostne matere božje, na zahodu jo skrajša zvonik in stopnice, ki vodijo 
na kor. Ladja je obokana s tremi križno rebrastimi oboki različnih velikosti. V osi sredinske 
obočne pole je prizidana Slomškova kapela, dolga in široka približno 4 m. V Marijino kapelo 
se pride skozi polkrožni vhod, kapela ima enak tri-osminski zaključek kot prezbiterij. Na levi 
vzdolžni steni ladje, tik pred kapelo, je dvojno gotsko okno. V desni ladji, dolgi 22 m, je takoj 
pod korom dvojno gotsko okno, kapela sv. Frančiška Ksaverija je enakih mer in točno nasproti 
Slomškove. Desna ladja se zaključuje z manjšo kapelo, ki je enako široka kakor ladja in ima 
prav tako tri-osminski zaključek z dvema enojnima oknoma. Iz prednjega dela desne kapele 
lahko pridemo v zakristijo. Zakristija ima prav tako tri-osminski zaključek in šilasta dvojna 
neogotska okna.13

Slikarstvo
Cerkev je bila verjetno bogato poslikana že ob njeni gotizaciji v 14. stoletju. Iz tega 

časa imamo ohranjeno fresko Iz groba vstali Kristus, ki pa je skrita za zaveso prižnice. Nekaj 
desetletij pozneje je neznani mojster na severno steno prezbiterija narisal takrat zelo priljubljen 
motiv – Pohod sv. Treh kraljev. Obrazi kraljev so presenetljivo realistični. Obstaja teorija, da 
bi naj bili upodobljeni Celjski grofje, eden izmed kraljev pa cesar Sigismund. Sklepni prizor 
z jaslicami žal ni ohranjen, saj ga je na koncu 15. stoletja prekril motiv Marijinega kronanja, 
ki ga je verjetno naslikal Pisani mojster ali nekdo iz njegovega kroga. Ta freska je nekoliko 
slabše ohranjena. Tudi ves obok glavne ladje je bil poslikan na začetku 15. stoletja, večinoma 
s tedaj modernim pisano rastočim akantovim listjem. Izjema je srednji obok, ki ima dve poli 
poslikani z akantom, eno z motivom angelov grbonoscev, drugo pa zapolnjujeta angel z lutnjo 
in še en angel s harfo. V kapeli v zaključku desne stranske ladje so freske, ki upodabljajo križev 
pot, na stropu pa glave apostolov, verjetno s konca 16. stoletja. Ta poslikava je zanimiva, 
ker so upodobljeni motivi značilni za tedanje protestantske cerkve.14 Zelo zanimiva freska 
je tudi na steni nad vhodom v kapelo Žalostne Božje. V spodnjem delu freske, ki je starejši, 
verjetno iz prve polovice 15. stoletja, je upodobljen bradat svetnik. Vrhnji del freske zavzema 
simetrična kompozicija. Na sredini je velik predmet, ki spominja na svečnik. Levo od njega 
je moški, ogrnjen v plašč in pokrit s kapo. V rokah drži tri vrvi, na katere so privezani psi, ki 
se divje zaganjajo in imajo odprte gobce. Desno od predmeta je ženska s krono in dolgimi 
zlatimi lasmi, oblečena v dolgo obleko in biserno ogrlico okoli vratu. Ženska ima v naročju 
samoroga, ki se je pri njej skril pred psi. Na vrhu kompozicije je Bog Oče z razprtimi rokami in 
desno od njega je klečeča figura. Okrog figur je upodobljenih več samostojnih zgradb, gradov 
ali stolpov in množica napisnih trakov. Ta motiv je edinstven v vsej slovenski umetnosti, 
datirajo pa ga v začetek 16. stoletja. Samorog predstavlja Kristusa, ki je v Marijinem naročju 
našel svojo zaščito. Velik predmet morda predstavlja vodnjak, marijino čistost, bevskajoči 

13 Marolt, Dekanija Celje, 25–28.
14 Menoni, »Poslikava v cerkvi sv. Danijela,« 72–75.
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psi pa greh.15 Žal je freska precej slabo ohranjena, prav zaradi svojega nenavadnega motiva 
pa postavlja vprašanja o duhovnem in pravljičnem svetu srednjega veka, ki ga danes težko 
razumemo. V cerkvi je tudi nekaj tabelnih slik. Na oltarju sv. Frančiška Ksaverija je njegova 
slika iz 18. stoletja, v Slomškovi kapeli je novejša škofova slika iz leta 2000, delo Marka 
Jermana. V glavni ladji visi slika sv. Družine iz konca 19. stoletja, delo Line Frost-Schwach. 
V levi stranski ladji visi slika Sv. Elizabete, ki je bila nekdaj na oltarju špitalske kapele, iz 18. 
stoletja. Vsi vitraži so delo Staneta Kregarja iz 70-tih let prejšnjega stoletja.16

Kiparstvo
Najkvalitetnejše baročno delo v cerkvi je glavni oltar iz začetka 18. stoletja, ki gre za 

delo neke beneške delavnice. Ves je izdelan iz različnih tipov marmorja. Na oltarju so kipi 
sv. Andreja, sv. Miklavža, sv. Maksimilijana in sv. Jožefa. Zanimiv je vrhnji del oltarja, ki 
stoji nad tabernakljem in ga podpira kar 16 stebričev. Na vrhu stoji kip Kristusa. V kapeli sv. 
Frančiška Ksaverija sta baročna kipa sv. Petra in Pavla, deli Ferdinanda Galla iz 1769. V cerkvi 
je še nekaj novejših kipov. Prižnica je iz 18. stoletja in je bogato okrašena. Na balkonu so kipi 
štirih evangelistov, na strehi prižnice pa kip Boga Očeta in prerokov.17

V cerkev je vzidana množica nagrobnikov. Pomembnejša na zunanjosti sta gotska 
nagrobnika sestra Neuberger in Suzane Hohenwarter iz srede 15. stoletja, na robu imata napis 
v gotici in sta verjetno delo iste delavnice. Drugi pomemben nagrobnik vzidan na fasado 
je nagrobnik družine Wintersheimb iz 17. stoletja, ki je poleg svoje velikosti in okrasitve 
zanimiv zaradi napisa v štirih jezikih. V notranjosti cerkve so trije nagrobniki, prvi pripada 
škofu Hermanu, sinu grofa Hermana II. in je vzidan ob vhod v Marijino kapelo, iz začetka 
15. stoletja. Naslednji je nagrobnik viteza Andreja Hohenwarterja, vzidan v kapelo sv. 
Frančiška Ksaverija18 iz konca 15. stoletja. Pokojni je upodobljen v oklepu in že kaže nekaj 
renesančnih potez. Ta dva nagrobnika sta bila nekoč pokrova za sarkofag. Tretji nagrobnik 
pripada Sigmundu Schrottu, situiran je v desni stranski ladji in je iz srede 16. stoletja, pokojni 
pa je upodobljen kot klečeči vitez pred razpelom. Iz novejše dobe je treba omeniti križev pot 
znanega koroškega kiparja Franceta Goršeta.

O kapeli Žalostne Matere Božje
Okoli leta 1400 je bila južno od prezbiterija cerkvi prizidana kapela Sv. Treh Kraljev. 

Njen mecen je bil Herman II., ki je že ob njenem nastanku zanjo ustanovil poseben beneficij, 
imenovan »Frau in sacello Trium Regum ali Matris Dolorosae«.19 Že po imenu listine vidimo, 
da je bilo že od samega začetka za kapelo značilno čaščenje trpeče Marije z mrtvim sinom 
v naročju, zato ni čudno, da je kapela sčasoma prevzela kar Marijino ime. Za časa Celjskih 
grofov je imela kapela izjemen pomen, saj so se gospodje sami v njej udeleževali božje službe 
in morda ni naključje, da so stvaritelji kapele za zgled izbrali najlepšo izmed manjših gotskih 
kapel – pariško Sainte-Chapelle. Celjska kapela sicer nima skeletne gradnje, vseeno pa so tudi 
v Celju znali kamnu odvzeti težo in ustvariti vrhunski gotski spomenik. Že v 14. stoletju naj 

15 Pogled na Opatijsko cerkev v Celju; Stopar, Opatijska cerkev v Celju, 131.
16 Marolt, Dekanija Celje, 32–36.
17 Marolt, Dekanija Celje, 28–29.
18 Gre za moža Suzane Hohenwarter, ki ima svoj nagrobnik na zunanjščini cerkve; Marolt, Dekanija Celje, 20–28.
19 Ime listine pomeni približno: (Beneficij) žene v kapeli Treh Kraljev ali Trpeče Matere; Stopar, Opatijska cerkev v 
Celju, 7–9.
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bi bila ustanovljena Bratovščina Marije sedmih žalosti, ki se je zbirala predvsem pri češčenju 
Žalostne matere božje v kapeli in je skrbela zanjo tudi po koncu vladavine Celjskih grofov. 
Bratovščina je bila z jožefinskimi reformami ukinjena, po letu 1783 pa do ponovne oživitve 
kapele konec 19. stoletja je kapela služila le kot skladišče cerkvene opreme in za postavljanje 
Božjega groba.

Kapela je dolga 11 m, široka skoraj 6 m in ima tri-osminski zaključek. Na vsaki stranici 
so šilasta okna z vitraži z dekorativno motiviko. Strop cerkve sestoji iz treh obočnih pol in 
zvezd v prezbiteriju. V kapelo vodijo umetno kovana in poslikana vrata iz 17. stoletja. Po vseh 
stenah kapele so na višini treh metrov konzole, na vzdolžnih in zaključnih stenah stojijo leseni 
baročni kipi in kamniti baldahini. Na zahodni steni so bile konzole uničene, ker so v baroku 
tam pozidali kor, ki je bil v zadnji obnovi (1963–1969) odstranjen. Iz konzol izhajajo nekakšni 
polstebri, ki se končujejo z baldahini, iz vsakega drugega baldahina pa se začne obočno rebro, 
ki se pne proti stropu.20 Na vsaki vzdolžni steni so elementi v obliki šilastih lokov, ki med 
drugim želijo vzeti stenam težo. Tako sta na vsaki strani dve molilni, dve oltarni niši in dve 
vdolbini za relikvije. Vse vdolbine so bile nekoč poslikane, robovi so bili okrašeni z listi in 
fialami.21 Freske in okraski so ohranjeni v fragmentih, ob zadnji obnovi so restavratorji izdelali 
poskus rekonstrukcije okrasja, viden na spodnji skici. Kipi na konzolah so iz 17. stoletja, prav 
tako relikviariji v nišah. Zelo kvalitetna sta tudi gotska izdelka na zaključku ladje, na levi strani 
omarice za relikvije, na desni sedilije.22 Obe je izdelala zelo spretna roka gotskega klesarja, ki 
je znal kamen oblikovati kakor čipko. V kapeli je vzidanih še nekaj baročnih nagrobnikov, pod 
kapelo je namreč grobnica.

Med obnovo cerkve so s sondiranjem odkrili tudi kvalitetne poslikave, verjetno delo 
Friderika Beljaškega iz prve polovice 15. stoletja.23 Sklepna pola in tista pred njo sta poslikani 
s figurami, preostali dve pa z rastlinsko ornamentiko. Ključni prizor stropne poslikave 
predstavlja podoba Prestola milosti, ki je na osrednjem polju sklepne pole. Bog oče, sedeč na 
prestolu, drži v rokah križanega, le okoli pasu pokritega sina. Kristusovo telo je v bolečinah 
nekoliko usločeno. V okoliških poljih so angeli z arma christi ali napisnimi trakovi. Naslednjo 
polo zavzemajo polja z upodobitvami cerkvenih piscev, ki je prav tako povezana s prizorom 
Prestola milosti, saj so ti možje o tem pisali. Gre za Ambrozija, Hieronima, Avguština in 
papeža Gregorja I. Velikega. Poslikana so tudi vsa tri ločna polja pod sosvodnicami, najbolje 
ohranjena je desna, ki prikazuje Janeza Evangelista. Te freske so tako kot kip Pietà, narejene v 
t. i. mehkem slogu. V kapeli sta še dve sliki, prva slika prikazuje sv. Florijana iz 1770, ki gasi 
mesto Celje in prikazuje njegovo staro veduto, druga pa je slika sv. Maksimilijana, ki je bila 
nekdaj v Maksimilijanovi cerkvi v Celju.24

Za sodobnega človeka so najbolj nenavadni motivi nekaterih konzol, ki so na Slovenskem 
nekaj posebnega. Gre za upodobitve motivov iz knjige z naslovom Fiziolog (lat. Psysiologus), 
ki naj bi nastala v 3. ali 4. stoletju v Aleksandriji. Njen avtor ni znan, poenostavljeno pa lahko 
rečemo, da povezuje dejstva iz sveta živali s svetopisemskimi besedili in tako vsaki živali 

20 Marolt, Dekanija Celje, 28.
21 Fiala je v gotski umetnosti okrasen stolpič, navadno s piramidasto streho in križno rožo na vrhu.
22 Sedilije so v cerkvi sedišča za cerkvene dostojanstvenike, v gotiki so bile pogosto vzidane v steno.
23 Pogled na Opatijsko cerkev v Celju.
24 Marolt, Dekanija Celje, 32–36.
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pripiše nek simbolen, alegoričen pomen.25 Konzole so velike 40 x 40 cm, ohranjenih je 13 
konzol, prvotno jih je bilo vsaj še štiri več. Še ena posebnost so tri kamnite plošče, na katerih 
so izklesani citati iz knjige Fiziolog. Vzidani so med enajsto in trinajsto konzolo.

Motivi konzol, začenši levo od vhoda in okrog so naslednji:26

• Sirena – sirene so morske deklice iz grške mitologije, ki so s svojim omamnim petjem 
pogubljale mornarje, v srednjem veku so bile pogost simbol za zapeljivost greha, ki preži na 
vernika (sv. Jakob Mlajši),

• onokentaver – bitje, ki je do pasu človek, od pasu navzgor pa osel. Ta bitja so imela 
nepotešljivo slo in napuh, dva izmed najhujših grehov27 (sv. Jakob Starejši),

• lev (prvotno z mladiči) – po Fiziologu ima ta žival kar tri vrline, ki simbolizirajo tudi 
Kristusa. Levinja po legendi skoti mrtve mladiče in jih varuje, dokler jih njihov oče tretji 
dan z rjovenjem ne obudi. Lev je vedno na preži, če pa v bližini zavoha lovce, se umakne v 
gore in z mahajočim repom za sabo briše sled (sv. Jernej),

• pelikan – Fiziolog pripoveduje o pelikanu, da je predan in ljubeč starš, ko pa njegovi mladiči 
odrastejo, napadejo starše, ki se branijo in pri tem v jezi pobijejo svoj zarod, že naslednji 
trenutek pa se kesajo in žalujejo nad mrtvim zarodom tri dni, na tretji dan pa si mati s 
kljunom razpara prsi in s krvjo pokropi mrtve mladiče ter jih tako obudi nazaj v življenje: 
kljub temu, da je človeštvo križalo Odrešenika, jim on s prelitjem svoje krvi omogoči večno 
življenje (sv. Janez Evangelist),

• angel z napisnim trakom (sv. Andrej),
• rastlinska maska (sv. Peter),
• konzola z obrazom in rastlinskim kapitelom (sv. Pavel),
• angel z napisnim trakom (sv. Simon),
• noj z jajci – noj je ptica, ki ne vali jajc, temveč jih zakoplje v pesek, nato pa se le s pomočjo 

njegovega pogleda, ki simbolizira Božjo voljo, vendarle izvalijo (neznani svetnik),
• Skila – grška morska pošast, ki je potapljala ladje, v srednjem veku simbol za pogubljajoči 

greh (sv. Filip),
• sv. Janez Evangelist (sv. Juda Tadej),
• menih (sv. Tomaž),
• Sedem smrtnih grehov, precej poškodovana28 (sv. Matija).

Prevodi napisov plošč:
• Prva plošča (98 x 38 cm) v prevodu nosi napis: »Naj položi svoja jajca vzajemno v pesek in 

jih zaščiti pred strupom, da po sovražnem nemarnežu ne pride k jajčnemu zarodu. Zavaruje 
jih torej tudi znova dan na dan pred sončno pripeko, zato naj Bog sonce olajša.«29

• Drugi napis na dveh ploščah (35 x 44 + 71 x 44 cm) v prevodu nosi napis: »Nenavaden, 
značilen razbeljeni mučilni steber, na katerem je že pritrjena deviška postava, ki se lahko s 

25 Germ, »Plinijevo naravoslovje in srednjeveška ikonografija živali,« 72–74.
26 Krevelj, »Celjski fiziolog,« 9–36; Marolt, Dekanija Celje, 37–39. V oklepajih poleg motivov na konzolah so navedeni 
svetniki, katerih baročnih kipi stojijo na njih.
27 Bolj poetična interpretacija: omahljiv vernik ima v sebi dvojno naravo, ko se predaja čutnim užitkom in drugim grehom 
je osel, ko se vrne v naročje cerkve je zopet človek.
28 Po izročilu ima sv. Janez Evangelist sedem kreposti, popolno nasprotje sedmim smrtnim grehom; to nasprotje je 
izpostavljeno tudi na teh dveh konzolah.
29 Prevedel dr. Jožef Smej, mariborski upokojeni škof.
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točo reši tudi v grozljivi in največji nevihti. Tako izpriča veliko vrednost Božje pomoči, ki 
pošlje točo kot blagoslov, da se na ta način razbeljeni steber v hipu ohladi.«30

• Tretji napis je na dveh ploščah (skupno 109 x 45 cm) in v prevodu nosi napis: »Janez 
Evangelist je okrašen z ljubko, milo krepostjo. Njemu je Bog pri večerji namešal vodo z 
vinom. Janez je izpričal veliko modrost in preudarnost, zato je prejel s križa mater. Strup 
v čaši mu ni škodoval, vroče olje v kotlu ga ni končalo. Bil je povzdignjen in s telesom in 
dušo prenesen v nebo.«31

O kipu Pietà
Največji zaklad kapele Žalostne matere božje je gotski kip, ki ji je dal tako ime. Žalostna 

mati božja in pietà sta v likovni umetnostni sinonima, »pietà« v italijanskem jeziku pomeni 
sočutna. Naj najprej zapišem nekaj o izvoru, zgodovini in različicah tega marijanskega 
ikonografskega tipa. Pietà se v Svetem pismu v tej obliki ne pojavi. Gre za Marijo, ki drži v 
naročju sinovo telo, ogrnjeno le okrog ledij, potem ko so ga sneli s križa. Motiv se je prvič 
pojavil na Nemškem okrog leta 1300 in se razširil po vsej Evropi, prav gotovo pa je ostal 
najbolj priljubljen v Nemških deželah, torej tudi pri nas. Prve pietà so bile navadno zelo 
ekspresivne, Marije so bile upodobljene kot starejše ženske, hudo bolečino so kazale navzven, 
njihov obraz je spačen od joka, Kristus pa kaže globoko rano, iz katere še vedno kaplja kri. Tak 
primer je npr. kip iz Röttgena blizu Bonna v Nemčiji. To dramatičnost so konec 14. stoletja 
zamenjali bolj umirjeni toni. Če so nekoč kipi strašili vernike, češ, Kristus je takole trpel in 
umrl zate, ti pa še vedno grešiš in so pobožnost skušali prižgati z dramatičnim, »glasnim« 
trpljenjem, so se okoli leta 1400 tudi pri nas pojavile nove oblike nagovarjanja vernika. Marija 
je izgubila največ, kar lahko mati izgubi – svojega sina. Zdaj ga še zadnjič drži v naročju, 
njegovo izmučeno truplo in trpi. Trpi tiho, dostojanstveno, ni zgrožena, ne zameri morilcem, 
le njeno srce je neskončno žalostno. Prav ta tiha žalost bolj deluje na vernika, ga tolaži v hudih 
trenutkih, mu sporoča, da ni nikoli sam, in da se ga bo Bog po smrti usmilil in ga sprejel k sebi, 
ne glede na to kako hudo zdaj trpi na Zemlji.32

V umetnostni zgodovini se ta tip pietà imenuje »lepa pietà«. Marija je upodobljena 
mladostno, razmerje med telesoma je naravno,33 Marija ima umirjene kretnje, ljubek obraz iz 
katerega diha tiha žalost. Kristusovo telo je v Marijino naročje položeno vodoravno ali rahlo 
diagonalno. Kristusove noge se dotikajo tal, njegovo telo deluje zelo lahko, Marija ga podpira 
brez napora. V Sloveniji je ohranjenih čez štirideset gotskih kipov pietà, večina jih je nastala 
v času celjske, ki velja za najboljšo izmed vseh. Kip je datiran v čas med leti 1410–1420, torej 
čas, ko so nastale tudi freske na stropu kapele – čas visoke gotike. Kip je bil večkrat prebarvan 
in pozlačen, v zadnji obnovi cerkve pa je bil restavriran. Odstranili so kar sedem plasti barve 
in pod njimi odkrili zelo dobro ohranjeno polihromacijo iz časa nastanka, kar je redko za 
slovenske gotske kipe. S prvotno barvo je kip zasijal v vsej svoji lepoti.34 Kip je visok ok. 90 

30 Prevedel dr. Jožef Smej, mariborski upokojeni škof.
31 Prevedel dr. Jožef Smej, mariborski upokojeni škof.
32 Cevc, Srednjeveška plastika na Slovenskem, 170–172.
33 Sredi 14. stoletja so pietà pogosto upodabljali kot Marijo s pomanjšanim odraslim Jezusom, z velikimi rokami, nogami 
in glavo, zato je tu izpostavljena pravilnost razmerja (Zgonec, Pieta, 10)
34 Stopar, Opatijska cerkev v Celju, 40 in 86.
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cm in je bil ob svojem nastanku najverjetneje vkomponiran v oltar.35 Kot že rečeno, pripada 
skupini t. i. »lepih pietà«. Kip je kamnit, njegov avtor zaenkrat še ni znan. Marija sedi na 
stolu, ki ima stranici rahlo dvignjeni nad sedalo. Marija sedi vzravnano, le glavo in pogled 
ima usmerjen proti Kristusovi glavi. Marija je oblečena v modro-bel plašč z zlato obrobo, 
posebno slogovno značilnost kaže navznoter obrnjen desni spodnji del plašča, kar naredi figuro 
nekoliko manj razgibano. Okoli glave ima belo oglavnico, izpod katere se na vsaki strani 
prikrade pramen zlatih laskov. Zanimivo je, da so na tančici sledovi krvi. Čeprav je večina 
sočasnih gotskih kipov oblečena v oblačila z drobnimi gubami, so gube pri tem kipu nekoliko 
težje in večje. Sicer so narejene v maniri mehkega sloga, vendar s svojo težo in resnostjo bolje 
dopolnjujejo Marijino samotno bolečino. Marija kaže gol vrat, ima pravilen obraz s poudarjeno 
brado, stisnjenimi rdečimi ustnicami, rahlo dvignjenimi obrvmi in komaj opazno nagubanim 
čelom. Posebej povedne so oči, ki vidijo le sina. Zdi se, kakor da bodo pravkar spustile solzo. 
Kristusovo telo je vodoravno položeno v Marijino naročje, s krvavimi nogami se dotika tal. 
Marija ga z desnico podpira pod vratom, z levico pa ga nežno drži za roko. Gre za t. i. motiv 
treh rok, ki simbolizirajo popolnost in enotnost svete trojice. Marijina živa roka na Kristusovi 
mrtvi pa še dodatno opozarja na kontrast med življenjem in smrtjo. Kristus je ovit le okoli 
pasu, njegov trup je gol in krvav. Posebno povedna je globoka in krvaveča rana na njegovih 
prsih. Telo deluje sproščeno, medtem ko je na obrazu še vedno kretnja trpljenja. Kristus ima 
okrog glave trnovo krono, ima zaprte oči in rahlo odprta usta. Posebno umetelno so izdelani 
njegovi rjavi kodrasti lasje in glava. Sam kip je precej realističen, kvalitetno so izdelani mnogi 
detajli (nohti, žile). Kip je dobro ohranjen, nekoliko je poškodovana le Marijina obleka pri tleh 
in Jezusovi prsti na nogah.36 Umetnostni zgodovinarji že dolgo ugibajo o provenienci kipa. 
Dejstvo je, da dela takšne kvalitete najbrž ni izdelal domači mojster. Primerjajo jo s kipom 
iz Kreuzensteina blizu Dunaja, ki je nastal v krogu mojstra znane Krumlovske Madone in s 
kipom iz cerkve sv. Barbare v Krakowu.

Zaključek
Zbrani podatki s prejšnjih strani so prav gotovo dokaz, da gre pri cerkvi sv. Danijela 

s kapelo Žalostne Matere Božje in kipom Pietà za zanimiv zgodovinski in umetnostni 
spomenik. Obiskovalci Celja so pogosto presenečeni nad mogočnostjo, lepoto in zgodovino 
cerkve. Cerkev bi lahko bolj promovirali kot kraj, vreden obiska, saj se zdi, da je nekoliko 
zapostavljena. Zlahka bi jo vkomponirali v turistično zgodbo o Celjskih grofih, ki bi bila z 
zgodbo o Frideriku in Veroniki, našima resničnima »Romeom in Julijo,« prav gotovo zelo 
privlačna. Okrog zgodovine cerkve se plete še nekaj zgodb, ki še čakajo na pero zgodovinarja.

Literatura
 – Cevc, Emilijan. »Gotika.« V: Enciklopedija Slovenije, 3. zvezek, Javornik, Marjan (ur.), 
318–332. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1989.

 – Cevc, Emilijan. Srednjeveška plastika na Slovenskem. Ljubljana: Slovenska matica, 1963.
 – Germ, Tine. »Plinijevo naravoslovje in srednjeveška ikonografija živali.« Ars in humanitas 
1, št. 1 (2007): 70–96.

 – Grafenauer, Bogo in Cevc, Emilijan, »Celjski grofje.« V: Enciklopedija Slovenije, 2. zvezek, 
Javornik, Marjan (ur.): 12–15. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1988.

35 Marolt, Dekanija Celje, 43.
36 Podatki, ki primerjajo kip z drugimi pietà so vzeti iz: Cevc, Srednjeveška plastika na Slovenskem, 171–172.



48

Urh Ferlež

 – Hofstätter, Hans H. Pozni srednji vek. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1968.
 – Krevelj, Ana. »“Celjski fiziolog“: konzole z motivom iz Fiziologa v kapeli Žalostne Matere 
božje stolne cerkve sv. Danijela v Celju.« V: Zbornik za umetnostno zgodovino, Nova vrsta 
št. 47 (2011): 9–36.

 – Kužnik, Jože. Dekanija Celje – vodnik po župniji. Celje: Mohorjeva družba, 2008.
 – Marolt, Marijan. Dekanija Celje. Maribor: Zgodovinsko društvo v Mariboru, 1931.
 – Menoni, Simona. »Poslikava v cerkvi sv. Danijela.« V: Primož Trubar in njegov čas: vodnik 
po spomenikih, Nataša Gorenc (ur.): 72–75. Ljubljana: Zavod za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije, 2008.

 – Orožen, Janko. Zgodovina Celja in okolice 1. del. Celje: Olepševalno društvo, 1967.
 – Orožen, Janko. Zgodovina Celja: Srednjeveško Celje kot središče državotvornega 
stremljenja, doba narodne samostojnosti, Savinjska marka, knezi in grofje Celjani. Celje: 
Goričar & Leskovšek, 1927.

 – Pogled na Opatijsko cerkev v Celju. Režija Nataša Golob. Scenarij XXX XXX. Prvič 
predvajano 1. januarja 2009.

 – Stele, France. Slikarstvo v Sloveniji od 12. do 16. stoletja. Ljubljana: Slovenska matica, 
1969.

 – Stopar, Ivan. »Mojster Friderik Beljaški in freske v celjski Marijini kapeli.« V: Zbornik za 
umetnostno zgodovino, Nova vrsta št. 24 (1988): 72–75.

 – Stopar, Ivan. Opatijska cerkev v Celju: Načela restavracije in umetnostnozgodovinski 
rezultati obnovitvenih del v letih 1963 do 1969. Celje: Svet za kulturo in znanost Skupščine 
občine Celje, 1971.

 – Tivadar, Artner. Srečanje s srednjeveško umetnostjo. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1969.
 – Zadnikar, Marijan. Spomeniki cerkvene arhitekture in umetnosti 1. del. Celje: Mohorjeva 
družba, 1973.

 – Zgonec, Lea in Kristan, Suzana, Pieta, raziskovalna naloga, Celje: Srednja šola za gostinstvo 
in turizem Celje, 2005.



49

Matija Terglav

Poskus Zadra postati mestna državica

Povzetek
Zadar, od opustošenja Salone najpomembnejše mesto v Dalmaciji, je skupaj z ostalimi 

dalmatinskimi mesti okoli leta 1000 prvič prišel pod beneški vpliv. Zaradi gospodarske in 
politične represije so si Zadrčani v naslednjih stoletjih prizadevali osvoboditi se izpod Benetk. 
Ta prizadevanja so dosegla vrhunec v 14. stoletju z obleganjem Zadra in znamenito zadarsko 
mirovno pogodbo, s katero je Zadar prišel pod oblast ogrskega kralja, kjer je dosegel vrhunec 
avtonomije pod tujimi vladarji. Prizadevanja so se v glavnem končala s prodajo Dalmacije 
leta 1409.

Abstract
Around the year 1000, Zadar, which was the most important city in Dalmatia since the 

sacking of Salona, fell, together with other Dalmatian cities, under Venetian influence for 
the first time. Over the course of the next few centuries, people of Zadar were trying to free 
themselves from Venetian suzerainty because of economic and political repression. Their 
efforts peaked in the 14th century with the Siege of Zadar and the well-known Treaty of Zadar. 
The Treaty made Zadar a subject to the King of Hungary, and marked an era of its highest 
autonomy under any foreign ruler. The attempt was put to an end with the selling of Dalmatia 
in 1409.

Ključne besede: Zadar, Benetke, Ludvik I., zadarska mirovna pogodba, 14. stoletje.

***
Jadransko morje je posebno zgodovinsko okolje, kjer so prevladovale Benetke s svojimi 

posestmi ob jadranski obali, zaledje pa je bilo v rokah hrvaških in kasneje ogrskih kraljev. Sredi 
tega je strateško in trgovsko pomembno mesto Zadar poskušalo najti zase najugodnejšo pot 
skozi zgodovino. V tem članku bom analiziral politične, gospodarske in družbene dejavnike 
v Zadru na njegovi poti do čim večje avtonomnosti. Najprej je zato treba razumeti politično 
in v enaki meri gospodarsko ozadje Zadra in okolice, predvsem Benetk in Ogrskega zaledja v 
obdobju pred podpisom Zadarske pogodbe.

Najpomembnejša vira za to tematiko sta Zadarska pogodba iz leta 1358, s katero sta 
Zadar in Dubrovnik prišla pod direktno oblast ogrskega kralja Ludvika Anžuvinca, in narativno 
delo Obsidio Iadrensis neznanega beneškega avtorja, ki govori o beneškem obleganju Zadra 
med leti 1345 in 1346. Ostali pomembni viri so spisi zadrskih samostanov sv. Krševana, sv. 
Dominika in sv. Nikole, dnevniški zapisi zadrskega plemiča Pavla Pavloviča,1 sodni zapisi 
zadrskih sodišč,2 mestni kapitularji,3 popisi inventarja obrtnikov in trgovcev,4 razna curricula 

1 Klaić, Petricioli, Zadar u srednjem vijeku, 11–13.
2 Popić, »Zadarska Curia consulum et maris i njezini zapisnici iz druge polovice 14. i prve polovice 15. stoljeća,« 143.
3 Popić, »Srednjovjekovni zadarski kapitulari,« 43.
4 Janeković-Römer, »Udobni dom suknara Mihovila Petrova: svakodnevica bogate građanske obitelji u anžuvinskom 
Zadru,« 9.
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vitae5 in ostali dokumenti. Prvi sintetični prikaz zadrske zgodovine v srednjem in novem veku 
je napisal Vitaliano Brunelli6 v 19. stoletju, danes pa se s tem področjem ukvarjajo predvsem 
profesorji na zadrski Filozofski fakulteti.

Benetke in Zadar pred letom 1345
Konec 10. stoletja so bizantinski Zadar in ostala dalmatinska mesta ogrožali neretvanski 

pirati. Leta 998 jih je porazila beneška flota na čelu z dožem Pietrom II. Orseolom, ki se je 
oklical za dalmatinskega duxa. Hkrati se je razširil tudi vpliv hrvaškega kraljestva nad severno 
in centralno Dalmacijo, in tako je moral Zadar plačevati tribut hrvaškemu kralju. V zadeve 
napol avtonomnih mest sta se tako v naslednjih stoletjih vmešavala tako hrvaško in kasneje 
ogrsko kraljestvo kot Benetke, ki so imele na tem področju interes razširiti svojo trgovsko 
sfero. Zadrčani pa so bili zvesti le kolikor se je njim zdelo koristno, in nemalokrat so se uprli 
in povzročali težave Benetkam, ki so mesto obravnavale kot posebej pomembno za svojo 
prevlado na morju.7

Leta 1186 se je mesto uprlo Benetkam in se postavilo pod zaščito ogrskega kralja Bele 
III.8 Ko so v Benetke leta 1202 prispeli križarji, ki so imeli pogodbo z Benečani za prevoz 
v Palestino in Egipt, a premalo denarja, da bi prevoz plačali, so Benečani hitro pograbili 
priložnost. Križarsko vojsko so preusmerili v Zadar, ki so ga uspešno oblegali in v njem tudi 
prezimili pred nadaljevanjem proti Konstantinoplu.9

Po odhodu glavnine križarjev se je leta 1204 mesto znebilo preostale tuje vojske s pomočjo 
Domalda Sidraškega, šibeniškega kneza. Domald je postal tudi zadrski comes in pomagal pri 
obnovi Novega Zadra, danes Biograda.10 A že leta 1205 se je stališče Zadra do Domalda, 
ogrskega kralja in Benečanov nenadoma spremenilo. Zadrčani so se po smrti ogrskega kralja 
Emerika želeli mirno pogoditi z Benečani, zato so pristali na neugodne mirovne pogoje, med 
drugim, da bosta njihov nadškof in comes iz beneškega ozemlja, in da bodo vsi starejši od 14 
let prisegli dožu in ga vedno častno sprejeli.11 Prav tako so beneške prijatelje in sovražnike 
morali imeti za svoje prijatelje in sovražnike, niso smeli spreminjati obzidja brez dovoljenja 
doža, Benetkam pa so morali tudi plačevati tribut v denarju ali kuninih kožah.12

Zadar se je v 13. in 14. stoletju še naprej upiral Benetkam, prvič po Domaldu že leta 
1242, drugič leta 131113 in nato znamenito v letih 1345–1346.14

Obleganje Zadra 1345–1346
Po smrti kralja Karla Roberta leta 1342 ga je na prestolu nasledil njegov prvorojeni sin 

5 Dokoza, »Damjan Bivaldov Nassi,« 93.
6 Klaić, Petricioli, Zadar u srednjem vijeku, 13.
7 »Dalmatia«.
8 Gortan, Obsidio Iadrensis, 5.
9 »Siege of Zara«.
10 Klaić, Petricioli, Zadar u srednjem vijeku, 181.
11 Klaić, Petricioli, Zadar u srednjem vijeku, 182.
12 Klaić, Petricioli, Zadar u srednjem vijeku, 183.
13 Gortan, Obsidio Iadrensis, 5–6.
14 Klaić, Petricioli, Zadar u srednjem vijeku, 195.
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Ludvik, ki je želel nadoknaditi izgube svojih predhodnikov.15 Leta 1345 je zbral vojsko dvajset 
tisoč vojakov v oklepih, da bi si pokoril mesta in trdnjave Dalmacije in Hrvaške. Iz strahu so 
vsa mesta razen Ostrovice, Klisa in Skradina poslala odposlance, da pokažejo kralju svojo 
zvestobo in mu ponudijo ključe utrdb in posesti. Dalmatinska mesta, tudi Zadar, so mu poslala 
odposlance z bogatimi darovi, a preden so ga zadrski odposlanci uspeli doseči, se je kralj 
nenadoma odpravil nazaj v Ogrsko.

Benečani so za kraljev pohod krivili Zadrčane, prav tako pa so jih krivili za to, da so ostala 
mesta po njihovem zgledu poslala darila kralju. Zato so zbrali ogromno vojsko plačancev, ki 
se je vkrcala na dvanajst ladij in se napotili proti Zadru. Da Zadrčani ne bi pomislili, da so jim 
prišli škodovat, jim je dož poslal pet pisem.16 V teh pismih so Zadrčanom obljubili pomoč in 
zaščito v zameno za njihovo zvestobo. Hkrati so Benečani poslali tudi svoje provizorje v Zadar 
in ostala dalmatinska mesta. Pisma in provizorje so Zadrčani sprejeli z velikim veseljem.17 
Zjutraj 12. avgusta pa je benečanska flota s Petrom di Canalem na čelu blokirala zadrsko 
pristanišče. Zadrčani so poslali odposlance, da bi izvedeli, zakaj so Benečani začeli oblegati 
mesto. Poveljnik jim je povedal le, da to počne po volji doža in ne po svoji lastni volji. Nato je 
poveljnik izdal ukaz, da naj vsi Benečani odidejo iz Zadra v štirih dneh, v nasprotnem primeru 
ne bodo tretirani kot Benečani, ampak kot izdajalci. Zadrčani so vsem, ki so želeli oditi, to 
dovolili.18

Naslednjega dne so Benečani začeli loviti in pobijati ter zapirati Zadrčane, ki so se po 
morju vračali s svojih otoških posesti. Ko je slišal za njihovo nesrečo, je 25. avgusta kralj 
Ludvik pisal Zadrčanom, pismo pa je v Zadar prispelo 8. septembra. Sporočil jim je, da jim 
prihaja na pomoč in da naj se ne predajo. Zadrčani so po prejemu pisma veselo uničevali 
beneške simbole na opremi in jih menjali s kraljevimi, v pričakovanju njegove pomoči.19 
Benečani so Zadar nato začeli oblegati še s kopnega. Ob cerkvi sv. Krševana so 14. septembra 
začeli graditi trdnjavo, ki so jo sami imenovali bastida, Zadrčani pa stikat.20

Pozno spomladi leta 1346 je kralj s svojo vojsko končno prispel do Zadra in se utaboril 
pri Zemuniku. Zadrčani so mu poslali odposlance, da mu izkažejo spoštovanje in ponudijo 
mestne ključe.21 Kraljeva vojska, ki sta jo vodila bosanski ban Štefan Kotromanić in hrvaški 
ban Nikola Banić, pa se ni želela spustiti v boj, ker so ocenili, da so prešibki. Takoj, ko se 
je kraljeva vojska umaknila od mesta, so se Benečani začeli maščevati. Dož je Zadrčanom 
celo ponudil premirje, ti pa so ga takoj zavrnili. Rekli so, da ne morejo sami odločati o usodi 
mesta, ker so se predali Ludvikovi zaščiti. Benečani so še okrepili svoje napade na mesto.22 
Po notranjih nemirih v mestu so bili Zadrčani decembra leta 1346 prisiljeni sprejeti mirovni 
sporazum. Naslednjega leta so morali podreti zidove z morske strani, predati vse orožje, 
poslati vse ladje razen ene galeje v Benetke, omejiti količino hrane v mestu na dovolj za štiri 

15 Gortan, Obsidio Iadrensis, 120.
16 Gortan, Obsidio Iadrensis, 126–128.
17 Gortan, Obsidio Iadrensis, 130–134.
18 Gortan, Obsidio Iadrensis, 138–140.
19 Gortan, Obsidio Iadrensis, 152–154.
20 Gortan, Obsidio Iadrensis, 156.
21 Gortan, Obsidio Iadrensis, 228–230.
22 Klaić, Petricioli, Zadar u srednjem vijeku, 303.



52

Matija Terglav

mesece in dovoliti vsem pomagačem Benečanov, da mirno živijo v mestu. Benečani so v mesto 
poslali svoje vodstvo, od tedaj ga je vodil beneški comes et capitaneus. Svoje vojne stroške 
so Benetke poplačale z zadrskimi prihodki.23 Mnogi zadrski plemiči so se zaradi sodelovanja 
v uporu morali odseliti v Benetke.24 A ker je bilo mnogim plemičem dovoljeno zapustiti 
Benetke, ne pa tudi vstopiti v Zadar, so se večinoma razkropili po zadrskih otokih.25 Benetke 
so izgubile oblast nad njimi, zato so se lahko povezali z Ludvikom. Kljub temu, da jih je leta 
1346 razočaral, jim je ostal edino upanje.26

Zadarska mirovna pogodba 1358
Leta 1348 je bil podpisan osemletni mirovni sporazum med Benečani in Ogri. V tem 

obdobju so bili Benečani zaposleni z vojno proti Genovi, Ludvik pa z reševanjem spora okoli 
neapeljskega prestola. Obe strani sta medtem premirje kršili. Leta 1352 je Ludvik, na primer, 
za dve leti sklenil zavezništvo z Genovo proti Benetkam. Kljub temu v osmih letih ni prišlo 
do spopadov, ker sta bili državi zaposleni z ostalimi stvarmi, predvsem pa zaradi upanja, da se 
bosta kralj in dož končno lahko dogovorila glede Dalmacije. Ker pa kralj nikakor ni pristal na 
beneške pogoje glede prodaje Dalmacije, je bilo to upanje bolj borno. Zato se je Ludvik začel 
pripravljati na ponovno vojno, Benetke pa so še naprej poskušale barantati. Ludvik je vojno 
opravičeval z izjavo, da je »najbolj krščanski vladar« in da bo osvobodil »raško kraljestvo,« ki 
je prej pripadalo njegovim prednikom, zdaj pa ga imajo v oblasti »uporni shizmatiki,« pri tem 
pa ga je podpiral sam papež.27

Namesto proti Dalmaciji pa se je ogrski kralj napotil naravnost proti Benetkam, da bi z 
napadom na središče države zmanjšal obrambno moč Benetk na vzhodnem Jadranu. Pri vojaški 
akciji so ga podprle severnoitalijanske državice in celo sam cesar Karel IV. Njegova vojska se 
je ustavila pri Trevisu in začela so se ponovna pogajanja, končala pa spet neuspešno. Benečani 
in Ogri so novembra sklenili ponovno večmesečno premirje. Ludvik je med premirjem utrdil 
odnose v notranjosti države in poslal svoje bane proti dalmatinskim mestom, ta pa so eno za 
drugim izgnala benečanske oblasti in se predala kralju. Tokrat je bil Ludvik v poziciji, da je 
lahko postavljal pogoje, Benečani pa so jih morali sprejeti in mu prepustiti celotno Dalmacijo.28

Tako je bila v zakristiji cerkve sv. Frančiška v Zadru 18. februarja podpisana pogodba, s 
katero so se Benečani za večno odrekli pravicam do Dalmacije od polovice Kvarnerja do Drača, 
poimensko kralju odstopiti mesta Nin, Zadar, Skradin, Šibenik, Trogir, Split in Dubrovnik, ter 
mesta in zemljo na otokih Osor, Cres, Krk, Rab, Pag, Brač, Hvar in Korčula. Dož se je moral 
odpovedati naslovu dux Dalmatiae et Croatiae, beneški gospodarji in uradniki pa so morali v 
22 dneh zapustiti Dalmacijo.29 Za Benečane je bila težavna predvsem izguba Zadra. Mesto s 
svojim otočjem je bilo pomembno tako strateško kot tudi za trgovino; tod so namreč plule vse 

23 Klaić, Petricioli, Zadar u srednjem vijeku, 311.
24 Sabine Florence Fabijanec, »Profesionalna djelatnost zadarskih trgovaca u XIV. i XV. stoljeću,« 34.
25 Dokoza, »Damjan Bivaldov Nassi,« 96.
26 Klaić, Petricioli, Zadar u srednjem vijeku, 315.
27 Klaić, Petricioli, Zadar u srednjem vijeku, 319–320.
28 Klaić, Petricioli, Zadar u srednjem vijeku, 320–321.
29 Klaić, Petricioli, Zadar u srednjem vijeku, 321–322.
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beneške ladje, namenjene v Levant in nazaj.30

Najpomembnejša določba za Zadar je bila, da Benečani ne smejo imeti posesti v Zadru 
ali njegovem zalivu. Zadar je končno spet dobil možnost povezave mesta z zaledjem in tako 
zopet postal dalmatinska metropola. To je bilo tudi zadnjič, da je bila celotna Dalmacija v 
rokah kralja, ki je nosil tudi hrvaško krono.31

Zadar pod Ogri
Poleg enotnosti Dalmacije z zaledjem je pomembno tudi dejstvo, da je bila ogrska oblast 

dosti svobodnejša in ohlapnejša kot prej beneška. Nikakor ne pomeni brezpogojne pokornosti, 
ampak bolj priznavanje vladarja in omenjanje njegovega imena v dokumentih in priznavanje 
skupnih sovražnikov in zaveznikov – zato je tudi zvestoba Zadrčanov šibkejša, ko je kralj 
daleč stran. Ko je začel izgubljati moč, so bili vedno bolj pripravljeni menjevati strani.32 Da 
bi moč na Jadranu ohranil, je Ludvik nameraval zgraditi ladjevje, a kljub temu da je najprej 
ukazal Benečanom, da mu zgradijo ladje, in jih nato celo prosil z obljubo plačila, so ga ti 
zavrnili. Prav tako sta ga razočarala Dubrovnik in Trogir, ki mu kljub obljubi nista v Zadar za 
obrambo poslala nobene ladje. Njegova mornarica je tako bila sestavljena le iz nekaj zadrskih 
galej.33

V dalmatinskih mestih je Ludvik nameščal svoje ljudi na položaje knezov in županov. 
Svojega kneza je v tem času lahko izbiral le Dubrovnik,34 knez Zadra pa je bil pogosto kar 
hrvaško-dalmatinski ban.35 Ker Benetke niso mogle politično vplivati na dalmatinska mesta, 
so škodovale njihovi trgovini. Lahko so izkoristile del Zadarske pogodbe, ki je bil zelo nejasno 
napisan. V njem namreč piše, da je Benečanom na kraljevem ozemlju obljubljeno prosto 
premikanje, varno bivanje in povratek domov, nič podobnega pa ne piše za kraljeve podanike 
na beneškem ozemlju. Tako so si Benetke lahko ustvarile monopol s soljo na Jadranu, Ludvik 
pa ni mogel storiti ničesar, saj dož preprosto ni priznaval njegovega tolmačenja pogodbe.36

Vse hujši spori so neustavljivo vodili v vojaške spopade. Tako se je leta 1378 v t. i. 
Chioggijsko vojno na strani Genove vključil tudi Ludvik. Vojna se je po kasnejših zmagah 
Benečanov končala s Torinsko pogodbo 8. avgusta 1381. Benečani so sicer ohranili monopol 
nad trgovino s soljo, a niso smeli pripluti v katerokoli kraljevo luko, ograjeno z verigo, brez 
dovoljenja. Pogodba je pomenila tudi koristi za Zadar. Naslednjih dvajset let so Zadrčani 
lahko izvažali in uvažali blago v vrednosti 20.000 dukatov, ostali Dalmatinci pa le v vrednosti 
5.000 dukatov. To blago so lahko prodajali komurkoli, ne le Benečanom. Zadar jo je s takim 
dogovorom odnesel daleč najbolje. Trgovina ostalih dalmatinskih mest je hirala zaradi ostre 
omejitve. Tako se je pokazala Ludvikova malomarnost glede obalnih posesti. Poti dalmatinskih 
mest so se zopet začele razdruževati.37

30 Milko Brkovčić, »Isprave o Zadarskom miru 1358. godine,« 73.
31 Klaić, Petricioli, Zadar u srednjem vijeku, 322.
32 Klaić, Petricioli, Zadar u srednjem vijeku, 325.
33 Klaić, Petricioli, Zadar u srednjem vijeku, 326.
34 Klaić, Petricioli, Zadar u srednjem vijeku, 327.
35 Popić, »Zadarska Curia consulum et maris i njezini zapisnici iz druge polovice 14. i prve polovice 15. stoljeća,« 145.
36 Klaić, Petricioli, Zadar u srednjem vijeku, 327–328.
37 Klaić, Petricioli, Zadar u srednjem vijeku, 329–330.
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Kljub zapletom z Benečani, je Zadar pod Ogri gospodarsko razcvetel. Ker so imeli 
zadrski plemiči v lasti večino paških solin, se je lahko oddaljil od agrarnih in živinorejskih 
dejavnosti, ki so bile v komuni zaradi plodnega zaledja sicer močne. Čeprav je bilo zadrsko 
plemstvo še vedno večinski lastnik solin, so v drugi polovici 14. stoletja lastniki solin postali 
tudi številni finančno okrepljeni trgovci, ki niso bili plemiškega porekla.38 Zadar je torej zopet 
postal vodilno med dalmatinskimi mesti. Končno je po dolgoletnih težnjah postal povezan 
z zaledjem in bil glavna izvozna luka za celotno Hrvaško. Kvarner je bil namreč v rokah 
Frankopanov, ki so se osvobodili tako ogrskega vazalstva kot vpliva doža, Split in Trogir pa 
bi bila iz političnih razlogov nevarni izbiri. Za razliko od Zadra sta se mesti na stran ogrskega 
kralja postavila šele, ko je bilo jasno, da je močnejši od njunega dotedanjega zaščitnika.39

Ludviku je bil Zadar od nekdaj ljub, v tem mestu je tudi dočakal konec vojne leta 1357, 
in še preden je bil formalno njegov, mu je potrdil privilegije. Zaradi svojega trpljenja in 
vzdržljivosti pod beneškim nasiljem za kraljevo krono so si po njegovem zaslužili nagrado. 
Zadar je lahko obdržal meje izpred vojne, potrdil jim je vse dotedanje privilegije, zagotovil pa 
jim je tudi avtonomijo sodstva. Zadrčanom so lahko sodili le njihov knez in sodniki, kralj pa 
si je pridržal pravico ugovora. Čeprav so sodniki lahko bili zadrski plemiči, pa med privilegiji 
nikjer ni govora o lastni izbiri kneza in nadškofa. Avtonomija Zadra je torej imela svoje meje.40

V mestno upravo so bili voljeni trije rektorji, vsi iz plemiških vrst.41 Rektorji so skupaj s 
knezom prevzeli kazensko pravo, civilno pa je bilo po prehodnem obdobju v celoti prepuščeno 
plemstvu. Sodnike za civilno sodišče je volil Veliki svet. Kmalu po Zadarski pogodbi se je 
v sodnih registrih spet začela pojavljati Curia consulum et maris, 42 zadrsko pomorsko in 
trgovsko sodišče. Tokrat se je to obdržalo še nekaj desetletij po ponovnem beneškem prevzemu 
oblasti. Čeprav situacija ni popolnoma jasna, je znano, da so se sodišča lahko združevala, kot 
se je na primer leta 1397 za spor med dvema mornarjema mestnemu sodišču, imenovanemu 
Curia consulum Iadre pridružilo pomorsko. Znano je tudi, da je bilo to sodišče v resnici 
združenje dveh sodišč, ki sta imeli iste sodnike. V zapisih se namreč omenja Curia consulum, 
Curia maris, Curia consulum et maris, in celo množinsko Curiae consulum et maris.43 Med 
mestnimi rektorji se v zapisih najde tudi Genovčan Rafael Sorba, kar potrjuje, da je anžuvinsko-
genovsko zavezništvo opogumilo Genovčane, da so se naselili v Zadru.44

Zadrski kler je nestrpno pričakoval novega vladarja. Opat samostana sv. Krševana se je 
lahko končno vrnil v poslopje in ga začel obnavljati. Na papeževo kletev, češ, da ne plačuje 
papeške desetine, mu je odvrnil, da ga štiri leta sploh ni bilo v mestu zaradi »beneške tiranije.« 
Po vrnitvi je v samostanu menda našel le neko vino, ki ga je prodal, da bi plačal desetino. Do 

38 Dokoza, »Zadarsko plemstvo i sol u drugoj polovici 14. i početkom 15. stoljeća,« 86–87.
39 Klaić, Petricioli, Zadar u srednjem vijeku, 330–331.
40 Klaić, Petricioli, Zadar u srednjem vijeku, 331–332.
41 Klaić, Petricioli, Zadar u srednjem vijeku, 335.
42 Konzul je bil v tistem času sodnik, zadolžen za trgovske zadeve (Popić, »Zadarska Curia consulum et maris i njezini 
zapisnici iz druge polovice 14. i prve polovice 15. stoljeća,« 145).
43 Popić, »Zadarska Curia consulum et maris i njezini zapisnici iz druge polovice 14. i prve polovice 15. stoljeća,« 
145–146.
44 Klaić, Petricioli, Zadar u srednjem vijeku, 335.
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svojih posesti iz 13. stoletja je pod Ogri spet prišel tudi ženski samostan sv. Demetrija.45

V anžuvinskem Zadru je v desetletjih po dejanskem obleganju nastalo delo Obsidio 
Iadrensis, ki ga je najverjetneje napisal najbolj učeni med Zadrani: nadškof Nikola Matafar.46

Po Ludvikovi smrti leta 1382 je ogrski prestol prevzela njegova hčerka Marija,47 ki je bila 
kronana za kralja48, leta 1387 pa je bil kronan tudi njen mož Sigismund Luksemburški.49 Sredi 
blage državljanske vojne na Ogrskem se je po Hrvaškem in Dalmaciji pojavljalo vprašanje, ali 
ju bodo priznali za vladarja ali bodo poiskali koga drugega. Zadar in Dubrovnik se nista želela 
odpovedati anžuvinski zaščiti pred Benečani vse dokler ju ni konec stoletja začela ogrožati 
Bosna. O dogajanju v Zadru neposredno po Ludvikovi smrti je pisal dnevnik zadrski plemič in 
rektor Pavel Pavlovič. Pisal je, da je dan po Ludvikovem pogrebu njegova hči bila kronana za 
kralja in že na kronanju povitezila nekaj velikašev. Tako je nadaljevala politiko svojega očeta 
in si ustvarila dvorjane, s pomočjo katerih je vladala. Leta 1383 je prišla kraljica z materjo in 
sestro v Zadar. Leta 1384 je v Zadru prišlo do nepojasnjene zarote proti kraljici, a je bil upor 
hitro strt in zarotniki usmrčeni.50

Med notranjimi boji na Ogrskem se je svoje priložnosti za osvajanje zavedel nekdanji 
bosanski ban, zdaj kralj Tvrtko I. Konec osemdesetih let je Tvrtko z vojsko pustošil tudi po 
območju Zadra. Sigismund je Zadrčanom obljubljal pomoč, a je zaradi pomanjkanja denarja, 
ki ga je pestilo do njegove smrti, ni mogel poslati.51 Zadrčani so se dalje upirali in kot svojega 
kralja priznavali Sigismunda, mesto pa je rešila šele Tvrtkova smrt leta 1391.

Leta 1390 je bil za neapeljskega kralja okronan Ladislav I. in Zadrčani so bili postavljeni 
pred izbiro, koga naj priznajo kot kralja: Tvrtkovega naslednika Štefana Dabišo, Sigismunda, 
ki jih je pustil na cedilu ali mladega Ladislava. Zadrčani so, kot ponavadi, modro čakali in 
opazovali, katera odločitev je najboljša.52 Konec stoletja so se okrepili podporniki Ladislava, 
ker ljudje niso želeli več Sigismunda, ki ni bil nič boljši od prejšnjih vladarjev in je pustil, da so 
Bosanci ropali po njihovem ozemlju. Sigismund je zato naročil umor glavnega Ladislavovega 
podpornika Stjepana Lackovića.53

Zatem se je Ladislav znašel tudi v vlogi ogrskega pretendenta in Zadrčani so ga sprejeli 
za vladarja. Njihovemu zgledu so sledila tudi ostala dalmatinska mesta. Zaupanje Ladislavu se 
je izkazalo za neugodno, saj je pretendent sredi državljanske vojne s Sigismundom izgubljal 
Dalmacijo. Ko je videl, da jo bo v vsakem primeru izgubil, jo je leta 1409 prodal nazaj 
Benečanom za pičlih 100.000 dukatov. S tem se je končalo upanje Zadra za lastno republiko.54

45 Klaić, Petricioli, Zadar u srednjem vijeku, 335–336.
46 Klaić, Petricioli, Zadar u srednjem vijeku, 338.
47 »Louis I.«
48 V trenutku kronanja je bila pomembnejša od svojega moža, bila je namreč Ludvikova biološka potomka in zato ni 
bila kronana za kraljico ampak za kralja (coronata fuit in regem) (Klaić, Petricioli, Zadar u srednjem vijeku, 351–353).
49 »Sigismund.«
50 Klaić, Petricioli, Zadar u srednjem vijeku, 351–353.
51 Klaić, Petricioli, Zadar u srednjem vijeku, 357.
52 Klaić, Petricioli, Zadar u srednjem vijeku, 359.
53 Klaić, Petricioli, Zadar u srednjem vijeku, 361–363.
54 Klaić, Petricioli, Zadar u srednjem vijeku, 364–367.
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Zaključek
Zadar in ostala dalmatinska mesta imajo skupne zgodovinske poteze. Bila so svobodna, 

nato beneška in nazadnje ogrska. Zadar, zelo pomembno, če ne kar najpomembnejše od njih, je 
skozi zgodovino kazal močan entuziazem in željo po samostojnosti. Kako to, da je Dubrovniku 
uspelo postati samostojna republika, Zadru pa kljub avtonomnosti pod Ogri ne? Odgovore 
je iskati v položaju Zadra, kraljevem odnosu do tega mesta in načinu, kako sta se Zadar in 
Dubrovnik otresla beneške nadoblasti. Zadar je bil trgovsko zelo pomembno mesto, prav tako 
je predstavljal središče kraljevih operacij v Dalmaciji. V letih 1345 in 1346 je neuspešno čakal 
na kraljevo posredovanje proti Benetkam in se mu tudi izročil v zaščito, tako je kralj leta 1358 
tudi zmagoslavno vkorakal v mesto, Dubrovnik pa je sam izvršil umik beneške nadoblasti. 
Proogrska frakcija Dubrovničanov je pogajanja s kraljem sicer začela že med njegovo vojno z 
Benečani, takoj po podpisu pogodbe pa so v Višegrad poslali delegacijo s svojimi pogoji. Sicer 
so priznali Ludvikovo dedno pravico do Dalmacije, a zahtevali so inkorporacijo v kraljestvo 
kot posebna enota, ne njen del. Poleg tega so zahtevali svobodno trgovino z Benetkami in 
Srbijo, tudi če bi se Ludvik vojskoval z njima. Ludvik ni imel dovolj velike mornarice, da bi 
komuno zavzel, zato je moral pristati na pogoje dogovora. Leta 1359 jim je celo dovolil izvoliti 
novega rektorja, pod edinim pogojem, da ni Benečan ali kak drug kraljev nasprotnik.55 Ker je 
bil ločena enota, Dubrovnik tudi ni mogel biti predmet prodaje Dalmacije leta 1409.
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Koncil v Konstanci 1414–1418

Povzetek
Koncil v mestu Konstanca ob Bodenskem jezeru je potekal med leti 1414 in 1418. To je 

bil 16. ekumenski cerkveni zbor. Na njem so želeli rešiti razkol zahodnega krščanstva, ki je 
tedaj imelo kar tri papeže. Koncil je bil najštevilčnejši cerkveni srednjeveški zbor, na katerem 
so poleg kardinalov, škofov in duhovnikov, sodelovali tudi učenjaki z univerz ter posvetni 
gospodje. Koncil je znan tudi po svoji neslavni plati, saj je za zabavo udeležencev koncila 
v mestu Konstanca bivalo veliko število prostitutk. Svojo vlogo sta na koncilu odigrala tudi 
grofa Celjska, Herman II. in Friderik II.

Abstract
The Council of Constance near Lake Constance took place between the years of 1414 and 

1418. It was the 16th ecumenical church gathering. There, they were trying to end the schism 
of western Christianity, which at that time had not one, but three popes. The Council itself 
was the most numerous medieval church gathering. Next to the cardinals, bishops and priests, 
there were also the deputies of universities and noblemen. The council is also known for its 
infamous side, as the entertainment for the bishops was mostly provided by prostitutes. The 
Counts of Celje, Herman II. and Friderik II., also played a role in the council.

Ključne besede: Celjski grofje, ekumenski koncil, papeštvo, prostitucija, srednji vek.

***

Oris zgodovine papeštva od začetka 14. stol. do začetka koncila v Konstanci
Zametek velikega razkola v zahodnem krščanstvu in koncilskega gibanja po njem lahko 

postavimo v začetek 14. stoletja, v čas začetka papeštva v Avignonu. Leta 1309 se je papež 
Klemen V. iz Rima preselil v mesto Avignon, katerega so mu podarili Anžujski grofje. Papeštvo 
je zašlo v odvisnost od francoskih kraljev. Spornost papeževe dejavnosti, ki je nastala v času 
papeževanja v Avignonu je bila sledeča: prodaja cerkvenih služb in neprimerno bogastvo ter, 
kot so očitali sodobniki, celo zanemarjanje papeževe škofije v samem Rimu.1 Za določeno 
ceno so se prodajale duhovne službe, cerkveni privilegiji, odveze od moralnih ali pravnih 
prepovedi, predpisi in pravila. Papeštvo je dobivalo dohodke od mašnih darov, dediščin in 
darovnic iz cerkva in samostanov na evropski celini in tudi prejemke za odpustke od prodaje 
relikvij in križarskih davkov.2 Papež Gregor se je iz Avignona, 17. januarja 1377, vrnil v Rim. 
Meščani so ga sprejeli z vzklikanjem in z izkazovanjem protokolarne časti.3 Leta 1378, po 
smrti papeža Gregorja XI. je bil za papeža izvoljen nadškof Barija, ki je pontifikat pričel kot 
Urban VI. Po nekaj mesecih njegovega pontifikata ga večina kardinalov (Francozi in Italijani) 
ni več podpirala in njegovo razglasitev za papeža obravnavala kot neveljavno. Papež Urban 

1 Heidrich, Svetovna zgodovina, 302.
2 Sellner, Večni koledar papežev, 62.
3 Sellner, Večni koledar papežev, 37–38.
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VI. je s svojo kurijo kljub temu ostal v Rimu. Kardinali so nato za novega papeža izvolili 
kardinala Roberta iz Ženeve, ki se je poimenoval Klemen VII. Ta se je vrnil v Avignon in tam 
oblikoval svojo kurijo. S tem se je začel razkol zahodnega krščanstva, ki je trajal tudi še po 
smrti obeh papežev in njunih naslednikih.4 Norman Tanner o tem zapiše:

Razkol, ki je tako nastal, je trajal skoraj štirideset let. Evropa je bila skoraj enako 
razdeljena v svoji zvestobi. Francija, večina Španije in Škotska so bili glavni 
podporniki avignonskih papežev; Italija severno od Rima, Anglija, Nemčija, 
osrednja Evropa in Skandinavija so bile na strani rimskih papežev; nekatere dežele 
so bile razdeljene ali so spremenile svojo zvestobo.5

Problem dveh papežev zahodnega krščanstva so poskušali rešiti leta 1409 s sklicanjem 
koncila v Pisi. Na koncilu so odstavili rimskega papeža Gregorja XII in avignonskega 
papeža Benedikta XIII. in izvolili novega papeža Aleksandra V. Te rešitve nista upoštevala 
ne dosedanja papeža, ne obe pripadnosti zahodnega krščanstva. Tako so ob koncu koncila 
v Pisi leta 1409 bili z ene ali druge strani priznani trije papeži, ki so med seboj tekmovali in 
si je vsak posamezno prizadeval, da bi bil njegov pontifikat obravnavan kot edini legitimen: 
rimski papež Gregor XII., avignonski papež Benedikt XIII. in papež izvoljen na koncilu v Pisi, 
Aleksander V. (po smrti leta 1410 mu sledi papež Janez XXIII.).6

Koncil v Konstanci 1414–1418
16. ekumenski koncil je potekal v mestu Konstanca ob Bodenskem jezeru med 

5. novembrom 1414 in 22. aprilom 1418. Sklican je bil s podporo kralja Sigismunda 
Luksemburškega (cesar Svetega rimskega cesarstva postane leta 1433).7 Cerkveni razkol 
je škodoval tudi njegovemu vladanju, saj v takih razmerah ni mogel pripraviti vojne proti 
Osmanom, ki so ogrožali Sigismundovo kraljestvo Ogrsko.8 Kralj Sigismund Luksemburški 
je s svojo soprogo Barbaro Celjsko in spremstvom v Konstanco prišel na božični večer leta 
1414.9

Veliko število udeležencev koncila Albert Christian Sellner tako opiše: »Koncil je bil 
največji srednjeveški cerkveni zbor. Duhovščino je zastopalo pet patriarhov, 33 kardinalov 
vseh treh linij, skoraj 300 škofov, 2000 univerzitetnih učenjakov in 5300 navadnih duhovnikov. 
Interese laikov je zastopalo 39 vojvod, 250 knezov, grofov in baronov ter 1500 vitezov.«10 Vsi 
navedeni so imeli s seboj oboroženo spremstvo in služinčad. Kronisti takratnega časa verjetno 
sicer s pretiravanjem pišejo, da je bilo v času koncila v mestu Konstanca sto tisoč tujcev.11 
Teme koncila tako zapiše Albert Christian Sellner: »Koncil je nameraval obravnavati tri velike 

4 Sellner, Večni koledar papežev, 62; Tanner, Kratka zgodovina katoliške cerkve, 148–149; Knowles in Obolensky, 
Zgodovina cerkve, 383.
5 Tanner, Kratka zgodovina katoliške cerkve, 149.
6 Tanner, Kratka zgodovina katoliške cerkve, 148–149; Knowles in Obolensky, Zgodovina cerkve, 383.
7 http://www.britannica.com/EBchecked/topic/543594/Sigismund.
8 Heidrich, Svetovna zgodovina, 303; Sellner, Večni koledar papežev, 382; https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/
Lexikon/Konzil_von_Konstanz,_1414-1418.
9 Mlinar, Podoba Celjskih grofov v narativnih virih, 57.
10 Sellner, Večni koledar papežev, 382.
11 Sellner, Večni koledar papežev, 382.
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teme: odpravo cerkvenega razkola, zavarovanje pravilnega verovanja nasproti krivoverstvu in 
temeljito reformo cerkve na vseh ravneh.«12

Češki reformator Jan Hus je bil na konstanškem koncilu, leta 1415, spoznan za krivoverca, 
obsojen in zažgan na grmadi. Njegova usmrtitev je povzročila husitske vojne.13 Kot opisuje 
monografija pregleda svetovne zgodovine je Jan Hus: »zagovarjal siromaštvo, obsojal zlorabe, 
napadal dajanje odpustkov in zahteval da je Cerkev zakoreninjena samo v naukih Svetega 
pisma.«14

Koncil si je zadal nalogo rešiti problem treh papežev. Papeži so bili Janez XXIII., 
naslednik papeža izvoljenega na koncilu v Pisi, rimski papež Gregor XII. in avignonski papež 
Benedikt XIII.15 Norman Tanner zapiše: »Papež Janez XXIII. je sprva podpiral sklic, ker je 
pričakoval, da ga bo koncil potrdil kot pravega papeža. Ko pa je uvidel, da je koncil pričakoval 
njegov odstop skupaj s preostalima papežema, je koncil zapustil in grozil, da ga bo razpustil.«16

Monografija o zgodovini cerkve tako opiše dejanja treh tedanjih papežev, od katerih je 
koncil pričakoval odpoved pontifikatu: »Po mnogih izgovorih je bil Janez XXIII. voljan, da se 
odpove, če bosta isto storila tudi njegova tekmeca. Gregor XII. je bil pripravljen, da se odpove, 
toda predenj se je izrazil Benedikt XIII., je Janez XXIII. preoblečen zbežal. Na ta način je 
podobno kakor njegova tekmeca skušal preprečiti nadaljevanje koncila.«17 Koncil je 6. aprila 
1415 sprejel dekret Haec sancta (imenovan tudi Sacrosancta). Dekret je določal, da ima koncil 
oblast od Kristusa in da so njemu podrejeni vsi, tudi papež.18 Glavni del besedila tega odloka 
tako citira Norman Tanner:

Ta sveti koncil v Konstanci ... izjavlja, da ima, legitimno zbran v Svetem Duhu, 
ko sestavlja splošni koncil in predstavlja katoliško vojskujoče se Cerkev, oblast 
neposredno od Kristusa, in da ga je vsakdo, ne glede na položaj ali čast, tudi papež, 
dolžan ubogati v tistih stvareh, ki pripadajo veri, izruvanju sedanjega razkola in 
splošni prenovi božje Cerkve pri glavi in pri udih.19

Monografija o zgodovini cerkve tako opiše usodo treh tedanjih papežev: »Zaradi 
številnih pritožb zoper Janeza XXIII. so se koncilski očetje zbrali k razsodbi: bil je obsojen 
in odstavljen. Nekaj dni zatem je svojo odpoved izročil Gregor XII., Benedikt XIII. pa je 
vztrajal pri svojem, ker je upal, da bo kot edini papež še ostal. Odstavili so ga šele leta 1417.«20 
Na kratkem konklavu so nato 11. novembra 117 izvolili papeža, po rodu Rimljana, ki se je 
imenoval papež Martin V.

Glasovanje po narodih in udeležba teologov, ki niso bili škofje (zlasti izobraženci iz 

12 Sellner, Večni koledar papežev, 382.
13 Heidrich, Svetovna zgodovina, 302–303.
14 Heidrich, Svetovna zgodovina, 302–303.
15 Tanner, Kratka zgodovina katoliške cerkve, 148–149; Knowles in Obolensky, Zgodovina cerkve, 380–381.
16 Tanner, Kratka zgodovina katoliške cerkve, 149.
17 Knowles in Obolensky, Zgodovina cerkve, 380.
18 Knowles in Obolensky, Zgodovina cerkve, 381; Tanner, Kratka zgodovina katoliške cerkve, 149.
19 Tanner, Kratka zgodovina katoliške cerkve, 149–150.
20 Knowles in Obolensky, Zgodovina cerkve, 381.
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univerz) sta bili dve novosti v poteku in izvajanju koncila.21 Glasovanje po narodih so uvedli 
zaradi številčne prevlade prelatov iz italijanskega prostora, ki so podpirali papeža Janeza 
XXIII. Sprva so bili na koncilu štiri volilne skupine imenovani „narodi“in sicer Italijani, 
Francozi, Nemci in Angleži, nato pa se jim leta 1416 pridružijo še Španci. V narod Nemcev so 
se prištevali člani iz vse vzhodne in severne Evrope, k Angležem pa vsi iz britanskega otočja. 
Špance „so sestavljali“ Aragonci, Navarci, Portugalci in Kastiljci. Vsak narod je bil posamezna 
volilna skupina.22

Prostitucija v srednjem veku in med koncilom v Konstanci
Glavno obdobje prostitucije v srednjem veku je bilo v času med 11. in 14. stoletjem. 

Ženske in tudi moški (večina prostitutk v srednjem veku je bila žensk) so se v iskanju boljših 
ekonomskih možnostih za preživetje zbirali v mestih. Veliko prostitutk je verjetno opravljalo 
tudi druga dela in so se s prostitucijo ukvarjale občasno.23 O prostituciji v srednjem veku 
Norman Davies zapiše:

Sklepno obdobje srednjega veka v Evropi, od 1350 do okoli 1480 »je bilo zlata doba 
prostitucije«. Javne hiše (prostibula publica) so imele dovoljenje za obratovanje v 
večini mest.[...] Cerkev ni nasprotovala: če zlo že obstaja, ga je treba pač usmerjati. 
Prešuštvovanje z licenco je preprečevalo ulične nerede, odvračalo mlade moške od 
homoseksualnosti ali česa še hujšega ter jih učilo zakonskih dolžnosti.24

Natančno število prostitutk v Evropi v času srednjega veka je težko določiti. Okvirne 
številke nam kažejo posamezni primeri. Pariz je v 15. stoletju imel okoli 200 tisoč prebivalcev 
in od teh je v mestu bilo okoli 5 do 6 tisoč prostitutk.25 To je torej okoli 2,5–3%. V mestu 
Tarascon s 500 ali 600 gospodinjstvi je živelo 10 občinskih prostitutk.26 Prostitutke so bile 
številčno prisotne tudi v papeškem mestu Avignon, namreč lokalni pregovor je pravil: »da ni 
mogoče prečkati mosta v Avignonu, ne da bi srečal dva meniha, dva osla in dve prostitutki.«27 
Po letu 1480 se je tako stanje prostitucije spremenilo. Številne javne hiše so zaprli, bogatim pa 
so stregle bogate kurtizane.28

V Konstanci je bilo v času koncila v letih 1414–1418 prisotnih okoli 1400 prostitutk.29 O 
njih v kroniki o koncilu v Konstanci piše tudi meščan Konstance Ulrik Richental. Po naročilu 
saškega vojvode Rudolfa, je Ulrik Richental moral prešteti vse prostitutke v mestu Konstanca. 
Pri štetju mu je pomagal Burkartom von Haggelbachom, ki je bil za to določen od saškega 
vojvode Rudolfa, kar je bilo utemeljeno s tem, da je on dober pri teh stvareh (»der gut zu 

21 Knowles in Obolensky, Zgodovina cerkve, 380–381.
22 Previte-Orton, The shorter Cambridge medieval history, 959–960.
23 Encyclopedia of Prostitution and Sex Work, 299, s. v. »Medieval prostitution.«
24 Davies, Zgodovina Evrope, 391.
25 Encyclopedia of Prostitution and Sex Work, 299, s. v. »Medieval prostitution.«
26 Encyclopedia of Prostitution and Sex Work, 299, s. v. »Medieval prostitution.«
27 Encyclopedia of Prostitution and Sex Work, 299, s. v. »Medieval prostitution.«
28 Davies, Zgodovina Evrope, 391.
29 Encyclopedia of Prostitution and Sex Work, 299, s. v. »Medieval prostitution.«
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solchen Sachen was.«).30 Kot je zapisano v kroniki koncila in to omenja tudi Janez Mlinar je to 
štetje bilo za Ulrika Richentala: »Najbolj sporno in za kronista tudi najbolj sramotno nalogo.«31 
Janez Mlinar tako razlaga Richtentalovo zadolžitev, da prešteje prostitutke v Konstanci: 
»Zakaj je Richental dobil to nalogo, ni povsem jasno, verjetno pa jo gre povezovati z nalogami 
saškega vojvode Rudolfa pri organizaciji koncila, saj je opravljal funkcijo maršala.«32 Janez 
Mlinar na Podlagi kronike koncila o številu prostitutk v Konstanci zapiše: »Naštela sta več 
kot 700 prostitutk, nato pa je Ulrik zaradi moralnih zadržkov prenehal s štejem. [...] Prva 
verzija kronike je nastala med letoma 1420 in 1429.«33 Prostitutke naj bi skrbele za zabavo 
udeležencev koncila.34 Med potekom naslednjega ekumenskega koncila, koncila v Baslu 
(1431–1449),35 je bila prostitucija v celoti prepovedana.36

Leta 1993 je kipar Peter Lenk v pristanišču v Konstanci postavil 10 metrov visok in 18 
ton težak betonski kip z imenom Imperia. Kip prikazuje prostitutko, ki v svojih rokah drži 
dva gola moška. Eden ima krono, drugi pa tiaro, torej sta to predstavnika najvišje posvetne 
in svetne oblasti, cesar in papež. Tako torej lahko prepoznamo kralja Sigismunda in papeža 
Martina V.37

Celjska grofa Herman II. in Friderik II. in njuna vloga na koncilu v Konstanci
Vlogo in dejavnost Celjskih grofov na koncilu v Konstanci nam kažejo štirje viri iz prve 

polovice 15. stoletja: Kronika konstanškega meščana Ulrika Richentala, spis Jakoba Cerentana 
z naslovom Liber sive registrumomnium gestorum, tam ante pro Sacri Concilii generalis 
celebratione, quam in ipso Sacro Concilio Constanciensis, poročilo Petra Wolframa o papežu 
Janezu XXIII. in omemba pri dveh pesnitvah Thomasa Prischucha.38

Jakob Ceretani je svoj spis zapisal v obliki dnevnika. Spis se začne z obvestilom o 
sklicu koncila in konča oktobra 1416. Opisan je prihod Hermana Celjskega kot prvega izmed 
posvetnih knezov v Konstanco 27. novembra 1414. Herman se je srečal s papežem in s svojo 
prisotnostjo zastopal odsotnega kralja Sigismunda Luksemburškega, ki je v Konstanco prišel 
na božični večer 1414. Zapis nam kaže še Hermanovo slabost, namreč ni obvladal takratnega 
glavnega diplomatskega jezika latinščine. Herman Celjski je imel na koncilu predvsem 
spremljevalno vlogo.39 Janez Mlinar je o tem zapisal: »Tako je spremljal kralja Sigismunda in 
svojo hči Barbaro ob prihodu v Konstanco na božični večer 1414.«40 V isti vlogi se omenja tudi 
pri prihodu »bavarskega vojvoda in zastopnikov angleškega kralja.«41 V spisku udeležencev 

30 Mlinar, Podoba Celjskih grofov v narativnih virih, 51–52.
31 Mlinar, Podoba Celjskih grofov v narativnih virih, 52.
32 Mlinar, Podoba Celjskih grofov v narativnih virih, 52.
33 Mlinar, Podoba Celjskih grofov v narativnih virih, 52–53.
34 Baum, Kaiser Sigismund, 101.
35 Knowles in Obolensky, Zgodovina cerkve, 383.
36 Ehmann, Prostitution im späten Mittelalter an der Schwelle zur Neuzeit, 9.
37 http://www.konstanzer-konzil.de/de/rueckblick/personen/imperia.
38 Mlinar, Podoba Celjskih grofov v narativnih virih, 51–58.
39 Mlinar, Podoba Celjskih grofov v narativnih virih, 57.
40 Mlinar, Podoba Celjskih grofov v narativnih virih, 57.
41 Mlinar, Podoba Celjskih grofov v narativnih virih, 57.
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koncila je Herman Celjski omenjen na prvem mestu med madžarskimi plemiči. To kaže na 
njegov velik ugled in vpliv med takratnim plemstvom.42 Janez Mlinar je o tem napisal slednje: 
»Hermanovo vlogo na koncilu v Konstanci lahko torej označimo zgolj kot protokolarno, 
čeprav je poleg saškega vojvode odigral med vsemi posvetnimi plemiči najvidnejšo vlogo.«43 
Richentalova kronika tudi opisuje prihod Celjskih v Konstanco, vendar se s Ceretanijevim 
spisom časovno ne ujema. Kronika piše o prihodu Hermana Celjskega in Friderika Celjskega v 
Konstanco v začetku januarja 1415. Spremstvo je štelo 300 konj in 44 spremljevalcev in je kot 
tako bilo med največjimi. Večje spremstvo od ostalih vojvod sta imela le nürnberški gradiščan 
Janez s 46 in bavarski vojvoda Ludvik s 44 spremljevalci.44

Friderik Celjski je nevede in posredno odigral pomembno vlogo pri pobegu papeža 
Janeza XXIII. iz koncila. Opis pobega je zapisan v kroniki Ulrika Richentala in v poročilu 
Petra Wolframa. V Richentalovi kroniki je zapisano, da je avstrijski vojvoda Friderik pomagal 
papežu Janezu XXIII. pobegniti iz koncila. Avstrijski vojvoda Friderik je, da bi preusmeril 
pozornost in prikril papežev pobeg, organiziral viteški turnir.45 Janez Mlinar na podlagi 
omenjenega vira nadaljuje: »Papež je izkoristil ponujeno priliko za pobeg, se oblekel v siv 
plašč, si nadel siv klobuk, zajahal njegovemu stanu neprimernega konja ter se umaknil v 
Shauffenhausen«.46 Friderik Celjski je na turnirju premagal avstrijskega vojvodo Friderika in 
ta se je pridružil papežu Janezu XXIII. v mestu Shauffenhausnu.47 Poročilo Petra Wolframa 
tudi opisuje dvoboj na viteškem turnirju med avstrijskim vojvodo Friderikom in Friderikom 
Celjskim.48 Janez Mlinar je na podlagi omenjenega vira tako opisal Celjanovo zmago na 
turnirju: »V boju je slednji sramotno (turpiter) spravil Habsburžana iz sedla. Tu se vloga 
Friderika Celjskega, ki mu je bila bolj kot ne zgolj slučajno dodeljena, tudi konča. Pri vseh 
dogodkih na več let trajajočem koncilu je bil to edini trenutek, ko je grof, čeprav nehote in 
nevede, odigral vidnejšo vlogo in vsaj deloma stopil iz sence svojega očeta.«49 Celjskega grofa 
v svojih dveh pesnitvah o koncilu v Konstanci omenja Thomas Prischuch. V tej pesnitvi grofa 
le omenja, ne navaja pa kakšnih njegovih dejavnosti na koncilu.50

Zaključek
22. aprila 2018 je minilo šest stoletji od njegovega zaključka ekumenskega koncila v 

Konstanci. Po številu udeležencev je bil to največji cerkveni zbor v srednjem veku. Koncil si je 
zadal rešiti razkol zahodnega krščanstva in reformirati cerkev. Deloma je bil pri tem uspešen. 
Odstavil je vse tri papeže (rimskega, avignonskega in papeža izvoljenega na prejšnjem koncilu 
v Pisi) in izvoljen je bil nov rimski papež. Reforme cerkve so obravnavali tudi na naslednjih 
koncilih. Novost koncila v Konstanci je bila udeležba učenjakov iz univerz. Pomemben je 

42 Mlinar, Podoba Celjskih grofov v narativnih virih, 56–57.
43 Mlinar, Podoba Celjskih grofov v narativnih virih, 57.
44 Mlinar, Podoba Celjskih grofov v narativnih virih, 54–57.
45 Mlinar, Podoba Celjskih grofov v narativnih virih, 54.
46 Mlinar, Podoba Celjskih grofov v narativnih virih, 54.
47 Mlinar, Podoba Celjskih grofov v narativnih virih, 54.
48 Mlinar, Podoba Celjskih grofov v narativnih virih, 57.
49 Mlinar, Podoba Celjskih grofov v narativnih virih, 57.
50 Mlinar, Podoba Celjskih grofov v narativnih virih, 58–60.
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dekret Haec sancta (imenovan tudi Sacrosancta), ki je določal, da ima koncil dano oblast 
od Kristusa in da je torej v času zasedanja koncila njemu podrejen tudi papež. Neslavna plat 
koncila je bila množica prostitutk. Glede na to, da zapise o številčnosti prostitutk najdemo 
v zapisih sodobnika koncila, lahko verjamemo tem podatkom. Udeležba Celjskih grofov 
Hermana II. in Friderika II. na koncilu, ob boku kralja Sigismunda Luksemburškega nam kaže 
na visok položaj Celjskih grofov v tedanjem času.
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Trg Šoštanj v času zgodnjega novega veka

Povzetek
Ta članek je povzetek zgodovinskega dogajanja v Šoštanju v obdobju od poznega 15. 

do zgodnjega 18. stoletja, v časovnem okviru, ko je prišlo tako do preloma z nekaterimi 
starejšimi gospodarsko-politično-kulturnimi strukturami, značilne za obdobje srednjega veka, 
ter sočasno do uveljavitve oz. do zgodnjega razvoja kompleksnejših struktur, tako na večji 
teritorialni ravni, kot tudi v oziru na manjše politično-upravne enote – med drugim tudi v trški 
skupnosti Šoštanj. Opisani so pomembni dogodki, ki so definirali zgodovino tega obdobja – 
turški vpadi, reformacija, kmečki upori ter splošni gospodarski in upravnopolitični razvoj trga.

Zusammenfassung
Im Artikel wird eine Zusammenfassung des historischen Geschehens in Šoštanj in der 

Zeitperiode von dem Ende des 15. bis zum Beginn des 18. Jahrhunderts gemacht. Diese 
Zeitperiode ist eine Epoche, in der es zur einen Bruch mit älteren ökonomischen, politischen 
und kulturellen Strukturen, die eigentlich Merkmale des Mittelalters waren, kam. Zugleich 
kam es zur einer Einführung von neueren und komplexeren Strukturen. Diese Strukturen 
wurden zugleich auf einer breiteren politischen Ebene, als auch beim kleineren politisch-
administrativen Einheiten wie z. B. der Marktplatz von Šoštanj, eingeführt. Wichtige 
Ereignisse, die die Geschichte und die Entwicklung des Marktplatzes definiert und geprägt 
haben, wie z. B. die türkischen Einfälle, die Reformation, Baueraufstände, sowie auch die 
allgemeine wirtschaftliche und amts- und behördspolitische Entwicklung des Marktplatzes, 
werden präsentiert und dargelegt.

Ključne besede: Zgodnji novi vek, Šoštanj, Šaleška dolina, turški vpadi, reformacija, kmečki 
upori.

***

Uvod
Šoštanj in Šaleška dolina sta bili kot mnoga ostala področja današnje Slovenije v 

zgodnjem novem veku izpostavljena tegobam oz. vsesplošnim zgodovinskim dogajanjem 
tega časa. Zgodnji novi vek je vsekakor nekakšno obdobje kontrastov. Na eni strani začno 
izginjati nekatere starejše strukture srednjeveške družbe, prihaja do sprememb in inovacij 
na področju ekonomije in gospodarstva, na drugi strani pa je zgodnji novi vek še vedno 
pogojen z nekaterimi starejšimi gospodarsko-upravnimi strukturami, značilnimi za srednji 
vek.1 Ravno to je fascinantni del zgodovine v tem obdobju. Je istočasno obdobje razvoja 
kompleksnejših struktur v ekonomiji z ustalitvijo denarno-blagovnega gospodarstva in čas 
napredovanja gospodarstva, po drugi strani pa obdobje propadanja kmeta zaradi zunanjih kot 
tudi notranjih dejavnikov. Je obdobje razvoja umetnosti in kulturne, a tudi verske represije. In 
navsezadnje, je tudi obdobje konca manjših in večjih dinastičnih bojev na slovenskem, kot tudi 

1 V slovenskem zgodovinopisju je Zgodnji novi vek definiran z obdobjem 1500–1750. Te periodizacije se bomo v tem 
članku držali, seveda pa obstajajo odstopanja pri sami definiciji, saj so meje velikokrat predstavljene kot arbitrarne.
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obdobje Avstrijsko-Otomanskega konflikta, pri nas znanega bolj pod imenom Turški vpadi. 
Zgodnji novi vek je čas pomembnega razvoja državnega aparata – postopoma je prihajalo do 
stabilizacije, centralizacije in dokončne uveljavitve Habsburžanov. Obdobje zgodnjega novega 
veka je na področju Šoštanja – kot tudi drugod po Sloveniji – definirano predvsem s turškimi 
vpadi, rastjo protestantizma in katoliške obnove, s kmečkim uporom in s kontinuiranim 
pojavom vzpona meščanstva ter nanj vezanega neagrarnega gospodarstva.2

Trg Šoštanj v zgodnjem novem veku
V upravnem pogledu je Šoštanj vse od propada celjskih grofov leta 1456 spadal pod 

neposredno deželnoknežjo oblast štajerskega vojvode, se pravi pod Habsburžane. 30. 
novembra 1490 je cesar dobil Friderika Lamberga kot najemnika gospoščine za obdobje dveh 
let. S Friderikom so to pogodbo še dvakrat podaljšali oz. obnovili, tako da je bilo v njegovih 
rokah mesto do leta 1487. Nato je leta 1491 šoštanjski upravni urad3 skupaj s katzensteinskim 
uradom prešel v roke Sigismundu pl. Lichtenbergu, ki je takrat deloval kot oskrbnik na bližnjem 
Fortheneku.4 Cesarja Friderika je leta 1508 kot cesar Svetega Rimskega Cesarstva nasledil 
Maksimilijan I., ki je do šoštanjske gospoščine nastopil podobno kot njegov predhodnik. 
Šoštanjska gospoščina je bila vnovično zastavljena – tokrat Sebastijanu Mindorferju, leta 
1510 pa jo je cesar odkupil skupaj s katzensteinskim in vrbovškim uradom. Po smrti cesarja 
leta 1519 je upravo nad cesarstvom prevzel Karel V. Zaradi obširnosti ozemlja je oblast 
nad Avstrijo in Štajersko prevzel Ferdinand. Ta je leta 1526 Šoštanjski urad zastavil Ivanu 
Kacijanarju. Le-ta je bil leta 1537 postavljen pred sodišče in zaradi posledic bitke pri Sisku 
obtožen izdajstva. A rodbina ni izgubila posesti; leta 1540 je hčerka Sholastika, žena Ulrika, 
barona Eitzinga, pridobila oblast nad Šoštanjem. Do leta 1554 je Sholastika ovdovela in bila 
pripravljena prodati posest, katero je za vsoto 12.000 goldinarjev odkupil Žiga Galler, ki je 
nato izvajal oblast pod Habsburžani. Zadnji Habsburžan, ki je direktno nadzoroval šoštanjsko 
gospoščino, je bil nadvojvoda Karel. Nato jo je 21. januarja 1590 kupil Baltazar Wagen, ki je 
imel mesto v posesti do svoje smrti 1595. Po Wagnovi smrti sta upravo imela v oblasti žena in 
sin Ivan Žiga. Ivan Žiga Wagen Wagensberški je leta 1597 nastopil kot edini šoštanjski gospod, 
leta 1621 je pa oblast gospoščino pridobil njegov sin, Maksimilijan Wagen Wagensberški. 
Za njim jo je prevzel Ivan Ludovik Sauer Kozjanški, ki jo je predal sinu Andreju Sauerju. 
Gospoščino je do leta 1629 nadzorovala rodbina Sauer, nato jih je odkupil in nadzoroval le 
nekaj let Jurij Stadl, ki jih je kmalu po uporu leta 1635 prodal nazaj Sauerjem. Ali se je to 

2 Ravnikar, Zgodovina Šoštanja I, 90–131.
3 Po urbarju 1498 je šoštanjski urad bil sestavni del večje enote sestavljene iz Šoštanjskega, Katzensteinskega in 
Koteljskega urada. V šoštanjski urad so spadala naslednja naselja: Smersdorf (Družmirje), Ravne, In Ragonickh 
(Ragovnik pri Ravnah), Zw Pridas (Prednik v Zavodnah), Am Krassnickh (Hrastnik v Lokovici), Am werdo (Brdnik v 
Lokovici, Jung puechler (Stanovšek v Lokovici), Poprasa nauorcho (poprask v Velikem Vrhu), An der setschen (Držečnik 
v Velikem Vrhu), In Grebentz (blizu Držečnika v Velikem Vrhu), Am Dobrisch (Dobrič), Vnder der Puechen (Zabukovnik 
v Velikem Vrhu), Im Swein (Zavinšek v Velikem Vrhu), Rietz vnderm pach (Rečica), Am Hart (blizu Rečice), In dem 
Winkl (Kota pri Št. Ilju), Im Raschstockh (Št. Vid pri Zavodnjah), Am Letzsch (Lepčnjak v Gorenju), Im Zelschnickh 
(Selšnik pri Št. Vidu), Am Geytze (Gavce), Zu Podgorje (podgorje pri Velenju), An der Dobruel (Dobrovlje), Vnder dem 
Purgstall (nekje v Lepi Njivi), Na rasonitze (Ržečnik v Šmihelu nad Mozirjem), Zum Oster (nekje v Lepi Njivi). Naslednji 
urbar iz 1575 navaja štiri urade, poleg prejšnjih treh še škofjevaškega pri Vojniku. V tem urbarju je navedeno, da spadajo 
pod šoštanjski urad Družmirje, Ravne, Spodnji Raztok, Rečica pod Pako. Urbar iz 1623 navaja da spadajo v šoštanjski 
urad Ravne, Razstok, Rečica, Lokove, Topolšica in Lom. Urbarja iz 1658 in 1700 povesta enako kot urbar iz 1623.
4 Grad Forhtenek (nemško Forchtenegg) je stal na strmi, delno skalnati vzpetini zahodno nad potokom Velunja, v naselju 
Ravne pri Šoštanju vzhodno nad domačijo Vratar, od katerega so ostale le še mogočne razvaline.
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zgodilo ravno zaradi upora in se je Stadl ustrašil, da bo imel s tem posestvom in njenimi 
podložniki več jeze in stroškov kot pa koristi, ali pa so za tem tičali kakšni drugačni razlogi, 
dandanes ni znano. Vsekakor je bil do leta 1651 Šoštanj last Ivana Ludvika Sauerja, ta pa ga je 
leta 1658 prodal Maksimilijanu grofu Schrattenbachu. Habsburžani so mesto leta 1658 zakup 
rodbini Schrattenbach5 potrdili. A Schrattenbachi se v Šoštanju niso obdržali dolgo, saj je bil 
trg in Amtshaus že leta 1681 podeljen grofom Turnom. A kljub temu, da je njihova oblast 
nad Šoštanjem trajala le slaba tri desetletja, pa imamo kljub temu še danes zanimiv ostanek 
njihove vladavine – na zgornji strani današnjega Trga bratov Mravljakov je ohranjena kamnita 
plošča, na kateri je upodobljen grb družine Schrattenbach – zlata zvezda, reka in štor z listi 
upodobljeni na črni podlagi, poleg grba pa letnica 1677. Kot prvi šoštanjski gospod se omenja 
1681 Friderik Ludovik grof Thurn, nato od 1730 Žiga grof Thurn, od 1744 naprej Marija 
Kakolina grofica Thurn Inzaghy, nato 1764–1768 Franc grof Thurn, začenši z 28. novembrom 
1768 pa Gabriela grofica Thurn. Kljub pomenu, ki ga je Šoštanj imel v 19. in zgodnjem 20. 
stoletju, pa v zgodnjem novem veku Šoštanj Habsburžanom ni pomenil ravno veliko. To je 
seveda logično, ko pogledamo na vsesplošno gospodarsko razvitost mesta kot tudi na njegovo 
lego – oboje je bilo Habsburžanom premalo pomembno.6

Šoštanj je v obdobje zgodnjega novega veka vstopil kot trška skupnost. Če upoštevamo, 
da se zgodnji novi vek začne na slovenskem v obdobju preloma iz 15. v 16. stoletje, je bil 
Šoštanj takrat že relativno dolgo trg, saj je leta 1354 pridobil trške pravice s strani celjskih 
grofov. Naselbina Šoštanj je bila v trg povzdignjena v privilegijski listini celjskega grofa 
Friderika II. leta 1436. S tem je bila Šoštanju podana tista osnova, s katero se je lahko skozi 
čas začelo razvijati meščanstvo. S trškimi pravicami je bila naselbini namreč zagotovljena 
pravica do rednega sejma, sodnika, do obvezne poti skozi sam trg,7 do mitnine in do monopola 
nad trgovanjem s soljo v zahodni Šaleški dolini. Z razvojem trga Šoštanj, ki je sploh nastal kot 
nekakšen konkurent malo starejšemu Velenju, se je lahko začel gospodarski razvoj zahodnega 
dela Šaleške doline. Po deželnoknežjih listinah o dodatnih pravicah, ki jih je Šoštanju posvetil 
Friderik II., je njegov naslednik Friderik III. Šoštanju predal kar tri cesarske listine (2. april 
1492, 2. april 1492 in 17. april 1492), v katerih so Šoštanjčani dobili pravice, in sicer da jim 
ni bilo potrebno izročiti ljudi, ki so se naselili v trgu, da so smeli ljudi, ki so trg zapustili brez 
dovoljenja, zahtevati nazaj, prepoved točenja vina, kupčij z žitom, živino, sirom in mastjo po 
drugih, in ne starih cestah. Naslednje listine s podobno vsebino so podpisali cesar Maksimilijan 
7. junija 1514, nadvojvoda Karl 28. februarja 1570 in nadvojvoda Ferdinand 14. februarja. V 
teh listinah Šoštanjčani niso pridobili novih pravic. A že velik pomen ima Ferdinandova listina 
iz 1. februarja 1599, saj je s to listino trgu dovolil imeti stare pravice, tudi pravice do kar treh 
sejmov (na Abacijevo – 22. junij, v nedeljo pred sv. Martinom in na svečnico).8 Nadvojvoda 
je zagotovil, da bo listina z njegove strani spoštovana, če se bodo Šoštanjčani držali striktno 
zapovedi katoliške vere. Tej listini sta sledili še dve; listina cesarja Ferdinanda III. z dne 12. 
novembra 1639 in listina cesarja Leopolda I. z dne 10. maja 1665. Naslednja listina, katero je 
izdal cesar Leopold I. leta 1673, potrjuje Šoštanju pravico do tedenskega sejma, to pa zaradi 
bremen, ki so takrat pestile mesto. Izmed vseh listin je ta listina ena najpomembnejših, saj 

5 Rodbina je dandanes znana po tem, da je bila kriva za razvoj kmečkega upora 1635.
6 Hribernik, Mesto Šoštanj, 46–54.
7 Odraz tega je še današnja Trška pot – meja trškega pomirja.
8 Ravnikar, Zgodovina Šoštanja I, 90–131.
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je navedeno, da ima Šoštanj pravico do sejma že tristo let. To služi kot dokazilo, da je bila 
naselbina trg že v 14. stoletju. Tej listini so sledile še: listina cesarja Jožefa I. z dne 31. avgust 
1707, listina cesarja Karla VI. z dne 19. junij 1715 in listina cesarice Marije Terezije z dne 1. 
avgust 1742. Sodeč po urbarju iz leta 1575 je trško ozemlje potekalo od Zorka, preko izliva 
Topolšice, Sraleta, preko vrhov Široko in Goric do Velunje ter od tod do Lokovice. Trško 
ozemlje so obhodili vsakih sedem let in sicer 1. maja.9 Še danes so vidni nekateri ostanki 
nekdanje trške ureditve – mejni kamni z označbo GMS oz. Gemeinde Markt Schӧnstein oz. 
Skupnost trga Šoštanj.10

Turški vpadi, reformacija, katoliška obnova in razvoj gospodarstva
Turški vpadi na slovensko ozemlje so potekali od 15. do 16. stoletja, ko so roparski 

kontingenti Osmanskega cesarstva večkrat vdrli in oplenili habsburške dežele.11 Medtem ko 
je prvi vpad potekal že v poznem srednjem veku, ko so Turki vpadli 9. oktobra leta 1408 v 
Belo krajino in izropali okolico Metlike, je prvi turški vpad v Šoštanj potekal leta 1473, ko so 
se Turki vračali s Koroške. 29. septembra so prišli do Slovenj Gradca, kjer so se spopadli z 
vojstvom tamkajšnjega oskrbnika Egidija Schulheitzingerja in premagali branilce. Nato so se 
Turki utaborili na področju doline ter naslednji dan začeli s premikom proti jugu. 30. septembra 
so dosegli Šoštanj in porušili tamkajšnji trški grad. Nato se je turška kolona, »okrepljena« z 
8000 ujetniki začela pomikati proti Celju ter nato nazaj proti Hrvaški. Prvemu je sledil še en, 
leta 1532.12 Tudi tukaj se je zgodilo podobno kot pri prvemu vpadu – Šoštanj je postal tarča 
Turkov, medtem ko so se ti vračali s svojega pohoda. Kot 65 let prej tudi tokrat Turki niso 
naleteli na močno organizirano obrambo.13 Večina moških se je po poročilu Franca Hribernika 
skrila za zidove protiturškega tabora. Odraz nemirnega časa je bil protiturški tabor – utrjena 
cerkev obdana z obzidjem, kamor so se zatekli kmetje z živino in njihovim bornim imetjem.14 V 
Šoštanju je bila oz. naj bi bila utrjena cerkev v Družmirju. A kljub obrambi to velikokrat ni bilo 
dovolj. Kmetje so bili prepuščeni milosti in nemilosti napadalcev, saj plemstvo ni zagotovilo 
obrambe in zaščite za najnižje sloje družbe. Moč turških vpadov naj bi občutil tudi Žamberški 
grad, katerega naj bi po ljudski legendi Turki razrušili z enim samim strelom iz topa.15

V istem časovnem okviru je na slovenskem prišlo do kulturno-religioznega razvoja 
v obliki začasne uveljavitve protestantizma.16 A še pred tem zasledimo razvoj cerkvenih 
bratovščin, družb in društev. Prvo takšno društvo je bilo že leta 1545 pod imenom Vnser 
Frauen Bruederschafft.17 Za njo je bila ustanovljena leta 1738 pod vodstvom župnika Jožefa 
Pogačnika in priorja Žiga Seldnerja ter predstojnika bratovščine Antona Mallega Bratovščina 
rožnega venca. S področja Šoštanja je znanih nekaj protestantov, najvidnejši med njimi so 

9 Ravnikar, Šaleška dolina med 10. in 17. stoletjem, 17–23.
10 Hribernik, Mesto Šoštanj, 171–173.
11 Simoniti, Turki so v deželi že, 42–82.
12 Hribernik, Mesto Šoštanj, 26–27.
13 Ravnikar, »Drobtinice«, 14.
14 Poles, Stopetkrat o Šoštanju v enem odstavku, 35. 
15 Poles, Stopetkrat o Šoštanju v enem odstavku, 14.
16 Kugovec, »Ilustrirani Slovenec«, 344–346.
17 Hribernik, Mesto Šoštanj, 128–130.
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bili: forhteneška graščakinja Altenhaus; Jurij Veršec, protestantski kaplan na Fortheneku; 
razni šoštanjski graščaki rodbine Forthenek in šoštanjski trški sodnik Andrej Kinde. Kinde 
je javno izjavil, da se lahko izvaja le protestantska maša.18 Protestantizem se je v Šoštanju 
pojavil v 20. letih 16. stoletja, do leta 1528 se je dokončno ugnezdil, kar je bilo ugotovljeno ob 
cerkveni vizitaciji. Takratna fortheneška graščakinja Althenhaus je podložnike namreč silila, 
da so poslušali bogoslužje fortheneškega luteranskega kaplana Jurija Veršeca. Vsak od njih 
je moral za bogoslužje plačati goldinar. A kljub tej rigorozni in v nekaterih vidikih prisiljeni 
praksi uveljavitve protestantizma se ta ni dolgo obdržal. Kot drugod na slovenskem je tudi 
v Šoštanju ostal omejen na višje sloje, nižji so ostali zvesti katolicizmu – ali zaradi lastnih 
prepričanj ali pa v veliki meri zaradi omejitev in prepovedi, postavljenih s strani vladajočega 
razreda. Vsi zgoraj našteti uspehi protestantskega gibanja so morali biti malenkostni, odraz 
česar je poročilo šmihelskega vikarja iz leta 1597, ki pravi, da so odkrili le štiri krivoverce, 
ki so bivali v Šoštanju. Ker oblast ni podpirala, oziroma je ovirala razvoj protestantizma, 
je ta na slovenskem propadel. Zadnji protestanti se v Šoštanju omenjajo že v začetku 17. 
stoletja. Neuspešni protestantski uveljavitvi je sledila katoliška obnova, ki je potekala v sklopu 
vseevropske protireformacije. Najvidnejši odraz tega je bila izgradnja, in še pomembneje, 
prenova sakralnih objektov, v večini cerkva, v baročni stil. Uveljavila se je baročna pridiga, 
postopoma in sistematično je prišlo do uničenja vsega, kar je spominjalo na reformacijski duh 
– sakralni objekti so bili uničeni, prav tako pokopališča, zažgane so bile protestantske knjige, 
duhovniki pa izgnani.19

S konstantno nevarnostjo, ki so jo predstavljali turški vpadi, z izgonom protestantskih 
duhovnikov in s tem tudi veliko meščanov in s sočasnim izgonom Judov s področja slovenskih 
zgodovinskih dežel, je prišlo do vsesplošne gospodarske stagnacije na slovenskem. Da bi 
obnovili svoje bogastvo, so plemiči začeli pritiskati na tisto družbeno skupino, katero so 
najlažje obvladovali – kmeta. Seveda je večanje dominikalne posesti in tlake, spreminjanje 
naturalnih dajatev v denarne, novi cerkveni in ostali davki ter vsesplošne omejitve kmečke 
trgovine in obrti povzročilo obsežno nezadovoljstvo pri kmečkem stanu. Posledica temu so bili 
kmečki upori. Vsega skupaj je bilo na slovenskem pet večjih kmečkih uporov, a le eden se je 
direktno dotaknil Šoštanja.20 Zanimivo je, da je le nekaj let po propadu kmečkega upora prišla 
na oblast v Šoštanju ravno tista rodbina, katera je bila kriva za prelivanje krvi – Schrattenbachi. 
Feliks Schrattenbach je s svojim ravnanjem leta 1634/1635 sprožil tolikšno nezadovoljstvo 
med kmečkim prebivalstvom, da je le to preraslo v upor, ki je uničil nič manj kot 67 plemiških 
gradov in dvorcev. Leta 1635 so se kmetje zaradi zaostrenih odnosov z zemljiškimi gospodi 
v Šoštanju v sklopu Drugega slovenskega kmečkega upora dvignili v oborožen upor. Seveda 
slabo organizirani in še slabše oboroženi kmetje niso imeli možnosti v bojih proti cesarskimi 
četami in so bili v bitki ob šoštanjskem gradu naposled le premagani. Že tako se je velik 
del kmetov na savinjskem po prihodu Jurija Ludovika Schwarzenberga in njegove sile 3000 
graničarjev ustrašil in razkropil, tako da so ostali le še drobci nekoč številčnih upornikov. 29. 
aprila 1635 se je na šoštanjskem gradu pojavila uporniška kmečka delegacija ter v noči na 
30. april zavzela grad in ga razdejala. V Šoštanju se je uporniška skupina zadrževala še 10 
dni. Kljub uspehom, ki so se zvrstili (zavzetje in uničenje več gradov tudi izven Šoštanja), 

18 Poles, Stopetkrat o Šoštanju v enem odstavku, 15.
19 Poles, Sakralna dediščina Šaleške doline, 20–23. 
20 Poles, Stopetkrat o Šoštanju v enem odstavku, 16.
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je bila njihova stvar dolgoročno obsojena na propad, saj je prišlo do uničenja uporniških 
kontingentov, ko je glavnina vojstva Ludovika Schwarzenberga prispela na področje doline. 
Po poročilu Franca Hribernika je v bitki (oz. bolje rečeno spopadu) pri Pustem gradu padlo 31 
kmetov, 23 je bilo zajetih. Nato je sledil obračun s premaganimi – 24 ujetnikov iz Šoštanja in 
ostalih predelov Šaleške doline je bilo kaznovanih. Kazni so bile ali denarne ali so jih poslali 
kot vojake v Španijo ali Srednjo Ameriko ali so morali ob reki Rabi utrditi turško mejo, v 
nasprotnem jih je čakala smrtna kazen. Ob izvršitvi zadnje usmrtitve so se zadeve pomirile do 
tolikšne mere, da je lahko Herberstein razpustil svoje vojstvo.21

Poleg teh turbulentnih in znanih dogodkih je v Šoštanju prišlo še do drugih pojavov. 
Prišlo je do tendence ustvarjanja dveh polov. Po urbarju iz leta 1575 je Šoštanj pridobil trškega 
sodnika. Šoštanjčani so morali postaviti dva tržana kot kandidata, nato pa dati svoj glas enemu 
izmed kandidatov. Volitve so bile vsakoletne, izvoljeni trški sodnik je moral ali položiti 
zaobljubo gospodu, ali pa plačati 10 cekinov kazni. Po opravljeni zaobljubi je bil potrjen 
za trškega sodnika. Iz zaobljube so vidne naslednje zahteve: moral se je podrejati graščaku, 
njegova pokorščina se je razširila tudi na celotno trško skupnost; do vseh je moral biti enako 
pravičen, ni smel zavračati prizivov (če bi to storil bi sledila denarna kazen v vrednosti 10 
cekinov); mitnine ni smel spreminjati, moral je paziti, da tržani niso zlorabljali pravice do 
ribolova; dana mu je bila skrb nad potmi in brvmi na trškem ozemlju; vsakih 25 let je moral 
organizirati pregled vseh dimnikov; nastopati je moral proti pijančevanju; moral je odpraviti 
gostače s polj in gozdov ter zatirati nemoralne vidike življenja v trški skupnosti.

V Šoštanju je v tem času prišlo do začetka razvoja zgodnjega meščanstva, in lahko 
rečemo, da je prišlo do premika naprej. Istočasno imamo pojave, načeloma značilne za 
celotno Evropo, katere odražajo prekomerno vraževerje. Seveda je to nekaj popolnoma 
normalnega, naravnega – vraževerje je še danes pomemben del vsake družbe, a razlika je v 
tem, da je zgodnje novoveško vraževerje imelo izrazito nasilen pridih, kakršnega današnje 
načeloma nima oz. ne bi smelo imeti. Odraz nasilja so bili čarovniški procesi, ki so se seveda 
dotaknili tudi Šoštanja. Danes sta nam poznana dva takšna procesa, eden iz leta 1674, ko so 
se Šoštanjčani pritožili, da je njihov vikar Matija Usar priklical točo, leta 1677 pa je prišlo do 
sojenja – katerega je vodil tedanji krvni sodnik Janez Jurij Franc pl. Vill pri deželnem sodišču 
gospoščine Šoštanj. Marine Ferlin naj bi bila čarovnica, ki je imela moč zadajati bolezen 
in moškim impotenco. Razglašena je bila za krivo in po tedanji praksi obglavljena.22 Poleg 
obglavljenja je bila najpogostejša smrtna kazen za prestopnike tega časa – in zgodnji novi 
vek je bilo obdobje, kjer je bila sodna tortura ter smrtna kazen videna kot pomemben aspekt 
družbe – obešanje. Gavge oz. vislice, ki so bile uporabljene v 16. in 17. stoletju, so stale pod 
Goricami na delu vzpetine, ki še danes nosi ime Gavgec.23 Dandanes se to poimenovanje 
uporablja poredkoma. Vislice so bile v uporabi celi zgodnji novi vek, označene so bile še v 
18. stoletju na vojaškem zemljevidu. Poleg smrtnih kazni je v Šoštanju pred občinsko hišo stal 
pranger – sramotilni steber. Po štajerskem deželnosodnem redu iz leta 1574 so se sodišča delila 
na privilegirane in neprivilegirane, šoštanjsko je spadalo v slednjo skupino. Iz katastra iz leta 
1623 je razvidno, da se je šoštanjsko deželnosodno ozemlje razdelilo na sodišče v Šoštanju in 
na sodišča v Velenju. Po razdelitvi je šoštanjska deželna sodnija obsegala le trško ogradje in 

21 Hribernik, Mesto Šoštanj, 27–28, 256–260.
22 Poles, Stopetkrat o Šoštanju v enem odstavku, 17.
23 Poles, Stopetkrat o Šoštanju v enem odstavku, 28.
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morda na novo priključeno fortheneško.24

Po uničenju gradu Šoštanj leta 1439, t. i. Pustega gradu, v okviru celjsko-habsburškega 
konflikta (nekateri viri navajajo da naj bi ga šele leta 1483 uničili Turki), se je center 
uprave prestavil na Trški grad Šoštanj, imenovan tudi Amtshaus. Kljub temu, da je 1575 dal 
nadvojvoda Karel IV. dovoljenje za popravilo stolpa v vrednosti 2000 goldinarjev, pa grad 
nikoli več ni dosegel pomembnega statusa in Amtshaus je bil do leta 1734 tista stavba, ki je 
definirala usmeritev in postavitev trga. Amtshaus je bila velika štirikotna renesančna stavba z 
grajsko kapelo, dvoriščem, vrtom in obzidjem z dvojimi vrati.25 Trški grad je doživel mnogo 
preizkušenj; leta 1473 je utrpel poškodbe ob prihodu Turkov, leta 1635 pa so ga napadli in 
oplenili uporni kmetje. Pomemben mejnik v razvoju trga Šoštanj v zgodnjem novem veku je 
bil prav gotovo požar leta 1734, ki je upepelil šoštanjsko graščino Amsthaus in prisilil njegove 
prebivalce, da so se preselili v nekdanjo kaščo imenovano Thurn.26 Z gradnjo kašče so pričeli 
leta 1575 in iz virov je poznano, da so se v tem času zahteve do kmetov povečale; pri zidanju 
gradu so morali podložniki celih kmetij opravljati na leto po štiri dni vprežno in osem dni 
ročno tlako, ostali podložniki – tisti, ki so se še ukvarjali z neagrarnimi dejavnostmi, pa dva 
dneva vprežne in štiri dni ročne tlake. Enake zahteve bi bile izvedene tudi v primeru, če bi 
bilo treba grad zaradi uporov popraviti. Posledice požara so bile tako hude, da se je s tem 
začela preusmeritev trga. Manj pa je poznano, da je imel Šoštanj vsaj v 16. stoletju poleg teh 
treh najpomembnejših gradov še eno grajsko stavbo. Gre za dvor, ki je ležal nekje v Šoštanju 
ali njegovi neposredni okolici in ga poznamo le po posameznih skromnih omembah, kot 
Grimschitzer hof oz. Grimschnitzer hof.27 

A poleg gradov in graščin je zgodnji novi vek obdobje gradnje tudi drugih objektov – 
okrog leta 1700 je bila zgrajena stavba stare trške hiše, ki je v tem času služila kot špital, se 
pravi kot ubožnica oz. kot hiralnica, uradno se je pa leta 1713 ustanovil še beneficiat. Danes 
znani beneficiati iz tega časa so: Nikolaj Potočnik (1713–1721), Franc Totter (1722–1738) 
ter Jože Wornigg (1766). Ljudje ki so bili sprejeti v zavod, so morali vsak dan zjutraj in 
zvečer moliti v oratorij, in sicer ob trenutku, ko se je oglasil zvonec. Morda so zaradi tega 
na stavbi napravili na vrhu strehe stolpič in vanj obesili zvonec. Poleg posvetnih so bile v 
tem času zgrajene tudi sakralne stavbe. Najbolj viden primer tega je bila izgradnja zvonika 
mestne cerkve Sv. Mohorja in Fortunata28 v 16. stoletju, čemur je v 18. stoletju sledilo rušenje 
stare cerkve (razen že takrat dvesto let starega zvonika) in izgradnjo nove stavbe, zgrajene 
v baročnem slogu. Retrospektivno gledano izgradnja ali obnova toliko cerkva v Šoštanju in 
v Šaleški dolini nasploh ne bi smela biti prevelik šok. Čas zgodnjega novega veka je le čas 
katoliške obnove in ta se kaže ravno v izgradnji mnogih objektov sakralne narave.29

Če sedaj pogledamo še na gospodarsko dogajanje v zgodnjem novem veku, vidimo, da 
je bila do izgradnje industrijskih objektov Vošnjakov dolina predvsem dominirana s kmečkim 
gospodarstvom, gozdarstvom in omejeno rudarsko dejavnostjo. Vse od 15. stoletja naprej 
je obstajala v Šoštanju nekakšna kultura uporabe vodnih mlinov, kar je možno povezati s 

24 Hribernik, Mesto Šoštanj, 67–70, 176.
25 Hribernik, Mesto Šoštanj, 45–46.
26 Ena izmed tez pravi, da je Graščina Turn poimenovana po rodbini, Turn, katera je nekaj časa vladala v Šoštanju. 
27 Ravnikar, »Drobtinice«, 6–7.
28 Mesto Šoštanj je spadalo pod šmihelsko župnijo. 
29 Hribernik, Mesto Šoštanj, 118, 163–164, 243–245.
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postopnim razvojem tehnike. A žagarstvo v Šoštanju ni bilo razvito na industrijski ravni – to je 
šele odraz množične industrializacije 19. stoletja. Ko govorimo o kakšni neagrarni produkciji 
v Šoštanju v zgodnjem novem veku, moramo omeniti talilnice rud. V Velenju so dolgo časa 
kopali srebrno rudo, v Velunjem grabnu pa svinčeno in cinkovo. Odraz rudokopne dejavnosti 
v tem času je bila družmirska talilnica, upodobljena na vojaškem zemljevidu iz 18. stoletja. 
Za neagrarno dejavnost je pomembno leto 1706 – tega leta je namreč cesar Jožef I. potrdil 
zahtevo celjskih usnjarjev iz leta 1649. S tem privilegijem se je v Šoštanju lahko začel razvoj 
usnjarske industrije. Zanimiv aspekt tedanjega gospodarstva je bil tudi lovstvo, saj se je ob 
šoštanjskem gradu nahajalo relativno veliko in zaokroženo lovišče. Po urbarju iz leta 1575 
je lovišče obsegalo le območje šoštanjskega deželnega sodišča, po urbarju iz leta 1628 pa 
tudi predele izven njega, čeprav ni znano, kateri predeli so bili tukaj mišljeni. Pri lovu so bili 
prisiljeni sodelovati tudi podložniki, a zaradi prevelikih zahtev je bila leta 1575 tlaka za lov 
ukinjena. Pri ribištvu je imel šoštanjski grad upravo ter pravice nad Pako, dve milji od izliva, 
ter še Lepenj in Hotunj. A slednja sta bila že leta 1622 priključena velenjskemu gradu, tako 
da je Šoštanju ostala le še Paka. Trgovina je bila omejena na izdelke domače obrti s soljo, 
žitom, živino, sirom in mastjo, prav tako so imeli pravico do točilnic. Natančneje določa te 
pravice skladiščna tarifa iz leta 1620, kjer so naštete vse dobrine, s katerimi je bilo dovoljeno 
trgovati.30 Tarife so bile za marsikoga previsoke in mnogi so se upirali plačilu – primer tega 
je Tomaž Hribernik, kateremu so nato vzeli vola. Vseskozi je obstajala konkurenca med 
točilnicami na trgu in tistimi na kmetih, katere so bile uradno prepovedane. Trgovini s soljo je 
močno škodovalo cestno omrežje – okoli trga Šoštanj so bile speljane ceste, katere niso bile v 
pristojnosti te skupnosti. Posledica tega je bila, da ni bilo potrebno plačati takse mestu. A preko 
Šoštanja je lahko potekala trgovina na črno – preko mesta so tihotapili sol proti severu. Šoštanj 
je bil stikališče štirih cest – ceste skozi Velenje v Slovenj Gradec, ceste skozi Zavodnje (kot 
zanimivost je v knjigi Franca Hribernika uporabljeno poimenovanje v edninski obliki – cesta 
skozi Zavodnjo, katero danes velja za arhaično – uporablja se množinska oblika) v Črno na 
Koroškem, cesta preko Lokovice v Braslovče in cesta skozi Velenje v Št. Janž.31

Za zaključek pa lahko še omenimo, da je v zadnjih letih zgodnjega novega veka Šoštanj 
pridobil svoj simbol – šoštanjski grb. Grb, sestavljen iz dveh po sekanem ščitu razdeljenih polj, 
simbolizira pripadnost Šoštanja hiši Habsburški32 in je hkrati odraz imena mesta.33 Najstarejša 
danes znana upodobitev šoštanjskega grba je razvidna iz listine s pečatom trškega sodnika iz 
leta 1756. 
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in koze ter razne malenkosti.
31 Hribernik, Mesto Šoštanj, 70–72, 185–194.
32 Leva polovica grba, na kateri je upodobljena polovica dvoglavega habsburškega orla na rumeni podlagi.
33 Na desni polovici je upodobljen zelen hrib s tremi rdečimi srčastimi skalami (po vsej verjetnosti so bila najprej 
naslikana srca, a skozi čas se je to spremenilo, da bi ugodilo nemškemu poimenovanju) na srebrni podlagi – iz tega je 
seveda možno razbrati nemško obliko imena Šoštanj; Schӧnstein oz. lepi kamen.
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Stanje v osmanski državi v obdobju prvega in drugega obleganja 
Dunaja

Povzetek
Osmanski vojski je dvakrat uspelo priti do Dunaja, t. i. zlatega jabolka Evrope – leta 1529 

in 1683 – toda stanje v osmanskem cesarstvu se je v času, ki je pretekel med obleganjema, 
drastično spremenilo. Če je prvo obleganje padlo v čas t. i. osmanskega zlatega veka, ko 
je cesarstvo pod Sulejmanom I. Veličastnim (vladal 1522–1560) prosperiralo in bilo v fazi 
ekspanzije, se je drugo obleganje zgodilo v času, ko so stabilnost države že slabile različne 
težave, predvsem gospodarske in družbene, evropske velesile pa so se, zlasti vojaško, krepko 
dvignile nad njo in konec 17. stoletja tudi prešle v protiofenzivo proti Osmanom.

Abstract
The Ottoman army managed to get to Vienna, so called golden apple of Europe, twice – 

in the years of 1529 and 1683 – but the situation in the Ottoman Empire had, in the time that 
had passed between the two sieges, changed drastically. While the first siege took place at 
the time of the so-called Ottoman Gold age, when the empire, under the rule of Suleiman the 
Magnificent (reigned 1522–1560), was booming and in a phase of expansion, the second siege 
took place at the time when the stability of the country was being undermined by different 
problems, mainly economic and social ones. On the other hand, at that time the European 
powers had, especially militarily, greatly risen above the Ottoman Empire and had at the end 
of the 17th century, went into a counter-offensive against the Ottomans.

Ključne besede: Osmani, ekspanzija, Sulejman Veličastni.

***
Namen pričujočega članka je osvetliti predvsem politično stanje oz. dogajanje v osmanski 

državi v obdobju okoli prvega in drugega obleganja Dunaja, tj. leta 1529 in 1683. Vpogled v 
sam potek obleganja ni del članka, obleganji sta zgolj časovni opori, saj sta lahko oprijemljivi 
zaradi dveh razlogov: v času prvega obleganja je osmanski državi vladal sultan Sulejman 
I. Veličastni, nemško cesarstvo pa je vodil cesar Karel V., ki velja za izrazito sposobnega 
habsburškega vladarja, nedvomno primerljivega s Sulejmanom in v zgodovinopisju enako 
razpoznavnega. Bila sta sodobnika in oba sta v zgodovini ostala zapisana kot velika vladarja. 
Nasprotno je drugo obleganje potekalo v času, ko je bila osmanska država že na poti 
notranjega razkrajanja, habsburška monarhija pa je šele začela dobivati vse tiste institucionalne 
značilnosti, ki so vodile k izoblikovanju moderne države 18. stoletja. Letnici 1529 in 1683 sta 
tako samo okvirni časovni obdobji, saj je nemogoče zreducirati dinamičnost dogajanja na eno 
samo letnico. Zaradi lažje preglednosti je na mestih narejena tudi poenostavljena primerjava 
s habsburško monarhijo oz., gledano širše, s Svetim rimskim cesarstvom. V članku tudi ni 
obravnavana ekonomska zgodovina, čeprav se mi zdi pomemben segment, za bolj celovito 
razumevanje dejanskega stanja. Obe obleganji sta se končali neuspešno za osmansko vojsko, 
čeprav so bile njune dolgoročne posledice v marsičem različne. Prvo obleganje sovpada z 
zenitom osmanske države, drugo pa stoji na začetku osmanskega umikanja z Balkana, oziroma 
ju tako vsaj ocenjuje moderno zgodovinopisje.
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Pri pisanju članka sem uporabljal vso navedeno literaturo, vendar pa naj na tem mestu 
izpostavim avstrijskega zgodovinarja in turkologa Josefa Matuza in njegovo delo Das 
Osmanisches Reich, ki je izšlo leta 1985 (sam sem uporabljal hrvaški prevod iz leta 1992). 
Matuzevo delo o zgodovini osmanske države je bilo temeljno delo za članek, saj ostaja kljub 
svojim letom aktualno delo, ki nam na izrazito sistematičen način prikaže zgodovino osmanske 
države. V veliko pomoč je zlasti priložen glosar turških oz. arabskih izrazov. Za vpogled v 
dogajanje v habsburški monarhiji v tem času, mi je bila v pomoč monografija Karla Vocelke in 
Walterja Pohla Habsburžani: zgodovina evropske dinastije. 

Stanje v osmanski državi okoli leta 1529: Sulejmanovo obdobje
Osmanska država je v svojem osnovnem bistvu bila v obeh časovnih obdobjih enaka, 

saj je ohranila vse glavne temeljne institucije in idejno podlago na katerih je zrasla. Dinastija 
Osmanov je konec 17. stoletja vladala že dobrih petsto let, ne da bi kdajkoli izgubila oblast 
od časov bitke pri Angori leta 1402.1 Država je priznavala delitev poseljenega sveta na zemljo 
pod vladavino muslimanov (tur. dar al-islam) in zemljo nevernikov (tur. dar al-harab).2 
Dolžnost vsakega sultana je bila, da se izkaže kot gazi, bojevnik za islam, njegov branitelj 
in propagator. Gihad je sicer le poenostavljen casus belli osmanske ekspanzije, saj za versko 
gorečnostjo pogosto stojijo drugi interesi kot pa vera sama.3 Osmanska ekspanzija na Balkan 
v srednjem veku je bila izredno bliskovita. Do konca 15. stoletja so si Osmani podredili vse 
slovanske kneževine na Balkanu, po bitki pri Varni leta 1444, kjer je sultanu Muradu II. uspelo 
odločujoče poraziti cesarske križarje, pa je evropskim silam postalo jasno, da bodo Osmani 
v Evropi ostali.4 Humanistu in papežu Piju II., obče bolj poznanem pod imenom Enej Silvij 
Piccolomini,5 ni uspelo prepričati evropskih vladarjev in knezov, da bi pozabili na medsebojne 
spore in se složno postavili v bran proti osmanskemu vojaškemu stroju.6 S »Turki,« kakor so 
označevali podanike osmanske države, so evropski humanisti skozi 16. in 17. stoletje tako 
obračunavali kvečjemu na pamfletih. Ironija usode je, da je muslimanska oblast, potem ko je 
padla na Iberskem polotoku, napredovala na nasprotnem koncu Evrope.7

Sulejman I. Veličastni (vl. 1520–1566) je s prihodom na prestol podedoval stabilno in 
vojaško močno državo. Njegov oče in predhodnik, Selim I., je državne meje, ki so segale 

1 Prav tam je tatarski kan Timurlenk porazil vojsko Bajezida I., čemur je sledil začasen kolaps osmanske države. Več o 
tem: Matuz, Osmansko carstvo, 34–35.
2 Matuz, Osmansko carstvo, 11, 58. O turški terminologiji: Matuz, Osmansko carstvo, 198–203.
3 O ideološki podlagi osmanske ekspanzije podrobneje piše osmanolog Josef Matuz: »Neprestano teritorijalno širenje 
bilo je vezano uz činjenico što je Osmansko Carstvo kao islamska država već šerijatom bilo obvezano na ekspanziju…«. 
Matuz, Osmansko carstvo, 58.
4 Matuz, Osmansko carstvo, 40.
5 Pij II. je med drugim leta 1461 izdal ustanovno listino ljubljanske škofije.
6 Goldstein, Zgodovina Hrvaške; Papež Pij II. je v svojem govoru 1454. leta, na koncilu v Mantovi, obžaloval padec 
Konstantinopla in opominjal prisotne, da sta bila Rim in Konstantinopel vkljub različni konfesionalni pripadnosti, še 
zmerom brata v Kristusu in da je dolžnost vsakega kristjana, da poprime za orožje v boju proti skupnemu sovražniku – 
Osmanom oz. Turkom.
7 Vocelka, Pohl, Habsburžani, 132. 



76

Jaka Banfi

najglobje na njenem evropskem koncu, raztegnil še čez severno Afriko.8 Davek devširme9 je 
zagotavljal, da so na pomembne vojaške in upravne funkcije prihajali sposobni ljudje, dednega 
plemstva, kot ga je poznala fevdalna Evropa, pa v osmanski državi ni bilo. Sultan je bil absolutni 
vladar, kateremu je pripadala vsa zemlja, podložen mu je bil vsak posameznik. Širom države 
so se sicer pojavljali manjši upori, ki pa so bili pretežno spontanega in nerevolucionarnega 
značaja. V tem času je prišlo tudi do reforme in kodifikacije pravnega sistema. Zanašanje 
izključno na pravo zapisano v Koranu je bilo zastarelo. Napisani so bili številni kanuni, ki 
so uvedli nova pravna določila.10 Sulejmanova doba je prav zaradi svoje stabilnosti dobila v 
zgodovinopisju oznako zlatega veka. Po drugi strani pa so se habsburške dežele v tem obdobju 
soočale s številnimi tegobami. Turški vpadi so postajali stalnica, na mejnem območju med 
Hrvaško (takrat že imenovano kot antemurale christianitatis) in osmansko državo pa se je 
začel oblikovat pas militariziranega območja ali Vojna krajina.11 Tudi na verskem področju 
je bilo napeto. Lutrovo kritiziranje cerkvenih nepravilnosti je sprožilo razkol v cerkvi, ki je 
dolgoročno rezultiral v tridesetletni vojni in vestfalskem miru.12 Dodatne težave so povzročali 
še spontani ali organizirani kmečki upori.13 Sama dinastija Habsburžanov pa je bila že od leta 
1516 razdeljena na avstrijsko in špansko hišo, dejanske posledice te delitve, pa so postale 
očitne šele po smrti Karla V., zadnjega Habsburžana, ki je bil hkrati španski kralj in rimski 
cesar. Kljub vsemu, cesarstvo ni bilo oslabljeno in je ohranilo vodilno vlogo v evropskem 
prostoru skozi celotno 16. stoletje. Za Karla V. bi lahko rekli, da je bil najmočnejši vladar 
svojega časa. Njegov imperij se je raztezal čez dve celini, v Ameriki pa je posedoval številne 
rudnike zlata, ki so dajali prihodke in omogočili financiranje njegovih vojaških pohodov. Tudi 
vojaški sistem cesarstva se je spremenil. Vse od Maksimilijana I. dalje je vojska temeljila 
pretežno na najemniškem sistemu t. i. Landsknechtov.14 Sulejmanova država česa podobnega 
ni imela, najemniški sistem je bil v osmanski državi v tem času nepoznan. Udarna pest vojske 
so bili janičarji in spahijska konjenica.

Habsburžani so bili v 16. stoletju povsem enakovreden nasprotnik Osmanov, vendar pa 
njihov sistem obrambe leta 1529 še ni bil izdelan v celoti. Samo ugibamo lahko dejanske 
(osebne) razloge, zakaj se je Sulejman odločil, da spomladi 1529 krene nad Dunaj. Verjetno je 
šlo za kombinacijo ambicioznosti mladega sultana, državnih potreb po novem teritoriju, ki je 
edini dajal podlago timariotskemu sistemu ter seveda želje po prevladi.15 Razmere za podvig 
so bile dobre. Leta 1521 je padla trdnjava Beograd, pet let kasneje pa je osmanska vojska 
porazila ogrsko vojsko v bitki pri Mohaču, kjer je padel tudi ogrski kralj Ludvik II. Jagiełło. S 
smrtjo Ludvika II. je obveljala bilateralna pogodba med Jagiełłonci in Habsburžani, po kateri 

8 Matuz, Osmansko carstvo, 58.
9 Beseda devširme se težko prevaja. Gre za posebno obliko davka, ki je zadeval nemuslimanske družine. Slednje so 
morale »oddati« po enega sina, ki je bil vzet v vzgojo za janičarja ali državnega upravnika.
10 Matuz, Osmansko carstvo, 
11 Goldstein, Hrvaška zgodovina, 79, 95.
12 Vestfalski mir, podpisan 1648, je dejansko uvedel prakso cuius regio eius religio.
13 Bistva uporov so predvsem zahteve po obnovi starih tlačanskih dolžnosti. Vocelka, Pohl, Habsburžani, reformacija: 
119–122; kmečke vojne: 124–125.
14 Vocelka, Pohl, Habsburžani, 68, 78, 86–90, 113–116.
15 Matuz, Osmansko carstvo, 49.
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so slednji dobili pravico do ogrske krone.16 Prav vprašanje ogrskega nasledstva je zanetilo 
spor, ki je zanetil državljansko vojno med dvema frakcijama: eno, ki je zastopala Ferdinanda I. 
Habsburškega in drugo, katero je vodil Ivan Zapolya in je bila proti temu, da bi ogrsko krono 
dobil »tujec« Habsburžan.17 Ivan Zapolya se je za pomoč obrnil na Sulejmana in kot vladar 
Transilvanije in južnega dela Ogrske postal njegov vazal.18 Z delom ogrskega plemstva na 
svoji strani in dejstvom, da so bili Habsburžani takrat zapleteni v vojno s cognaško ligo, je 
Sulejman krenil leta 1529 proti »zlatemu jabolku.«19 Dunaj je svoje prvo obleganje vzdržal, 
ne da bi padel, vendar Habsburžanom ni uspelo vrniti protiudarca. Poraz pred Dunajem tako 
ni oslabil osmanske države, leta ki so sledila, pa so bila v znamenju teritorialnih izgub za 
Habsburžane na Hrvaškem, Ogrskem in v Bosni proti Osmanom, kar je doseglo vrhunec s 
padcem Banata leta 1552. Vojvoda Ferdinand I. se je po izgubi Budima 1541 znašel v težkem 
položaju, šest let kasneje pa je bil prisiljen podpisati pogodbo, kjer se je obvezal plačevati letni 
tribut sultanu in je priznal tripartitno razdelitev Ogrske.20

Stanje v osmanski državi okoli leta 1683: veliki vezirji iz družine Köprülü
Sulejman je umrl leta 1566, med obleganjem trdnjave Szigetvár, na svojem drugem 

pohodu proti Dunaju, ne da bi mesto kdajkoli še videl.21 Ob smrti je zapustil stabilno državo, ki 
je spadala med velesile na evropskih tleh.22 Toda vse le ni cvetelo pod Sulejmanom. Naštejemo 
lahko številne težave, ki so začele pestiti osmansko državo na polovici 16. in še bolj izrazito v 
17. stoletju: razkroj centraliziranega upravnega aparata, pojav lokalnih oblastnikov, fiskalizem, 
upadanje vojaške moči iz dveh razlogov: degeneracija janičarske vojske, zanašanje na 
konjenico in nezmožnost sledenja razvoju v vojaški tehniki,23 degeneracija sultanov, hajduštvo, 
propadanje spahijsko-timarskega sistema in čiftulčenje, tj. proces prisvajanja državne 
(sultanove) zemlje.24 Približno osemdeset let po prvem obleganju, tj. ob žitavskem miru, je med 
habsburško in osmansko državo nastal status quo, ki je trajal do leta 1663. Meja med državama 
se je ustalila približno na črti Eger–Kaniža, širše gledano pa ju je razmejevalo militarizirano 
območje Vojne krajine.25 Državi sta se sedaj začeli obravnavati kot enakovredni, v vmesnem 
času pa ni prišlo do nobenih vojaških akcij večjih dimenzij. Obdobje do drugega pohoda nad 

16 Vocelka, Pohl, Habsburžani, 132.
17 Matuz, Osmansko carstvo, 67; Vocelka, Pohl, Habsburžani, 132; Goldstein, Hrvaška zgodovina, 81, 82.
18 Goldstein, Hrvaška zgodovina, 82.
19 Matuz, Osmansko carstvo, 77–79; Vocelka, Pohl, Habsburžani, 117, 126. Cognaška liga je bila protihabsburška zveza 
Francije, Papeške države, Benetk in Milana. Predhodni dogodki, ki so pripeljali do cognaške lige, so bili spori Karla V. 
s Francem I. in papežem. Karel I. je bil v sporu s Francem V. že od leta 1519, ko sta se oba spopadla za cesarsko krono. 
Ena najbolj znanih epizod iz časa vojn cognaške lige je t. i. Sacco di Roma leta 1527, ko so Karlove čete razdejale Rim.
20 Gre za adrianopolsko pogodbo, ki je bil izničena šele z žitavskim mirom leta 1606; Matuz, Osmansko carstvo, 82; 
Vocelka, Pohl, Habsburžani, 133; Goldstein, Hrvaška zgodovina, 84.
21 Matuz, Osmansko carstvo 82; Goldstein, Hrvaška zgodovina, 86.
22 Matuz, Osmansko carstvo, 84, 90.
23 V Evropi se je z razcvetom trgovine in kolonializma začel pojavljati zgodnji kapitalizem in proto-industrijska 
produkcija. Z iznajdbo strelnega orožja in sprejemom novih vojaških tehnik ter načina bojevanja je Evropa postajala 
superiorna nad osmansko državo.
24 Več o stanju: Matuz, Osmansko carstvo, 92–115.
25 Matuz, Osmansko carstvo, 101, 105.
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Dunaj je zaznamovalo obe državi še z dvema pojavoma. Na habsburškem ozemlju se je začela 
in zmagala protireformacija, država je prestala tridesetletno vojno, z vestfalskim mirom pa 
si je cesarstvo postopoma opomoglo od vojnega pustošenja. Po drugi strani pa je osmanska 
država zapadla v obdobje, ki mu pravimo »vladavina žena.« Časovno sovpada približno z 
nastopom vladavine Sulejmanovega vnuka Murata III. in traja vse do smrti Mehmeda IV. Gre 
za obdobje marionetnih sultanov, ki so zaradi svojega načina vzgoje in pravila seniorata, bili 
pogosto nekompetentni za svoje zadolžitve, tistih nekaj maloštevilnih, ki pa so poskusili uvesti 
reforme, da bi izboljšali državni sistem, pa so se soočili z nepremostljivimi ovirami.26 

Obnova osmanske države je nastopila leta 1656, ko je za velikega vezirja bil imenovani 
Mehmed-paša iz albanske družine Köprülü (srb. Čuprilović).27 Mehmed je bil reakcionarnega 
značaja in izredno sposoben za svojo službo. V njegovem interesu je bilo, da se osmanska 
država povrne nazaj v stanje, v katerem je bila v času Sulejmana. Aktivno se je spopadel s 
korupcijo, nepotizmom, nesposobnimi upravniki, inflacijo, poskusi decentralizacije, politiko 
harema in reakcionarno ulemo kadizadeliler.28 Velik problem so predstavljali posamezni 
lokalni oblastniki, ki so kot davčni posredniki goljufali pri predaji davkov državni blagajni. 
Manj kot je imela država denarja, bolj neredno je bilo plačevanje vojakov, posledično pa sta 
bili moriviranost za boj in vojaška disciplina nižji.29 Za Mehmed-pašo lahko rečemo, da je 
svoje poslanstvo opravil zadovoljivo, še zdaleč pa mu ni uspelo odpraviti vseh tegob države. 
Leta 1676 je postal vezir njegov vnuk Kara Mustaf-paša (1676–1683), človek ambiciozne 
in neskrupulozne nravi, ki velja za glavni umotvor za drugim dunajskim pohodom.30 Sultan 
Mehmed IV. (vl. 1640–1687) je bil pobožen, a ne preveč sposoben vladar; bil je ujetnik harema 
in pod vplivom kadizadelilov (našteto sicer moramo jemati z nekaj rezerve), tako da je Mustaf-
paša lahko svoje osebne ambicije uveljavljal mimo njega.31 Nekateri zgodovinarji smatrajo 
obdobje med leti 1650 in 1700, kot vmesno fazo med vladavino žena in fazo razkrajanja države 
v 18. stoletju. Kakorkoli že, dejstvo je, da je funkcija velikega vezirja bila v 80. letih 18. 
stoletja drugačna, kot v času Sulejmana. Vezirji družine Köprülü so bili dejanski power behind 
the throne, svoj položaj pa so konsolidirali tako, da so na vsa pomembna uradniška in vojaška 
mesta probali namestiti svoje ljudi, s čimer so bili precej neodvisni od sultana.32 Mustaf-paša 
je bil tako precej svoboden pri svojih odločitvah. Kdo je torej arhitekt drugega dunajskega 
pohoda in zakaj, je stvar širše interpretacije, ki pa ne zadeva članka.

Časovna izbira drugega pohoda je bila tudi tokrat premišljena. V Transilvaniji je vladal 
princ Imre Thököly, zagrizen nasprotnik Habsburžanov, kateri so bili ravno takrat obremenjeni 
z vojnami s francoskim kraljem Ludvikom XIV., ki je iz Francije naredil največjo evropsko 
velesilo.33 Mehmed IV. se pohoda na Dunaj osebno ni udeležil, kakor Sulejman. Glavna udarna 

26 Matuz, Osmansko carstvo, 90–91, 99–100, 105, 107.
27 Matuz, Osmansko carstvo, 113.
28 Matuz, Osmansko carstvo, 96–97, 108–110; Za več o gibanju kadizadeliler glej seznam literature: Zilfi, »The 
Kadizadelis: Discordant Revivalism in Seventeenth-Century Istanbul.«
29 Karaman, Pavuk »Ottoman State Finances,« 593, 612.
30 Matuz, Osmansko carstvo, 115.
31 Baer, »Death in the Hippodrome,« 64–66.
32 Abou–El–Haj, »The Ottoman Vezir,« 439, 443, 444.
33 Matuz, Osmansko carstvo, 116.
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sila osmanske vojske so tokrat bili krimski Tatari. Vsem pripravam navkljub, pa se niti drugo 
obleganje ni končalo uspešno za osmansko stran, Mustaf-paša je svoj neuspeh plačal z glavo. 
Osmanska vojska je sicer imela dobre možnosti spočetka, toda ni računala na pomoč poljskega 
kralja Jana III. Sobieskega. Osmanska država tudi ni bila sposobna slediti tehnološkim 
inovacijam v oborožitveni industriji tekom 17. stoletja, saj se je še vedno raje zanašala na 
težko artilerijo, kot pa na uporabo lažjega strelnega orožja, ki je omogočalo večjo gibljivost na 
bojnem polju. V bitki se je tako pokazala inferiornost topništva, ki je na odprtem bojnem polju 
zatajilo.34 Spahijska konjenica sama je bila v tem času že precej »zastarela.« Tudi spahiji leta 
1683 niso bili več disciplinirani vojaki, kakršne je imel Sulejman. Vse odkar se je osmanska 
ekspanzija sredi 16. stoletja ustavila, je timariotsko-spahijski sistem začel počasi slabeti, saj se 
je zaradi primanjkovanja nove zemlje obstoječa začela drobiti.35 Drugo dunajsko obleganje je 
pomenilo preobrat v takratni geopolitiki. Habsburžani, ki so bili vse do takrat v defenzivi, so 
prešli v odkriti napad. Dunajska polomija je zadala smrtni udarec tudi reakcionarnemu gibanju 
kadizadeliler, ki je v času Mehmeda IV., doseglo najvišjo stopnjo popularnosti. Kadizadeliji so 
bili vneti zagovorniki džihada, njihov vodja, Vani, pa je propagiral Kara Mustafov pohod nad 
Dunaj. Vani je postal črna ovca, s svojim izgnanstvom iz Carigrada pa je plačal za vezirjeve 
neuspehe.36 

Obleganje je zanetilo šestnajst let trajajočo vojno, v kateri je inciativo imela avstrijska 
vojska. Do karlovškega miru leta 1699 je cesarska vojska prodrla globoko v osmansko zaledje, 
osvojila dobršen del Hrvaške, Slavonije, Ogrske in Bosne, zgodovinopisju pa »dala« še enega 
»junaka« – princa Evgena Savojskega. Osmanska država je tako po drugem Dunaju prešla v 
resnično fazo bliskovite teritorialne izgube na Balkanu, ki je bila sicer občasno zaustavljena 
z manjšimi osmanskimi uspehi na bojišču, dolgoročno pa ji več ni uspelo doseči nekdanje 
veličine.

Zaključek
Obdobji v času prvega in dunajskega pohoda sta primerljivi, hkrati pa tudi precej 

samosvoji. Prvo je zaznamovala era Sulejmana Veličastnega, ki je s šestinštirideset let dolgo 
vladavino pustil trajni pečat v osmanski zgodovini. Sulejmana je Matuz ocenil kot povprečnega 
vladarja, neprimerljivega s svojim očetom Selimom, vendar z občutkom za moč. Dejstvo je, 
da je osmanska država v njegovem času »prehitela« evropske države 17. in 18. stoletja, saj 
je bila bolj absolutistična, kakor stoletje kasneje. Sulejman je imel še možnost, da je vladal 
kakor absolutist, imel je številčno in dobro disciplinirano vojsko, ki mu je bila na razpolago 
še iz časov njegovega očeta, s katero je lahko vojaško operiral na Balkanu. Zavedal se je 
pomembnosti, da se tako ali drugače poveže s katero od evropskih držav; leta 1536 je bila 
podpisana prva kapitulacija s Francijo.37 Stabilnost osmanske države leta 1529 pride še bolj 
do izraza zaradi nestabilnosti evropskih držav: Osmanom je bilo z reformacijo ter političnim 
partikularizmom v 16. stoletju prihranjeno. Po drugi strani pa so »zamudili« vse dosežke 
evropskih velesil. Sulejman je obvladoval svoj kos sredozemskega prostora in kopenske 

34 Grant, Decline, 182, 191.
35 Karaman, Pavuk, »Ottoman State Finances,« 601.
36 Zilfi, »The Kadizadelis,« 259.
37 Kapitulacija v tem kontekstu ne pomeni sporazuma o predaji, pač pa trgovinski sporazum. Matuz, Osmansko carstvo, 
80, 200.
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prometne povezave z Indijo, vendar mu ni uspelo prenesti morskih povezav s Sredozemlja na 
ocean in prevzeti evropskih tehnoloških dosežkov. Zaradi rigorozne narave islamske uleme, 
sta evropska renesansa in humanizem ostala tuja Sulejmanovi državi, osmanska ekonomija pa 
ni bila sposobna inkorporirati (proto)kapitalistične miselnosti.

Trditi, da je osmanska država prešla po drugem dunajskem obleganju v fazo 
kontinuiranega propadanja je preveč poenostavljeno. Kot prvo, vemo, da je vsaka stvar 
vezana na neko časovno obdobje in slej ko prej propade. Bolj se bliža svojemu koncu, večja 
je verjetnost, da so negativne razlike s predhodnim stanjem. Jonathan Grant je mnenja, da je 
stanje propadanja osmanske države stvar primerjave in sicer v odnosu do svoje preteklosti 
ali druge države. Pri tem moramo imeti tudi ustrezno merilo.38 V tem kontekstu je največkrat 
uporabljeno merilo vojaška moč osmanske države glede na zahodnoevropske države, ki so s 
tehnološkimi inovacijami pomanjkanje številčnosti vojske kompenzirale s tehnično dovršenim 
orožjem. Glede na zahodnoevropske države je bila osmanska država tako okoli leta 1683 
mogoče res inferiorna v nekaterih segmentih, kot je vojaška tehnika, toda v istem času si 
je bila au pair s carsko Rusijo.39 Res pa je, da je pojav absolutizma v osmanski državi bil v 
obratnem razmerju s pojavom absolutizma drugod. Okoli leta 1683 je v habsburški monarhiji 
bilo stanje prikritega absolutizma, centralni državni upravni aparat se je izgrajeval, Francija 
pa je bila v primežu Ludvika XIV. Osmanski državi takšnega stanja očitno ni uspelo ohraniti. 
Leta 1683 je sultan bolj »sedel« na tronu, kakor vladal. Vendar smo videli, da so bili vseeno 
poskusi obnove in reforme, pa čeprav so bili precej neplodni. Valiti krivdo za propadanje 
izključno na eno osebo – sultane – je nesmiselno, saj v še tako centralizirani in absolutistični 
državi ne odloča zgolj en posameznik. Vezirji Köprülü so bili sposobni, toda koristoljubni in 
egoistični značaj Kara Mustafe je preprečil, da bi nadaljeval delo svojega deda. Osmanski 
revivalism je bil prepozen in prekratkega trajanja, da bi še kdaj ujel Francijo ali Sveto rimsko 
cesarstvo. Zdi se, da sta obe obleganji privedli do nekakšnega zastoja v osmanskem vojaškem 
stroju – prvemu je sledilo samo še dobrih dvajset let teritorialne širitve, drugo pa je sprožilo 
preokret razmerja moči na Balkanu. Po drugi strani pa tudi habsburška vojska ni nikoli prišla 
v bližino Konstantinopla.
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Brežice v krstnih matičnih knjigah (1813 – 1848)

Povzetek
Članek na podlagi podatkov pridobljenih iz krstnih matičnih knjig župnije sv. Lovrenca 

v Brežicah, ki jih hrani Nadškofijski arhiv Maribor, orisuje kraj in njegovo bližnjo okolico 
v predmarčni dobi. Podatki, ki jih prinaša, se dotikajo števila in nihanja rojstev ter spočetij 
v okviru enega leta pa tudi tekom celotnega obdobja, podatkov o nezakonskih otrocih, 
o priljubljenih imenih, starših, botrih in babicah prisotnih pri porodih. Primerjave, zlasti s 
Celjem in Šentjurjem, so nastale s podatki povzetimi iz literature.

Abstract
The article describes the town of Brežice and its surrounding countryside in the pre-

march period. It is based on data obtained from the church civil-status registers of the parish 
of St. Lawrence in Brežice, which are now conserved in the Archive of Archdiocese Maribor. 
The collected data concern the number and oscillation of births and conceptions in a single 
year, as well as illegitimate children, popular names, parents, godparents and midwifes present 
at childbirths in the course of the entire pre-march era. Comparisons, especially with Celje and 
Šentjur, are based on data obtained from literature.

Ključne besede: Brežice, predmarčna doba, krstne matične knjige.

***

Uvod
V pričujočem prispevku sem za obdobje med letoma 1813 in 1848 preučila podatke, ki 

jih je o župniji sv. Lovrenca v Brežicah mogoče pridobiti na podlagi krstnih matičnih knjig. 
Obravnavano obdobje je zajeto v dveh izvodih matičnih knjig,1 prva izmed njiju obsega 
obdobje med letoma 1806 in 1817, medtem ko druga vsebuje podatke za leta od 1818 do 
1851. Krstne knjige nam o vsakem posameznem krščencu prinašajo informacije o njegovem 
imenu, dnevu rojstva in krsta, kraju rojstva, veroizpovedi, spolu, o tem ali je zakonski ali 
ne, sledijo podatki o starših in botrih (ime, priimek, stan oz. poklic), o tem kdo ga je krstil 
ter v nekaterih primerih tudi podatke o babici, ki je novorojenčku pomagala na svet. Za vsa 
leta sem obdelala zgolj podatke o datumu rojstva in krsta, kraju rojstva, imenu, veroizpovedi, 
spolu ter o (ne)zakonskosti, bolj podrobno pa sem preučila informacije iz leta 1820, ko se je 
rodilo večje število otrok. Te podatke sem statistično obdelala, nadaljnje primerjave pa sem 
izvedla s pomočjo podatkov pridobljenih v do sedaj objavljenih publikacijah, zlasti na podlagi 
članka Celjani v krstnih knjigah od 1773 do 1857 Andreja Pančurja2 in diplomske naloge Petre 
Krč z naslovom Šentjur v predmarčni dobi.3 S podobnimi viri so se v svojem raziskovalnem 
delu ukvarjali tudi nekateri drugi slovenski raziskovalci, npr. Jože Hudales v delu Od zibeli 
do groba, Alenka Hren Medved v članku Družina v Laškem v predmarčni dobi, Sonja Škrlj 

1 NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1806–1817; NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1818–1851.
2 Pančur, »Celjani v krstnih knjigah,« 185-232.
3 Krč, Šentjur v predmarčni dobi.
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Počkaj v prispevku Matične knjige in zapisniki duš kot vir za preučevanje otroštva v 19. 
stoletju objavljenem v Zgodovini otroštva in številni drugi. Podatke o zgodovini Brežic pa 
prinašajo predvsem zborniki iz zbirke Brežiške študije.

Poleg poglobljene analize podatkov za preučitev obravnavanih vprašanj pa ostajajo tudi 
številne druge možnosti za nadaljnje raziskovanje. Možno bi bilo določiti odstotek botrov, ki 
so bili nepismeni, mnogo podatkov o stanju babištva v Brežicah ostaja neobdelanih, prav tako 
bi bilo mogoče poglobiti analizo o ključih po katerih so imenovali svoje novorojenčke, razlike 
med dnevi rojstev in dnevi krstov itd.

Župnija sv. Lovrenca v Brežicah in njene krstne matične knjige
V Brežicah, kjer je v predmarčni dobi potekalo zgolj katoliško bogoslužje, sta prebivalcem 

duhovno oskrbo nudila župnija sv. Lovrenca4 in frančiškanski samostan, krstno matično 
službo pa je opravljala zgolj prva. V okvir župnije je poleg mesta sodilo tudi predmestje in 
8 vasi, in sicer: Brezina, Bukošek, Cundrovec, Črnc, Šentlenart, Trnje, Zakot in Zverinjak. V 
Nadškofijskem arhivu Maribor hranijo originalne krstne matične knjige župnije sv. Lovrenca 
v Brežicah, ki popisujejo stanje v župniji med letoma 1709 in 1885,5 pri izdelavi članka pa sta 
bili uporabljeni tisti iz let 1806–1817 in 1818–1851. V starejši izmed uporabljenih matičnih 
knjig so navedeni sledeči podatki: datum krsta,6 kraj rojstva (ime kraja in hišna številka), 
ime krščenca, religija (katoliška/nekatoliška), spol (deček/deklica), podatek o tem ali je otrok 
zakonski ali nezakonski, podatki o starših (polji oče in mati), podatki o botrih (polji botri in 
stan oz. poklic botrov); pod ime krščenca so krstniki pogosto dodali še svoj podpis.7 V mlajši 
krstni knjigi pa sta se zgoraj naštetim poljem pridružili še dve, v kateri so vpisali babico, ki 
je bila prisotna ob porodu in krstnika.8 Vpisi v obeh knjigah so v nemškem jeziku, obrazec je 
natisnjen v tiskani gotici, podatki pa so vanj vpisani v pisani gotici.

Rojstva v celotnem obdobju
Najbolj očiten podatek, ki se nam ob pregledovanju krstnih matičnih knjig ponuja 

v raziskovanje, je število otrok krščenih oz. rojenih v posameznem letu in spreminjanje le-
tega. Prav tako lahko spremljamo gibanje števila rojstev v posameznih krajih župnije, oz. ali 
obstajajo razlike med mestom, predmestjem in okoliškimi vasmi.
Graf 1: Število otrok rojenih v posameznem letu

4 Kuret, Slovensko Štajersko pred marčno revolucijo, 100.
5 Hozjan; Geršak, Vodnik po matičnih knjigah, 162.
6 V primeru, da se je datum rojstva razlikoval od datuma krsta, je bilo to vpisano v polje s podatkom o datumu krsta.
7 NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1806–1817.
8 NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1818–1851.
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Med letoma 1813 in 1848 je bilo v župniji sv. Lovrenca v Brežicah krščenih 1924 otrok, 
med njimi tudi trije otroci iz bližnjih Sel, dva iz Mosteca ter po eden iz Artič in Rajhenburga.9 
Povprečno je bilo v letu krščenih 53 otrok, vendar pa so obstajala leta z odstopanji tako 
navzgor, kakor tudi navzdol. Največ jih je bilo krščenih v prvem letu tega obdobja in sicer 
kar osemdeset, najmanj pa v letu 1835, triintrideset. Zgoraj navedeni podatki so primerljivi s 
tistimi iz devetdesetih let prejšnjega stoletja. Število krstov v brežiški župniji se je tedaj gibalo 
med 50 in 55, pri čemer pa je potrebno omeniti tudi približno 20 otrok letno, ki so sicer sodili 
v župnijo, a niso bili krščeni.10

Graf 2: Gibanje števila otrok rojenih v različnih delih župnije v posameznem letu

Podatki o številu rojstev so predstavljeni na način, da lahko spremljamo njihovo 
upadanje in porast glede na okolje v katerem so bili otroci rojeni. Število rojstev od začetka 
obravnavanega obdobja do konca tridesetih let rahlo pada, potem pa se trend obrne navzgor. 
Vseskozi so prisotna številna nihanja, pri večini gre za odstopanje približno 20 %, v nekaterih 
primerih pa celo do 50 %. Ob primerjavi gibanja števila rojstev med različni območji znotraj 
župnije opazimo, da se tistemu na področju celotne župnije najbolj približa stanje v okoliških 
vaseh in nekoliko manj v mestu. Predmestje pa se po nihanju števila rojstev od splošnega 
najbolj razlikuje, v nekaterih letih je celo nasprotno. Na primer: število rojstev v celotni 
župniji je leta 1817 doživelo padec oz. dno, medtem ko je pri predmestju opazen vrh. Za večje 
ujemanje podatkov med celotno zajeto populacijo in populacijo, ki je prihajala iz okoliških 
vasi ter mesta, je verjetno zaslužno predvsem dejstvo, da le-ta rojstva predstavljajo večji delež 
celotnega vzorca.
Tabela 3: Primerjava števila rojstev v Celju,11 Brežicah12 in Šentjurju13

1815/19 1820/24 1825/29 1830/34 1835/39 1840/44
Celje 714 742 696 674 613 700
Brežice 281 286 252 251 215 254
Šentjur 29 34 53 53 47 54

9 NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1806–1817; NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1818–1851.
10 Kšela, »Župnija Brežice na prelomu tisočletja,« 124-125.
11 Pančur, »Celjani v krstnih knjigah,« 191.
12 NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1806–1817; NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1818–1851.
13 Krč, Šentjur v predmarčni dobi, 33.
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Če želimo podatke o rojstvih v Brežicah postaviti v kontekst, to najlažje storimo tako, 
da jih primerjamo z drugimi župnijami na Slovenskem Štajerskem. Pridobljeni podatki, ki 
so združeni v pet let, se nanašajo na župnijo sv. Danijela v Celju, ki je poleg mesta obsegala 
tudi predmestja in nekaj vasi14 ter župnijo sv. Jurija v trgu Šentjur. Nihanje števila rojstev si 
je med vsemi kraji dokaj podobno. V prvih petih letih je opazen porast rojstev, sredino in 
drugo polovico dvajsetih let pa je v večjih dveh župnijah zaznamoval upad števila rojstev, 
medtem ko je v trški župniji do njega prišlo šele v začetku tridesetih let. Prav tako v zadnjem 
obravnavanem obdobju v vseh treh krajih zaznamo porast rojstev, v Celju in Brežicah je število 
nižje od tistega v obdobju med letoma 1815 in 1819, v Šentjurju pa zadnja številka močno 
preseže začetno. Brežice lahko tako s to primerjavo uvrstimo bliže večjemu Celju kot pa 
trškem Šentjurju.

Letna nihanja – porodi in spočetja
Število rojstev lahko opazujemo, ne le tekom let, temveč tudi glede na mesece. Iz njih 

lahko pridobimo približne podatke o nihanju spočetji. Časa spočetja zaradi številnih dejavnikov, 
kot so prezgodnja rojstva, neenaka dolžina mesecev itd., ne moremo točno določiti. Kljub temu 
pa lahko s pomočjo nekaj preprostega računanja pridemo do razmeroma zanesljivih rezultatov. 
Nosečnost običajno traja 38 tednov, kar nanese približno 9 mesecev, tako so bili tudi podatki o 
času spočetja pridobljeni z odštevanjem 9 mesecev od datuma rojstva, tako je bil npr. otrok, ki 
se je rodil v maju najverjetneje spočet avgusta.

V brežiški župniji je bilo največ rojstev zabeleženih v januarju, nekoliko manj jih je bilo 
v naslednjih nekaj mesecih, najizrazitejši padec so predstavljali poletni meseci, s septembrom 
pa se je število rojstev pričelo ponovno dvigovati in raslo do konca leta. V povezavi s temi 
številkami pa so tudi izračuni, ki odkrivajo v katerih mesecih je bilo največ spočetij. Največji 
delež pripade pomladnim mesecem z vrhom v aprilu, število izraziteje upada od avgusta do 
novembra, rahel dvig je mogoče opaziti v zadnjem mesecu leta.

14 Pančur, »Celjani v krstnih knjigah,« 191.
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Tabela 4: Število rojstev glede na mesec v Brežicah, Celju15 in Šentjurju16v celotnem 
obravnavanem obdobju
Mesec Brežice Celje Šentjur
januar 215 1172 47
februar 169 1059 27
marec 165 1164 22
april 173 963 24
maj 158 910 19
junij 138 821 27
julij 125 875 21
avgust 124 856 28
september 138 821 21
oktober 165 965 21
november 170 982 26
december 179 984 26

Tabela 5: Število spočetij glede na mesec v Brežicah, Celju in Šentjurju v celotnem 
obravnavanem obdobju
Mesec Brežice Celje Šentjur
januar 165 965 21
februar 170 982 26
marec 179 984 26
april 215 1172 47
maj 169 1059 27
junij 165 1164 22
julij 173 963 24
avgust 158 910 19
september 138 821 27
oktober 125 875 21
november 124 856 28
december 138 821 21

Če zgoraj navedene podatke primerjamo s tistimi iz župnij v Celju in Šentjurju, lahko 
ugotovimo, da gre pri vrhu števila rojstev ob prehodu v novo leto, upadu v pomladi in poletju 
ter ponovnemu dvigu v jeseni za neke razmeroma splošne trende, med katerimi pa vseeno 

15 Pančur, »Celjani v krstnih knjigah,« 209.
16 Krč, Šentjur v predmarčni dobi, 28.
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zaznamo manjše razlike. Podobne ugotovitve se kažejo tudi v primeru spočetij, le da gre pri 
njih za devetmesečni zamik.

Dečki in deklice
Še eden izmed najlažje opazovanih parametrov v krstnih matičnih knjigah so podatki 

o spolu krščenih oz. novorojenih. Da bi prišli do skupnega števila otrok posameznega spola, 
je potrebno zgolj prešteti oznake v poljih, ki označujejo dečke in deklice. Med letoma 1813 
in 1848 se je v Brežicah in bližnji okolici rodilo 986 dečkov in 934 deklic.17 Odstotek 
novorojenčkov moškega spola je nekoliko višji od tistega, ki zastopa nežnejši spol. Podobni 
podatki se pojavljajo tudi v Celju18 in Šentjurju,19 kjer so razlike še celo večje. Podatki 
sovpadajo z dejstvom, da se v splošnem rodi nekoliko večji odstotek dečkov kot deklic.20

Nezakonski otroci
V obravnavanem obdobju je bilo v brežiški župniji krščenih 1614 zakonskih in 304 

nezakonskih otrok, slednji predstavljajo 15,8 % celotne krščene populacije.21 Število 
nezakonskih otrok v posameznem letu niha od zgolj enega v letu 1816, do osemnajst v letu 
1820. V letu je bilo povprečno krščenih osem nezakonskih otrok.

Glede na mesec rojstva in spočetja nezakonski otroci ne odstopajo od splošnega povprečja 
v župniji.

Polja v katera je krstnik vpisoval podatke o starših pri večini nezakonskih otrok vizualno 
takoj opozori, da gre za posebne primere, saj je le pri redkih izjemah naveden tudi oče krščenca. 
Izmed vseh tristo štirih krščenih nezakonskih otrok so le v trinajstih primerih, kar predstavlja 
zgolj 4,3 %, navedeni tudi podatki o očetu. V vseh teh primerih pa gre za otroke, ki so bili 
kasneje pozakonjeni. Delež znanih očetov je tekom predmarčne dobe naraščal, vendar je kljub 
temu skozi celotno obdobje predstavljal zanemarljivo majhen delež.

Več podatkov nam je na voljo o materah nezakonskih otrok, pri njih je v večji meri 
izpolnjeno tudi polje, ki opisuje njihov stan oz. poklic (Stand), ta podatek pa se pri materah 
zakonskih otrok ne pojavlja oz. je v polju naveden poklic njihovih mož.22 V podrobneje 
analiziranem letu 1820 se med materami nezakonskih otrok pojavljajo sledeči poklici oz. 
oznake stanu: kmetica oz. kmečka hči (petkrat), dekla (dvakrat), gostačka (enkrat), zidarjeva 
hči (enkrat), v devetih primerih pa so bila polja neizpolnjena. Torej gre v brežiškem primeru 
predvsem za predstavnice nižjih družbenih plasti. Podobno je tudi v večjem Celju, kjer so 
nezakonske matere prav tako izhajale iz socialno šibkejših okolij, vendar pa so bile tam med 
njimi tudi hčere gostilničarjev in točajev, ki jih, verjetno zaradi krajšega obravnavanega 
obdobja, med podatki za Brežice ni zaznati, ter igralke, ki jih v mestu ob sotočju Save in Krke 
bržkone ni bilo.23

Izbira botra je bila prav tako kot pri zakonskih pomembna tudi pri nezakonskih otrocih, le 

17 NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1806–1817; NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1818–1851.
18 Pančur, »Celjani v krstnih knjigah,« 210.
19 Krč, Šentjur v predmarčni dobi, 35.
20 »Sex Ratio.«
21 NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1806–1817; NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1818–1851.
22 Navedeni poklic je npr. Ehefrau des Bauers oz. po slovensko žena kmeta.
23 Pančur, »Celjani v krstnih knjigah,« 200.
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da starši oz. mati niso imeli na voljo tako širokega in izbranega nabora potencialnih botrov. V 
primerih nezakonskih otrok iz leta 1820 so vlogo botrov prevzeli kmetje in obrtniki, ki nikoli 
niso bili navedeni kot mojstri. Botri nezakonskih otrok so bili na socialni lestvici razvrščeni 
nekoliko nižje od botrov povprečnega zakonskega otroka.
Tabela 7: Število nezakonskih otrok v posameznih krajih župnije sv. Lovrenca24

Kraj Število krstov Število krstov 
nezakonskih otrok

Delež nezakonskih 
otrok (v odstotkih)

mesto Brežice 592 95 16
Bukošek 293 46 15,7
Brezina 192 18 9,4
Šentlenart 168 26 15,5
Črnc 147 31 21,1
Predmestje 145 25 17,2
Zverinjak 125 14 11,2
Zakot 114 23 20,2
Cundrovec 85 11 12,9
Trnje 56 11 19,6

vsi krsti nezakonski delež nezakonskih
1917 300 15,6

V večni krajev brežiške župnije se je v obdobju med letoma 1813 in 1848 odstotek 
nezakonskih otrok gibal okoli 15,6 %. Nekoliko nižji so ti podatki za vasi Brezina, Zverinjak 
in Cundrovec, nekoliko višji pa so bili v Črncu, Trnju in Zakotu. O izstopajočih razlikah med 
mestom, predmestjem in okoliškimi vasmi pa ne moremo govoriti.
Tabela 8: Število nezakonskih otrok na Štajerskem25

Leto Odstotek nezakonskih otrok
1820 22,1 %
1830 20,1 %
1840 24,3%

Odstotek nezakonskih otrok je bil v Brežicah nekoliko nižji od deželnega povprečja, prav 
tako je bil nižji od celjskega, kjer so se med letoma 1810 in 1849 številke gibale med 21,3 in 
33,0 %.26

Imena
Izbira imena je tako kot danes tudi včasih predstavljala pomembno odločitev, ki so jo 

starši sprejeli ob rojstvu svojega otroka. Daleč najbolj priljubljeno ime je bilo Marija, sledijo 

24 NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1806–1817; NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1818–1851.
25 Pančur, »Celjani v krstnih knjigah,« 199.
26 Pančur, »Celjani v krstnih knjigah,« 198.
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ji Janez, Ana, Franc, Jože(f), Martin, Anton, Neža (Agnes), Uršula, Mihael, Jožefa, Frančiška, 
Andrej, Matija, Terezija…27

Med najbolj priljubljena ženska imena v Brežicah so sodila Marija, Ana, Neža oz. Agnes, 
Uršula, Jožefa, Frančiška, Terezija, Friderika, Katarina in Antonija, podobna imena so bila v 
modi tudi v Celju tistega časa, le da se med deset najbolj priljubljenih nista uvrstili Friderika 
in Antonija, sta pa bili toliko višje na lestvici Helena in Elizabeta.28 Med moškimi imeni so se 
na prvih mestih po priljubljenosti v obeh župnijah znašla imena Janez, Franc, Jože(f), Martin, 
Anton, Mihael, Andrej in Karel, poleg tega pa so bili v Brežicah številni dečki poimenovani 
Matija ter Ignac, v Celju pa sta bili med bolj priljubljenimi imeni tudi Jakob in Jurij.29

Na vprašanje kaj je botrovalo izbiri določenega imena težko odgovorimo enoznačno, 
vendar pa se poraja nekaj možnih odgovorov. Da so otroci nosili imena po kom izmed svojih 
bližnjih, lahko na primeru leta 1820 potrdimo za približno polovico novorojenčkov. V petih 
primerih so otroka poimenovali z imenom, ki ga je nosil njegov oče, štirinajstkrat pa z imenom 
matere in prav tako štirinajstkrat z po enem izmed botrov. Po krajši analizi imen vseh otrok 
rojenih v brežiški župniji v obravnavanem obdobju pa lahko trdimo, da je tudi bližina godu 
določenega svetnika vplivala na izbiro imena številnih otrok. Število otrok poimenovanih po 
določenem svetniku se je zlasti povečalo v mesecu ali dveh pred njegovim godovnim dnem. 
Tako se npr. izkaže, da se je šest od dvanajstih Ignacev rodilo v dveh mesecih, ki sta bila 
predhodna godu sv. Ignacija Lojolskega (31. 7.).

Med otroci krščenimi v Brežicah je bilo tudi nekaj takih, ki niso nosili zgolj enega, 
temveč dve, tri, štiri ali celo pet imen. V stoosmih primerih je šlo za otroka z dvema imenoma, 
štiriinštirideset otrok je imelo tri imena, po štiri imena so imeli zgolj štirje otroci, mali Johann 
Nepomuk Onoratus Joseph Maria Valentin pa je bil s petimi30 imeni absolutni rekorder.

Starši
Ko skušamo analizirati poklice staršev krščenih otrok je prva težava na katero naletimo 

sporadičnost podatkov, zlasti pri materah.31 Matere zakonskih otrok imajo v primerih, da je 
pri njih sploh zapisan kakšen podatek o poklicu oz. stanu, naveden podatek o poklicu svojega 
moža, npr. Ehefrau des Bauers.32 Tudi pri materah nezakonskih otrok in očetih je podatek o 
poklicu večkrat izpuščen. Tako je bilo leta 1820 pri očetih osemnajstkrat navedeno, da je bil 
kmet, štirje so bili kovači, eden izmed njih mojster in eden je bil vojaški kovač, dva sta bila 
čevljarja, po enkrat pa se med očeti pojavijo meščan, trgovec, usnjar, tkalec, kirurg, mlatič 
na gospostvu Brežice, pravnik zaposlen pri gospostvu Brežice, vrtnar na gospostvu Brežice, 
gostač, tobačni nadzornik (Tabak Auseher), nakladalec tobaka, založnik tobaka, mitničar, 
krojač, kotlar, mlinar, dninar in tesar. V osemindvajsetih primerih podatek o poklicu očeta 
ni bil vnesen, med otroki teh očetov je bilo 18 nezakonskih z neznanimi očeti. Pri materah 
nezakonskih otrok pa je bilo šestkrat navedeno, da je kmetica, 2 sta bili dekli, pojavita pa se 

27 NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1806–1817; NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1818–1851.
28 Pančur, »Celjani v krstnih knjigah,« 212–213.
29 NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1806–1817; NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1818–1851; Pančur, »Celjani v krstnih 
knjigah,« 212–213.
30 Janez Nepomuk je v tem primeru šteto kot eno ime.
31 NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1806–1817; NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1818–1851.
32 kmetova žena
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tudi hči zidarja in gostačka. V devetih primerih pa poklic nezakonske matere ni bil naveden.

Botri
»Izbira botrov ni bila naključna. Družina je sklepala botrstvo upoštevajoč družbeni 

položaj in ugled, ki ga je imela znotraj skupnosti. /…/ Njihova težnja je bila, da v sfero 
sorodništva, pa čeprav duhovnega, pridobijo pomembnejše člane kolektiva.«33 Izbira botra 
se je kot pomembna pokazala tudi v predmarčnih Brežicah. Za bolj zaželene izbire za botra 
so veljali posamezniki, ki so se ukvarjali s sledečimi poklici: mojstri in obrtniki, zaposleni na 
gospostvu ter kmetje.34 Ugotovimo lahko, da so se posamezne socialne skupine medsebojno 
nekoliko razlikovale tudi v socialni strukturi izbranih botrov. Kmetje so botre svojim otrokom 
običajno poiskali med drugimi, nekoliko premožnejšimi, kmeti in obrtniki, ki pa v obrazcu 
niso navedeni kot mojstri. Kot botri meščanskih otrok so navedeni predstavniki meščanskih 
poklicev, npr. obrtniki in trgovci, ter zaposleni na gospostvu. Botri nezakonskih otrok so 
bili nekoliko nižje na socialni lestvici od botrov povprečnega zakonskega otroka, med njimi 
pa zasledimo kmete in obrtnike. V splošnem so starši izbirali botre, ki so bili iz enakega ali 
nekoliko višjega socialnega okolja od njih samih. Podobno se je, kot v svoji študiji ugotavlja 
Andrej Pančur, dogajalo tudi v Celju.35

V brežiški župniji so, za razliko od šentjurske,36 za botra običajno izbrali par, ki je bil med 
seboj v zakonskem ali sorodniškem razmerju.37 Tako lahko za botre iz leta 1820 ugotovimo, 
da gre med njimi v dvainsedemdesetih primerih za zakonski par, šestkrat za brata in sestro, 
štirikrat za mater in sina ter enkrat za očeta in hčer. Zgolj v osmih primerih pa tovrstnih 
sorodstvenih povezav ni bilo mogoče ugotoviti. Med bolj priljubljenimi pari botrov v letu 
1820 so se znašli pekovski mojster Anton Klobučar (Klobutschar) in njegova žena Terezija, 
oskrbnik gospostva Brežice Peter Osojnik (Ossoinig) z ženo Jožefo, ključarski mojster Pavel 
Šilic (Paul Schillitz) in njegova sestra Marija Mihorkovič (Maria Michorkowitsch), ki je tudi 
sama imela v lasti nekaj posesti,38 mesarski mojster Franc Hajdonek (Franz Haidoneg) in 
njegova žena Marija,39 krznarski mojster Jožef Puc (Joseph Putz) in njegova žena Helena, 
predstavnika najbolj znane trgovske družine v Brežicah40 Johann del Cott in njegova mati 
Theres, pobiralec mitnin Andrej Vošič (Andreas Boschitsch) in njegova žena Jožefa, upravitelj 
gospostva Brežice Franz Schildenfeld z ženo Anno in sodarski mojster Jurij Holinger (Georg 
Hollinger) z ženo Marijo. Samo dva izmed botrov pa se pojavita v kombinaciji z različnimi 
osebami, in sicer Peter Osojnik in Theres del Cott.

Mrtvorojeni (Todtgeboren) in krsti v sili (Nothtauf)
V tem obdobju se je v Brežicah in okolici le-teh rodilo tudi nekaj mrtvorojenih ali takih 

v smrtni nevarnosti. Pri slednjih je bil izveden krst v sili, s katerim je bila otroku po tedanjem 

33 Verginella, Družina v dolini pri Trstu, 18.
34 NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1806–1817; NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1818–1851.
35 Pančur, »Celjani v krstnih knjigah,« 222.
36 Krč, Šentjur v predmarčni dobi, 39.
37 NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1806–1817; NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1818–1851.
38 Škofljanec Jagodic, Brežice v predmarčni dobi, 13, 17.
39 NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1806–1817; NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1818–1851.
40 Cvelfar, »Trgovina »Leonhardt del Cott« v Brežicah,« 79.
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verovanju omogočena pot v nebesa.41 Krst v sili je običajno opravila prisotna babica, pri njem 
ni bila potrebna prisotnost botrov, duhovnik pa ga je le naknadno vpisal v krstno matično 
knjigo. Med zgoraj navedenima oznakama je v nekaterih primerih težko ločiti, saj je pri 
nekaterih označeno, da je bil krščen, zapisano pa je tudi, da je bil mrtvorojen. V celotnem 
predmarčnem obdobju je bilo v župniji sv. Lovrenca rojenih 14 otrok, ki so bili krščeni v sili, 
17 pa je bilo mrtvorojenih.42 Krsti v sili so enakomerno razporejeni tekom let, prav tako so bili 
otroci razmeroma enakomerno deležni tovrstnega prejema zakramenta v večini mesecev. V 
sili je bil v letih 1813, 1815, 1819, 1823, 1824, 1831, 1834, 1836, 1842 in 1843 krščen po en 
otrok, v letih 1817 in 1841 pa dva. Trije otroci so bili v sili krščeni februarja, po dva januarja, 
junija, julija in novembra ter eden v aprilu in decembru. Prav tako kot otroci deležni krsta v 
sili so bili tekom let pa tudi znotraj nihanja letnih časov enakomerno razporejeni mrtvorojeni. 
Po eden se je rodil v letih 1813, 1828, 1829, 1834, 1838, 1840 in 1841, po dva v letih 1819, 
1836 (dvojčka), 1843 in 1848, trije otroci pa so bili mrtvorojeni leta 1817. Največ tragičnih 
primerov se je v predmarčni dobi v brežiški župniji zgodilo decembra, in sicer štirje, trikrat 
se je to primerilo v novembru, po dvakrat v januarju, februarju in aprilu ter enkrat v marcu, 
maju, juniju in oktobru. Glede na socialni izvor staršev bi težko sklepali na to, da so se tovrstne 
tragedije večkrat dogajale v neurejenih socialnih okoliščinah, saj so bili otroci v obeh primerih 
le dvakrat nezakonski, kar pa bistveno ne odstopa od povprečnega odstotka nezakonskih otrok 
v župniji.

Dvojčki (in trojčki)
Med letoma 1813 in 1848 se je v brežiški župniji sv. Lovrenca rodilo 31 parov dvojčkov, 

v letu 1847 pa so se rodili celo trojčki, ki so jih starši poimenovali Franc, Ignac in Albert.43 Kar 
štirje pari so se rodili leta 1815, trije pari so bili rojeni v letih 1818 in 1845, dva para sta na svet 
prišla 1823, 1828 in 1831, po en par dvojčkov pa je bil rojen v letih 1814, 1816, 1817, 1819, 
1820, 1821, 1824, 1830, 1834, 1836, 1837, 1838, 1841, 1842 in 1844. Krstna botra sta bila v 
vseh zgoraj omenjenih primerih skupna sorojencem(a).

Babice
V predmarčnem času se v zapisih krstnih matičnih knjig prvič pojavi tudi zapis o osebi, ki 

je materi pomagala pri porodu. Babice se v krstni knjigi prvikrat pojavijo v letu 1818, verjetno 
temu botruje dejstvo, da so takrat v župnijskem uradu začeli vpisovati krste v novo krstno 
knjigo, v kateri je, za razliko od prejšnje, tudi polje v katerega naj bi se vpisalo ime babice.44 
Naslednja novost uvedena v tem obdobju, pojavi se v avgustu 1826, pa je bil dodatek ob vpisu 
imena babice, ki je pričal o tem ali je bila babica izprašana (geprüfte) ali ne, kar pravzaprav 
pomeni ali je imela s strani države priznano izobrazbo za opravljanje poklica ali ne.45

Zaključek
Ob izdelavi članka sta bili uporabljeni matični knjigi, ki ju hrani Nadškofijski arhiv 

Maribor in popisujeta krste iz župnije sv. Lovrenca v Brežicah med letoma 1806 in 1817 

41 Hren Medved, »Družina v Laškem,« 87.
42 NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1806–1817; NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1818–1851.
43 NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1806–1817; NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1818–1851.
44 NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1806–1817; NŠAM, Brežice, Krstna knjiga 1818–1851.
45 Hren Medved, »Družina v Laškem,« 87.
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ter 1818 in 1851. Med letoma 1813 in 1848 je bilo krščenih skupno 1924 otrok (986 dečkov 
in 934 deklic) iz mesta Brežice, predmestja in vasi Brezina, Bukošek, Cundrovec, Črnc, 
Šentlenart, Trnje, Zakot in Zverinjak, v župnijski cerkvi sv. Lovrenca pa so krstili tudi nekaj 
otrok iz bližnjih župnij. Povprečno je bilo krščenih 53 otrok letno. Število rojstev od začetka 
obravnavanega obdobja do konca tridesetih let rahlo pada, potem pa se je trend obrnil navzgor. 
V brežiški župniji je bilo največ rojstev zabeleženih v januarju, nekoliko manj jih je bilo v 
naslednjih nekaj mesecih, najizrazitejši padec so predstavljali poletni meseci, s septembrom 
pa se je število rojstev pričelo ponovno dvigovati in raslo do konca leta. Največji delež 
spočetij pripade pomladnim mesecem z vrhom v aprilu, število izraziteje upada od avgusta do 
novembra, rahel dvig je mogoče opaziti v zadnjem mesecu leta. V obravnavanem obdobju je 
bilo v brežiški župniji krščenih 1614 zakonskih in 304 nezakonskih otrok. Slednji predstavljajo 
15,8 % celotne krščene populacije. Nezakonske matere so bile v brežiškem primeru predvsem 
predstavnice nižjih družbenih plasti. Otrokom so največkrat nadeli sledeča imena: Marija, 
Janez, Ana, Franc, Jože(f), Martin, Anton, Neža (Agnes), Uršula in Mihael. Leta 1820 je 
bila približno polovica novorojenčkov poimenovanih po enem izmed staršev ali botrov, na 
izbiro imena pa je vplivala tudi bližina godu določenega svetnika. Leta 1820 so bili med 
očeti krščenih otrok kmetje, kovači, čevljarja, meščan, trgovec, usnjar, tkalec, kirurg, mlatič 
na gospostvu Brežice, pravnik zaposlen pri gospostvu Brežice, vrtnar na gospostvu Brežice, 
gostač, tobačni nadzornik (Tabak Auseher), nakladalec tobaka, založnik tobaka, mitničar, 
krojač, kotlar, mlinar, dninar in tesar. Pri nezakonskih materah je bilo navedeno, da so bile med 
njimi kmetice, dekli, hči zidarja in gostačka. Posamezne socialne skupine so se medsebojno 
nekoliko razlikovale tudi v socialni strukturi izbranih botrov. V splošnem so starši izbirali botre, 
ki so bili iz enakega ali nekoliko višjega socialnega okolja od njih samih. Botri nezakonskih 
otrok so bili nekoliko nižje na socialni lestvici od botrov povprečnega zakonskega otroka. 
Za botra so običajno izbrali par, ki je bil med seboj v zakonskem ali sorodniškem razmerju. 
V celotnem predmarčnem obdobju je bilo v župniji sv. Lovrenca rojenih 14 otrok, ki so bili 
krščeni v sili, 17 pa je bilo mrtvorojenih. Krsti v sili so enakomerno razporejeni tekom let, prav 
tako so bili otroci razmeroma enakomerno deležni tovrstnega prejema zakramenta v večini 
mesecev. Glede na socialni izvor staršev bi težko sklepali na to, da so se tovrstne tragedije 
večkrat dogajale v neurejenih socialnih okoliščinah. Med letoma 1813 in 1848 se je v brežiški 
župniji sv. Lovrenca rodilo 31 parov dvojčkov enkrat pa so se rodili celo trojčki. Babice se v 
krstni knjigi prvikrat pojavijo v letu 1818, naslednja novost uvedena v tem obdobju, pojavi se 
v avgustu 1826, pa je bil dodatek ob vpisu imena babice, ki je pričal o tem ali je bila babica 
izprašana (geprüfte) ali ne.
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Uničenje tasmanskih staroselcev

Povzetek
Članek priča o tasmanskih staroselcih in o dogodkih, ki so vodili do njihovega uničenja. 

Po stiku z belskimi Evropejci in krutem konfliktu z njimi v prvi polovici 19. stoletja so 
tasmanski staroselci popolnoma izumrli. Članek obravnava tako zgodovino tega konflikta, 
kakor tudi odnos naseljencev do staroselcev in dogajanje, ki je vodilo do agresivne politike 
do slednjih. Posebna pozornost je namenjena tudi mentaliteti belskih naseljencev in takratne 
britanske družbe ter vzrokom odklonilnega odnosa do tasmanskih staroselcev in njihovega 
načina življenja.

Abstract
The article deals with the Aboriginal Tasmanians and the series of events, which 

eventually caused their destruction. The contact between the white Europeans and the native 
people of Tasmania and the cruel conflict between the two in the first half of the 19th century 
eventually lead to the complete extinction of the latter. This article examines the history of this 
conflict as well as the perception of the native Tasmanians in the eyes of the colonial settlers 
and what lead to their aggressive attitude towards them. It specifically examines the mentality 
of the white settlers and of the contemporary British society as a whole and explores the origins 
of the attitude that has enabled the hostile stance towards the Aboriginal Tasmanians and their 
way of life.

Ključne besede: 19. stoletje, Tasmanija, tasmanski staroselci, britanski imperializem, 
kolonializem.

***

Pred naselitvijo Evropejcev
Tasmanski staroselci (poimenovani tudi Palawa ali Parlevar) se zaradi svojega 

izoliranega razvoja razlikujejo od ostalih avstralskih Aboriginov. Ta ločeni razvoj se je začel 
pred okoli 10.000 leti, ko se je po veliki ledeni dobi Tasmanija odcepila od celine. Ta ločenost 
je zaznamovala tasmanske staroselce, ki so razvili svoje jezike in svojo specifično kulturo. 
Pred prihodom Evropejcev naj bi jih bilo po ocenah znanstvenikov okoli 4000, čeprav se 
različne ocene gibljejo od 1500 do 7000.1 Organizirani so bili v plemena, ki so imela svoj 
jezik in ozemlje, niso pa imela centraliziranega vodstva in organizirane »politične« strukture. 
Vse skupaj je bilo devet večjih plemen, za katera današnji raziskovalci tasmanskih staroselcev 
uporabljajo geografska imena (North West, South West, South East, Oyster Bay, North East, 
North, Big River, North Midlands in Ben Lomond). Največje pleme je bilo Oyster Bay, ki naj 
bi štelo okoli 700 ljudi.2 Večina plemen naj bi pred prihodom Evropejcev štela okoli 400 ljudi. 
Ta plemena so bila razdeljena v skupine, ki so večinoma štele od 40 do 50 oseb, načeloval 

1 Cove, What the Bones Say, 20.
2 McGrath, »Tasmania,« 309.
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pa jim je poglavar.3 Skupine, ki so sestavljale plemena, so se selile iz teritorija v teritorij, le 
občasno so se ustalile za določen čas, preživljale pa so se z lovom in nabiralništvom. Način 
lova in nabiralništva se je razlikoval glede na pokrajino, lovili pa so vse od morske hrane do 
ptic in kengurujev. Nekatera plemena so se nahajala večinoma ob obali in imela malo teritorija 
v notranjosti, medtem ko so nekatera plemena živela izključno v notranjosti. Obstajala je 
določena oblika trgovine med plemenskimi skupnostmi. Poročne zveze so bile monogamne. 
Pred približno 4000 leti so začeli izdelovati kamnito orodje.4 O veri tasmanskih staroselcev ni 
dosti znanega. V božanstva naj ne bi verovali, so pa verovali v obstoj dobrih in zlih duhov.5 

Pokopavali so mrtve, kar kaže na verovanje v posmrtno življenje. Poznali so šamanizem.6
Prvi evropski raziskovalec, ki je prišel do Tasmanije, je bil Abel Tasman leta 1642, 

po katerem je otok kasneje tudi dobil ime (Tasman ga je sicer poimenoval Van Diemenova 
zemlja). Tasman domorodcev na svoji odpravi ni srečal, kljub temu pa je zaznal, da je otok 
poseljen, saj je opazil dim, ki se je kadil iz ognjišč.7 Prvi Evropejci, za katere zagotovo vemo, 
da so srečali tasmanske domorodce, so bili Francozi v okviru odprave leta 1772, ki jo je vodil 
Francoz Marion Dufresne. Po nesporazumu z domačini so prišli do konflikta, v katerem so 
začeli streljati na staroselce in ubili vsaj enega od njih.8

Naslednja pomembna prelomnica je bila francoska odprava leta 1792, ki jo je vodil 
Antoine Bruni d‘Entrecasteaux in del katere je bil Jacques-Julien Houton de Labillardière, 
francoski biolog, ki se je potrudil z opisi staroselcev, ki jih je srečal. Ta odprava zaznamuje 
tudi prvi resen kontakt med Evropejci in tasmanskimi staroselci. Srečanje je bilo miroljubno. 
Labillardière in drugi Francozi so tasmanske staroselce doživeli kot gostoljubne in nenevarne.9 
Posebej so jih pri staroselcih fascinirale veščine metanja sulic, ki jih je Labillardière opisal zelo 
natančno.10 Nasploh so Francozi s te odprave pustili kar precej zanimivih opisov staroselcev, 
vključno s skicami. Veliko jih je poudarilo, da so bile staroselske ženske skoraj popolnoma 
gole.11 Kljub temu ni prišlo do nobenega spolnega nasilja s strani Francozov.12 Popisali so tudi 
določene besede jezika staroselcev.13 Miroljubni in prijateljski značaj njihovih stikov je bil 
zelo drugačen od kasnejših stikov tasmanskih staroselcev z Evropejci. Labillardière je na njih 
gledal kot na plemenite divjake. Med stiki s francosko odpravo so tasmanski staroselci plesali, 
peli in kazali zaupanje in dobroto, kar je Francozom dalo občutek, da gre za ljudi, ki so del homo 
sapiens, kar je v nasprotju z dehumanizacijo staroselcev, ki so se je posluževali mnogi kasnejši 

3 Cove, What the Bones Say, 20.
4 McGrath, »Tasmania,« 310.
5 Cove, What the Bones Say, 21.
6 Cove, What the Bones Say, 21.
7 Plomley, »Pre-Settlement Exploration of Tasmania,« 70.
8 McGrath, »Tasmania,« 310–311.
9 Mulvaney, The Axe Had Never Sounded, Tasmania, 70.
10 Mulvaney, The Axe Had Never Sounded, Tasmania, 65.
11 Mulvaney, The Axe Had Never Sounded, Tasmania, 64.
12 Mulvaney, The Axe Had Never Sounded, Tasmania, 70.
13 Mulvaney, The Axe Had Never Sounded, Tasmania, 72.
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staroselci.14 Avstralski zgodovinar Brian Plomley v luči odprave v Tasmanijo francoskega 
raziskovalca Nicolasa Baudina leta 1802 piše, da so bili tudi za mnoge raziskovalce tasmanski 
staroselci nekakšna čudna vrsta, na katero so gledali bolj z znanstveno radovednostjo kot pa na 
ljudi.15 Opisi staroselcev s strani udeležencev Baudinove odprave so sicer bolj skopi, vendar se 
iz njih da videti, da so tasmanski staroselci v času teh prvih stikov še živeli normalno življenje, 
bili so zdravi in niso kazali znakov degeneracije. Njihova tehnološka raven je bila preprosta, a 
kljub temu zadostna, da je skupnost preživela.16

Naselitev Evropejcev in konflikti z njimi
Konflikti tasmanskih staroselcev z belci so se začeli, ko so se po letu 1800 na območju 

Tasmanije in okolice začeli pojavljati lovci na tjulnje. Sčasoma so se ti v času sezone lova 
(od novembra do maja) v manjših skupinah začeli naseljevati na Tasmaniji. Ti lovci so vse 
pogosteje prihajali v stik s tasmanskimi staroselci.17 Od leta 1804 naprej so prihajali še 
kitolovci. Sprva so se staroselci izogibali prišlekov, potem pa so z njimi začeli trgovati. Del 
te izmenjave so kmalu postale tudi ženske staroselcev, ki so jih ponujali belskim prišlekom 
v zameno za določene predmete, ki so jih belci prinašali s seboj, kot so bili npr. tobak ali 
čaj. Hkrati pa so preko poročanja belcev s staroselkami poskušali belske prišleke vključiti 
v svojo družbo.18 Po drugi strani pa so staroselci kmalu ugotovili, da nimajo dosti izbire, saj 
so belski lovci na tjulnje, v primeru, da žensk niso mogli dobiti drugače, začeli ugrabljati 
tasmanske staroselke. Le-te so belskim prišlekom bile v veliko pomoč, saj so bile vešče 
v poznavanju lokalnega terena in pri nabiranju hrane.19 Mnoge od teh žensk so bile žrtve 
spolnega nasilja in so bile praktično zasužnjene s strani belcev. Bile pa naj bi tudi izjeme, saj 
so se po pričevanjih nekatere od njih navadile na takšno življenje in so bile zadovoljne, da so 
si ustvarile družine z belskimi prišleki.20 Nastala situacija pa v nobenem primeru ni ustrezala 
tasmanskim staroselcem in njihovim skupnostim, saj so zaradi tega sami začeli imeti težave pri 
iskanju partnerk in nastalo je neravnovesje znotraj njihovih skupnosti, kar je vodilo v določene 
konflikte med klani.21 Prav tako so se začele širiti bolezni, ki so jih s seboj prinesli belci, vse to 
pa je privedlo do prvih napetosti med staroselci in novimi belskimi naseljenci.

Te napetosti so narasle po prihodu novih prišlekov, in sicer kaznjencev, ki so prišli iz 
Britanije in ki so se začeli naseljevati tudi na Tasmaniji. Ti so začeli prihajati po letu 1803. 
Britanci so jih na Tasmaniji naselili predvsem zato, da bi oslabili prisotnost Francozov in 
Američanov na tem območju, prav tako pa jim je bila Tasmanija zanimiva zaradi naravnih 
bogastev.22 Zaradi pomanjkanja hrane so bili novi naseljenci prisiljeni iti v notranjost in si tam 
poiskati hrano, kar je vodilo do stikov s staroselci in do konfliktov z njimi. Tudi ti naseljenci 

14 Mulvaney, The Axe Had Never Sounded, Tasmania, 73.
15 Mulvaney, The Axe Had Never Sounded, Tasmania, 54.
16 Plomley, »Pre-Settlement Exploration of Tasmania,« 77.
17 McGrath, »Tasmania,« 312.
18 McGrath, »Tasmania,« 311.
19 McGrath, »Tasmania,« 312.
20 McGrath, »Tasmania,« 313.
21 McGrath, »Tasmania,« 314.
22 Cove, What the Bones Say, 23.
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so začeli ugrabljati tasmanske ženske.23 Leta 1804 je prišlo do prvega večjega zločina nad 
staroselci, ko so se le-ti v skupini okoli 300 ljudi z miroljubnimi nameni približali britanski 
naselbini, iz katere pa so (iz panike) začeli streljati, da bi jih pregnali stran.24 Po tem incidentu 
so tudi staroselci začeli postajati vse bolj nasilni.

Med leti 1807 in 1820 se je naselil prvi val svobodnih belskih naseljencev, bili so 
poljedelci, po letu 1822 pa so z drugim valom prišli še pastirji, ki so s seboj pripeljali ovce, 
katerih število je bilo leta 1830 že okoli milijon.25 Kar se tiče števila ljudi na Tasmaniji, se je 
belska populacija iz približno 2000 v letu 1817 do leta 1824 dvignila že na 13.000 in potem 
na 23.500 do leta 1830.26 Takšna intenzivnost naseljevanja in uporaba tasmanske zemlje za 
poljedelske in živinorejske dejavnosti je imela zelo negativen vpliv na skupnost tasmanskih 
staroselcev. Zaradi pomanjkanja hrane v prvih desetletjih naseljevanja Tasmanije so naseljenci 
začeli intenzivno loviti kenguruje in druge divje živali.27 Konflikti med domačini in novimi 
priseljenci so bili vse pogostejši, prihajalo je do mnogih zločinov nad staroselci, ki so se potem 
nasilno odzvali in se poskušali maščevati. Leta 1823 je prišlo do upora staroselcev, ki ga je 
vodil Tasmanec, s strani Britancev imenovan Mosquito, ki je bil kasneje ujet in leta 1835 tudi 
usmrčen.28

Višek oboroženega konflikta med staroselci in belskimi naseljenci je bil med leti 1824 
in 1834. To obdobje zgodovinarji imenujejo tudi »črna vojna«. V tej vojni so se tasmanski 
staroselci izkazali s svojim gverilskim bojevanjem in prizadeli precej žrtev Britancem. V tem 
času so namreč že dobro poznali Evropejce in njihove navade in so uspešno izkoristili določene 
slabosti naseljenskih skupnosti, prav tako pa so se zanašali na svoje dobro poznavanje terena. 
Poleg naseljencev so napadali tudi njihovo živino, zažigali njihove domove in kradli orožje.29 
Kljub tem uspehom pa so bili boj, ki je bil obsojen na propad. Leta 1828 so se britanske 
oblasti pripravile, da dokončno obračunajo s staroselci. Ustanovili so posebna nagla vojaška 
sodišča, prav tako je vojska dobila dovoljenje, da lahko strelja na kateregakoli Aborigina, 
ki ga vidi.30 Leta 1830 se je vzpostavila »črna linija«, šlo je za »človeške verigo«, ki naj bi 
bila sestavljena iz vseh za boj sposobnih naseljencev in ki naj bi temeljito prečesala ozemlje. 
Njen namen je bil, staroselce pregnati vse do Tasmanovega polotoka in jih tako izriniti na 
manjši del tasmanskega ozemlja. Kljub vsesplošni mobilizaciji pa ofenziva ni bila uspešna, 
saj so se staroselci pravočasno skrili in umaknili.31 Po drugi strani pa je bilo zaradi konflikta 
število tasmanskih staroselcev v tej fazi že zelo zdesetkano, svoje pa so prispevale tudi bolezni, 
ugrabitve njihovih žena in uničenje njihovega tradicionalnega načina življenja. To so ugotovili 
tudi naseljenci, ki so pred »črno linijo« smatrali, da je staroselcev okoli 2000, po njej pa so 

23 McGrath, »Tasmania,« 314.
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ocene padle na zgolj okoli 700 duš.32

Odnosi do tasmanskih staroselcev s strani Britancev so bili različni, čeprav večinoma 
zelo negativni do njihovega načina življenja. Uradna politika britanske krone je bila, da je 
priznavala obstoj avtohtonih prebivalcev, a jim hkrati ni priznavala pravice do imperium in 
dominium ter s tem de facto imela njihov teritorij za terra nullius (nikogaršnjo zemljo), kar je v 
praksi pomenilo, da so bili naseljenci legalno upravičeni do izrinjenja tasmanskih staroselcev z 
njihovih teritorijev.33 Lokalne britanske oblasti na Tasmaniji so kljub temu vsaj uradno do neke 
mere simpatizirale s staroselci in obsojale okrutnost in zločine s strani belskih naseljencev, 
vključno z guvernerjem Davidom Collinsom in njegovim naslednikom Thomasom Daveyem.34 
Deloma je bila britanska družba v tistem času že pod vplivom protisuženjskih in človekoljubnih 
sentimentov. Takšen sloves je imel tudi naslednji guverner George Arthur (guverner Tasmanije 
oz. Van Diemenove zemlje je bil od leta 1824 do 1836), ki se je pred prihodom na Tasmanijo 
zavzemal za bolj človeško ravnanje s sužnji v Britanskem Hondurasu.35 Kljub njegovim 
morebitnim dobrim namenom pa Arthur ni bil kos situaciji. Staroselce je poskušal civilizirati 
in integrirati z vzpostavitvijo določenih institucij, v katerih pa staroselci zaradi nezaupanja do 
Britancev niso želeli sodelovati.36 Poskušal jih je spraviti pod zaščito zakonov in jih formalno 
uvrstiti med podložnike britanske krone, kar pa v praksi staroselcem ni bistveno pomagalo.37 
Na koncu je podlegel pritisku in strahu pred vojaškimi uspehi tasmanskih staroselcev ter začel 
delovati proti njim, svojo agresivno politiko pa je opravičeval s stališčem, da naj bi tasmanski 
staroselci želeli pobiti vse belce na otoku.38

Ne glede na to, kaj je poskušala doseči oblast, je bilo težko kontrolirati naseljence, ki so 
bili v neposrednem stiku s staroselci in ki so bili do njih tudi najbolj okrutni. Tako je treba v 
celotni zgodbi razlikovati med uradno politiko britanske krone, lokalno politiko na Tasmaniji 
in dejanskimi odnosi na terenu. Potrebno je tudi poudariti, da kljub uradnim razglasom, 
da bo nasilje nad staroselci kaznovano, in zakonom proti takšnemu nasilju, do dejanskega 
preganjanja zločinov, ki so jih naredili belski naseljenci, z izjemo zelo redkih primerov ni 
prišlo.39 Oblast je bila dokaj nemočna tudi zaradi tega, ker je bilo zaradi razpršenosti poselitve 
poljedelcev in živinorejcev le-te težko nadzirati.40 Situacija in odnosi na terenu preprosto niso 
omogočali nobene možnosti za mirno sobivanje, ne glede na to, kaj je poskušala doseči oblast.

V veliki meri so bili odnosi do staroselcev pogojeni tudi z razredno pripadnostjo 
naseljencev. Bolje situirani naseljenci so imeli bolj blaga stališča do staroselcev, medtem ko so 
bili »nižjerazredni« naseljenci bolj naklonjeni strogim ukrepom.41 Naseljenci so na staroselce 
večinoma gledali kot na nevarne divjake, bile pa so tudi izjeme in razni ukrepi proti staroselcem 

32 Cove, What the Bones Say, 30.
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34 McGrath, »Tasmania,« 317.
35 McGrath, »Tasmania,« 319.
36 McGrath, »Tasmania,« 320.
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41 Cove, What the Bones Say, 25.
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so sprožili debate med naseljenci, v katerih so določeni med njimi nasprotovali agresivnemu 
pristopu.42 Delno je nestrpnost do staroselcev izvirala tudi iz prepričanja, ki je bilo prisotno 
pri določenih ljudeh v tem obdobju, da tasmanski staroselci sploh niso ljudje temveč nekakšen 
vmesni člen med ljudmi in opicami in da imajo opravka z nenaravnimi pošastmi.43 Prav tako 
je potrebno razumeti značaj kolonialnih konfliktov v tej dobi, v katerih so se belci večkrat 
posluževali taktik, ki niso bile v skladu z nobenim vojnim pravom (ius in bello), temveč so 
bile namenjene popolnemu uničenju sovražnika in niso razlikovala med vojaki in civilisti.44 
Na ta način so se v tem konfliktu posluževali vseh sredstev, kar je samo še krepilo sovraštvo 
med obema stranema.

Tragična usoda tasmanskih staroselcev
Po letih konfliktov med britanskimi naseljenci in tasmanskimi staroselci v okviru »črne 

vojne« so si britanske oblasti začele mukoma prizadevati za nekakšno »dokončno rešitev« 
problema. Takšen odnos so razvili tudi belski naseljenci. Tako je denimo eden od njihovih 
časopisov zagovarjal idejo, da sta obstajata samo dve rešitvi staroselskega problema: ali se 
jih »polovi in pobije kot divje živali« ali pa se jih »odstrani« in preseli nekam drugam.45 
Zaradi agresije naseljencev do staroselcev in uničenja njihovega tradicionalnega življenja ter 
na drugi strani napadov staroselcev na belske skupnosti pogojev za vzpostavitev miroljubnega 
življenja praktično ni bilo. Celoten konflikt je bil velik madež za ugled Tasmanije kot kolonije 
in guverner Arthur je bil odločen, da je edina rešitev, da se zatre tradicionalni način življenja 
tasmanskih staroselcev ter se jih tako tudi ukroti in spravi pod nadzor.46

Po neuspehu »črne linije«, po katerem so naseljenci ugotovili, da bo staroselce težko 
zatreti z vojaško akcijo, hkrati pa so začeli ugotavljati, da je njihovo število bistveno padlo, 
se je politika do staroselcev iz politike agresivnega vojaškega pristopa spremenila v politiko 
poskusa civiliziranja »divjakov« in spreobrnjenja v krščanstvo. Arthur osebno sicer v tej fazi 
ni več čutil pretirane ogroženosti s strani staroselcev, zavedal pa se je pritiska bolj militantnega 
dela naseljencev in mu popustil.47 Ker oblasti staroselcev niso mogle zajeti, so si začele 
prizadevati za vzpostavitev kontakta z njimi in jih z (lažnimi) obljubami poskušati zvabiti k 
sebi. Sprva so poskušali s tremi staroselskimi ženskami, ki so jih zajeli. Z njimi so prijazno 
ravnali ter jih poslali nazaj do svoje skupnosti z darili in poskušali ostale pripadnike plemena 
prepričati, da imajo belski naseljenci dobre namene. Ta poskus se je izjalovil, saj staroselci 
niso imeli nobenega zaupanja do britanskih oblasti.48 Zaradi tega neuspeha se je Arthur odločil, 
da bo raje poskušal s krščanskim misijonom. Pri tem projektu se je zanašal na misijonarja in 
pridigarja po imenu George Augustus Robinson, ki ga je za ta namen tudi plačeval s 100 funti 
letno.49

42 Cove, What the Bones Say, 23–24.
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Robinson je vzpostavil stik s staroselci in med njimi delil hrano in obleke. Pri staroselcih 
je dobil določeno zaupanje, saj je pokazal zanimanje za njihov jezik in kulturo.50 Robinson 
predstavlja krščanski vidik gledanja na tasmanske staroselce, po katerem bi tasmanski 
staroselci s spreobrnitvijo v krščanstvo in s krstom lahko postali enakovreden del krščanskega 
občestva. Ta vidik je na njih gledal kot na ljudi in ne kot na »zveri«, kot so na njih gledali 
mnogi naseljenci, a je hkrati temeljil na verskem prozelitizmu, ki prav tako ni imel dosti 
simpatij za tradicionalni način življenja staroselcev in njihovo kulturo. Robinsonova vizija je 
bila v skladu z napotki britanskega ministrstva, da je treba civilizirati in spreobrniti staroselce 
kot edino alternativo temu, da se jih iztrebi.51 Potrebno je upoštevati tudi značaj evangeljskega 
krščanskega gibanja v Britaniji v 18. in 19. stoletju, ki je bilo na čelu misijonarskih aktivnosti 
v kolonijah in v duhu katerega je deloval Robinson. Sprva je bilo to gibanje osredotočeno na 
misijonarske aktivnosti med delavskim razredom v Britaniji, ki ga je poskušalo »civilizirati« 
in ga odrešiti od raznih nemoralnih navad, kasneje pa se je njihov misijonarski duh na podoben 
način začel osredotočati tudi na avtohtono prebivalstvo v britanskih kolonijah širom po 
svetu.52 Spreobrnjenje, misijonarstvo in »civiliziranje« so bili tako tesno povezani, hkrati pa 
so britanski evangeljski kristjani poskušali ljudi organizirati po normah britanskega srednjega 
in višjega razreda. Robinsonove ideje so bile prav tako v skladu z valom humanizma, ki je 
prišel v Britanijo z evangeljskim gibanjem.53

Robinson je kmalu opazil, da je staroselska skupnost v še slabšem položaju, kot je 
pričakoval. Njegov načrt rešitve skupnosti je bil, da se jih preseli na enega od bližnjih otokov, 
kjer bi iz njih ustvaril civilizirano krščansko skupnost. Staroselci so v to privolili, vendar pod 
določenimi pogoji, ki so jim bili sprva sicer zagotovljeni, kasneje pa ignorirani.54 Robinson je 
tako med leti 1830 in 1834 skupaj s 13 staroselci potoval po otoku in iskal preostale staroselce.55 
Leta 1834 naj bi jih bilo vsega skupaj le še okoli 250. Razlogi, zakaj je število staroselcev tako 
naglo upadlo, v kolikšni meri so k temu vplivale bolezni in v kolikšni meri masakri in zločini 
s strani belskih naseljencev, so še vedno predmet debat.56

V sklopu reševanja vprašanja staroselcev so Britanci sprva poskušali ustvariti skupnost 
staroselcev na otoku Bruny, ki pa je leta 1831 propadla. Preživele so prestavili na otok Gun 
Carriage, potem pa leta 1835 po Robinsonovih zamislih vzpostavili kolonijo na otoku Flinders, 
ki je postal končna postaja za vse preživele staroselce.57 Takšne rešitve so temeljile na ideji, 
da je potrebno staroselce iz lovcev in nabiralcev spremeniti v poljedelce, saj bi jih bilo tako 
lažje spreobrniti v krščanstvo in jih integrirati v civilizacijo.58 Njihovo nomadsko življenje je 
bilo po mnenju Robinsona nemogoče kontrolirati.59 Določeni Britanci so sicer imeli dvome 
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o tem, ali je sploh mogoče civilizirati tasmanske staroselce, saj so bili prepričani v njihovo 
mentalno inferiornost.60 Medtem ko so nižji razredi svoja negativna stališča do nebelskih ras 
večinoma utemeljevali na osebnih izkušnjah in strahovih, pa so mnogi ljudje iz višjih razredov 
v tem času verjeli v rasno inferiornost določenih ras na podlagi nekaterih takratnih znanstvenih 
prepričanj. Thomas Malthus je denimo Tasmance videl kot ekstremno obliko ljudi »nizkega 
genija«.61 Ljudje, ki so v tistem času verjeli v belsko superiornost, so le-to utemeljevali v 
evropski civilizaciji, ki naj bi reflektirala prirojeno superiorno inteligenco bele rase.62 Iz 
tega razloga nekateri ljudje niso bili prepričani, da so določene rase sploh sposobne prevzeti 
zahodni način življenja.

Robinson je poskušal kolonijo na otoku Flinders organizirati po evropskem načinu 
življenja in je tako vzpodbujal tasmanske staroselce, da so se oblačili in jedli kot Evropejci 
ter uvedel kazni za ohranjanje staroselskih običajev.63 Prav tako je staroselcem začel dajati 
evropska imena.64 Kljub Robinsonovim prizadevanjem pa se staroselcev ni dalo rešiti, saj so 
bili ti že zelo zdesetkani in so jih poleg tega pestile bolezni. Na otoku Flinders jih je bilo leta 
1835 vsega skupaj le 123, ta številka pa je do leta 1838 padla že na zgolj 64.65 Kolonija na 
otoku Flinders je bila dokončno ukinjena leta 1847, 44 preživelih staroselcev pa so preselili 
nazaj na Tasmanijo v pokrajino Oyster Cove. Zanimivo je, da je ta poteza sprožila zgražanje 
in strah med belskimi naseljenci, kar kaže na to, da je sovraštvo še vedno obstajalo. Eden od 
belskih časopisov se je denimo zgražal, da bo prisotnost staroselcev z njihovim »sovraštvom do 
belske populacije« vodila zgolj do novega prelivanja krvi.66 Takšna reakcija je še en pokazatelj 
predstav o tasmanskih staroselcih kot »divjakih« in »pošastih«.

V naslednjih desetletjih so »čistokrvni« tasmanski staroselci eden za drugim dokončno 
izumrli. Med zadnjimi preživelimi so bile ženske Truganini, ki je umrla 1876, Suke, ki je 
živela z lovci na tjulnje na otoku Kangaroo in ki je umrla leta 1888, in Fanny Cochrane-Smith, 
ki je umrla leta 1905, vendar za slednjo ni jasno, ali je sploh bila »čistokrvna« tasmanska 
staroselka.67 Zadnji preživeli moški med tasmanskimi staroselci je bil William Lanny, ki je 
umrl leta 1869. Njegova smrt je imela kar precejšen odmev v britanski družbi, katere del ga je 
začel romantizirati. Postal je znan kot »King Billy«. Alfred, vojvoda edinburški, ga je spoznal 
ob obisku tasmanskega kraja Hobart in komentiral, da sta onadva edina med prisotnimi, ki 
posedujeta plemiško kri.68 Ta pripomba je bila mišljena v smislu, da je bil kljub nižjemu statusu 
tasmanskih staroselcev, po evropskih kriterijih Lanny še vedno nekakšen vladar ali plemič v 
okviru svojega ljudstva. Prav tako odraža globok razredni snobizem britanske aristokracije, ki 
je gledal zviška na britanske nižje razrede in v primerjavi z njimi bolj spoštoval višje razrede 
tudi v »primitivnih« neevropskih družbah. Lannyjeva smrt je sprožila nove debate o izumrtju 
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tasmanskih staroselcev. Glede tega so pod vplivom darvinizma začele prevladovati fatalistične 
razlage, po katerih so bili staroselci obsojeni na propad, s čimer so opravičevali njihovo 
izumrtje.69

Potomci tasmanskih staroselcev so preživeli po okoliških otokih in sicer kot potomci 
zvez med lovci na tjulnje in kitolovci s tasmanskimi staroselskimi ženskami, kot denimo na 
otokih Cape Barren, Chappell in Big Dog.70 Predvsem skupnost z otoka Cape Barren si je v 20. 
stoletju prizadevala doseči določene pravice na podlagi njihovega staroselskega aboriginskega 
porekla.71 Izolacija te skupnosti je povzročila, da se je znotraj nje oblikovala specifična 
kultura, ki je delila mnogo podobnosti s staroselsko.72 Potomci teh mešanih zakonov tako 
vsaj formalno ohranjajo identiteto tasmanskih staroselcev in v njenem imenu tudi sodelujejo v 
političnem aktivizmu in boju za svoje pravice.

Sklep
Naseljevanje belskih Evropejcev na Tasmaniji je zelo hitro vodilo do konflikta s 

staroselci in v samo nekaj desetletjih tudi do popolnega uničenja staroselske skupnosti. 
Odnos naseljencev do staroselcev ni omogočal mirnega sobivanja, saj je bil zelo odklonilen 
do tradicionalnega načina življenja tasmanskih staroselcev. Obstajala so različna mnenja 
glede reševanja problema, ki so ga za naseljence predstavljali staroselci. Ta mnenja so se 
med seboj večkrat prepletala. V veliki meri so bila podprta s takratno družbeno mentaliteto in 
določenimi prepričanji o superiornosti belske zahodne civilizacije. Načeloma je prevladovalo 
razpoloženje, da je potrebno staroselce ali fizično uničiti z vojaškim posegom ali pa jih 
spreobrniti v krščanstvo in civilizirati. Sprva je v praksi prevladoval prvi vidik, kasneje pa se 
je poskušalo staroselce spreobrniti, vendar je bilo takrat že prepozno, saj je njihova skupnost 
že neizbežno drvela v izumrtje.
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Obisk cesarja Franca Jožefa I. v Trbovljah

Povzetek
Namen tega prispevka je predstaviti obisk cesarja Franca Jožefa I. v Trbovljah 11. julija 

1883 v okviru praznovanja 600-letnice združitve Štajerske in Kranjske pod Habsburško 
monarhijo. Na svojih potovanjih je cesar s takšnimi postanki prišel v stik z življenjem izven 
dvora in si tako utrjeval svoj pozitivni sloves v očeh prebivalstva Habsburške monarhije. Za 
kraje, ki jih je cesar obiskal, je to pomenilo veliko čast, kar se je videlo v skrbnem načrtovanju 
obiska, okrašenosti in množičnem odzivu prebivalstva.

Abstract
The purpose of this paper is to present the visit of Emperor Franz Joseph I in Trbovlje on 

11 July 1883, as part of the celebration of the 600th anniversary of the Styrian and Carniolan 
integration to the Habsburg Monarchy. On his travels and with such stops, the emperor 
encountered life outside the court, thus consolidating his positive reputation in the eyes of the 
population of the Habsburg Monarchy. For the places that the emperor visited, this was a great 
honour, as reflected in the careful planning of such visits, the decorations and the massive 
response of the population.

Ključne besede: cesar Franc Jožef I., Habsburška monarhija, Trbovlje.

***

Uvod
Obisk cesarja Franca Jožefa I. v Trbovljah, 11. julija 1883, v okviru praznovanja 

600-letnice združitve Štajerske in Kranjske pod Habsburško monarhijo je zaznamoval lokalno 
zgodovino Trbovelj, o obisku pa se je pisalo po različnih časopisih in časnikih tistega časa. 
Ob raziskovanju sem si zastavil vprašanje, zakaj je cesar obiskal ravno Trbovlje? Za Trbovlje 
je ta obisk namreč pomenil veliko čast in je pomemben političen dogodek druge polovice 19. 
stoletja.

Slovenci so bili zelo veren in pobožen narod, vdan svojemu cesarju in cesarski hiši, 
cesarjeva prislovična pobožnost pa je to vdanost še utrjevala. Rečemo lahko, da je ostala 
cesarjeva podoba v očeh zlasti preprostega ljudstva in širših družbenih slojev, pa tudi 
uradništva in učiteljstva, za celotno obdobje njegovega vladanja neskaljena, razen morda 
zadnjih nekaj let. Izjema so bili nekateri pripadniki socialnodemokratske stranke in njen tisk, 
kjer so se marsikdaj pojavljale tudi kritične ocene, ki pa cesarja niso neposredno zadevale. Na 
lestvici priljubljenosti državnih poglavarjev je bil na najvišjem mestu ravno cesar Franc Jožef 
I., na drugem je bila habsburška dinastija kot institucija, njeni ostali člani pa so bili nižje.1 Nič 
čudnega ni torej, da so v okviru cesarjevega potovanja za postanek cesarja zaprosili tudi v občini 
Trbovlje, kot bomo videli v nadaljevanju. Boštjan Roš se v svojih Mladostnih spominih sicer 
takole 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 

1 Rozman, Melik in Repe, Zastave vihrajo, 8.
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in usodo naših Trboveljčanov. To so bili: revolucija 1848 leta, gradba železnice skozi Savsko 
dolino in eksploatacija premogovnih zakladov na Hrastniku, Trbovljah in Zagorju.«2

Cesarjevo potovanje leta 1883
Potovanja cesarja Franca Jožefa I., katerih je bilo kar precej, so bila velikokrat še vedno 

kombinacija starega in novega, se pravi kombinacija potovanja s kočijo in železnico, kar je bil 
zahteven zalogaj za organizatorje, saj so bila v tem obdobju potovanja večinoma načrtovana in 
izpeljana izključno z železnico.3 S prihodom železnice se je poglobil vtis o potovalni hitrosti, 
vlak je postal prevladujoče sredstvo za potovanje in prevoz blaga po kopnem, prostor se je 
manjšal, razdalje so se krčile, istočasno pa so se ljudem odpirali novi svetovi. 19. stoletje lahko 
tako upravičeno poimenujemo tudi stoletje železnice.4 V civilizacijskem procesu mehanizacije 
vsakdanjega življenja je železnica zavzela izjemno vidno in pomembno vlogo na vseh 
področjih življenja, saj je imela socialni učinek na vsakdanjik človeka industrijske družbe.5 
Cesar in njegovo spremstvo je potovalo z dvornim vlakom. Povezavo starega in novega, se 
pravi tako starih kot novejših prevoznih sredstev, je cesar uporabljal tudi kadar je potoval 
čez naše ozemlje. Za vožnje po avstrijskem delu monarhije je uporabljal vlak, ki je bil na 
razpolago na Dunaju, za potovanja po ogrskem delu države pa tistega, ki je bil na razpolago 
v Budimpešti.6 Če je bilo načrtovano potovanje v tujino, so dodali že obstoječemu vlaku še 
vagon ali dva za spremstvo in služabnike. Pred cesarjevim vagonom je bil vagon za strojevodje 
in sobarje, v cesarjevem vagonu pa je imel majhen kupe tudi lovec, ki je moral biti vedno v 
bližini cesarja in na preži, pozoren na vsak migljaj. Za cesarja je bila značilna vojaška točnost 
in temu so se morali prilagoditi tako spremstvo kot tudi gostje.7

Cesar Franc Jožef I. je želel počastiti šeststoletnico habsburške vladavine na Kranjskem 
in Štajerskem ravno z obiskom obeh dežel. Tako kot leto poprej ob cesarskem obisku Koroške, 
Goriške in Primorske sta se Kranjska in Štajerska potrudili z veličastnim sprejemom dokazati 
cesarju neomajni avstrijski patriotizem, vdanost in zvestobo habsburški dinastiji. Hkrati je 
slovensko prebivalstvo želelo opozoriti cesarja na prevladujoč slovenski značaj tako dela 
Štajerske, kot tudi celotne Kranjske.8 To lahko zasledimo tudi v časniku Slovenski gospodar, 
kjer je napisano, da ponekod Nemci in nemškutarji na Štajerskem še vedno Slovence, čeprav 
so de jure enakopravni državljani, odrivajo proč od cesarja, ne dovoljujejo narodnih zastav, 
narodnih pozdravov in slovenskih nagovorov. Na koncu prispevka je tako zapisan poziv 
bralcem:

Ne tako, dragi rojaki slovenski. Ne udajmo se! Velikoveč vzdramimo se! Hitimo 
od vseh strani v obližje premilostnemu cesarju Francu Jožefu! Pozdravljajmo ga 
povsod po stari pošteni slovenski šegi! Kažimo javno udanost, svojo hvaležnost. 
Naša 600 letna zvestoba vladarjem iz Habsburškega roda prodre tudi enkrat, da 

2 Roš, Županič, »Moji mladostni spomini,« 57.
3 Antoličič, Čuček, Holz in sod., Franc Jožef, 89.
4 Studen, »Ustavite, ustavite železnega slona!,« 18.
5 Cvirn, Studen, „Ko vihar dirjajo hlaponi“, 3–4.
6 Antoličič, Čuček, Holz in sod., Franc Jožef, 90–91.
7 Antoličič, Čuček, Holz in sod., Franc Jožef, 89–90.
8 Globočnik, »“Presvitli cesar so videli nas“,« 56.
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bode priznana in spoštovana! Sramota, kdor zataji, svoj rod v tako važnih prilikah. 
Slava mu, ki se zanj potegne! Bog nam ohrani, Bog živi našega cesarja Franca 
Jožefa!9

Poudariti velja, da sta bila prav cesar in vladarska hiša eden redkih povezovalnih 
dejavnikov v monarhiji, ki so jo nacionalna nasprotja (kakor je vidno tudi v zgornjem citatu) 
čedalje bolj razkrajala. Slovenci so prav z vdanostjo in ljubeznijo do vladarja hoteli poudariti 
svojo državljansko zavest, ki so jo tedaj že načenjali apetiti močnejših narodov v monarhiji, 
predvsem Nemcev in Italijanov. Cesar naj bi jim bil tudi porok za nadaljevanje ustavnega 
življenja v monarhiji in zagotavljanje pravic, ki so iz tega izhajale.10

Priprave na obisk cesarja v Trbovljah
V okviru potovanja so bili predvideni postanki v določenih krajih. Zato je tudi občina 

Trbovlje zaprosila cesarja za njegov postanek. Pobudo so utemeljevali s tem, da sta bila 
rudarstvo in industrija temelja za razvoj občine, ki je v tem času štela več kot 7000 prebivalcev, 
kateri bi naj kljub različnim narodnostim živeli v slogi in miru. V občini Trbovlje so imeli štiri 
ljudske šole z 12 razredi, 15 učiteljev pa je poučevalo skoraj 1000 učencev.11 Župan občine 
je bil Ivan Logar, ki je županoval od leta 1877 do leta 1892.12 Ko je bila pobuda za postanek 
cesarja Franca Jožefa I. v Trbovljah sprejeta, je občinski odbor začel s pripravo programa in ga 
dokončal 18. junija 1883. Program je zajemal priprave, sprejem in časovni okvir postanka.13 
V Slovenskem gospodarju so z naslovom članka »Ljubljeni svitli naš cesar pridejo zopet na 
Slovensko« napovedali cesarjev prihod v slovenske dežele in pozvali k pravočasni pripravi 
sprejemov. V nadaljevanju piše slednje:

Kakor so lani svitli naš cesar obiskali tudi slovenske kraje na Koroškem, Goriškem 
in v Primorji, tako osrečijo letos Slovence s svojo preuzvišeno navzočnostjo na 
Štajerskem in Kranjskem. Dnevi so uže določeni in objavljeni. Povsod se toraj 
Slovenci zamorejo primerno i dostojno pripravljati. /…/ Za dostojno okinčanje 
štacije, bližnjih hiš, za zastave, za strelbo se pa mora vse o pravem času skrbeti. 
Tako pozdravljanje se naj priredi ob celej južnej železnici, koder se bodo cesar 
vozili.14

Po programu naj bi cesar 10. julija obiskal Gleichenberg, Radgono, Strass in Maribor, 
11. julija zjutraj s kočijo zapustil Rogaško Slatino in se odpeljal do Šmarja, kamor naj bi 
prispel približno ob 9. uri dopoldan. Po kratkem postanku bi pot nadaljeval do Sv. Jurija 
(Šentjur pri Celju), od koder bi se okrog 10. ure odpeljal z dvornim vlakom do Celja, kjer bi 
naredil kratek postanek, ob 12.30 pa nadaljeval vožnjo z vlakom proti Trbovljam. Med potjo 
so načrtovali še kratke postanke v Laškem, Rimskih Toplicah in Zidanem mostu. Prihod v 

9 »Šeststoletnica Habsburška,« 210.
10 Rozman, Melik in Repe, Zastave vihrajo, 10.
11 Zdovc, Ivančič Lebar, Iz hiše pisanih spominov, 21.
12 Ivančič Lebar, Župani naših Trbovelj, 23.
13 Zdovc, Ivančič Lebar, Iz hiše pisanih spominov, 22.
14 Desterniški, »Ljubljeni svitli naš cesar,« 145–146.
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Trbovlje je bil predviden ob 13.30.15 Kot zanimivost velja omeniti, da je v Mariboru cesar 
odkril spomenik admiralu Wilhelmu Tegetthofu, zmagovalcu pomorske bitke pri Visu, sicer 
pa rojenemu Mariborčanu. Ob tej priložnosti so slovenski časniki zapisali, da so si mariborski 
Nemci prizadevali prikazati Maribor kot popolnoma nemško mesto, kar pa se jim ni posrečilo. 
Slovenskih zastav, napisov ter »živio« klicev je bilo namreč zelo veliko. Podobno je bilo 
tudi v Celju, kjer tamkajšnjemu nemškemu prebivalstvu ni uspelo ustvariti vtisa, da je mesto 
izključno nemško.16 Praznovanja cesarjevega rojstnega dneva, godu in drugih jubilejev ter 
njegovi protokolarni nastopi in potovanja v posamezne dežele so bila politična dejanja in 
pomembna oblika promocije monarhije, ki jo je poosebljal cesar. Državljani so s sprejemi 
cesarja ali praznovanjem cesarjevih obletnic dokazovali svoja domoljubna čustva. Slovesni 
sprejemi cesarja Franca Jožefa I. med njegovimi obiski posameznih dežel so se skoraj vedno 
odvijali po podobnem scenariju, saj so bile vse formalne podrobnosti skrbno načrtovane in 
določene z dvornim ceremonialom. Ob prihodu so cesarja pred slavolokom sprejeli župan 
in mestni očetje, nato so ga pozdravili šolarji in člani društev. Cesarja so pozdravili tudi 
predstavniki civilnih, vojaških in verskih oblasti.17 Tudi priprave v Trbovljah so tako zajemale 
postavitev dveh slavolokov – enega poleg železniške postaje v Trbovljah in drugega pri 
rudniški bolnišnici, dekoracijo vseh hiš (rudniških in privatnih) ob okrajni cesti od železniške 
postaje do rudniške bolnišnice z zastavami, transparenti in belimi venci. Okrajni odbor Laško 
je moral poskrbeti za vse potrebno za vožnjo po okrajni cesti.18

Na železniški postaji je bil predviden pozdrav in krajši nagovor cesarja s strani upravnega 
sveta Trboveljske premogokopne družbe in občinskega odbora. Nato je sledil pozdrav 
duhovščine in ostalih morebitnih navzočih članov občinskega zastopništva, zatem pa se je 
cesar odpeljal po okrajni cesti do rudniške bolnišnice. Ob cesti so učenci pripravili špalir in 
učenka je cesarju pred obiskom bolnišnice izročila šopek. Sledil je obisk bolnišnice in sprejem 
pri rudniškem zdravniku in odboru Bratovske skladnice. Od tod je sledila vožnja do tako 
imenovane premogovne separacije, temu pa vzpon do dnevnega kopa I, kjer je stal paviljon. 
Obisk dnevnega kopa je bil zadnji ogled cesarja, kjer je bila predvidena razstrelitev gmote 
premoga. Po koncu ogleda dnevnega kopa pa spust do kočije in vožnja nazaj na železniško 
postajo. Za prevoz cesarja in spremljevalcev je bilo potrebnih 12 vozov (kočij), za vzdrževanje 
miru in reda pa 150 uniformiranih redarjev ter nekaj ljudi, ki so jih izbrali na občini. Pri 
sprejemu so morali imeti redarji pripeto oznako redar na levi strani zgornje gumbnice 
suknjiča.19 Kot bomo videli v nadaljevanju, se je cesarjev obisk izvajal v skladu z načrtom. 
Po urniku naj bi trajal celoten cesarjev obisk Trbovelj 1 uro in 30 minut. Na seji občinskega 
odbora Trbovlje 31. maja 1883 so sklenili, da bodo na dan cesarjevega obiska razdelili 200 
goldinarjev krajevnim revežem, v spomin na obisk cesarja pa bodo odprli spominsko knjigo 
ter prosili cesarja za podpis.20 Ob takih priložnostih so tudi deželni dostojanstveniki pogosto 
poklanjali zajetne vsote za različne ubožne sklade in ustanove, včasih pa so prirejali tudi kosila 

15 Zdovc, Ivančič Lebar, Iz hiše pisanih spominov, 21.
16 Rozman, Melik in Repe, Zastave vihrajo, 12.
17 Globočnik, »“Presvitli cesar so videli nas“,« 56.
18 Zdovc, Ivančič Lebar, Iz hiše pisanih spominov, 22.
19 Zdovc, Ivančič Lebar, Iz hiše pisanih spominov, 23.
20 Zdovc, Ivančič Lebar, Iz hiše pisanih spominov, 23.
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ali večerje za mestne reveže.21

Za zagotovitev reda in miru je organizacijski komite poskrbel za izvedbo vnaprej 
sprejetih varnostnih ukrepov, kot je bila določitev prostora za redarje, ki so morali nositi zeleno 
bel trak, določitev prostora za občane Trbovelj in ostale udeležence ter določitev prostora 
ob okrajni cesti za učence in učitelje. Zaradi varnosti je bila okrajna cesta med železniško 
postajo Trbovlje do gostilne Friebl zaprta za vozni promet med 12.00 in 15.30 , za pešce pa 
med 13.00 in 15.00. Tam, kjer je hodil cesar, je moralo biti čisto, dekoracija na stavbah pa 
enostavna. Če so razobesili zastave, so bile lahko samo v barvah monarhije (črna, rumena), 
barvah dvora (rdeča in bela) ali deželne barve (zelena, bela). Druge barve zastav niso bile 
dovoljene. Prepovedano je bilo tudi streljati z možnarji. Kot priporočilo gostilničarjem je bilo 
navedeno, da je potrebno tujce, ki so jim oddali prenočišče, prijaviti pri občinskem uradu 
Trbovlje na predpisanem prijavnem obrazcu. Ker je občina želela preprečiti morebitni trušč 
in ekscese, je občinski urad krčmarjem in gostilničarjem naročil, da v času cesarjevega obiska 
ne bo dovoljeno točenje alkoholnih pijač. Že alkoholizirane osebe pa naj bi krčmarji na lastno 
odgovornost zadržali v gostilni do odhoda cesarja iz Trbovelj.22

Potek cesarjevega obiska v Trbovljah
Cesarjev vlak je na železniško postajo Trbovlje prispel ob 14. uri in 5 minut.23 O 

okrašenosti železniške postaje je bilo zapisano sledeče:

Kolodvor kakor vsa okolica je krasno okinčana. Tik njega stoji krasen slavolok z 
zelenjem, z deželnimi grbi in znamenji rudarstva. Na visokih drogih vihrajo zastave 
belo-modro-rudeče, žolto-črne, belo-rudeče, na kolodvoru na meji kranjski pa tudi 
modro-žolte, frankfurtarce ni bilo nobene. Vlak postoji in iz tisoč grl se ne sliši 
druzega kot živijo-klici, kteri se ponavljajo ves pot, kajti povsod je stalo polno 
ljudstva živijo klicaje.24

Cesarja so na postaji pozdravili in sprejeli člani občinskega predstojništva in duhovščina. 
Prav tako se je zbrala velika množica ljudi. Pripomba, ki se omenja v Slovenskem gospodarju 
pravi, da ni bilo skladno s proceduro, ko je cesarja najprej pozdravil in nagovoril kranjski 
deželni predsednik baron Winkler, župan Logar pa je prišel na vrsto zadnji namesto prvi.25 
Po desetih minutah se je cesar odpeljal skozi Retje in Vode do rudniške bolnišnice. Stavbe 
omenjenih naselij so kazale lepo praznično dekoracijo, uniformirani rudarji pa so ob celotni 
poti na levi in desni strani naredili špalir v razdalji na 10 korakov.26 Preden je cesar prišel v 
Trbovlje, je namreč Trboveljska premogokopna družba v Plznu na Češkem naročila posebnega 
krojača, ki je prišel trboveljskim rudarjem izdelat uniforme.27 Pred rudniško bolnišnico so na 
obeh straneh ceste stali učenci iz štirih šol, in sicer Vode, Trbovlje, Hrastnik in Sv. Katarina. 
Skupno je bilo preko 1000 učencev in 15 učiteljev. Na sredini so naredile špalir belo oblečene 

21 Rozman, Melik in Repe, Zastave vihrajo, 13.
22 Zdovc, Ivančič Lebar, Iz hiše pisanih spominov, 24.
23 Zdovc, Ivančič Lebar, Iz hiše pisanih spominov, 24.
24 Rodošek, »Za poduk in kratek čas,« 302.
25 Rodošek, »Za poduk in kratek čas,« 302.
26 Zdovc, Ivančič Lebar, Iz hiše pisanih spominov, 24.
27 Orožen, Zgodovina Trbovelj, 521.
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in ovenčane deklice. Pred vhodom v bolnišnico je ena izmed deklic v imenu učencev cesarju 
izročila šopek rož.28 Po poročanju Slovenskega gospodarja je bila deklica, ki je podarila šopek 
cesarju, hči zdravnika dr. Prosenjaka,29 ki je cesarja tudi sprejel v rudniški bolnišnici in se mu 
zahvalil za podeljeno štipendijo za nadaljevanje študija.30

Po odhodu iz bolnišnice se je cesar pripeljal pred vhod na dnevni kop I ob 14. uri in 50 
minut. Na obeh straneh okrajne ceste so naredili špalir uniformirani rudarji, vzdolž celega 
pobočja pa prebivalci iz okolice. Po prihodu je cesar navzoče pozdravil s trojnim »Glückauf«.31 
Čeprav je bilo zapovedano, da naj rudarji vsepovsod pozdravljajo cesarja z »Glückauf«, se ni 
slišalo nič drugega kot »Živijo«.32 Cesarja je pričakala celotna uradniška zbornica (vodstvo 
Trboveljske premogokopne družbe). Višji rudarski komisar Riedl je pozdravil cesarja v 
imenu rudnika in rudarjev ter zaključil svoj govor s trojnim klicem »Hoch«, kateremu so se 
navdušujoče pridružili tudi vsi navzoči uradniki in prebivalci iz okolice. Rudarska godba je 
zaigrala ljudsko himno, nato je baron Peter Pirquet cesarju predstavil vodstvo Trboveljske 
premogokopne družbe in cesar je nagovoril nekaj navzočih mož.33 Temu je sledil vzpon do 
dnevnega kopa I. Cesarja sta spremljala višji rudarski svetnik Edmund Mojsisovics in direktor 
centralne uprave Ludvik Hertle, ostali uradniki Trboveljske premogokopne družbe pa so hodili 
nekaj korakov za cesarjem. Na tretji etaži se je cesarju prikazal prelep razgled na dnevni kop 
I, na katerem je delalo 700 delavcev. Tudi te je pozdravil s trojnim »Glückauf«, ki je močno 
odmeval. Po stopnicah se je cesar povzpel do šeste etaže, kjer je stal na z zelenjem okrašenim 
paviljonom. Tudi od tam se je cesar z občudovanjem razgledoval po okolici.34 Območje, kjer si 
je odkop premoga na prvem dnevnem kopu ogledal cesar Franc Jožef I. danes nosi ime Ajnzer, 
kar pomeni prvi ali ena. Ime se je ohranilo in je še danes v vsesplošni rabi kot lokacija glavnega 
vhoda v jamo Trbovlje. Ajnzer ni ime za jamo, ampak za območje, na katerem stojijo objekti 
jamskega obrata.35 Na dnevnih kopih so sicer delali le podnevi. Mislili so že, da bi dnevni kop 
I že opustili, vendar tega zaradi cesarjevega obiska niso naredili. V začetku so dnevni kopi 
dajali največji odstotek proizvodnje, pozneje pa je odstotek nazadoval, saj so leta 1883 dnevni 
kopi dali samo 43,57 %, jame pa 56,43 % premoga. Trboveljska premogokopna družba je 
ob dveh priložnostih pokazala svetu pomembnost svojih dnevnih kopov in moč masovnega 
razstreljevanja. Prvič, 21. septembra 1880, ko so rudniško področje obiskali udeleženci 
rudarskega in topilničarskega kongresa v Celju in drugič, ko so na podoben način presenetili 
cesarja.

Po prihodu na šesto etažo je cesar izdal dovoljenje za razstrelitev. Strelivo je bilo 
nameščeno v premogu na osmi etaži (90,7 kg dinamita), v talnini na deseti etaži (368,6 kg 
dinamita) in v krovnini na dvanajsti etaži (410,2 kg dinamita).36 Po znaku za izpraznitev 

28 Zdovc, Ivančič Lebar, Iz hiše pisanih spominov, 24.
29 Rodošek, »Za poduk in kratek čas,« 302.
30 Zdovc, Ivančič Lebar, Iz hiše pisanih spominov, 24.
31 Zdovc, Ivančič Lebar, Iz hiše pisanih spominov, 24.
32 Rodošek, »Za poduk in kratek čas,« 302.
33 Zdovc, Ivančič Lebar, Iz hiše pisanih spominov, 25.
34 Zdovc, Ivančič Lebar, Iz hiše pisanih spominov, 25.
35 Lenarčič, Trbovlje – po dolgem in počez, 22.
36 Zdovc, Ivančič Lebar, Iz hiše pisanih spominov, 25.
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dnevnega kopa s parno piščalko so se ljudje umaknili v eni minuti. S sprožitvijo razstreljevanja 
se je pojavilo ognjeno znamenje, v istem trenutku so vzdrhtela tla, sledil je zamolkel (top) 
grom in grebenski dvig premoga. Tako je bila razstrelitev številka ena končana. Uspešno sta 
bili dokončani tudi ostali dve razstrelitvi. Pri razstrelitvah ni bilo videti niti metanja kamenja 
niti dima, kar je kazalo na povsem pravilno tehnično izpeljavo zastavljene naloge. V paviljonu 
so se pri drugi in tretji razstrelitvi zaznali tresljaji.37 Monarh naj bi ob koncu grmenja začudeno 
vprašal spremljajočega paznika: »Kje pa je premog?«. Paznik mu je kratko odgovoril: 
»Veličanstvo, vse, kar je črno, je premog!«38 Po opravljeni razstrelitvi je direktor centralne 
uprave Ludvik Hertle prosil cesarja za podpis v spominsko knjigo, nato pa mu je ponudil 
kozarec šampanjca. Preden je cesar zapustil dnevni kop, je ostal v pogovoru z navzočimi 
povabljenci še pol ure. Pri spustu si je mimogrede ogledal piramido, zgrajeno iz 500 kosov 
premoga, na koncu pa izrazil veliko zadovoljstvo ter predsedniku upravnega sveta baronu 
Petru Pirquetu zaželel uspešno delo. Ob 15. uri in 55 minut popoldan se je cesar v spremstvu 
rudniških uradnikov od separacije odpeljal nazaj proti železniški postaji.39 Tam ga je pozdravila 
in sprejela deputacija iz Kranjske, in sicer kranjski deželni predsednik baron Andrej Winkler 
v spremstvu predsedniškega sekretarja okrajnega glavarja grofa Antona Pareja in litijskega 
okrajnega glavarja Grilla ter delegata kranjskega deželnega zbora dr. Ritterja. Cesar se je na 
koncu poslovil od navzočih, vlak pa je odpeljal preko Štajerske meje.40

Sklep
Na koncu prispevka lahko odgovorim na postavljeno raziskovalno vprašanje o vzroku 

obiska cesarja v Trbovljah. V začetku sedemdesetih let 19. stoletja je v habsburški monarhiji 
nastalo živahno obdobje ustanavljanja podjetij. Z rastjo industrije in premogovnikov so 
namreč nastala nova industrijska središča z vedno večjim številom delavcev, eno takšnih 
središč pa so bile med drugim tudi Trbovlje, ki so postale zanimive in znane tudi v oddaljenem 
Dunaju. V času obiska dežel ob 600. obletnici habsburške oblasti julija leta 1883, si je ravno 
zaradi tega trboveljski premogovnik ogledal sam presvetli cesar Franc Jožef I.41 Poleg tega je 
imel kult cesarja Franca Jožefa I v večnacionalni habsburški monarhiji povezovalno vlogo. 
Cesar je postopoma postal osrednji simbol monarhije, njegovi obiski posameznih dežel so 
imeli večstransko politično-propagandno nalogo. Kot sem že omenil v prispevku, je počastil 
šeststoletnico habsburške vladavine na Kranjskem in Štajerskem z obiskom obeh dežel ter 
na poti napravil okrog 10 postankov, med drugim tudi v Trbovljah, kjer je prisluhnil kratkim 
pozdravnim govorom županov, poslancev in duhovnikov v slovenskem in nemškem jeziku. 
Prizorišča sprejema cesarja so bila skrbno okrašena, ob poti, v mestih in trgih pa so se zbirale 
množice.42

Daniel L. Unowsky v svojem delu The Pomp and Politics of Patriotism: Imperial 
Celebrations in Habsburg Austria, 1848-1916 zapiše, kako so organizatorji uradnih državnih 
slovesnosti prilagodili tradicionalne habsburške simbole in ceremonialne oblike tako, da so 

37 Zdovc, Ivančič Lebar, Iz hiše pisanih spominov, 25–26.
38 Orožen, Zgodovina Trbovelj, 388.
39 Zdovc, Ivančič Lebar, Iz hiše pisanih spominov, 26.
40 Zdovc, Ivančič Lebar, Iz hiše pisanih spominov, 26.
41 Ivančič Lebar, Naše Trbovlje: od trga do mesta, 21.
42 Globočnik, »“Presvitli cesar so videli nas“,« 55.
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predstavili cesarja kot vezivo v tej večnacionalni državi. Državne slovesnosti niso hotele 
zatreti nacionalne identitete, ampak so namesto tega določile nacionalno identiteto kot sestaven 
element širše identifikacije s cesarjem in posledično skozi njega z »Avstrijo«.43 Za konec lahko 
navedem še besede, ki še dodatno potrjujejo kult cesarja Franca Jožefa I. Sir August Paget je 
leta 1893 v zadnji depeši, ki jo je odposlal kot predstavnik dvora iz Saint-Jamesa na Dunaju, 
poudaril: »Prav nič pretirana ni trditev, da je občutek lojalnosti in navezanosti na cesarja Franca 
Jožefa tisto, kar enotno povezuje različne dele tega razklanega in neskladnega cesarstva.«44
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»Spoznali so jih za bolne in zmožne zboljšanja«1

Odnos do hendikepiranih otrok v tisku na predvečer Velike vojne

Povzetek
Članek se osredotoča na pojmovanje hendikepiranosti pri otrocih v letih pred prvo 

svetovno vojno. Prikazuje različne diskurze, ki so se oblikovali in katerih rdeča nit je bila 
izključevanje domnevno manjvrednih preko vključevanja v posebne šole. Obravnavano 
obdobje je pomembno v luči sprememb, ki jih na polju hendikepa povzroči Velika vojna ter 
vznik evgenike v medvojnem obdobju.

Abstract
The article focuses on the concept of childhood disability in the years before the First 

World War. It shows the various emergent discourses, all of which advocated for the school 
segregation of the supposedly inferior. Researching this period is important in the light of 
changes caused by the Great War and the emergence of eugenics in the interwar period in the 
field of handicap.

Ključne besede: hendikep, stigmatizacija, klasificiranje, posebne šole.

***

Uvod
Pri analizi predvojnega tiska glede tematike hendikepiranih otrok se bom posluževal 

večinoma revije Popotnik: pedagoški in znanstven list, kot strokovne pedagoške revije ter 
strokovne revije Napredna misel: časopis za napredno kulturo. Obe reviji sta namreč posvečali, 
vsaj primerjalno gledano, zelo veliko pozornosti raznim vrstam hendikepiranih otrok. Odnos 
do otrok s hendikepom na predvečer prve svetovne vojne nam ponuja možnost vpogleda 
razmer pred dokončnim razvojem rehabilitacijskih institucij, ki so doživele razmah po koncu 
tega obdobja.2 Posebna pozornost pri analizi bo namenjena pedagoškim modelom kot tudi 
sami uporabi govorice o hendikepu ter njegovi klasifikaciji.

Imenovanja »nenormalnosti«
Članki, ki so predmet obravnave v pričujoči razpravi, ne uporabljajo izraza hendikep, 

čeprav se ravno na ta kasnejši izraz, če ga jemljemo v širšem smislu, cel čas nanašajo. Prav 
tako ni enotnega imenovanja, ki bi zajelo to, kar danes zajema izraz hendikep. Sam hendikep 
kot izraz in kot označevalec ima tudi lastno zgodovino. Lennard Davis opredeli sam pojem 
hendikepa kot konstrukt, ki legitimira »normalnost« in postavlja hendikep kot problem.3 
Pogosto se ga zabriše z uporabo medicinskega diskurza, kar se bo izkazalo tudi pri pričujoči 

1 »Skrb za duševno nerazvite otroke in pomožne šole,« 224.
2 Stiker, A History of Disability,, 121.
3 Davis, »Constructing Normalcy,« 3.
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analizi in je problematično, saj je »[h]endikep kulturni in družbeni konstrukt«.4 Jan Grue tako 
govori o hendikepu kot o teoretsko informiranemu konceptu, kar v njegovi analizi pomeni, 
da je vedno umeščen v nek kontekst, ki ga bistveno določa in prav iz tega izhaja potreba po 
teoretiziranju hendikepa kot koncepta.5

Tekom analize se je pojavila res široka paleta poimenovanj, ki so med seboj težko ločljiva, 
predvsem zaradi težnje po združevanju tako telesnih kot duševnih hendikepov.6 Izrazoslovje 
je na primer neenotno tudi pri najdaljšem in najbolj poglobljenem članku, na katerega sem 
naletel med analizo, saj se tudi v njem prepletata predvsem izraza »abnormalni otroci« ter 
»slaboumneži«, brez jasne definicije in distinkcije.7 Tudi sicer sta ta dva izraza prednjačila 
pred ostalimi in bosta zato tudi najbolj navzoča v nadaljevanju razprave. V takratni stroki je 
bil uveljavljen tudi izraz »kretenizem«, katerega je, na primer, profesor Jauregg, predstavil 
v referatu o kretenizmu na četrtem kongresu slaboumnih otrok.8 Profesor Jauregg je deloval 
tekom lastne poklicne poti na obeh psihiatričnih klinikah znotraj Univerze na Dunaju ter se 
posvečal kretenizmu že od leta 1884 dalje.9 Manj pogost izraz pri pregledanem gradivu je 
bil »duševno zaostalo dete«, ki ga recimo najdemo v zapisu o pomanjkanju pomožnih šol v 
Franciji.10 Podoben in bolj sodoben izraz »duševne bolezni« je tudi zelo redek in ga zasledimo 
v članku, ki poroča o prednostih eksperimentalne psihologije.11 Kot že omenjeno se ločnica 
med psihološkimi in fizičnimi hendikepi ne izraža vedno jasno, razen v primeru, ko gre za razna 
psihična stanja. Eno od redkih izjem predstavlja omemba »dece s telesnimi nedostanki«.12 
Za obiskovalce posebnih šol, v katere so bili uvrščeni učenci pod kopico ravnokar naštetih 
izrazov, so v večini primerov uporabljali izraz »gojenci«, kot recimo v kratki notici o številu 
pomožnih šol v Avstriji.13 Preko vpogleda v razna poimenovanja, ki so razne hendikepirance 
stigmatizirala kot manjvredne, se lahko približamo tudi uveljavljenim strukturam, ki jih 
najdemo v jeziku obdobja. Z različnimi poimenovanji hendikepiranih oseb se ukvarja tudi 
Darja Zaviršek, ki je zapisala: »Človek, ki uporablja govor, ki poškoduje, praviloma ponavlja 
in citira že obstoječi korpus znanja s tega področja.«14

Nov pedagoški model?
Sam pedagoški model, za katerega so se zavzemali misleci pedagogike, nam pove, kje so 

videli mesto hendikepiranih otrok. V Napredni misli tako najdemo kritiko avstrijske pedagoške 
šole, ki naj bi temeljila predvsem na sedenju in pasivnem sprejemanju snovi. V tej kritiki 
»statičnosti« pouka se avtor najprej opre na domnevni premajhen pretok krvi, ko zapiše, da bi 

4 Ellis, Disability and Popular Culture, 2.
5 Grue, Disability and Discourse Analysis, 27–28.
6 »Skrb za duševno nerazvite otroke in pomožne šole,« 225.
7 »Skrb za duševno nerazvite otroke in pomožne šole.«
8 »Četrti avstrijski kongres za oskrbo slaboumnih otrok,« 111.
9 Whitrow, »Julius Wagner-Jauregg (1857–1940),« 139–140.
10 »Duševno zaostalo dete,« 183.
11 Nečajev, »Novejši uspehi eksperimentalne psihologije,« 125.
12 »Vzorno šolsko poslopje za deco s telesnimi nedostanki,« 116–117.
13 »Pomožne šole v Avstriji,« 209.
14 Zaviršek, Hendikep kot kulturna travma, 97.
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se kri »[r]ada hitro pretakala v mladem telesu, pa se mora leno vlačiti po telesu, odrevenelem 
od sedenja«.15 Nato stopnjuje nasprotovanje sedenju s tem, da označi telo, ki sedi za bolno.16 
S tako označbo, tudi brez direktne navezave na hendikepirane otroke, nakaže, da zanje v 
»novi« pedagogiki, kot jo sam razume, ne bodo enaka izhodišča kot za »normalne«. To lahko 
še dodatno podkrepimo z naslednjim avtorjevim sklepanjem: »Ko se v telesu ustavi gibanje, 
ustavi se tudi življenje in čim manj se pusti telesu gibati, tem manj se mu pušča živeti.«17 
Pričujoči zapis ne izključuje pomembnosti gibanja za hendikepirane otroke, ne predvidi pa 
enakega izhodišča za njih. Zmožnost gibanja lahko umestimo kot eno izmed razlikovanj med 
ljudsko šolo za »normalne« učence ter posebnimi šolami za »abnormalno deco«, kot jo pogosto 
označujejo v virih. V virih sicer ni govora o tem, da se telesno gibanje kot tako izključuje pri 
hendikepiranih, zato nam ta zapis lahko služi kot eno izmed ponazoritev pomena telesa v 
vzgoji, ne pa toliko o samem izključevanju, ki bo predmet analize v nadaljevanju.

Posebne šole
Po ugotovitvi »patološkosti« otrok z raznimi hendikepi je sledila ločitev v posebne 

šole. Statistiko za posebne šole najdemo za dne 1. 1. 1913 v Popotniku. Zapis pravi, da »[j]
e bilo v Avstriji 92 pomožnih razredov s 1731 učenci; v 27 zavodih za slaboumne je bilo 
3000 gojencev.«18 Pri analizi pedagoških člankov predvojnega obdobja ne najdemo nobenih 
kritik ločitve, le razne hvalnice ter skrb za nadaljnjo širitev teh šol. Legitimacija je bila v 
spoznanju patološkosti, ki je odpirala pot k cilju »poboljšanja« teh posameznikov, ki bodo 
nato lahko postali družbeno koristni. Tako ni več dovolj klasificiranje hendikepiranih kot 
asocialnih, temveč »[m]oramo stremiti za tem, da vzgojimo vsakogar, torej tudi abnormalnega 
posameznika za vrednega člana človeške družbe«.19 Posebna »[š]ola ni samo vzgojevališče, 
ampak sanatorij, kjer je zdravilna procedura dvojna: zdravniška in pedagogična«.20

Enega izmed najbolj ostrih stališč »nerazvitih« otrok najdemo v članku »Skrb za duševno 
nerazvite otroke in pomožne šole« v Napredni misli. Avtor v članku ne govori le o patološkosti 
teh otrok, gre namreč še dlje in vzpostavi povezavo med duševno nerazvitostjo in nagnjenostjo 
h kriminalu ali z avtorjevimi besedami: »Mi imamo na stotine ljudi, ki jih narava ni obdarila 
z enakimi duševnimi darovi, kakor večino drugih; in ti so že v mladosti ovira ostali šolski 
mladini, pozneje pa pridejo v prisilne delavnice in ječe.«21 Kariere bodočih kriminalcev naj bi 
jim torej bile usojene. Direktno povezavo s kriminaliteto najdemo tudi v krajši notici o »Vzgoji 
mladih zločincev« na Norveškem, kjer se pod naslovom, ki nas asociira na vzgajanje tolp pod 
roko organiziranega kriminala, skriva poročilo o delovanju zavoda za mladino, ki je večinoma 
»slaboumna«.22 Srečamo torej bodisi tezo o prirojeni kriminalnosti pri »slaboumnih«, bodisi 
željo po tem, da je tudi »abnormalna deca« uporabna za družbo. Komu pa služi usmerjenost 

15 Loskot, »Ulehlove misli o šoli,« 67.
16 Loskot, »Ulehlove misli o šoli,« 67.
17 Loskot, »Ulehlove misli o šoli,« 70.
18 »Pomožne šole v Avstriji,« 209.
19 »Skrb za duševno nerazvite otroke in pomožne šole,« 224.
20 »Skrb za duševno nerazvite otroke in pomožne šole,« 225.
21 »Skrb za duševno nerazvite otroke in pomožne šole,« 221.
22 »Vzgoja mladih zločincev na Norveškem,« 83.
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te »uporabnosti«? Samim »gojencem« posebnih šol, kot so jim tudi pravili, ali državnim 
interesom?

Preden preidemo na analizo uporabnosti, ki naj bi jo jamčile posebne šole, je zanimivo 
tudi predstaviti zapise o razmerah v teh šolah. Žal v gradivu ni opisov izgleda šol na slovenskem 
območju, najdemo pa dva zanimiva zapisa, ki pričata na eni strani o idealu pomožne šole ter na 
drugi strani o zelo zanikrnih razmerah nekaterih pomožnih šol.

Kot ideal pomožne šole se izpostavi šola, ki je bila odprta na začetku leta 1914 v 
severnemu delu Londona, natančneje v Elthornsroadu. Med poukom so šolarji razdeljeni v 
štiri sobe, dve za 25 otrok ter 2 za 20, poleg tega pa imajo na voljo še delavnico s kapaciteto 
za 12 otrok. Poudarjena so velika okna v učilnicah, ki imajo tudi izhod na igrišče. Poleg tega 
imajo v stavbi tudi zdravniško sobo.23

Popolni kontrast temu idealu predstavlja zavod za slepce v češkem Brnu. Zgradba tega 
zavoda je, sodeč po poročilu, vlažna, mrzla in z zelo majhnimi prostori. Dodatno težavo 
predstavljajo še pomanjkljiva oblačila otrok, ki obiskujejo ta zavod, saj so pomanjkljivo 
oblečeni. Razsežnosti teh izrazito neugodnih razmer se odražajo tudi preko širitve nevarnih 
bolezni znotraj zavoda. Zapis nam podaja statistiko treh umrlih otrok v zadnjem tednu.24

Uporabnost
Tehtno vprašanje je, kako so si pisci predstavljali uporabnost oseb, ki jih je na četrtem 

avstrijskem kongresu za oskrbo slaboumnih otrok v svojem nagovoru načelnik krajevnega 
odbora Tomola označil za »mednarodno zlo«.25 Uporabnost se je skrivala v poceni delovni 
sili ter v širšem pogledu v discipliniranju tudi te »deviantne« družbene skupine. Glavni fokus 
izobraževanja na posebnih šolah tako postane delo. S praktičnim poukom, usmerjenim na 
praktične delovne zmožnosti, naj bi pomožne šole stremele k vzgajanju samostojnih otrok. 
Kot pravi zapis v članku o organizaciji pouka v pomožnih šolah: »Težišče pouka pomožne šole 
je torej v delavnici, na vrtu ali na polju.«26 Dana situacija nam torej prikazuje marginalizirano 
družbeno skupino, katere izobraževanje je usmerjeno v pridobitev delovne etike.

Podobnosti lahko vzpostavimo z zgodnje novoveškimi špitali, kamor so zapirali 
delomrzneže različnih »diagnoz« in jim vcepljali delovno etiko. Pomembno dejstvo je, da 
je vzdrževanje teh ustanov delalo zgubo in da oblasti to ni motilo.27 Če sledimo dalje analizi 
Geremeka, ki o teh špitalih pravi: »Njihov namen namreč ni bil vleči dobiček iz razpoložljive 
delovne sile, temveč izvajati program družbene in verske vzgoje ter naučiti siromake ljubiti delo 
in marljivost.«28 Trajnost te »prevzgoje« pri »abnormalni deci« se je ponekod postavljala pod 
vprašaj. Nedvomno so verjeli v velike spremembe pod pravilnim pedagoškim usposabljanjem, 
vendar ali bodo lahko »gojenci« nato samostojno postopali v življenju izven šole oziroma 
zavoda? V že prej omenjenem članku o organizaciji pomožnih šol najdemo negativen odgovor 
na to vprašanje. Potrebno bi bilo za njih skrbeti tudi po končani šoli in sicer: »Večji narodi so 
začeli raditega ustanovljati kolonije za te otroke, nadaljevalne pomožne šole, dalje skrbe zanje 

23 »Vzorno šolsko poslopje za deco s telesnimi nedostanki,« 116–117.
24 »Vzgoja v zavodih,« 116.
25 »Četrti avstrijski kongres za oskrbo slaboumnih otrok,« 109–110.
26 »Skrb za duševno nerazvite otroke in pomožne šole,«, 293.
27 Geremek, Usmiljenje in vislice, 252.
28 Geremek, Usmiljenje in vislice, 252.
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korporacije, društva in drugi organi, ko so zapustili pomožne šole.«29 V kolikor pogledamo 
odnos družbe do nekdanjih oskrbovancev psihiatričnih ustanov, posebnih zavodov ali pa 
kar nekdanjih zapornikov (če že takratni avtorji vzpostavljajo to vez) so skrbi nedvomno 
utemeljene. Vendar ustanove same producirajo to stigmo.

Mary Douglas med študijo ritualov najde sekularno različico rituala ravno v postopku 
označevanja nekega vedenja za nenavadnega po institucionalnem posredovanju. Veliko 
življenjskih praks »nenormalnih« postane deviantnih šele po diagnozi patološkosti s strani 
zdravnika.30 Vzporednico lahko torej potegnemo s tem, da postanejo vedenja »abnormalne 
dece« taka šele po napotitvi v posebno šolo, ki jih nedvomno zaznamuje in stigmatizira. Tezo 
lahko podkrepimo še z analizo Vita Flakerja, ki trdi, da igrajo (totalne) ustanove glavno vlogo 
pri vzpostavljanju »deviantnih karier«.31 Tako zapiše, da: »Iz nekoga, ki se je nenavadno vedel, 
nastane duševni bolnik, iz nekoga, ki je imel opraviti s kakšno stvarjo tat itn.«32 V nadaljevanju 
članka nam tudi sam avtor potrdi zapisano, ko trdi: »[s]laboumni, ki so okolici le objekt 
smešenja, surovosti in nasilja. Šele zdravniki, psihologi, fiziologi in pedagogi so preiskali njih 
duševno in telesno stanje; spoznali so jih za bolne in zmožne zboljšanja.«33 Pri sami vzgoji pa 
je praktičnost ves čas v osredju, saj je »ročnost pri delu […] temelj intelektualnega razvoja«.34

Praktičnost pa ne vsebuje le usmerjanje v obrtništvo ali poljsko delo, temveč postavlja 
razvoj telesa v ospredje kot najvažnejšo zahtevo. Za posebno slaboumne pa avtor predlaga 
daljše šolanje, oziroma spojitev z internatom, kjer lahko slaboumneži ostanejo tudi celo 
življenje.35

O organizaciji ustanov za »uporabnost« hendikepirancev v analiziranem gradivu ni 
bilo sledu, najdemo pa zanimiv krajši zapis o delovnih kolonijah za »slaboumneže« iz tujine. 
Navedeni so zgledi treh kolonij, katerih delovanje je površinsko opisano, brez kakšnih 
kritičnih razmislekov. Največ prostora je namenjeno koloniji na danskem otoku Livø. Kolonija 
»[s]e odlikuje po svoji naravni krasoti«,36 pravi zapis. Njen obseg je meril 350 hektarjev, 
ustanovljena je bila za »antisocialne slaboumneže«, navedeno je, da v njej biva 40 moških, ki 
se ukvarjajo s poljedelstvom, gozdarstvom in izdelovanjem opek.37 Navedeni zavod ni bil le 
produkt predvojnih razmer in je preživel tudi razne »delovne kolonije« druge svetovne vojne. 
Deloval je namreč kar 50 let in sicer med leti 1911 in 1961 in je bil skozi svoj čas delovanja 
namenjen izključno moškim, ki so bili diagnosticirani kot slaboumni.38 V nadaljevanju 
zapisa najdemo še omembo zavoda v kraju Sandbridge v Veliki Britaniji, ki je namenjen tako 
ženskam kot moškim in zavoda v Vratislavi oziroma Wrocławu na Poljskem, ki je namenjen 

29 »Skrb za duševno nerazvite otroke in pomožne šole,« 223.
30 Douglas, Čisto in nevarno, 149.
31 Flaker, Odpiranje norosti, 245–249.
32 Flaker, Odpiranje norosti, 246.
33 »Skrb za duševno nerazvite otroke in pomožne šole,« 224.
34 »Skrb za duševno nerazvite otroke in pomožne šole,« 224.
35 »Skrb za duševno nerazvite otroke in pomožne šole,« 224.
36 »Kolonije za slaboumne,« 57.
37 »Kolonije za slaboumne,« 57.
38 Kirkebæk, »The order of classification and the disorder of the human being,« 6.
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le moškim in kjer se je takrat nahajalo 40 gojencev.39 Delovne kolonije oziroma zavodi so 
torej pogosto postavljeni na podeželje, kjer se lahko gojenci udejstvujejo v poljedelstvu in 
sorodnih panogah. »Poljedelsko delo je sicer najzdravejše […]«40 poudarja članek v Napredni 
misli, ki sicer poudarja domnevne slabšalne vplive vaškega okolja, predvsem alkohol. Lahko 
pa sklepamo, da je nadzor osebja nad gojenci dovolj močan, da zajezi domnevno slabe vplive 
okolja.

Klasifikacija
V več člankih je neposredno ali posredno omenjena težnja po natančnejši klasifikaciji 

otrok. Glavna tarča klasifikacij so bili otroci, ki so se odmikali od povprečja. V pričujoči 
razpravi se osredotočamo na otroke, ki so bili tako ali drugače zaznamovani kot manj zmožni. 
Vseobsegajočo težnjo po klasifikaciji vseh otrok, ki se odmikajo od povprečja pa najdemo, 
čeprav le v par zelo kratkih omembah, tudi za otroke, ki so bili prepoznani kot nadarjeni. 
Potreba po ločitvi nadarjenih v posebne šole je recimo izražena s strani profesorja Petzolda iz 
Berlina, ki je nadarjene učence videl kot pravi zaklad vsakega naroda. V zapisu se ta težnja 
obravnava kot plod praktičnosti Nemcev.41

Najbolj neposredno zahtevo po klasifikaciji otrok poda zapis, ki opisuje razmerje med 
ljudsko in posebno šolo, kjer je zapisano: »Naj se izvede stroga klasifikacija mladine, ki 
je odločena za specijalne šole.«42 Za izvedbo te naloge avtor tega zapisa priporoča sestavo 
posebnih komisij, v katerih naj bodo poleg pedagoškega osebja ter staršev tudi predstavniki 
zdravniške stroke.43

Vzpostavljanje norm, ki temeljijo na »normalnosti«, je pogosto stvar statističnega 
povprečja in nas ne sme presenetiti. Kot opozarja Metka Mencin Čeplak je statistično 
postavljanje norm osnova, na kateri se je psihologija ločila od filozofije ter postala »uporabna« 
znanost v 19. stoletju.44

Preko take konstrukcije norm se zajema pod nadzor celotno populacijo in ta proces 
v nadaljevanju igra pomembno vlogo pri načinu samorazumevanja individuov. Ravno 
klasifikacija bo namreč »[v] družbi določala človekov subjektivni položaj«.45 V primeru naše 
analize so hendikepirani postavljeni v položaj patoloških oseb, ki jih je potrebno »popraviti«. 
Ravno s spoznanjem določene skupine kot izstopajoče in potrebne »popravljanja« se vrši 
funkcija discipliniranja. Dogaja se torej preplet zajetja celotne družbe za temelj statistične 
obdelave, nato se pridobljene norme aplicira na konkretne posameznike.46

Potrebno je opozoriti, da kljub obravnavi, ki meri na posameznika, gre za stremenje po 
kontroli celotnega prebivalstva ali z besedami Metke Mencin Čeplak: »[o]bjekt normalizacijskih 
strategij je sicer individuum, cilj, ki ga poskušajo doseči, pa ni le njegova/njena sreča, ampak 

39 »Kolonije za slaboumne,« 57.
40 »Skrb za duševno nerazvite otroke in pomožne šole,« 297.
41 »Šole za posebno nadarjeno deco,« 25.
42 »Razmerje med občno ljudsko šolo in specijalno šolo,« 20.
43 »Razmerje med občno ljudsko šolo in specijalno šolo,« 20.
44 Mencin Čeplak, »Nedolžnost znanstvenih »resnic«,« 54.
45 Zaviršek, Hendikep kot kulturna travma, 104.
46 Mencin Čeplak, »Nedolžnost znanstvenih »resnic«,« 54.



118

Oskar Opassi

tudi (ali predvsem) družbena »koristnost« in »uporabnost«.«47 Pri procesu klasifikacije se torej 
izvaja discipliniranje, kar pomeni, »[d]a lahko vsak trenutek nadzorujemo obnašanje vsakogar, 
ga ocenimo, ga sankcioniramo, izmerimo kvalitete ali zasluge«.48

Poleg krajših zapisov, večinoma abstraktne narave, glede težnje po klasifikaciji najdemo 
tudi opis klasifikacije, ki jo predlaga Henry Goddard. Predlagano lestvico je sam Goddard 
prevzel in rahlo preoblikoval od Alfreda Bineta. Preden analizirano povzetek klasifikacije, ki 
nam jo ponuja članek v Popotniku je smiselno nekaj besed nameniti avtorjema. Alfred Binet 
(1857–1911) je namreč na predlog francoskega ministrstva sestavil prvi test inteligentnosti, 
dvomil pa je v prirojenost inteligence in orodje testa inteligence sestavil v upanju na izenačevanje 
začetnih možnosti šolskih otrok.49 Henry Goddard (1866–1957) je test inteligentnosti prvi 
izvozil v Združene države Amerike, natančneje v zvezno državo Ohio leta 1910. Ob podpori 
zvezne države je širil veljavo testa, le da ga je on interpretiral v sklopu začetkov evgenike.50 V 
analiziranemu članku sicer ni govora o dedni zaznamovanosti, predstavljena klasifikacija naj 
bi bila le v pomoč pri vzgoji slaboumnežev.51

Po Goddardovi lestvici se lahko slaboumne razdeli v devet stopenj, ki so razporejene v 
tri kategorije slaboumnežev, kot deseto stopnjo pa navaja kategorijo »normalnega« otroka. 
Vsaka stopnja, ki ponazarja posebno pojavno obliko slaboumnežev je notranje razdeljena 
na tri dele. Na najnižji stopnji najdemo »idiotijo«, posamezniki v tej kategoriji se gibljejo 
med popolno odsotnostjo reagiranja do prepoznavanja hrane. Na sredini lestvice se nahaja 
kategorija »imbecilnosti«. Na tej stopnji se posameznik giblje med stopnjo inteligentnosti 
otroka od treh do pet let in sicer gre od osnovnega posnemanja do zmožnosti spomina treh 
števil ter poimenovanja predmetov. Na najvišji stopnji slaboumnosti najdemo »debile«, ki 
naj bi ustrezali otroku do devetega leta starosti pri srednji stopnji »debilnosti«, za najvišjo 
ni podatka. Ti posamezniki znajo tvoriti stavke, raven abstraktnosti je odvisna od njihove 
stopnje, poleg tega se uspejo spopadati z raznimi logičnimi nalogami postavljanja predmetov 
v razmerje in podobno.52

Avtor zapisa na koncu poudari, da je to le ena od možnih opcij klasifikacije, naj bi pa 
Goddard zatrjeval, da se preko preskusov da določiti »[…] inteligenca slaboumnih s skoro 
čudovito natančnostjo«.53

Zametki evgenike
Pri pregledu predvojnega časopisja je zaznati že posamezne omembe evgenike, ki pa 

še ne prednjači. Zlato dobo evgenike na Slovenskem namreč zasledimo nekaj let kasneje in 
sicer v obdobju med obema svetovnima vojnama.54 Pomembne znanilce kasnejšega vzpona 
evgenike pa poleg posameznih zapisov najdemo tudi pri vedno večjih težnjah po uporabnosti 

47 Mencin Čeplak, »Nedolžnost znanstvenih »resnic«,« 54.
48 Foucault, Nadzorovanje in kaznovanje: nastanek zapora, 160.
49 Mencin Čeplak, »Nedolžnost znanstvenih »resnic«,« 55.
50 Ryan, »Unnatural Selection,« 670.
51 »Klasifikacija slaboumnih,« 82.
52 »Klasifikacija slaboumnih,« 82.
53 »Klasifikacija slaboumnih,« 82.
54 Cergol Paradiž, Evgenika na Slovenskem, XI.



119

»Spoznali so jih za bolne in zmožne zboljšanja«

in klasificiranju »nenormalnih«, ki se medsebojno prepletata. Prav uporabnost teles preko 
klasifikacije je namreč pri evgeničnemu gibanju odigrala pomembno vlogo.55

Med zapisi ni enotnega stališča glede evgenike. V večjem delu zapisov sicer govorijo 
o »popravljanju« ljudi z raznoraznimi hendikepi, vendar je vsaj stališče do dednosti raznih 
»primanjkljajev« v večji meri omenjeno kot neustrezno. Glavni fokus je na ustanavljanju 
pomožnih šol ter izobraževanju vzgojiteljev za ustrezno vzgojo posameznikov z raznimi 
hendikepi. Seveda so tudi taki ukrepi lahko problematični, na kar smo opozorili v poglavju 
o uporabnosti in klasifikaciji, vendar je razlika z evgeničnimi prijemi zelo jasna, na kar bo 
pokazala analiza zapisov v tem poglavju.

Prvi znanilec je močno nasprotovanje alkoholu, ki se ga povezuje z dednostjo in v sklopu 
s takrat razširjeno teorijo progresivne degeneracije.56 V Popotniku zasledimo na primer zapis, 
ki razlaga pomen protialkoholnega pouka ter apelira tako na učiteljstvo kot na duhovništvo, naj 
se skupaj zoperstavijo proti alkoholu, ki ga avtor zapisa imenuje kuga.57

Bolj neposredne primere evgeničnih metod pa zasledimo drugje. Omenja se recimo 
raziskava že prej omenjenega Goddarda, ki vzpostavlja zaostanek v pridobivanju telesne mase 
ter rasti pri »slaboumnih« v primerjavi z »normalnimi« otroci. Ponovno razdeli »slaboumneže« 
v tri glavne kategorije in sicer med »idiote«, »imbecile« in »debile«. Po njegovih raziskavah 
naj bi namreč sledilo: »[v] rasti so idioti enaki normalnim otrokom do 9 let, imbecilni do 14, 
debilni pa samo do 17. leta«.58

Članek, ki najbolj neposredno nagovarja evgenične metode govori o higieni živčevja. Gre 
sicer za povzetek brošure o higieni živčevja, ki jo je napisal Auguste Châtelain, v članku pa do 
njegovih »teorij« ni prisotne nobene kritične distance, saj avtor zapisa pridružuje domnevnim 
ugotovitvam. Evgenična nagnjenja postanejo jasna že na začetku, ko se hvali napredek 
medicine, ki omogoča podaljševanje življenjske dobe, kar pa naj bi po Châtelainovemu mnenju 
imelo hud negativni učinek, saj po njegovih besedah »[p]ospešuje propadanje rase, ker se tudi 
slabejši ljudje ohranijo in celo množijo«.59

Za »propadanje« živčevja se v brošuri obtožuje moderni način življenja, ki naj bi bil preveč 
intenziven, njegovi škodljivi efekti pa naj bi se dedno prenašali. Glavni poudarek pri idealnem 
načinu življenja je na zmernosti. V mislih nima le zmernosti pri »napenjanju« možganov, 
temveč tudi pri fizičnih aktivnostih. Naporni športi naj bi namreč izrazito negativno vplivali 
na delo možganov, saj naj bi možganom odtegovali pritok krvi. Vzpostavi tudi vzporednico 
med igranjem nogometa in ocenami srednješolcev, saj naj bi učenci, ki prednjačijo pri igri 
nogometa imeli najslabše ocene. Na koncu zapisa poudari še ostro zavračanje alkohola in 
zatrjuje, da hčerke alkoholikov naj ne bi bile zmožne dojiti.60

Zaključek
Skozi nalogo smo lahko odkrili nekatere značilnosti predvojnega odnosa slovenskega 

tiska do hendikepiranih otrok. Prednjačil je nedvomno motiv ločevanja v posebne šole, ki je 

55 Cergol Paradiž, Evgenika na Slovenskem, VIII.
56 Studen, »Tudi če so trezni, niso angeli, pijani pa so zverine,« 96.
57 »Šolska higijena,« 402.
58 »O rasti in težini slaboumnih,« 59.
59 »Higijena živčevja,« 171.
60 »Higijena živčevja,« 171–172.
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praktično vseprisoten. Prav tako ni podanega niti enega kritičnega zapisa do pomožnih šol. 
Metodologija medikalizacije hendikepiranih, ki jo avtorji na široko podpirajo, ni čisto jasno 
začrtana. Prepoznavna je težnja po uporabnosti, ki se osredotoča na to, da bodo hendikepiranci 
dobili delovno mesto in bili v službi skupnega dobrega. Velikih razpredanj o tem, kaj si 
resnično želijo osebe, ki jih definirajo z raznoraznimi koncepti primanjkovanja, ni. Zanimivo 
je, da se večina avtorjev nanaša na dobrobit družbe, ne pa naroda, kar bi bilo bolj pričakovano 
na predvečer prve svetovne vojne. Potrebno je sicer poudariti, da je v Napredni misli, kot 
liberalnem glasilu sicer precej člankov z narodnostno tematiko, v povezavi s »slaboumneži« 
pa tega poudarka ni veliko, razen nekaterih evgeničnih diskurzov o propadanju narodnega 
telesa, ki sicer niso prevladujoči, kot že omenjeno. Odnos, ki nastaja do raznih skupin ljudi, ki 
naj bi bile potrebne »popravila«, lahko beremo kot anticipacijo evgenike, ki se v predvojnih 
letih ravno pripravlja na veliko popularnost, ki jo bo dosegla tekom medvojnega obdobja. 
Preko dane analize, ki je sicer le fragment splošnega odnosa do hendikepirancev v letih 
pred prvo svetovno vojno, lahko torej opazujemo določene procese, ki jih lahko jemljemo 
kot predzgodovino evgenike. V tem kontekstu so predvsem zanimive težnje po natančni 
klasifikaciji ter »uporabnosti«. Koliko so imeli avtorji zapisov v glavah razvoj lastnih mišljenj 
v evgenične vode je lahko le špekulacija, sploh zato, ker je velika večina zapisov nepodpisanih, 
v pomoč pa nam je lahko struktura izločanja.
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Kulturno-delavski klub Rusakova: med sovjetskim konstruktivizmom 
in racionalizmom

Povzetek
Članek obravnava moskovski kulturno-delavski klub Rusakova, ki ga je v 30. letih 20. 

stoletja zasnoval sovjetski arhitekt Konstantin Meljnikov v kontekstu življenjskega opusa 
arhitekta in sočasne arhitekturne dejavnosti. Osvetljuje tudi problematiko restavratorstva 
tovrstnega tipa zgradbe v sodobni Rusiji.

Abstract
The article deals with the Rusakov Workers’ Club, a club in Moscow designed in the 

30s of the 20th century by the Soviet architect Konstantin Melnikov, in the context of the 
architect’s other creations and the architectural planning of that time. It also sheds light on the 
problem of restoration of this type of buildings in modern Russia.

Ključne besede: Konstantin Meljnikov, delavski klub, konstruktivizem, racionalizem.

***

Uvod
Sovjetski arhitekt Konstantin Meljnikov na zahodu ni doživel odmevnosti Vladimirja 

Tatlina, Kazimirja Maleviča ali bratov Vesnin, ki se najpogosteje pojavljajo v pregledih o 
sovjetski avantgardi, čeprav za časa avantgarde Meljnikov na zahodu ni bil povsem nepoznan. 
Po njegovih načrtih so namreč celo zgradili paviljon Sovjetske zveze za svetovno razstavo 
v Parizu leta 1925; v francoski prestolnici je povrhu dobil naročilo za garažo, ki pa ni bila 
realizirana.1 Verjetno je manj poznan, ker ni bil predstavnik nobene določene avantgardne 
smeri in ker ni podpiral manifestov in skupinskega dela. Vsakič je želel zgraditi nekaj novega, 
ki se ni nanašalo na njegovo že zgrajeno delo – podreditev neki smeri bi ga zgolj oviralo. Svoje 
naročnike je presenečal z izvirnostjo in raznolikostjo, stavbe, narejene po njegovih načrtih, 
pa še sedaj, čeprav večinoma v razpadajočem stanju, delujejo moderno. V dvajsetih letih 
prejšnjega stoletja je bil izredno plodovit, s svojimi stvaritvami – delavskimi klubi in garažami 
– je veliko prispeval h gradnji nove sovjetske arhitekture ter s tem nove družbe.

V tridesetih letih so mu predstavniki nove stalinistične arhitekture začeli očitati 
formalizem, tako kot še drugim predstavnikom avantgarde. O Meljnikovu in njegovem delu se 
ni več govorilo, spomin nanj pa je v Sovjetski zvezi obudil šele umetnostni zgodovinar Selim 
Han-Magomedov v sedemdesetih in osemdesetih letih, sočasno pa je z monografijo Fredericka 
Starrja dobil priznanje še na zahodu.2 Po propadu Sovjetske zveze je zanimanje za Meljnikova 
na zahodu poraslo predvsem v boju za ohranjanje avantgardne kulturne dediščine v sovjetskem 
prostoru.3 Delavski klub Rusakova pa, ki je sicer doživel temeljito prenovo v zadnjih letih 

1 Mullagildin, Architecture of Konstantin Melnikov, 113.
2 Nanašam se na dela: Han-Magomedov, Konstantin Meljnikov; Starr, Menlikov. Solo Architect in a Mass Society.
3 Gl. npr. zbornik Heritage at Risk, ter Docomomov alarmni poziv k prenovi Meljnikove stanovanjske hiše, dostopno na: 
https://www.icomos.org/risk/2007/pdf/Soviet_Heritage_03_Resolution_Melnikov.pdf, [13. 5. 2018].
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zavoljo gledališča, ki v njem deluje, kljub svoji izvirni podobi v strokovni literaturi zadnjih let 
še ni doživel posebne obravnave.

Klub Rusakova – formalni opis, prvotna zasnova ter današnja podoba
Rusakov kulturni-delavski klub (sl. 1)4 so gradili med letoma 1927 in 1929, v času, ko se 

je sočasno gradilo več Meljnikovih klubov tako kot tudi njegova lastna hiša. Klub je posvečen 
sovjetskemu heroju Ivanu V. Rusakovu (1877–1921), članu revolucionarnega gibanja iz 20. 
let.5

Je samostoječa stavba, ki stoji na presečišču Stromynke in Babajevske ceste, v okrožju 
Sokoljniki v Moskvi, na manjši vzpetini, v regiji, kjer je bil Rusakov najbolj revolucionarno 
aktiven. Stromynka še zdaj predstavlja eno pomembnejših prometnih žil v Moskvi. Potrebno 
se je tudi zavedati, da je bil takrat ta predel Moskve bistveno manj pozidan, kot danes. Stavb 
okoli kluba praktično ni bilo, zato je višja lega zgolj podkrepila že tako izstopajočo zobčasto 
fasado kluba.

V tlorisu je stavba trikotnik, sestavljena iz klinastih izrastkov. Volumni prevzemajo 
kubične oblike. Stavbo sestavljajo pritličje, ki se za polovico spusti pod zemljo, ter dve 
nadstropji. V pritličju sta dva vhoda v stavbo, vsak je centriran na svoj vertikalno zastekljen 
pas med tremi konzolami, ki molijo iz stavbe v drugem nadstropju. Vhoda vodita v pritlične 
prostore, ki so bili prvotno namenjeni knjižnici, telovadnici (ali pa celo bazenu),6 pisarni, 
prostorom za skupinsko delo, ter prostoru za kajenje.7 V pritličju se med vhodoma nahaja 
tudi stopnišče, ki vodi v parter dvorane v prvem nadstropju. Prvo in drugo nadstropje skupaj 
sestavljata dvorano. Dvorano sestavlja šest enot – parter, dva prostora v prvem nadstropju in 
trije prostori v visečih konzolah v kapaciteti okoli 1200 oseb.

Na levi in desni strani reprezentativnega pročelja vodita v prvo nadstropje dve pod 
pravim kotom zalomljeni stopnišči, ki vodita do vhodov v tem nadstropju, za razliko od tistih 
dveh vhodov v pritličju, ki sta centrirana pod stranskima konzolama. Pod središčno konzolo 
reprezentativne fasade sta bila prvotno zastekljena tako pritličje kot prvo nadstropje; z 
vertikalnimi okni različnih velikosti in razmerij sta bili prvotno zastekljeni tudi stranski fasadi. 
Okna so po izgradnji kmalu zazidali, steklo so ponovno dodali ob zadnji restavraciji med 
letoma 2012 in 2015. V drugem nadstropju ima stavba tri navzven viseče konzole v obliki 
prizme, ki gledajo na Stromynko. Med konzolami se vleče vertikalni pas oken. Na konzolah 
so se prvotni napisi iz leve proti desne glasili: »Zveze sindikatov«, »Klub Rusakova – zveza 
občinskih delavcev« in »Šola komunizma«.8 Kasneje so napise odstranili,9 ob prenovi, ki se je 

4 Klub označujem z dvema oznakama (kulturni in delavski), ker se je v tovrstnih stavbah izvrševala tako kulturna kot 
propagandna dejavnost, večinoma za sindikate raznih vrst delavcev. V literaturi se včasih poudarja pridevnik »delavski« 
predvsem v odnosu do klubov iz 19. st., ki so bili namenjeni plemičem in meščanom in ne tovarniškim delavcem. Ker v 
tem članku obravnavam zgolj tip delavskih klubov, jih bom v nadaljevanju označevala zgolj kot »klube«.
5 Gl. npr. geslo »Ivan Vasiljevič Rusakov« v Veliki sovjetski enciklopediji.
6 Pasternak, Burevestnik Factory Club, 55–57.
7 10 rabočih klubov Moskvy, 73.
8 V originalu: «Проф-союзы», «Клуб Русакова – союз коммунальников» in «Школа коммунизма».
9 Nisem zasledila dokumentov ali razlag o odstranitvi teh napisov, kot tudi ne o nadaljnjem delovanju sindikata. Na 
fotografiji iz leta 1934 (sl. 2) so prvotni napisi še na konzolah, vendar so prekriti s komunistično zvezdo in propagandnimi 
plakati. Na sliki iz leta 1957 (sl. 3) so napisi odstranjeni in zamenjani z novimi, na sliki iz leta 1965 (sl. 4) pa so konzole 
brez vsakršnih napisov.
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zaključila marca 2015, pa so jih spet dodali. Reprezentativni del stavbe, ki gleda na Stromynko, 
ima železobetonsko strukturo, medtem ko trikotni zaključek stavbe, ki gleda na Babajevsko 
cesto, pa je opečnat. Prostori trikotnega zaključka so v prvem in drugem nadstropju ločeni od 
dvorane, v pritličju pa od drugih prostorov.

Klubi in gradnja nove družbe
Predhodniki delavskih klubov so bili ljudski domovi, ki so se začeli razvijati konec 19. 

stoletja in so bili namenjeni izobraževanju in druženju delavcev. Po revoluciji leta 1905 so se 
v delavskih naseljih aktivno začele ustanavljati družbe za pedagoško in kulturno dejavnost, 
po oktobrski revoluciji 1917 pa se je začelo množično ustanavljati klube Proletkulta in 
Komunistične partije, nekoliko kasneje tudi sindikatov in podjetij.10 V medijih in debatah se je 
na veliko govorilo o tem, kako bi klubi morali izoblikovati novo družbo: Komunistična partija 
si je klube predstavljala kot agitatorske centre, Prolekult – organizacija, ki je skrbela za rast 
proletarske kulture in je v tistem času med drugim spodbujala avantgardno umetnost – pa je 
po drugi strani spodbujala kulturno vzgajanje. Konfliktu je sledil boj za objekte, delavce in 
finančna sredstva.11

Sprva so za takšne klube porabili starejše zgradbe, kot so dvorci, vile, ali cerkve, v sredini 
dvajsetih let pa se je začela intenzivnejša novogradnja.12 Poslanstvo arhitektov je bilo uveljaviti 
tip stavbe, ki bi sodobno družbo odsevala tako, kot so gledališča odsevala družbo 19. stoletja.13 
Klubi podjetij in sindikatov so razcvet v gradnji doživeli šele v drugi polovici dvajsetih let 
po smrti Vladimirja Lenina, saj je prej slednji želel, da se klube gradi zgolj za delavce.14 V 
dvajsetih letih ne smemo pozabiti na Leninovo novo ekonomsko politiko, ki je omogočila 
razvoj manjšim podjetjem in celo vabila tuje investitorje.15 Med drugim je vplivala tudi na 
zasnovo klubov – dvorane klubov so se namreč spreminjale v kino dvorane in gledališča za 
komercialno rabo, načrtovalo se je kavarne in bare, kar še nekaj let prej (kot tudi kasneje) 
v puritanski ideologiji Komunistične partije sploh ne bi prišlo v poštev.16 Obdobje nove 
ekonomske politike je vplivalo tudi na Meljnikove zasnove klubov. V svojih spominih slednji 
namreč večkrat omenja, kako si je v svojih arhitekturah domišljal restavracije in kavarne.17

Drugi klubi Menljikova
Leta 1926 je Moskovski mestni svet združenja sindikatov določil, da se 10 % sredstev 

iz sklada za kulturo nameni gradnji novih klubov. Klube so želeli graditi kakor hitro je bilo 
mogoče, zato se tudi ni razpisovalo natečajev. Sindikati so se raje obrnili na določenega 
arhitekta, med drugimi tudi na Meljnikova.18 Na račun odsotnosti natečajev je kvaliteta 

10 Han-Magomedov, Arhitektura sovetskogo avantgarda. Kniga 2.
11 Han-Magomedov, Arhitektura sovetskogo avantgarda.
12 Han-Magomedov, Konstantin Melnikov, 118–120.
13 10 rabočih klubov Moskvy, 73.
14 Han-Magomedov, Arhitektura sovetskogo avantgarda. Kniga 2.
15 Gl. npr. Lenin, Nova ekonomska politika.
16 Siegelbaum, »The Shaping of Soviet Worker‘s Leisure: Worker‘s Clubs and Palaces of Culture in the 1930s,« 79–80.
17 Na primer ravno pri klubu Rusakova: Mullagildin, Architecture of Konstantin Melnikov, 46.
18 Han-Magomedov, Konstantin Melnikov, 121.
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gradnje v glavnem upadla, bilo pa je nekaj izvirnih stavb, v večini Meljnikove. Ta je v letih 
1927 in 1928 izrisal vsega sedem klubov, od katerih se jih je realiziralo šest: pet v Moskvi in 
eden v okolici Moskve.19 Zaradi tako nenadne gradnje novih klubov tudi še ni preteklo dovolj 
časa, da bi se uveljavil nek tip stavbe, primeren za takšne ustanove; težnjo po utemeljitvi tipa 
delavskega kluba se zasledi šele v začetku 30. let.20 Meljnikovu je neopredeljenost arhitekture 
kluba tako godila, da se je kratko obdobje dveh, treh let v literaturi začelo opredeljevati kot 
zlato dobo arhitektovega udejstvovanja.21

Prva dva projekta je zasnoval za Združenje občinskih delavcev. Prvi projekt je bil 
nerealiziran klub Zujeva (sl. 5), načrtovan kot preplet petih krogov, med katere je nameraval 
postaviti premične krožne stene, ki bi lahko veliko dvorano pregradile v manjše prostore,22 
drugi pa izrazito kubični in ostrokotni klub Rusakova. Sledila so štiri naročila Združenja 
kemikov, med njimi klub tovarne Kavčuk (sl. 6), ki deluje kot sinteza krožnih form Zujevega 
kluba in trikotne zasnove Rusakovega kluba, kot osnovo pa je preprosto vzel četrtino kroga. S 
klubom Rusakova lahko potegnemo več vzporednic: vertikalni pasovi oken, reprezentativno 
stopnišče, ki se povzdigne v prvo nadstropje. Namesto premičnih pregrad pa je zasnoval sistem 
premikajočih se tal, s čimer bi lahko reguliral število sedežev, dvorano pa lahko spremenil v 
prostorno telovadnico.23

Za Združenje kemikov je zasnoval še klub tovarne Svoboda (sl. 7), ki je v primerjavi z 
drugimi klubi izrazito bolj pravokotne oblike,24 ter po prostornini svoj najmanjši – Frunzev 
klub (sl. 8). Združenje usnjarjev je Meljnikovu naročilo načrt za klub tovarne Burevestnik (sl. 
9), sestavljen iz dinamičnega cilindra ter statičnega kubusa, ki se klubu Rusakova približa z 
idejo prebarvanega reprezentativnega pročelja ter zgolj opečnatega pročelja na notranji strani 
dvorišča. V predmestju Moskve je Meljnikov zasnoval klub še za delavce tovarne porcelana 
(sl. 10). Slednje se v trikotni zasnovi in predvsem v notranjem delu precej približa zasnovi 
kluba Rusakova z visečimi konzolami, ki predstavljajo balkone, le da je tu balkon eden in je 
zasnovan kot krog.

Pri Meljnikovih klubih lahko opazimo uporabo osnovnih geometrijskih teles ter likov, 
ki pa v različnih kombinacijah ustvarjajo izredno raznolike stvaritve. V enem izmed osnovnih 
elementov delavskih klubov, dvoranah, je iskal različne rešitve za razporeditve sedežev v 
prostoru. Balkone je ustvarjal kot konzole (klub Rusakova) ali kot cilindre (Zujev klub, klub 
tovarne porcelana), včasih pa je za razporeditev sedežev izkoristil zgolj stopničasto strukturo 
(Frunzev klub). Pri vseh klubih opazimo vertikalne pasove oken, ki se odražajo še v drugih 
Meljnikovih delih, na primer v lesenem paviljonu Mahorka, postavljen v Moskvi leta 1923, 
pisarni tržnice Novo-Suharevska v Moskvi iz leta 1926, v lesenem paviljonu Sovjetske zveze v 
Parizu iz leta 1925, v garaži na cesti Novo-Rjazansk v Moskvi iz leta 1929 ter garaži Inturista 

19 Han-Magomedov, Konstantin Melnikov, 121.
20 10 rabočih klubov Moskvy, 93–95.
21 Han-Magomedov, Konstantin Melnikov, 121.
22 Mullagildin, Architecture of Konstantin Melnikov, 34–35. Klub Zujeva na Lesnoji cesti danes stoji, vendar v izveden 
po načrtih arhitekta Ilja Golosova.
23 Mullagildin, Architecture of Konstantin Melnikov, 52–53.
24 Prvotno je Meljnikov imel v mislih v središčnem delu stavbe postaviti ležeči cilinder, ki bi ga podpirala dva masivnejša 
bloka ob straneh. Vizualno bi razgibal stavbo ter imel tudi funkcionalno vrednost, toda tega naročniki niso sprejeli. 
Mullagildin, Architecture of Konstantin Melnikov, 56–57.
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v Moskvi iz leta 1936 (sl. 11). Pročelje slednje odraža zanimanje Meljnikova za preplet 
krožnih in pravokotnih oblik – ta preplet je prepoznaven tudi pri klubu tovarne Kavčuk in 
klubu tovarne Burevestnik, opazen pa je še pri njegovem nerealiziranem gledališču MOSPS. 
Preigravanje krožnih oblik v njegovem opusu doseže višek v njegovi stanovanjski cilindrasti 
hiši (sl. 12), ki po tlorisu spominja na skrčeno različico kluba Zujeva, novost v njegovem opusu 
pa predstavljajo šesterokotna okna. Osnutki za spomenik Krištofu Kolumbu pa predstavljajo 
pravo študijo spiral (sl. 13).

Klubi so bile večnamenske javne stavbe, ki so bile namenjene tako propagandi, kulturni 
vzgoji, kot tudi sprostitvi, druženju in športni dejavnosti. Meljnikov je raznolikost dejavnosti v 
svojih klubih (vsaj v zasnovi) združil s premičnimi stenami, ki so ustvarjale več funkcionalnosti 
prostorov, a hkrati dopuščale združitev vseh delujočih za kakšno skupno prireditev. Leta 1929 
je v intervjuju za revijo Rabis pojasnil, zakaj uporablja toliko premičnih sten:

Pri snovanju stavb za klube imam ta princip, da mora biti vse, kar se v klubih 
dogaja, na očeh množic, povsem odkrito, ne v zaprtih škatlicah, ki stojijo ena za 
drugo na hodniku. Ta princip dosegam s sistemi dvoran, ki se lahko izključijo, 
priključijo in združijo.25

Premične stene je zasnoval tako pri klubu Rusakova, kot tudi pri klubu Zujeva, pri klubu 
tovarne Kavčuk pa je celo zasnoval premična tla balkonov, da se je lahko spreminjalo število 
nadstropij in s tem prostornin za sedeže. V prvotno elipsasto zasnovanem stavbnem telesu 
kluba tovarne Svoboda je s premično steno po sredini želel ustvariti dva prostora, primerna za 
vzporedna kino in gledališče. Tudi pri klubu tovarne Burevestnik bi se premične stene dvorane 
lahko odprle v športno dvorano in bazen.26 Vendar se ideje premičnih sten v izvedbi niso tako 
dobro obnesle. Večinoma so ostale zgolj v zasnovi, tam, kjer so jih zgradili, pa so jih kmalu 
umaknili. Meljnikov je v spominih sam obžaloval, da v času gradnje klubov tehnologija še ni 
bila tako razvita, da bi se lahko njegova strast do premičnih sten lahko resnično udejanjila.27

Za njegove klube (klub Rusakova, klub tovarne Svoboda, klub tovarne Kavčuk) so 
značilna monumentalna stopnišča, ki vodijo v prvo nadstropje na balkon, saj je želel kolikor 
je bilo mogoče zmanjšati število notranjih hodnikov in stopnišč. Po pravilih bi morale stavbe 
vsebovati masivna protipožarna stopnišča, vendar se jih je Meljnikov znebil tako, da je z 
balkoni v prvem nadstropju omogočil ljudem takojšnjo evakuacijo.28

Raznolika Meljnikova produkcija klubov je osupljala naročnike, že v začetku tridesetih let 
pa je postala deležna ostre kritike, tako individualnosti, ekspresionizma, kot tudi buržoaznega 
tujstva. Kot primer lahko omenimo analizo kluba Rusakova v zborniku 10 rabočih klubov 
Moskvy, kjer ga avtor prispevka M. A. Iljin označi kot anti-primer, kako bi morali graditi 
klube za delavce. Pokritiziral je razporeditev sob, neučinkovitost sistema premičnih pregrad 
in akustiko. Prihodnost tega kluba je na račun predimenzionirane dvorane videl zgolj v kinu 
ali gledališču. Iljin je tudi pisal o ekspresionističnih elementih v arhitekturi kluba, pri tem pa 

25 «При проектировании мною зданий для клубов я проводил тот основной принцип, что вся работа клуба 
должна проходить на глазах масс, совершенно открыто, а не в закрытых коробках-комнатах, базирующихся на ряд 
коридоров. Этого я достигаю устройством системы зал — и почти только зал — которые могут переключаться, 
выключаться, объединяться и т. п.» (prevod avtoričin), Han-Magomedov, Konstantin Melnikov, 131.
26 Mullagildin, Architecture of Konstantin Melnikov, 60.
27 Mullagildin, Architecture of Konstantin Melnikov, 60.
28 Han-Magomedov, Konstantin Melnikov, 138.
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ekspresionizem označil kot anarhistično in buržoazno smer. Meljnikova je poleg tega obsodil 
formalizma, ki ni primerna za klube – slednji bi namreč potrebovali ideologijo proletariata.29 V 
istem pregledu drugi avtorji opisujejo še tri Meljnikove klube: klub tovarne Svoboda, Frunzev 
klub ter klub tovarne Burevestnik. Vsem Meljnikovim klubom očitajo predimenzioniranost 
dvorane na račun ostalih prostorov.30

Umetniške smeri za časa Meljnikova in primerjava del
Meljnikovo arhitekturo težko umestimo v kakšno smer, saj se je smerem in gibanjem 

izogibal. Za razliko od drugih sodobnikov arhitektov, kot Ilja Golosov, Aleksander Vesnin ali 
pa Ivan Fomin, ki so za lažjo preglednost lastnih del v pomoč študentom svoja dela razdelili v 
faze in obdobja, on svojih del ni nikoli klasificiral.31 Prav tako ni zapustil kakšnih teoretskih 
del. Po citiranjih njegovih spominov ter pogovorov s Han-Magomedovim je sicer opazno, da 
je imel nek pogled na pristop do snovanja arhitekture, toda da njegova »teorija« ne more biti 
ujeta v manifest ali točke. Trdil je namreč, da želi vsakič ustvariti nekaj novega, sodelovanje v 
nekem gibanju bi tako zgolj oviralo njegovo ustvarjalnost.32

Njegovi projekti so bili nenavadni celo za čas 20. let, v katerih je deloval, njegove rešitve 
so bile nepričakovane. Še največkrat ga zahodni strokovnjaki umeščajo med konstruktiviste, 
kar pa je zgrešeno, saj se ni se strinjal z konstruktivistično teorijo OSA (Organizacija sodobnih 
arhitektov). Meljnikov namreč ni maral skupinskega dela ter metodološkega pristopa 
konstruktivistov, ki je želela preoblikovati okolje na tak način, da bi odražal socialistični 
kapitalistični režim. Bližje je bil racionalistom, ki so delovali v združenju ASNOVA (Združenje 
novih arhitektov). Slednji so za razliko od konstruktivistov želeli združiti arhitekturo z drugimi 
vrstami umetnosti, predvsem s slikarstvom in kiparstvom, pri tem pa stremeli k jasnosti in 
lahkosti percepcije oblik, harmonije elementov in ekonomičnosti psihofizične energije človeka 
pri opazovanju stavbe.33

Odstopanje Meljnikovih stavb od avantgardnih gibanj je najbolj nazorno vidno na primerih. 
Med predstavniki konstruktivizma lahko vzamemo dela treh bratov Vesnin – Leonida, Viktorja 
in Aleksandra. Bratje so aktivno sodelovali tudi zunaj Moskve, v prestolnici pa so načrtovali 
znano veleblagovnico Mastorg (1927–29, sl. 14), sestavljeno iz enovitega prestekljenega 
trapezoidnega kubusa, utesnjena sredi opečnatih hiš. Skupaj so poleg tega zasnovali še klub 
za družbo carističnih političnih zapornikov (1931–34, sl. 15), ki je sestavljena iz popolnoma 
izčiščenega kubusa, stavbne gmote pa se izraščajo iz tal. Stavba je ostala nedokončana zavoljo 
Stalinovih čistk.34

Tudi Ginzburg, eden vodilnih predstavnikov konstruktivistov, je aktivno deloval kot 

29 10 rabočih klubov Moskvy, 73–77. V klubu Rusakova je v resnici deloval kino (Han-Magomedov, Konstantin 
Melnikov), sedaj pa je v njem gledališče.
30 10 rabočih klubov Moskvy, 73–77.
31 Han-Magomedov, Konstantin Melnikov, 19–20.
32 Mullagildin, Architecture of Konstantin Melnikov, 9. Gl. monografijo Han-Magomedova, kjer se ves tekst prepleta s 
spomini in pogovori z Meljnikovim.
33 Kopp, Constructivist Architecture in the USSR, 22–27, 124, 127–128; Brumfield, A History of Russian Architecture, 
468, 469; Papadakis, The Avant-Garde Russian Architecture in the Twenties, 13–15. Najverjetneje je k enačenju smeri 
pripomogla še politika tridesetih let, ko so tako OSA in ASNOVA po vzponu neoklasicizma in stalinistične arhitekture v 
tridesetih letih kar povprek obtoževali formalizma. Mullagildin, Architecture of Konstantin Melnikov, 9.
34 Brumfield, A History of Russian Architecture, 476–478.
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arhitekt in veliko prispeval k razvoju novih konceptov stanovanjske gradnje.35 Znan je tudi kot 
arhitekt stavbe Narkomfina (Ljudski komisariat za finance, 1928–32, sl. 16). Kubičnost stavbe 
in razdelitev na majhne celice lepo kažejo razliko z dinamiko Meljnikovih klubov in njihovo 
predimenzioniranostjo dvorane.

Ideje racionalistov so se realizirale veliko redkeje, večina jih je ostala na ravni skic, 
načrtov in maket. Vzemimo na primer načrte Krinskega za eksperimentalni projekt nebotičnika 
iz začetka dvajsetih let (sl. 17).36 Stolpnica bi bila bolj razgibana od del Vesninov. Krinski se 
je poigraval z različnimi oblikami in smermi oken, kubus je razčlenjen in čeprav se proti 
vrhu oži, je po načinu razgibanosti modulov bližje razgibanosti elementov Rusakovega 
delavskega kluba. Različno percepcijo prostora v različnih smereh lahko še najbolj opazimo 
na natečajih, kjer se načrtuje več različnih stavb, toda vse z istim namenom, na isti lokaciji, 
saj so v skicah najbolj vidne zastopane ideje, ki se velikokrat zaradi tehničnih in inženirskih 
omejitev niso mogle izpeljati – spomnimo se zgolj na Meljnikove premične stene. V primeru 
natečaja za stavbo komisariata za težko industrijo – Narkomtjažprom – lahko primerjamo načrt 
Meljnikova in bratov Vesnin.37 Načrt bratov Vesnin (sl. 18) je statičen, sicer prevotljen, ter 
popolnoma presvetljen. Tudi Meljnikova zgradba (sl. 19) je presvetljena, a daje hkrati občutek 
masivnosti in prevotljenosti.

Usoda avantgardne arhitekture, akcije za prenovo in varovanje
Do prve represije avantgardističnih gibanj je prišlo leta 1932 z dekretom o preoblikovanju 

umetniških združenj.38 Avantgardna arhitektura je postala zgled za arhitekturo, kakršne se ne 
sme graditi, ter tako hitro padla v pozabo.39

Odpor do avantgardne arhitekture se je namreč pojavil že ob njihovi gradnji, saj so 
arhitekturo iz betona in stekla dojemali kot »ameriško«.40 Odpor je navzoč še danes, kar vpliva 
tudi na njeno propadanje ali pa neprimerno prenovo. Rusom je namreč težko sprejeti arhitekturo 
dvajsetih let kot del kulturne dediščine, ki bi jo varovali kot plemiške palače in srednjeveške 
cerkve. Predvsem v Moskvi, srčiki avantgarde v dvajsetih letih, se je težnja po »historičnem 
mestu« izrazila v hitri prenovi in izgradnji med Sovjetsko zvezo porušenih cerkva, medtem 
ko so avantgardna dela podrli, jim z intenzivno okoliško gradnjo uničili temelje (kar se je 
pripetilo Meljnikovi hiši) ali pa nekaj metrov proč postavili novo cesto (kakor je usoda zadela 
Ginzburgov Narkomfin).41 Tudi Meljnikovi klubi so začeli propadati ter po razpadu Sovjetske 
zveze začeli pridobivati najrazličnejše funkcije – od fitnesa, rokoborskega ringa, pa vse do 
nočnih klubov.42

35 Brumfield, A History of Russian Architecture, 474.
36 Han-Magomedov, Arhitektura sovetskogo avantgarda. Kniga 1, 288.
37 Cooke, Architectural Drawings of the Russian Avant-Garde, 42–43, 116–119.
38 Han-Magomedov, Arhitektura sovetskogo avantgarda. Kniga 1, 646–649.
39 Han-Magomedov, Konstantin Melnikov, 15; Kopp, Constructivist Architecture in the USSR, 6; 154–157.
40 Ravno Meljnikov ni bil najbolj navdušen nad uporabo izključno novih materialov. V svoje stavbe je pogosto vključeval 
opeko in les, kar je opazno tudi pri klubu Rusakova. Zalivako, »2000–2006: Monitoring Moscow‘s Avant-Garde 
Architecture«, 139, 141.
41 Zalivako, »2000–2006: Monitoring Moscow‘s Avant-Garde Architecture«, 63–70.
42 Gl. zbornik Heritage at Risk, 55–57, 73–74, 178, 151–153.
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V klubu Rusakova je za časa Sovjetske zveze nekaj časa deloval kino.43 V devetdesetih 
letih je bil podarjen direktorju gledališča Romana Viktjuka, vendar zaradi razpadajočega stanja 
ni deloval skoraj dvajset let; uporabljali naj bi ga zgolj za vaje.44 Leta 1998 in 2000 je pristal 
na seznamu fundacije World Monuments Found,45 leta 2012 pa so začeli s temeljito prenovo, ki 
jo je financirala moskovska občina, in jo zaključili marca 2015. Gledališče je v klubu zaživelo 
jeseni istega leta ob začetku nove sezone.46

Zaključek
Pri raziskovanju kluba Rusakova sem naletela na kar nekaj omejitev. O Meljnikovu 

samem sem imela dostopa do bistveno manj literature kot pa o predstavnikih konstruktivizma 
in racionalizma. Glede na predelano literaturo pa se mi zdi, da bi bilo v nadaljnjem zanimivo 
raziskati pomen dinamike v Meljnikovih delih, kot tudi skicah. Premične stene, kot tudi 
občutek nestanovitnosti,47 se pojavljajo v več njegovih delih. Poraja se vprašanje, kaj mu 
je ta premičnost pomenila – zgolj funkcionalnost ali še kaj drugega? Dinamika se namreč v 
njegovih delih in skicah ne poraja v zgolj inženirskih dosežkih premičnih sten, temveč tudi v 
vizualni percepciji, kot nam to kažejo risbe za spomenik Krištofu Kolumbu.

V literaturi sem prav tako zasledila podatek, da je Meljnikov tradicionalne gradbene 
materiale zavestno združeval s sodobnimi, a nikjer nisem opazila, da bi se pomenu materiala 
pri Meljnikovi gradnji kaj posebno posvetili.

Zadnja leta se je veliko pisalo o njegovi hiši, ostala dela, ki so prav tako izredno 
inovativna, pa so ostala na stranskem tiru. Zato menim, da so Meljnikova ustvarjalnost in tako 
realizirana, kot tudi zgolj zamišljena dela, še zlata jama za raziskovalce sovjetske avantgarde.
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Ženske demonstracije v Trbovljah proti bedi in izkoriščanju leta 1933

Povzetek
Članek govori o ženskih demonstracijah v Trbovljah, ki so potekale od 30. junija do 6. 

julija 1933. Demonstracije niso bile usmerjene v pridobitev političnih pravic žensk, ampak 
za izboljšanje splošnih življenjskih razmer rudarskih družin. Organizatorke stavke so bile 
članice Zveze delavskih žena in deklet v navezi s Komunistično partijo Jugoslavije. Ženske 
so kot skrbnice družine že zaradi otrok čutile večja bremena velike gospodarske krize in ker 
niso bile zaposlene, so bile varnejše pred represalijami Trboveljske premogokopne družbe. 
Demonstracije so bile uspešne in ženske so dosegle izboljšanje svojega položaja. Po koncu 
demonstracij so oblasti organizirale velik sodni proces v Celju, ki pa je propadel in obtoženke 
so dobile le manjše pogojne kazni.

Abstract
This article presents the demonstrations in Trbovlje from the 30th of June to the 6th of July 

1933. The demonstrations were aimed at the improvement of the basic living conditions of the 
coal miners and their families and didn’t have any intention of gaining more political power 
for women or for their rights. The organisers of the strike were members of the Association of 
the working women and girls in contact with the Communist party of Yugoslavia. The reasons 
for the women striking were that they were more affected by the Great depression because of 
the children and as they were not employed by the Trbovlje mining company, it would have 
been harder for the company to punish them. At the end of the strike, a big criminal process 
started in Celje on the 3rd of March 1934, which failed and the women were sentenced with 
minor suspended sentences.

Ključne besede: zgodovina žensk, Trbovlje, demonstracije, rudarstvo, gospodarska kriza.

***

Uvod
Temo pričujočega članka, Demonstracije trboveljskih žena proti bedi in izkoriščanju, 

sem si izbrala, ker sem hotela podrobneje raziskati dogodek iz lokalne zgodovine, ki se mi 
zdi precej zapostavljen. Šele ob iskanju skope literature pa sem spoznala, kako zelo je zares 
zapostavljen. En razlog je gotovo ta, da je zasenčen z gladovno stavko leta 1934 v Trbovljah, 
drugi pa je dejstvo, da so bile to ženske demonstracije, kar pomeni, da jih težje umestimo v sam 
potek kronologije delavskega gibanja, ki je zapisan skozi boj komunistov in ki doživi zmago s 
koncem druge svetovne vojne.

Te demonstracije so povsem odmaknjene od političnega življenja, saj niso bile 
osredotočene na volitve, splav, enako plačilo, pravico do varstva otrok in podobne teme, ki 
jih normalno povezujemo z ženskim gibanjem. So demonstracije žensk, mater in hčera, ki so 
hotele izboljšanje trenutnega položaja; boljše delovne pogoje, pošteno plačilo in obrok hrane 
za svoje družine.

Vzroki za demonstracije
V slovenski zgodovini so postali Revirji ali Zasavski revirji pojem za premogovništvo, 



135

Ženske demonstracije v Trbovljah proti bedi in izkoriščanju leta 1933

pa tudi za revolucionarno delavsko gibanje. Ob prebiranju Orisa kronologije delavskega 
gibanja na Slovenskem 1867–1968 ugotovimo, da je prva stavka v revirjih potekala leta 
1883. Vse od takrat dalje se stavke ponavljajo v večjih ali manjših intervalih: 1884, 1889 
(dvakrat), 1891 (dvakrat), 1892, 1900, 1903, 1905. 27. januarja 1918 je bil v Zagorju delavski 
shod za mir in kruh, ki se ga je udeležilo 1200 delavcev z ženami. Po koncu vojne je bilo še 
več ljudskih shodov in stavk, 1919 in v letih 1920 do 1924 sledimo velikemu stavkovnemu 
gibanju. Obdobje stavk v revirjih se začne prav z demonstracijami rudarskih žena; stavko 
žensk na dnevnem kopu leta 1884.1

Trboveljska premogokopna družba (TPD) je bila delniška družba avstrijskega in 
francoskega kapitala. Obvladovala je življenje rudarjev in delavcev, njihovih družin in 
tudi vsega drugega prebivalstva občine. Po letu 1918 se je njen sedež prestavil z Dunaja v 
Ljubljano. V prvi tretjini 30. let je bila TPD lastnica rudnikov v Trbovljah, Zagorju, Hrastniku, 
Senovem, Libojah, Hudi jami, Kočevju in Krajini. Bila je lastnica termoelektrarn v Trbovljah, 
Zagorju in Brestanici, cementarne in opekarne v Trbovljah, opekarne v Brestanici, kamnoloma 
v Trbovljah ter apnenice v Zagorju. Delež revirjev je v prvi polovici 30. let predstavljal 71,6 % 
proizvodnje slovenskega premogovništva, v jugoslovanskem prostoru pa 31 %.2

Velika gospodarska kriza tridesetih let seveda ni šla mimo Trbovelj, posledice so čutili 
vsi prebivalci. Že leta 1930 so odpustili 992 rudarjev, v Trbovljah 753, odpuščanja pa so se 
nadaljevala vsa leta krize. V kriznih časih so tako odpustili kar 2931 rudarjev ali 44 % vseh 
zaposlenih rudarjev, kar pomeni, da je bilo zaradi odpuščanj prizadetih 12000 ljudi. Proizvodnja 
premoga je dosegla najnižjo točko leta 1933. Odpuščeni rudarji zaradi splošne krize niso našli 
dela drugje. Zaradi krize pa niso samo odpuščali; rudarji so delali tudi manj izmen, »šihtov«, 
na teden – za primerjavo: leta 1924 je povprečen rudar delal 28 šihtov na mesec, leta 1933 pa le 
še 18 šihtov ali 6 dni v povprečju. TPD je z grožnjami o odpuščanju in skrajševanju delovnega 
časa skušala že v kali zatreti vsak delavski odpor. Poleg tega so se rudarji srečevali tudi z 
zmanjševanjem dnevnih mezd, medtem ko so se prispevki za Bratsko skladnico (pokojninsko, 
bolniško in nezgodno zavarovanje) neprestano višali. Nižali so nadomestila in podaljševali 
delovno dobo, bivali so v težkih stanovanjskih razmerah, odpuščeni rudar je izgubil tudi 
pravico do bivanja v rudniškem stanovanju (če odštejemo delavske kolonije pa v mestu ni bilo 
veliko drugih stanovanj), zdravstveno stanje je bilo nizko, kar ilustrira že podatek, da je bilo 
40 % smrti povezanih s tuberkulozo.3

Delavska politika piše o tedanjih razmerah: »Strašna gospodarska kriza, ki je na eni strani 
zelo zmanjšala konzum premoga in na drugi strani do skrajnosti pretirana storitev delavca 
vsled tehničnih pripomočkov in priganjaškega sistema, je povzročila, da ja nastal skoro popoln 
zastoj v rudarski industriji.«4

In nato še v nadaljevanju članka:

To pa vsled tega, ker TPD vzlic veliki krizi in bedi delavstva izrablja položaj 
in določi za dneve, katere razglasi za praznovanje, večje število rudarjev na 
najboljše številke za produkcijo premoga, tako da vedno eni in isti delavci, katere 
obratovodstva smatrajo za »pridne« naredijo po 10 do 14 šihtov 14-dnevno, na 

1 Dobrila, Oris kronologije delavskega gibanja, 14–110.
2 Troha in Omahne, Gladovna stavka revirskih rudarjev, 3–4.
3 Troha in Omahne, Gladovna stavka revirskih rudarjev, 8–15.
4 »V revirjih TPD obup lačnih že prekipeva«, 2.
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drugi strani pa naredijo vsi ostali delavci samo 5 šihtov na 14 dni. Na ta način 
so nekateri rudarji, »takozvani pridni«, dobili od 800 do 1200 din plače, na drugi 
strani je pa večina rudarjev že več mesecev prejemalo od 80, 120 do 200 din. Veliko 
rudarjev pa že po več mesecev, da celo leta, ni prejelo nikake plače, ker je družba 
vse odtegnila za živila.5

Ker zaslužka ni bilo, so bile rudarske družine prezadolžene in so hrano lahko nakupovale 
le na up. Njihovi dolgovi za hrano so vztrajno naraščali. Ženske in otroci so iskali dodaten 
zaslužek, ki so ga dobili tako, da so nabirali premog v rudniških nasipih in so ga nato prodajali 
trgovcem in gostilničarjem, hodili so v Savinjsko dolino nabirat hmelj, pomagali kmetom pri 
delu, nabirali kostanj, borovnice, gobe ter drva in jih prodajali. To so bila leta hudega trpljenja, 
ki so prizadela skoraj vsako delavsko družino.6

Kljub temu, da je bilo stanje slabo že več let, sta sodu dokončno izbila dno dva dogodka: 
odpustitev 306 rudarjev konec maja 1933 ter zavrnjena prošnja za dodatno hrano. V prvi 
polovici maja so namreč delavski zakupniki zaprosili prehranjevalni odbor občine Trbovlje za 
dva vagona krušne moke, ki bi jih plačali iz za to namenjenih sredstev TPD, a je odbor prošnjo 
odklonil.7

Organizatorji demonstracij
Demonstracije proti bedi in izkoriščanju lahko in moramo povezovati z dvema 

organizacijama, ki sta bili v tem obdobju dejavni v revirjih, in sicer sta to Zveza delavskih 
žena in deklet ter Komunistična partija Jugoslavije, ki sta si obe želeli čim boljšega socialnega 
položaja delavstva in sta si bili nasploh idejno blizu.

Zveza delavskih žena in deklet (ZDŽD) je bila ustanovljena na začetku leta 1924 v 
Ljubljani. Ustanovile so jo ženske na pobudo Antona Kristana, ki je bil ustanovitelj in voditelj 
delavskega zadružništva v Sloveniji. Jedro so predstavljale članice konzumne zadruge iz 
Ljubljane, žene železničarjev ljubljanskega križišča ter nameščenke.8 Zveza je imela v 
Ljubljani centralni odbor, podružnice pa po številnih industrijskih krajih po Sloveniji.9 
Trboveljska podružnica Zveze je imela 125 članic in predsednico Ivano Strnišo, v Zagorju pa 
jih je štela kar 180 in njihova voditeljica je bila Alojzija Pečar.10 V programu je zveza utemeljila 
pomen organiziranja delavskih žena in deklet, si zadala za poglavitno nalogo jih vzgajati 
in izobraževati, jim vcepiti delavsko ter razredno zavest in se bojevati za enakopravnost z 
moškimi na pravnem, političnem, gospodarskem, socialnem in kulturnem področju. V ZDŽD 
so se vključevale socialistično in komunistično usmerjene pripadnice nežnejšega spola, pa 
tudi tiste, ki niso bile opredeljene.11 Vodstvo je predvsem želelo vzbuditi in poglobiti razredno 
delavsko zavest, ter usmerjati in spodbujati ženske za javno delo, s katerim bi podpirale enotno 

5 »V revirjih TPD obup lačnih že prekipeva«, 2.
6 Požun, Trbovlje v NOB, 12.
7 »V revirjih TPD. obup lačnih že prekipeva«, 2.
8 Vidovič Miklavčič, »Zveza delavskih žena in deklet«, 188.
9 Jeraj, Slovenke na prehodu v socializem, 34.
10 Troha in Omahne, Gladovna stavka revirskih rudarjev, 18.
11 Vidovič Miklavčič, »Zveza delavskih žen in deklet«, 188.
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nastopanje delavskega gibanja na socialističnih načelih.12 Vse do začetka šestojanuarske 
diktature je Zveza ob »ženskem tednu« prirejala shode po raznih krajih Slovenije ter na njih 
terjala žensko volilno pravico, svetovni mir, nezgodno in starostno zavarovanje, varstvo mater 
in otrok … 13 Ukvarjala se je predvsem z ustanavljanjem najemniških domov, otroških vrtcev 
in kolonij.14 Že v prvem letu ustanovitve so začele pripravljati svoj mesečnik, Ženski list, s 
podnaslovom Glasilo zveze delavskih žen in deklet, ki je prvič izšel 1. oktobra 1924. Glasilo 
so izdajale vse do leta 1935.15

Vse od začetka je bila ZDŽD razdeljena na več frakcij, od katerih so se ene nagibale bolj 
v socialistično, druge pa v bolj komunistično smer. Vpliv komunistov je rasel in leta 1925 je 
v okviru ZDŽD delovala že dokaj številčna komunistična skupina. Komunistke so opozarjale 
predvsem na pomen političnega dela v boju proti kapitalizmu.16 Med komunistkami so bile 
Zasavke, v virih omenjene kot revirčanke, Milena Mohorič, Štefka Kraševec ter Poldka Kos.17 
Komunistična partija je poskušala ZDŽD pridobiti zase. Jeseni leta 1925 je v Zvezi nastopila 
komunistična opozicija ali frakcija, v kateri je bila tudi Tončka Čeč iz Trbovelj.18 Toda že 5. 
septembra 1926 so na društvenem kongresu socialdemokratke izključile komunistke, češ da 
je »ogromna večina žena prepričana, da rabi proletariat duševno revolucijo, ne pa krvave«.19 
Partija je pomembno vlogo pridobila nazaj v prvi polovici 30. let pod vplivom vzpona 
nacizma in fašizma, ki sta povzročila občutek nacionalne ogroženosti, ženska društva pa so 
bila pripravljena nastopiti za obrambo narodnih interesov. Pod njihovim vplivom je društvo 
aktivno sodelovalo tudi v številnih stavkah širom Slovenije in »skoraj bi lahko rekli, da je 
Zveza v teh letih predstavljala dežurno stavkovno kuhinjo in stražo«.20 Z uvedbo šestojanuarske 
diktature 1929 je bila razpuščena Socialdemokratska stranka Jugoslavije, ne pa tudi ZDŽD. V 
tem obdobju se je v centralnem odboru oblikovala frakcija Komunistične partije Jugoslavije 
(KPJ).21 Spor med centralnim vodstvom zveze v Ljubljani in podružnico v Trbovljah se je 
zaostril leta 1934. V političnih akcijah je podružnica namreč prešla socialistične okvire. 
Članice Komunistične partije (KP) so se poleg dela v ZDŽD udejstvovale tudi v pokrajinski 
organizaciji Rdeče pomoči, sodelovale pri amnestijskih akcijah in igrale vidnejšo vlogo v 
stavkovnem gibanju.22 Konec novembra 1935 je prišlo do razpusta ZDŽD, ker se je politično 
udejstvovala. Obtožili so jih organiziranja predavanja s protidržavno vsebino (Sovjetsko zvezo 
naj bi prikazovali v ugodni luči) in stikov z ilegalno KPJ. Ženski list je usahnil 1. novembra 
1935. Vloga in pomen Zveze sta zlasti v tem, da je neozaveščene delavske žene in dekleta 

12 Vidovič Miklavčič, »Zveza delavskih žen in deklet«, 186.
13 Muser, »Socialisti in komunisti ter boj Slovenk za enakopravnost«, 204.
14 Jeraj, Slovenke na prehodu v socializem, 35.
15 Vidovič Miklavčič, »Zveza delavskih žen in deklet«, 186.
16 Jeraj, »Slovenska ženska društva med obema vojnama (1918–1941)«, 56.
17 Troha in Omahne, Gladovna stavka revirskih rudarjev, 18.
18 Muser, »Socialisti in komunisti ter boj Slovenk za enakopravnost«, 204.
19 Jeraj, Slovenke na prehodu v socializem, 66.
20 Jeraj, Slovenke na prehodu v socializem, 67.
21 Vidovič Miklavčič, »Zveza delavskih žen in deklet«, 187.
22 Vidovič Miklavčič, »Zveza delavskih žen in deklet«, 188.
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uspela organizirati, jim predstaviti naloge in cilje žene ter družbeno aktivne ženske, jih 
izobraževati ter jih pripraviti za solidarnostne akcije pri reševanju najbolj žgočih vprašanj; ne 
le delavskih žen in deklet, temveč delavskega razreda nasploh.23

Kljub temu, da so bile med voditeljicami demonstracij tudi članice in voditeljice ZDŽD, 
pa se ob prebiranju časopisnega gradiva ne zdi verjetno, da so jih organizirale le-te. Časopis 
Delavska politika je namreč 1. julija 1933 objavil notico v časopisu, da se bo v sredo 5. julija 
vršilo zborovanje, katerega dnevni red je bil zapisan kot: 1. zahteve ureditve porodov na 
podlagi socialne indikcije, 2. zahteva po pouku o seksualnih problemih, 3. razno in po njem 
naj bi se vršil še ustanovni občni zbor.24

Veliko bolj verjetna teorija je, da so demonstracije sicer organizirale članice ZDŽD, 
ki pa so bile v navezi s komunisti in o svoji nameri niso obvestile sedeža oziroma vodstva 
Zveze. Revolucionarno gibanje žena revirjev pomeni tudi začetek nove aktivnosti revirskega 
delavstva.25

Komunistična partija je bila v začetku 30. let v revirjih zelo oslabljena. Vodilni partijski 
delavci so bili v zaporu ali pa so bili v emigraciji; na izobraževanju v Sovjetski zvezi (Tončka 
Čeč) ali pa delali v rudnikih Zahodne Evrope. Tako je bilo leta 1931 v Hrastniku le 8–10 
članov partije, v Trbovljah pa le 8.26

Stvari so se pričele spreminjati jeseni 1931, ko so v Trbovlje premestili specialnega 
pedagoga Martina Menceja z Dunaja. Že pozimi 1931/1932 so ustanovili mestni komite KPJ 
za Trbovlje in do konca leta 1932 je tam že delovalo 25 članov. Januarja 1933 so na sestanku 
v Ljubljani, ki sta se ga udeležila tudi Boris Kidrič in Dušan Kermavner, sprejeli sklepe, v 
katerih se je zrcalila nova smer delovanja partije. To novo delovanje je težilo k širokemu 
delovanju v vseh legalnih delavskih organizacijah, krepilo delavsko in ljudsko fronto v boju 
za vsakdanje delavske zahteve ter za demokratične svoboščine v obrambi pred fašizmom.27

Sočasno so se vrnili v Trbovlje tudi rudarji in partijski delavci, ki so morali kot 
organizatorji stavk zapustiti revirje v letih 1923 in 1924; Franc Salomon in Alojz Hohkraut, 
sta se iz Francije in Belgije vrnila leta 1933, Miha Marinko leta 1934. Leta 1933 so komunisti 
izvedli prve obsežne propagandne akcije, 1. maja 1933 pa so organizirali prve večje praznovanje 
delavskega praznika po uvedbi diktature.28

Demonstracije so bile prvi primer, v katerem so komunisti prek žensk izvedli večjo 
akcijo. Organizirali so jih iz dveh razlogov:
• ženske so kot skrbnice družine že zaradi otrok čutile bremena velike gospodarske krize,
• ker niso bile zaposlene, so bile varnejše pred represalijami TPD.29

S to uspešno akcijo komunistov se je pohvalil tudi Miha Marinko, kljub temu, da ga 
tistega leta sploh še ni bilo v Trbovljah:

Prva pomembnejša množična akcija v Revirjih, ki je sama po sebi odlično uspela, ko 

23 Vidovič Miklavčič, »Zveza delavskih žen in deklet«, 188.
24 »Trbovlje«, 4.
25 Naglav, Rdeči revirji I., 305.
26 Troha in Omahne, Gladovna stavka revirskih rudarjev, 16.
27 Troha in Omahne, Gladovna stavka revirskih rudarjev, 16–17.
28 Troha in Omahne, Gladovna stavka revirskih rudarjev, 18.
29 Troha in Omahne, Gladovna stavka revirskih rudarjev, 19.
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smo mobilizirali žene rudarjev v množične demonstracije proti redukciji zaposlitve, 
za ureditev preskrbe in proti namernemu znižanju plač. Akcija je dosegla vrhunec, 
ko so ženske zasedle rudniške obrate in preprečile prihod rudarjev na delo, akcija, ki 
je ves teror policije in žandarmerije ni mogel preprečiti. V tej akciji so možje rudarji 
navidezno igrali pasivno vlogo. Pravim navidezno pasivno, ker so se rade volje 
odzvali pozivom žensk, da bodo same obračunale z manjšimi grupami stavkokazov, 
ki so hoteli na delo. Ženske so jih fizično napadle, kakor so se spopadle tudi z 
žandarmerijo.30

Nekatere borbene delavske žene iz revirjev so bile Ivana Strniša, ki je bila predsednica 
zveze delavskih žena in deklet v Trbovljah in je bila med organizatorji ženskih demonstracij; 
Rezi Bastič, ki je bila tajnica ženske organizacije in neposredno povezana z vodilnimi 
komunisti; Alojzija Pečar, ki je bila komunistka in voditeljica ženske organizacije, ki je vodila 
zagorske žene. Pomembne udeleženke iz Trbovelj so bile tudi Kati Cerinšek, Mici Pavlič, 
Štefka Gorjanc, Angela Grebenc, Julka Strniša, Pepca Prašnikar, Francka Unetič, Tončka 
Trampuš; iz Zagorja pa Kati Premrl, Zofi Farčnik, Marija Eberl, Cena Bregar in Milka Gostiša 
ter Marija Šterban, Helena Borovšak in Fani Mlakar iz Hrastnika.31

Demonstracije
Po poročilu dogodkov iz Delavske politike, so si ženske za dan demonstracij izbrale 

plačilni dan. Najprej so se zbirale v naseljih in nato pod vodstvom komunistov krenile pred 
upravo rudnika in občine. Vodile so jih Ivana Strniša, Rezi Bastič, Mici Pavlič, Kati Cerinšek, 
Štefka Gorjanc, Angela Grebenc, Francka Unetič in Pepca Prašnikar.32 Med ženskami so bili 
pomešani vodilni trboveljski komunisti Alojz Hohkraut, Vili Vresk, Ivan Keše in drugi.33 
Ženske so z geslom »Delo ali kruh!« prispele pred upravo TPD, glavno rudniško pisarno. Ko 
so se zbrale pred njo, so k ravnatelju (direktorju) poslale štiri člansko žensko predstavništvo, 
ki je zahtevalo, naj se rudarjem nudi več dela in zaslužka, ali pa naj on posreduje, da bodo 
rudarske družine dobile podporo v obliki živeža ali denarja. Na to naj bi direktor odgovoril, da 
bo storil vse, kar je v njegovi moči.34

Dopoldne so demonstrirale trboveljske žene, popoldne pa sta se jim pridružili še skupini 
žena iz Zagorja in Hrastnika.35 Zagorske ženske so vodile Alojzija Pečar, Marija Farčnik, 
Marija Eberl ter Kati Premrl, Hrastniške pa Fani Mlakar, Marija Šterban, Helena Borovšak, 
Reza Predovnik in Marija Jagodič.36 Demonstriralo naj bi jih kar 2500.37 Načelnika II. skupine 
rudarske zadruge Franca Pliberška so pregnale, ko jih je hotel pomiriti. Nato so člani mestnega 
partijskega komiteja sprevod žensk usmerili proti dva kilometra oddaljeni občini, kjer jih je 

30 Marinko, Izbrana dela I., 281.
31 Naglav, Rdeči revirji I., 306–308; Naglav, Desetletje bojev in zmag, 153–154.
32 Naglav, Revirji v boju za socializem, 66.
33 Naglav, Rdeči revirji I., 305.
34 »V revirjih TPD obup lačnih že prekipeva«, 1.
35 Naglav, Rdeči revirji I., 305.
36 Naglav, Revirji v boju za socializem, 66.
37 Naglav, Desetletje bojev in zmag, 153.
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pričakala žandarmerija.38 Na občini so ponovile svoje zahteve in župan Vodušek jim je prav 
tako obljubil, da bo storil vse, kar je v njegovi moči, da bi omilili trenutno stanje. Izvolili sta se 
tudi dve ženski, katerih imen iz literature in virov ne izvemo, ki sta dobili nalogo, da predložita 
zahteve in prošnje delavskih žena in deklet banu dravske banovine, ki se je 1. julija mudil na 
načelstvu v Laškem.39 Prvi dan so aretirali šest žensk.40

Zahteve so prvi dan naletele na gluha ušesa, policija pa je v Trbovljah izvajala, po besedah 
poročevalca časnika Slovenec, teror in nasilje; z besedami ustrahovala ženske, naj končajo 
stavko, razganjala ljudi, nekaj jih verjetno tudi pretepla. Zato so ženske 1. julija skupaj z 
rudarji zasedle vse rove in delovišča, preprečile rudarjem prihod na delovno mesto ter ustavile 
delo po paroli: »Vsi na delo ali nobeden!«.41 Ženske so se po poročilih obnašale dostojno, 
mirno, a energično, niso pa razen jamskih požarnih straž pustile nikogar na delo. To stražo 
so ženske noč in dan držale v soboto, nedeljo in ponedeljek, zato je te tri dni delo počivalo.42

Obrtništvo v Trbovljah je takoj pokazalo solidarnost z rudarskim delavstvom in je celo 
podpiralo ženske straže pred rudnikom. Trboveljski obrtniki so se dobro zavedali, da v revirjih 
nihče ne bo imel zaslužka, če ga ne bo imel delavec in so pošiljali ženskim stražam hrano in 
čaj ter jih bodrili v tej hudi preizkušnji. V Trbovljah je vse te dni vladal red. Rudarske žene, ki 
so obvladovale ulice, so bile zelo disciplinirane in niso bile potrebne ostre intervencije s strani 
orožništva in policije.43

Ženskemu odposlanstvu se je 1. julija pridružila še dvočlanska deputacija delavskih 
zaupnikov, ki so predložili banu naslednje zahteve: 1. v rudarske revirje TPD naj se pošilja za 
čas trajanja praznovanja delovnikov dovolj velika količina krušne moke, da ne bodo rudarske 
družine stradale kruha; 2. če nabava krušne moke ni mogoča, naj dobivajo delavske družine 
redno 14-dnevno denarno podporo; 3. ali pa naj se takoj ustanovi otroška kuhinja, v kateri 
bodo otroci do 15. leta starosti dobivali brezplačne dnevne obroke. Ban jim je obljubil, da bo 
upošteval predloženo in da bo iz bednostnega fonda »po možnosti« nakazal sredstva.44

Vodstvo Zveze rudarjev je hotelo stavko čim prej končati s sporazumom in tako so se 
začela pogajanja v Ljubljani. A TPD je na teh pogajanjih vso skrb za brezposelne in druge 
socialno ogrožene prevalila na občino, zato se je stavka nadaljevala. 3. julija je 120 žensk iz 
Zagorja cel dan pomagalo stražiti vhode v rove, prek Zveze delavskih žena in deklet pa so se 
organizirale solidarnostne akcije. Oblasti so napovedani shod za 5. julij prepovedale. A so se 
Trboveljčanke, Zagorjanke in Hrastničanke vseeno zbrale,45 zaradi česar so oblasti razglasile 
obsedeno stanje, z okrepljenim orožništvom in policijo iz Ljubljane pa blokirale vhod v mesto 
Trbovlje. Policija je trikrat napadla množico in pri tem ranila več žensk.46

Zaradi silovitosti akcij so morale oblasti in Premogokopna družba po štirih dneh popustiti. 

38 Troha in Omahne, Gladovna stavka revirskih rudarjev , 19.
39 »Rudarske žene in dekleta zahtevajo delo in kruha«, 4.
40 Dobrila, Oris kronologije delavskega gibanja na Slovenskem 1867–1968, 110.
41 Naglav, Rdeči revirji I., 305.
42 »Žrtve pretirane racionalizacije«, 2.
43 »Žrtve pretirane racionalizacije«, 2.
44 »Rudarske žene in dekleta zahtevajo delo in kruha«, 4.
45 Troha in Omahne, Gladovna stavka revirskih rudarjev, 20.
46 Dobrila, Oris kronologije delavskega gibanja na Slovenskem 1867–1968, 110.
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Vlada je obljubila 40000 dinarjev, TPD pa nadaljnjih 100000 dinarjev za javna dela (gradnja 
cest, regulacija potoka …), vsak zaposleni rudar je dobil 1 kilogram moke, žena pol, otroci 
pa po četrt kilograma moke.47 Še nekaj časa po stavki so delali rudarji po 4 šihte na teden.48

8. julija, ob koncu demonstracij, je bilo zunanje lice Trbovelj dosti mirnejše in po cestah 
je bilo videti manj varnostnih organov. Delo v rudnikih je počivalo, kot je bilo napovedano. 
Opravljala so se le vzdrževalna dela ter nujna popravila. Za ta dela so bili zadolženi delavci, 
ki so imeli najštevilčnejše družine. Ob pričetku šihta so k prihodom v rov prišle le ženske, ki 
pa so se mirno razšle, ko so videle, da se opravljajo le nujna dela ter da so bili šihti pravično 
razdeljeni tistim, ki jih najbolj potrebujejo.49 Ta zaključek demonstracij zelo lepo ponazarja, 
da je bil namen žensk iskren in da so si želele le pravičnosti in možnosti, da vsak rudar zasluži 
za dostojnejše življenje.

Slovensko časopisje in javnost sta se odzvala z vsem razumevanjem in podporo rudarjem 
in demonstrantkam. Delavec, Delavska politika, Slovenec, Rdeči prapor, Proletarka, Ženski 
list… so vsi opevali dejanja žena. Delavec je pozval svoje bralce naj pomagajo zbrati denar za 
nakup mleka za revirske otroke. Odzvali so se steklarji iz Rogaške Slatine, kovinarji iz Jesenic, 
železničarji iz vse Slovenije… Tudi tisti, ki so sami imeli malo, so prepoznali stisko in želeli 
pomagati tam, kjer je država odpovedala.50

Sodni proces
Da bi ustrahovala revolucionarno gibanje delavskih žena, je oblast v Celju 3. marca 1934 

organizirala velik sodni proces proti borbenim ženam, ki so bile aktivne v demonstracijah 
in stavki od 30. junija do 6. julija 1933 v Trbovljah.51 Pred sodiščem se je zagovarjalo 21 
žena in deklet iz Trbovelj. Spričo odločnih nastopov žena na sodišču, ki so zagovarjale svoje 
upravičene zahteve, je proces propadel. Obsojene so bile na manjše pogojne zaporne kazni.52

Ob pregledu arhivskega gradiva sem ugotovila, da so bila pravzaprav 4 razsojanja in 4 
različne obsodbe. Sojenja so potekala na Okrožnem sodišču v Celju leta 1933.

Prvi sodni spis se ukvarja z obsodbo Ane Lebar, Ivane Klančišar, Rozalije Dolar, Alojzije 
Sternak, Alojzije Sedovnik, Marije Rovšek, Štefanije Petan, Tereze Mahnič, Vilibalda Toman 
ter Draga Kovač. Razprava je potekala 27. aprila 1934, sodnik je bil Vladimir Kraut, zapisnikar 
Mejavšek Mirko, namestnik državnega tožilca pa Albin Juhart. Obtožba je bila vložena 20. 
februarja 1934, razsodba pa je bila znana 27. aprila 1934. Vložen je bil prestopek po 18. členu 
zakona o zaščiti javne varnosti in reda v državi, po katerem so bili vsi spoznani za krive. 
Ženske so bile spoznane za krive, da so v času od 1. do 4. julija 1933 v Trbovljah poskušale 
zadržati delavoljne rudarje od dela s tem, da so se v družbi številnih drugih žensk zbrale pred 
raznimi vhodi v rudniške jame in na dnevnih kopih ter odganjale rudarje od dela, pri čemer so 
uspele tako, da je vse delo v omenjenem času počivalo. Krive so bile tudi tega, da se na pozive 
žandarmerijske patrole niso hotele raziti. Moška pa sta bila kriva tega, da sta jim pomagala. 
S temi dejanji so ženske obsodili na 7 mesecev in 10 dni zapora, Petan Štefanija je dobila še 

47 »Klici smrti in obupa«, 2–3.
48 Troha in Omahne, Gladovna stavka revirskih rudarjev, 20–21.
49 »V Trbovljah je mir«, 2.
50»Klici smrti in obupa«, 2–3.
51 Naglav, Rdeči revirji I., 310.
52 Naglav, Rdeči revirji I., 310.
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dodatnih 600 dinarjev kazni oziroma 10 dni zapora. Toman in Kovač sta bila obsojena na 20 
dni zapora. Vsak je bil dolžan poravnati še sodne stroške in povrniti stroške izvršitve kazni. 
V svoj zagovor so ženske povedale, da je vodstvo TPD znižalo število delovnih dni in je 
posledično padel zaslužek delavcev; priznale pa so tudi, da so stražile vhode. Vilibald Toman 
je bil poročen trgovec in razlog, da se je znašel pred sodnikom je bil ta, da je 2. julija ženskam 
na straži poslal čaj, naslednji dan pa živila; Kovač Drago, oženjen mesar, pa jim je dal kotle 
za kuhanje hrane in 3 kg mesa. Kazen jim je bila odmerjena po 1. členu 17. odstavka Zakona 
o zaščiti javne varnosti in reda v državi. Obtežilnih okoliščin ni bilo, olajševalna pa je bila, da 
noben od obtožencev do tedaj še ni bil obsojen in da so vsi svoja dejanja tudi priznali. Zato so 
obsojenim ženskam znižali kazen na 40 dni zaporne kazni in še 20 dni pogojne kazni, moški 
sta ostali isti; prav tako pa so ženskam preložili izvršitev kazni za dve leti, moškima pa za eno 
leto.53

Naslednja skupina obtoženk je zajemala Zofijo Prašnikar, Frančiško Rener, Marjeto 
Pleteš, Marijo Ribič, Frančiško Teržan in Heleno Smodič. Tudi njim je sodil sodnik Vladimir 
Kraut, zapisnikar Mirko Mejavšek, namestnik državnega tožilca Nikolaj Antipina, branilec 
pa je bil dr. Celestin Jelenc. Razsodba je z dne 23. marca 1934. Obtožene in spoznane za 
krive so bile po 18. členu 1. in 2. odstavka Zakona o zaščiti javne varnosti in reda v državi. 
Krive so bile za iste prestopke kot prva skupina obtoženk. S svojimi dejanji so bile obsojene 
na: Prašnikarjeva in Teržanova en mesec zapora, kar so jima znižali na 20 dni; Renerjeva, 
Pleteševa, Ribičeva in Smodičeva pa 1 mesec in 10 dni zapora, kar so jim znižali na 25 dni 
zapora. Vse so bile dolžne tudi poravnati stroške procesa in izvršitve kazni. Prav tako jim je 
sodnik odložil kazni za dve leti, saj so bile vse še neobsojene in so priznale, da so bile pred 
vhodi, četudi so povedale, da nikomur niso branile oditi na delo.54

Tretja skupina obsojenk je vključevala Štefanijo Kolman, Ano Belino, Ano Benčec, Ano 
Erjavec, Marijo Molnar ter Marto Zgonc. Te so bile spoznane za krive 18. maja 1934, po 
18. členu 1. in 2. odstavka Zakona o zaščiti javne varnosti in reda v državi. Sodnik je bil 
zopet Vladimir Kraut z zapisnikarjem Mirko Mejavškom ter namestnikom državnega tožilca 
Albinom Juhartom. Krive so bile istih obtožb kot zgornji dve skupini obsojenk, prav tako so 
vse priznale in tudi te so bile vse še neobsojene, kar se jim je štelo v olajševalne okoliščine. 
Kolmanova in Belinova sta bili obsojeni na mesec in 20 dni zapora; Benčeceva, Erjavčeva, 
Molnarjeva in Zgončeva na mesec in 10 dni zapora; ter seveda so nosile stroške postopka in 
izvršitve kazni. Sodišče jim je omililo kazen s tem, da je odložilo obsodbo za dobo dveh let.55

Zadnji spis povezan z dogodki v Trbovljah v začetku julija 1933 pa je postopek proti 
Francu Salamonu, Ivanu Pristavu in Antonu Kosu. Pred sodišče so jih postavili zaradi širjenja 
komunistične propagande. Kos in Pristav sta bila oproščena, Franc Salomon pa je bil obsojen 
na 8 mesecev zapora in na povrnitev stroškov. Ena od obtožb, na podlagi katere je bil tudi 
obsojen, je bila, da je 5. julija 1933 ženske javno pozival na odpor in neposlušnost proti 
žandarjem.56 Tu je tudi dokaz, da je demonstracije organizirala in vsaj do neke mere vodila 

53 SI AS 14774, Okrožno sodišče Celje 1933, šk. 37, » FI/18; Lebar, Ana; Klančišar, Ivana; Dolar, Rozalija; Sternak, 
Alojzija; Sedovnik, Alojzija; Rovšek, Marija; Petan, Štefanija; Mahnič, Tereza; Toman, Vilibald; Kovač, Drago«.
54 SI AS 14774, Okrožno sodišče Celje 1933, šk. 37, » FI/18; Prašnikar, Zofija; Rener, Frančiška; Pleteš, Marjetka; Ribič, 
Marija; Teržan, Frančiška; Smodič, Helena«.
55 SI AS 14774, Okrožno sodišče Celje 1933, šk. 37, »FI/18; Kolman, Štefanija; Belina, Ana; Benčec, Ana; Erjavec, Ana; 
Molnar, Marija; Zgonc, Marta«.
56 SI AS 14774, Okrožno sodišče Celje 1933, šk. 37, » FI/18; Salamon, Franc; Pristav, Ivan; Kos Anton«.
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KPJ.

Zaključek
Dotlej v zgodovini delavskega gibanja in slovenskega naroda ženske niso nikoli pokazale 

tolikšne družbene aktivnosti in udarne moči kot julija 1933 v rudarskih krajih. S svojo 
množičnostjo, vztrajnostjo in enotnostjo so dosegle uspeh, kljub temu da so se proti njihovi 
akciji združili orožniki, kapitalisti TPD in oblastniki.57

Danes spomin na ženske, ki so se borile za boljši danes in jutri, proti lakoti in za delo, 
ohranja spomenik Revolucije v Trbovljah. Ena od treh revolucionarnih oseb je namreč ženska 
z otrokom v naročju in opominja na aktivno vlogo, ki so jo nosile žene in dekleta.

Pisanje zgodovine žensk je vedno izziv in obravnava te teme ni bila nič drugačna. Vsa 
literatura, ki se ukvarja s temi demonstracijami, je namreč tako močno vpeta v komunistični 
boj da poskuša na vsak način poveličevati vlogo moških – četudi je bistvo prav v tem, da so bili 
v tem dogajanju moški odrinjeni stran. Ob branju časopisnih člankov tega obdobja ugotovimo, 
da je veliko večji poudarek na neverjetni revščini, brezupnosti in sestradanosti otrok in vse 
časopisje je hvalilo ženske, matere in skrbnice; poudarjen je materinski, zaščitniški vidik 
dogajanja.
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Cona A Julijske krajine med leti 1945 in 1947

Povzetek
Članek se prične z zgodovinskim orisom od prve svetovne vojne do vzpostavitve con 

A in B. Predstavljeni sta tudi Zavezniška vojaška uprava (ZVU) in njen odnos do lokalnega 
prebivalstva, kot kontrapunkt pa tudi odnos prebivalstva do zavezniških vojakov. Posebno 
poglavje namenjam vsakdanu civilnega prebivalstva ter tegobam, s katerimi so se spopadali. 
Del članka je namenjen tudi predstavitvi manifestacijam v podporo oz. nasprotovanju 
priključitvi ozemlja Jugoslaviji.

Zusammenfassung
Der Artikel beginnt mit einem historischen Überblick, der die Zeit vom Ersten Weltkrieg 

bis zur Errichtung der Zonen A und B in Julisch-Venetien umfasst. Ein Teil des Artikels stellt 
die Beziehungen zwischen den alliierten Soldaten und der Bevölkerung dar. In einem Kapitel 
widme ich meine Aufmerksamkeit dem Alltag und den Schwierigkeiten, mit welchen sich das 
Volk auseinandersetzen musste. Ein Teil des Artikels präsentiert die Manifestation für bzw. 
gegen die Annektierung dieses Territoriums an Jugoslawien.

Ključne besede: Julijska krajina, tržaško vprašanje, cona A, ZVU, modri vragi.

***

Zgodovinsko ozadje
Leta 2017 smo praznovali obletnico nastanka večjega dela zahodne slovenske meje, ki 

je do današnjih dni doživela veliko sprememb. Kraje, kjer je živelo več različnih narodnosti, 
so si kot svoje lastile različne države. Po pomladi narodov leta 1848 je med evropskimi narodi 
prišlo do iskanja nacionalnega vrednotenja, ki je bil povezan tudi z bojem za meje. Tudi v 
primorskih krajih, kot sta npr. Trst in Gorica, je bila situacija podobna. Italija, ki se je v drugi 
polovici 19. stoletja združila, je predstavljala matično državo vsem Italijanom – tudi tistim, ki 
so živeli v Habsburški monarhiji – in so se ji zato želeli pridružiti. Podobne želje je kazala tudi 
italijanska politika, ki je po vzoru Dantejeve Božanske komedije, italijansko vzhodno mejo 
videla pri Kvarnerju.1 Želja po osvojitvi tega ozemlja z leti ni usahnila, s prvo svetovno vojno 
pa so se težnje še okrepile. Ko se je ta prvi svetovni spopad začel julija 1914, se je po Evropi 
sprožil plaz vojnih napovedi, v katerem pa Italija sprva ni sodelovala, saj je 2. avgusta 1914 
razglasila nevtralnost.2 Njeno nevmešavanje je bilo sicer bolj navidezno, saj je hkrati tako pri 
antantnih, kot tudi pri centralnih silah poskušala iztržiti čim več ozemeljskih pridobitev. Za 
cilj so si postavili »še ne odrešeno zemljo« na čelu z Goriško, Trstom, Kvarnerjem itd., torej z 
ozemljem, ki je spadalo pod Avstro-Ogrsko. Ker se slednja tem teritorijem ni bila pripravljena 
odpovedati, je bilo jasno, da bo Italija dogovor sklenila z antantnimi silami. 26. aprila 1915 
je bil podpisan Londonski sporazum, ki je Italiji, v primeru vstopa v vojno na strani antante 
in njeni končni zmagi, obljubljala Tridentinsko in južno Tirolsko, Goriško z Gorico, Trst, del 

1 Pirjevec, »Slovensko-italijanski odnosi 1954–2006,« 3.
2 Svoljšak, »Slovensko ozemlje med italijanskimi strateškimi načrti in italijansko zasedbo v času prve svetovne vojne,« 6.
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Notranjske, pa tudi Istro, Kvarner, ter nekatere otoke v Jadranskem morju (Cres, Lošinj).3 S 
tem se je posledično odprlo novo bojišče prve svetovne vojne, ki je potekalo po današnjih 
slovenskih tleh, poznamo pa ga pod imenom Soška fronta. Na njej je potekalo 12 bitk, od 
katerih je bilo enajst bitk italijanske ofenzive. Zadnja bitka, poimenovana tudi čudež pri 
Kobaridu, je predstavljala edini avstrijsko-nemški napad na tem delu fronte. Čeprav je bila ta, 
na tej fronti edina avstrijsko-nemška ofenziva, uspešna, to ni rešilo centralnih sil pred končnim 
porazom v prvi svetovni vojni. Ko se je vojna leta 1918 končala, je Italija zahtevala ozemlje, 
ki ji je bilo obljubljeno leta 1915. Usoda dotičnih območij je bila dokončno zapečatena z 
Rapalsko pogodbo, podpisano leta 1920, ki je povzročila, da je pod Kraljevino Italijo živelo 
več kot 300.000 Slovencev.4 Takoj po vzpostavitvi nove (Rapalske) meje, je italijanska 
oblast začela z izvajanjem raznarodovalne politike, ki je povzročila izselitev približno 70.000 
Slovencev, večino v vzhodno, jugoslovansko sosedo.5 Zaradi močnega pritiska so se morale 
številne organizacije zateči k organiziranemu podtalnemu delovanju. Raznarodovalna politika 
se je stopnjevala vse do konca druge svetovne vojne, med katero je Italija pridobila še dodatna 
ozemlja. Aprila 1941, po kapitulaciji Kraljevine Jugoslavije, je dobila področje Ljubljanske 
pokrajine, kamor je spadal tudi večji del današnje Dolenjske. Stanje se je spremenilo z 
italijansko kapitulacijo leta 1943, saj je bil teritorij Julijske krajine, skupaj z Ljubljansko 
kotlino, povezan v Operacijsko cono Jadransko primorje, ki ga je ustanovila oblast Tretjega 
rajha, obstajala pa je vse do osvoboditve Trsta, 1. maja 1945. Nacistična oblast se je sicer 
začela postopoma umikati pred zavezniškimi vojaki, kot tudi Jugoslovansko armado. Med 
njimi se je razvil pravi Tek do Trsta, s katerim sta obe armadi želeli doseči sporno ozemlje, 
predvsem Trst. Churchill je ob priložnosti povedal glavni argument za tako ravnanje: tisti, ki 
neko ozemlje zasede, naj bi imel de facto že 9/10 pravic do njega.6 Prve enote, ki so prišle v 
Trst, so bile enote 9. korpusa Jugoslovanske armade, takoj naslednji dan pa so ji sledile še 
enote 8. britanske armade.7 Jugoslovanska armada je na tem področju za 40 dni vzpostavila 
svojo oblast, kar je bila zelo drzna gesta. Zahodni zavezniki so imeli namreč formalno pravico, 
da kot podporniki kapitulacije Italije zavzamejo ozemlje Julijske krajine. Kaja Širok v svoji 
knjigi piše, da so prebivalci na to dejanje gledali z različnih zornih kotov. Če so jo Slovenci 
videli kot osvoboditev izpod okupacijskega režima, so Italijani na drugi strani to doživeli kot 
začetek okupacije, saj je Julijsko krajino zajel val nasilja, v katerem je prihajalo do obračunov, 
ki so terjali tisoče žrtev.8 Kasneje je na tem področju prišlo do zapletov. Jugoslovanska armada 
se namreč ni želela umakniti, četudi so zavezniki na Jugoslavijo s Titom na čelu močno 
pritiskali. Jugoslavija se je upirala, saj je imela sovjetsko podporo, ko pa slednja ni več stala za 
njo, se je bila Jugoslovanska armada primorana umakniti. Po napornih dogovorih so 9. junija 
1945 podpisali Beograjski sporazum, ki je predvidel umik jugoslovanske vojske vzhodno od 
novo ustanovljene demarkacijske črte, ki se je imenovala po britanskem generalu Williamu 
D. Morganu: Morganova črta. Potekala je od Debelega rtiča preko Krasa, Vipavske doline, 

3 Svoljšak, »Slovensko ozemlje med italijanskimi strateškimi načrti in italijansko zasedbo v času prve svetovne vojne,« 7.
4 Vidmar, Zadnja tuja vojaška okupacija, 9.
5 Vidmar, Zadnja tuja vojaška okupacija, 9.
6 Vidmar, Zadnja tuja vojaška okupacija, 29.
7 Troha, »Zahodna meja med letoma 1945 in 1954,« 19.
8 Širok, Kalejdoskop goriške preteklosti, 107.
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pa vse do ozemlja, vzhodno od Kobarida in Bovca.9 Ta demarkacijska črta je Julijsko krajino 
delila na cono A, ki je bila pod upravo Zavezniške vojaške uprave (ZVU) in cono B, ki jo 
je upravljala Vojaška uprava Jugoslovanske armade (VUJA). Ta provizorična meja je bila 
dokončno določena 20. junija 1945 z Devinskim sporazumom, s katero so tudi uradno določili, 
da »izraz Julijska krajina pomeni italijanske pokrajine Gorico, Trst, Reko (Kvarner) in Pulj iz 
leta 1939 in da se deli na coni A in B Julijske krajine.«10 Zanimivo je predvsem dejstvo, da še 
danes ni znan natančen potek te začasne meje, saj naj bi se neprestano spreminjala, kar se da 
razbrati tudi iz spreminjajoče se lokacije mejnih točk med conama (t. i. outposts).11 Devinski 
sporazum ni določil le meje med novonastalima conama A in B, marveč je vseboval tudi druge 
pomembne točke: na Titovo zahtevo se je v coni A nahajalo tudi 2000 jugoslovanskih vojakov, 
ki so pomagali pri nadzoru pokrajine, mesto Pulj je prišlo pod nadzor Zavezniške vojaške 
uprave, sporazum pa je opredelil tudi nadzor nad tranzitom oseb.12

Cona A in Zavezniška vojaška uprava (ZVU)
Zavezniška vojaška uprava (ZVU) je svojo oblast začela uradno izvrševati junija 

1945, pri tem pa je naletela na nemalo težav. Ko govorimo o ZVU je potrebno poudariti, 
da je bila to začasna zasedbena oblast, ki je hkrati tudi delovala neodvisno, saj pri svojem 
delu ni vključevala italijanskega državnega aparata.13 Na začetku svojega delovanja so na 
tem območju želeli vzpostaviti že utečen način upravljanja območja preko domačih organov 
uprave, kar imenujemo indirect rule,14 slednje pa jim ni uspelo. Organov stare uprave, na katere 
so se hoteli nasloniti, namreč ni bilo več, hkrati pa niso želeli priznati v tem času ustanovljene 
jugoslovanske uprave. Tako jim ni preostalo drugega, kot da uvedejo t. i. direct rule,15 s 
čimer so neposredno prevzeli vse pristojnosti ter odgovornosti področja lokalne uprave.16 Na 
celotnem področju, ki ga je nadzorovala ZVU, je bilo okoli 15.000 pripadnikov angleške in 
ameriške vojske, ki sta si ozemlje strateško razdelili. Angleška pristojnost je obsegala območje 
med Miljami do povezave s cesto Palmanova-Gradiška, ameriški rajon pa je obsegal prostor 
severno od omenjene cestne povezave do Predila.17 V svojem začetnem obdobju je ZVU 
poudarjala svojo nepristranskost in željo po ohranjanju mednarodnega ravnovesja, vendar le-
tega niso dosledno izpolnjevali. Kot piše Pirjevec, so v uradnem listu uporabljali slovenski 
jezik in v policijo sprejeli nekaj Slovencev, po drugi strani pa niso uvedli slovenskega jezika 
v javni upravi in sodstvu.18 Težave so bile vidne tudi pri oblikovanju šolskega sistema: ena od 
njih je bilo na primer nestrinjanje prebivalstva z odstranitvijo Titovih slik iz učilnic. Slednje 
so, takoj po odstranitvi oz. objavi ukaza o odstranitvi, takoj obesili nazaj. Kot opaža Vidmar, 

9 Troha, »Zahodna meja med letoma 1945 in 1954,« 20.
10 Troha, »Zahodna meja med letoma 1945 in 1954,« 20.
11 »Nočemo belega kruha. Modri vragi na Soči,« 9.03–9.27.
12 Ielen, »Anglo-ameriške vojaške sile in nastanek Cone A v Julijski krajini,« 52.
13 Širok, »Amerikani v Gorici: Zavezniška vojaška uprava med spomini in zgodovino,« 526.
14 Prevod: posredna uprava.
15 Prevod: neposredna uprava.
16 Širok, Kalejdoskop goriške preteklosti, 112–113.
17 Širok, Kalejdoskop goriške preteklosti, 117.
18 Pirjevec, Zgodovina Slovencev v Italiji, 115.
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je ZVU neupoštevanje pravil kaznovala z različnimi ukrepi, od odvzema šolske malice, zaprtja 
in nepriznavanja šol pa vse do odpustov. Grožnje želenega učinka niso imele, saj so mnoge 
partizanske učiteljice med vojno tvegale svoja življenja in se jim take kazni niso zdele dovolj 
hude, da bi ubogale ukaze.19 V odkrito nasprotje s projugoslovansko usmerjenimi krogi pa so 
prišli zaradi nastavitve Srečka Barage na mesto organizatorja slovenskih osnovnih in srednjih 
šol v coni A. Slednji je bil namreč odkrit nasprotnik OF.20

Zelo veliko vlogo je ZVU namenjala zagotavljanju javnega reda in miru, kamor je spadal 
predvsem boj proti klasičnemu kriminalu ter ohranjanje miru na protestih in manifestacijah. 
Slednjega so velikokrat dosegli tako, da so protestante zaprli, zato so bili v času velikih 
protestov zapori več kot polni. Ker pa le vojska ni bila uspešna pri izvajanju nalog reda in 
miru, so ustanovili Civilno policijo Julijske krajine. Enote so nastale po letu 1945, urila pa jih 
je britanska služba, saj je imela več izkušenj. Ker so imeli temno obleko in belo čelado, se jih je 
med lokalnim prebivalstvom prijel vzdevek čerini, kar izhaja iz italijanske besede za vžigalico. 
Slovenski živelj je imel do njih po večini odklonilen odnos.21 Pri slovenskem prebivalstvu so 
dobili črno piko predvsem po incidentu, ki se je zgodil 10. marca 1946 v Škednju. Civilna 
policija je namreč zahtevala odstranitev jugoslovanske zastave na zvoniku, česar ljudje niso 
dovolili. Na neupoštevanje ukaza so odgovorili s streljanjem, zaradi katerega sta dva človeka 
umrla.22

Ena od prioritetnih nalog zavezniške uprave je bila tudi organizacija zdravstvenih služb. 
Želeli so vzpostaviti nemoteno delovanje bolnišnic, zagotoviti zadostno količino zdravil in 
preprečiti infekcijske bolezni. Med njimi je na Goriškem izstopala predvsem otroška paraliza, 
poleg nje pa so obstajali tudi primeri škrlatinke, meningitisa in mumpsa. Stalno sta bili prisotni 
tudi tuberkuloza in malarija.23 Vidmar piše tudi o tem, da je bilo za cono A prav tako pereče 
vprašanje brezposelnih – bilo jih je približno 23.000. Ta problem so poskušali rešiti s pomočjo 
programa javnih del, v katerem so ljudje pomagali pri odstranjevanju min, granat, dviganju v 
vojni potopljenih ladij, obnovi pristanišč, mostov in vasi, pri gradnji cest itd.24 Delo, ki so ga 
domačini opravili po naročilu zavezniške vojske, je bilo dobro in redno plačano. Zanimivo je 
tudi to, da so bili ljudje lahko plačani tudi v primeru, da so obnavljali svojo hišo.25 Potrebno 
je poudariti, da je infrastruktura, ki je bila obnovljena v času ZVU, še danes pomemben del 
povojne obnove in prenove Goriške, saj so bila popravljena številna šolska področja, urejene 
številne rečne struge, zgrajena pa je bila tudi mestna kanalizacija.26

Čeprav je vojaška uprava ves čas poudarjala, da je njena vloga na področju nepristranska, 
ter da brani (krhko) ravnovesje med narodoma, je kmalu postalo jasno, da je bil njihov cilj 
tudi braniti ideal ameriške demokracije pred komunistično prevlado v Evropi. To trditev je 
po svoje potrdil vojak Ben Cummings, katerega izjavo hranijo v BBC-jevih arhivih za drugo 

19 Vidmar, Zadnja tuja vojaška okupacija, 196.
20 Vidmar, Zadnja tuja vojaška okupacija, 196.
21 Širok, Kalejdoskop goriške preteklosti, 143. 
22 Troha, »Boj za meje. Slovenci in Italijani na Primorskem - v Julijski krajini v letih 1945-1954,« 147.
23 Vidmar, Zadnja tuja vojaška okupacija, 179.
24 Vidmar, Zadnja tuja vojaška okupacija, 169–172.
25 »Nočemo belega kruha. Modri vragi na Soči.« 29.55–30.10.
26 Širok, »Amerikani v Gorici: Zavezniška vojaška uprava med spomini in zgodovino,« 531.
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svetovno vojno:

Tam smo bili zato, da bi Tita držali izven tega območja; tako smo bili pogosto 
vpleteni v tamkajšnje nacionalne in ideološke konflikte med komunizmom in 
demokracijo. Obe vpleteni strani sta se borili zato, da bi to regijo pridobili na 
svojo stran železne zavese. Kljub temu, da je bilo vojne uradno konec, so lokalni 
partizani, vsi komunisti (nosili so rdeče rute), zavrnili mir in v gorah nadaljevali z 
bojem. Njihov cilj je bila podpora maršalu Titu v njegovi nameri, da bi to ozemlje, 
ki je med drugim obsegalo tudi Trst ter Pulo, priključil k Jugoslaviji; bila je to 
nadvse težavna situacija.27

Trdili bi torej lahko, da so zavezniki partizane videli kot nekakšno ideološko grožnjo, ki 
so se ji morali zoperstaviti, hkrati pa so gojili tudi manjvreden odnos do prebivalstva. Kapetan 
Clark Painter je v svojem poročilu z naslovom Howls from the communists komuniste razdelil 
na tri skupine: prvo sestavljajo voditelji, ki hlepijo po moči in denarju, drugo predstavljajo 
njihovi vdani delavci, ki izvršujejo njihove želje. Čisto na koncu se nahaja široka množica 
ljudi, ki je tako zabita, da ne razume, da jo prvi dve skupini izkoriščata.28 ZVU so sestavljali 
pretežno ameriški in britanski vojaki. Ameriških pehotnih divizij je bilo več: v začetku maja 
1945 so na to področje prišli Zeleni bori, ki so svoje ime dobili zaradi našitkov na rokavih in 
kapah. Takoj za njimi je prišla 10. ameriška pehotna divizija z vzdevkom ameriški alpinci. 
Obe diviziji sta se na tem področju zadrževali do julija 1945. Za omenjenima divizijama so 
na to področje prišli rdeči biki oz. 34. pehotna divizija, ki pa je bila precej oslabljena. Na 
koncu jo je nadomestila slovita 88. divizija, z vzdevkom modri vragi oz. modre štiriperesne 
deteljice. Te enote so imele dovolj usposobljen kader, da so na koncu lahko tudi prevzele 
nadzor v coni A. Enote modrih vragov so imele svoj sedež v Gorici.29 Najtežje boje je 
88. divizija bíla na svoji poti proti severu Italije, na t. i. Gotski črti v severnih Apeninih.30 
Opravili so kar nekaj zelo zahtevnih nalog, zaradi česar so bili zelo cenjeni. Eno od temeljnih 
značilnosti njihovega nadzora je tudi samooskrba. Vojaški vlak je omogočal dnevno povezavo 
z neapeljskim pristaniščem, od koder je iz ZDA prihajala vsa oskrba za vojaške enote. Poleg 
tega so imeli v Čedadu postavljeno lastno tovarno Coca-Cole, v Gorici tovarno s sladoledom, 
v kraju Veneto pa še pivovarno. Osnovne življenjske potrebščine so lahko kupili v posebnih 
vojaških trgovinah, ameriški Rdeči križ pa je v bifejih ob določenih urah dneva ponujal kavo, 
čaj in prigrizke. Ob kavi in prigrizku so lahko prebrali tudi časopise, saj je vsak teden izhajala 
tudi divizijska revija The Blue Devil (Modri vrag).31 Te vojaške enote so se na področju cone A 
zadržale vse do leta 1947. Področje Goriške je v tem času veljalo za nekakšen sod smodnika, 
kjer je bila možnost spopada zelo velika. Posledično so se morali vojaki stalno pripravljati in 
uriti, pomembna pa je bila tudi disciplina.

Prebivalstvo in vojaki – (ne)prijatelji?
Zavezniški vojaki so se na področju večjega dela cone A zadrževali do leta 1947. Izjemo 

27 Širok, »Začasna meja 1945–1947: Življenje na Goriškem med Zavezniško vojaško upravo,« 84.
28 Širok, »Začasna meja 1945–1947: Življenje na Goriškem med Zavezniško vojaško upravo,« 85.
29 Ceschia, »Zasedba Furlanije-Julijske krajine: 1945–1947,« 65–67.
30 Vidmar, Zadnja tuja vojaška okupacija, 246.
31 Ceschia, »Zasedba Furlanije-Julijske krajine: 1945–1947,« 69.
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predstavlja ozemlje, ki je bilo kasneje vključeno v Svobodno tržaško ozemlje (STO), ki 
je obstajalo do leta 1954. Kratki dobi navkljub pa so med ljudmi prisotni različni spomini 
na ameriške in britanske vojake. Kot bom poskušal prikazati s primeri pričevanj, so se pri 
prebivalstvu tega področja pojavljale stereotipne podobe ameriškega vojaka s čokolado, 
cigareti in belim kruhom. Širokova omenja, da je ZVU vsaj v svojem prvem obdobju opisana 
kot pozitivna tvorba, ki je predstavljala upanje in svobodo.32 Četudi so bili njihovi cilji in 
naloge podobne, je bilo med njimi kar nekaj razlik. Britanski vojaki so veljali za zadržane in 
lepo vzgojene, medtem ko so bili ameriški vojaki njihov popoln kontrapunkt, ki ga v svoji 
izjavi predstavi tudi T. Marušič:

V bistvu so tile vojaki, Američani, ki so bili tu, so bili ene take dobričine, šušmarli 
so radi, prodajali kapote33 pomagali ljudem; Angleži so bili več ali manj nedostopni 
/.../ do Angležev nisi imel nobenega odnosa, več ali manj je bil mrtvo hladen. 
Amerikanci so bili taki alla jebiga (T. Marušič, r. 1932).34

Iole Pisani je po drugi strani Američane predstavil kot

zmagovalce vojne, ki so pili whisky kot žolne, kadili kot Turki in stalno žvečili 
žvečilne gumije. Bili so prijatelji vseh otrok, zbirali so potepuške pse in mačke 
/.../, plesali so vse noči z ženskami, dekleti vseh kategorij in niso posredovali ali se 
vmešavali v urejanje sporov, ki jih niso zadevali.35

Zgodb, ki krožijo okrog ameriških vojakov je veliko, vanje pa so vpleteni tako navadni 
ljudje, kot tudi vojaki. Poznan je primer, ko je možakar s svojima prijateljema zvabil dva 
Američana v vojaško karavlo, kjer so ju opijali s »šnopsom«, domnevno v znak prijateljstva 
med zavezniki in partizani. Ameriška vojaka sta več kot pregloboko pogledala v kozarec in 
sta v alkoholni omotici zaspala na mizi. Ko sta se vojaka zbudila, nista mogla najti svojega 
džipa, saj ga je nekdo, v času njune pivske omotice, ukradel.36 Avtomobil je sicer pri ameriških 
vojakih imel veliko vlogo in so ga uporabljali tudi v primeru, ko razdalja do željenega cilja ni 
bila velika. Eden od pričevalcev se je zaradi tega pošalil in rekel, da so z avtomobilom hodili 
tudi na stranišče. Med vožnjo je sovoznik skorajda vedno z eno nogo molel iz vozila in tako 
še bolj izkazoval svojo ležernost.37 Potrebno je tudi poudariti, da številni prebivalci niso znali 
jezika in tako z zavezniki niso mogli komunicirati. Na to spominja tudi zanimiva prigoda, 
ko je ameriški vojak nekemu vaškemu brivcu rekel ‚fakn jugo!‘, kar nima ravno pozitivne 
konotacije. Vaški brivec tega ni vedel, še več, mislil je da vse skupaj pomeni nekaj pozitivnega, 
npr. živela Jugoslavija. Posledično se je na vojakov »pozdrav« odzval s ‚faknamerika!‘, pri 
čemer pa ni dobil želenega nasmeha vendar le močan udarec v brado.38 Še ena ohranjena fraza 
iz tistega časa pa je fraza »fiki fiki per sapon«, nanaša pa se predvsem na to, da so si vojaki 

32 Širok, Kalejdoskop goriške preteklosti, 141.
33 Beseda izhaja iz italijanske besede capotto in pomeni »plašč«.
34 Širok, »Začasna meja 1945–1947: Življenje na Goriškem med Zavezniško vojaško upravo,« 95.
35 Širok, »Začasna meja 1945–1947: Življenje na Goriškem med Zavezniško vojaško upravo,« 94.
36 Duša, »Plavi vragi ob smaragdni Soči. Povojna zavezniška vojaška uprava v Posočju«.
37 »Nočemo belega kruha. Modri vragi na Soči.« 17.30–17.45.
38 Duša, »Plavi vragi ob smaragdni Soči. Povojna zavezniška vojaška uprava v Posočju«.
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žensko privoščili že s koščkom mila, na kar se beseda sapon tudi naslanja.39 Ameriški vojaki so 
v času svojega bivanja na tem področju naleteli na dve bistveni razliki, v primerjavi z bivanjem 
v domovini: prva se je nanašala na pitje alkohola, druga pa na prostitucijo – slednja je bila na 
tem področju legalna. Če vse skupaj povežemo z dejstvom, da so bili vojaki po večini mladi, 
je bil v tem pogledu to za njih pravi mali raj. Vse skupaj pa seveda ni bilo brez posledic. Ker 
so vojaki popili veliko alkohola, so bili pretepi v gostilnah skorajda stalnica, kar je razvidno 
tudi v izjavi T. Marušiča:

Sem jaz doživel en pretep, kjer so se stolkli jenkiji in Angleži. Med sabo so se 
pretepli, je tekla kri, razbili so šipo, demolirali gostilno, nakar je prišla marica.40 
(T. Marušič, r. 1932)

Ena od stalnic življenja v coni A je bila tudi prostitucija, ki je bila v teh turbulentnih časih 
donosen vir zaslužka za žensko. V uradnih javnih hišah so ženske vedno pregledovali, da med 
vojaki ne bi dobili kakšne spolne bolezni. Močan nadzor je bil sploh na področju Trsta. Število 
prostitutk je bilo različno. V javnih hišah v Trstu naj bi septembra 1946 delovalo 12 javnih 
hiš s 85 prostitutkami, zunaj njih pa še približno 522. Goriška je imela v tem času eno javno 
hišo s petimi prostitutkami, zunaj javne hiše pa naj bi jih delovalo 43. Sanitarni nadzori so bili 
strogi, v primeru bolezni so ženske poslali na zdravljenje, po potrebi pa so izdali tudi kazni. Če 
so na delu zalotili mladoletno prostitutko (staro pod 21 let), so jo izročili staršem.41 V intimne 
telesne stike z zavezniškimi vojaki pa niso prišle le prostitutke, temveč tudi dekleta, ki so 
iskala ne le romantično zvezo, temveč tudi možnost izhoda iz revščine. Zveza z zavezniškim 
vojakom je namreč omogočala številne priboljške in je omogočala boljši položaj. Odnos in 
položaj med vojaki in njihovimi izbrankami je bil kompleksen, saj so imeli nekateri vojaki 
doma že partnerico oz. dekle. Nekatera dekleta so tem vojakom kljub temu sledila v Ameriko 
in se tam z njimi poročila, vendar so se nekatere kmalu vrnile, saj niso vse »našle Amerike, 
ki so jo iskale.«42 Vračanju navkljub pa ne moremo reči, da so bile prav vse poroke nesrečne, 
ravno diskrepantno, delež uspešnih porok je zelo visok; kar šestdeset odstotkov teh zakonov 
je bilo srečnih in trdnih.43 Vojaškim oblastem take zveze niso bile po godu, zato so jih želeli 
preprečiti z različnimi birokratskimi preprekami. Tako so morali vojaki opraviti številne izpite, 
ki so jim v primeru, da jih niso opravili, preprečevali poroko z lokalno mladenko. Eden od 
načinov preprečevanja je bil tudi tak, da se je moral vojak najprej vrniti domov oz. počakati na 
demobilizacijo, potem pa se je moral vrniti kot civilist.44

Prostitucija prav tako ni bila edini stik med prebivalci in vojaki. Domačini so v času 
hude revščine na različne načine poskušali pridobiti kakšen priboljšek od vojakov. To so storili 
z opravljanjem različnih del, od izdelovanja spominkov pa vse do pranja perila. Redke niso 
bile niti zgodbe, ko so stvari medsebojno menjali. Američani so v blagovni menjavi uporabili 

39 Duša, »Plavi vragi ob smaragdni Soči. Povojna zavezniška vojaška uprava v Posočju«. 
40 Širok, »Začasna meja 1945–1947: Življenje na Goriškem med Zavezniško vojaško upravo,« 94.
41 Vidmar, Zadnja tuja vojaška okupacija, 168–169.
42 Širok, »Začasna meja 1945–1947: Življenje na Goriškem med Zavezniško vojaško upravo,« 91.
43 Ceschia, »Zasedba Furlanije-Julijske krajine: 1945–1947,« 73.
44 Ceschia, »Zasedba Furlanije-Julijske krajine: 1945–1947,« 73.
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npr. plašče, medtem ko so britanski vojaki kazali veliko povpraševanje po gumbih.45 Ena od 
možnosti izmenjave je bil tudi črni trg. Da bi vojaki lahko trgovali na črnem trgu, so najprej 
potrebovali denar. Plače namreč niso dobili v italijanskih lirah, temveč v certifikatih, ki so jih 
na uradnih menjalnicah lahko zamenjali za italijansko denarno valuto. Vojaki so denar sicer 
raje menjali s civilisti, saj so jim nudili ugodnejši menjalni tečaj, kar sicer ni bilo dovoljeno. 
Na črnem trgu so prodajali kruh, oblačila, cigarete in blago.46

Poseben odnos so imeli zavezniški vojaki do otrok. Slednji so z njihovim prihodom 
prvič okusili nekatere dobrine, ki jih imamo danes za nekaj samoumevnega (npr. čokolado in 
različne sokove):

Potem so imeli škatle, skoraj literske, galone, ne vem kako jim rečejo. In noter je bil 
sok od ananasa, ku od ananasa. Tisto sem najrajši pil, taka zelena škatlica, odlično. 
Vse so meli. (Bruno Vuga)47

Ljudje so imeli od ameriških vojakov obilo pozitivnih izkušenj, povezanih s hrano in 
potrošniškimi dobrinami. Kot že omenjeno, so območje cone A poleg ameriških nadzorovale 
tudi britanske čete. Poznana je bila predvsem njihova 56. londonska divizija, ki je imela sedež 
svojega generalštaba v Miramaru. Do junija 1946 se ji je pridružila tudi 1. oklepna, ki se je 
ustalila v Vidmu, pozneje pa je londonsko divizijo tudi zamenjala.48 Spomini na britanske 
vojake so drugačni. Veljali so za zadržane in vzvišene. Na tem mestu je potrebno poudariti še 
eno stvar: po prihodu zavezniške vojske so domačini začudeno opazovali vojake, saj niso bili 
vajeni, da bi bili prišli vojaki drugačne rase kot bele. Svoje začudenje so pričevalci izrazili v 
naslednjih izjavah:

In se pojavi ta, oblečen kot indijski princ. Bil je vojak pri Angležih. Ne vem, ali 
je bil Ramadan ali kaj, ne bi vam znala povedat. Povem vam samo, da sem bila 
očarana, opazovala sem ga v tej civilni odpravi. Verjetno se je dobil z ostalimi, saj 
tam je bilo veliko Indijcev. Bil je tako lep, da vsakič, ko grem mimo tiste hiše, se 
spomnim nanj! A. D. (Gorica, 1926).49

Lep spomin nanje se je sicer ohranil v urbanih področjih, medtem ko so bili spomini na 
rustikalnih področjih drugačni. Nadzor nad vojaki je bil tam slabši, zato tudi vojaki niso bili 
tako urejeni kot tisti v mestih. Zaradi strahu pred njimi starši svojih otrok niso puščali samih. 
Percepcija prebivalcev je zajeta tudi v spodnji izjavi:

Onde v moji vasi so bili tistve k so meli take dolge dolge turbane, taki črni, ku jih 
vidiš kdaj na televiziji, kosmati, k so si zamotavili tistve (turbane, op. a.) gor na 
glavo, sej so nam kazali... Samo so strašno lovili pa tudi punčke, take mlade. K 
smo šli k maši dol v Rihemberk zmerom je šou kšn starejši zraven /.../. So strašno 
radi lovili punce, so nam delali stalno tiste mote, take taku, po moško in govorili po 

45 Balantič, »Slovenski mali Berlin – zgodba o nastajanju meje. Razstava Začasna meja : Življenje in hrepenenje v coni 
A (1945–1947)«.
46 Ceschia, »Zasedba Furlanije-Julijske krajine: 1945–1947,« 72.
47 Širok, »Okus spomina. Refleksija na obdobje Zavezniške vojaške uprave v življenjskih zgodbah pričevalcev«.
48 Ielen, »Anglo-ameriške vojaške sile in nastanek Cone A v Julijski krajini,« 56.
49 Širok, »Amerikani v Gorici: Zavezniška vojaška uprava med spomini in zgodovino,« 532.
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angleško neki, ma smo vedli da je ena grda beseda.50 M. F. (Preserje, 1929).

Summa summarum lahko torej rečemo, da so bili spomini na zavezniške vojake različni, 
odvisni pa so bili od tega, kako so se vojaki obnašali do lokalnega prebivalstva – ljudje so 
ameriške vojake lepše sprejeli predvsem zaradi dobrin, ki so bile z njimi povezane, medtem ko 
pri britanskih vojakih to ni bilo prisotno. Neglede na nacionalno pripadnost pa so zavezniški 
vojaki kot celota govorili, da je nevtralnost njihova glavna maksima, ter da se ne bodo 
vmešavali v mednarodne spore. Kljub temu so se njihove simpatije počasi a vztrajno pomikale 
na italijansko stran, kar je bilo vidno tudi v podpori in nadziranju manifestacij, ki jih bom 
predstavil v naslednjem poglavju.

Manifestacije ljudske volje
Manifestacije in protesti v podporo eni ali drugi strani so bili tako rekoč vsakdan 

življenja v coni A. Potekale so od priključitve Trsta dalje, svojo kulminacijo pa so dosegle leta 
1946 z obiskom mednarodne komisije, ki je začrtala mejo med Italijo in Jugoslavijo. Odnosi 
so bili ves čas napeti, bilo je le vprašanje časa, kdaj bo to tempirano bombo tudi razneslo. 
Z manifestacijami so ljudje izražali svoje nestrinjanje s politiko ZVU, kot tudi z njihovim 
odnosom do civilistov. Čeravno so shodi veljali za miroljubne, je bilo vse skupaj le navidezno. 
Hitro so se spremenili v pretepanja, vandalizem in nasilje med pripadniki obeh taborov, kot 
tudi proti civilni policiji. Obenem je potrebno poudariti, da manifestacije prikazujejo tudi 
organiziranost taborov in njihove uspehe med lokalnim prebivalstvom.51 Manifestacije niso 
potekale le v Trstu, temveč tudi v drugih mestih, npr. v Gorici, pri vseh pa lahko najdemo 
skupni dejavnik pri nezadovoljstvu italijanskega prebivalstva, ki je demonstrante na nek način 
zaničevalo. Ljudje so bili oboroženi z vsem mogočim orožjem od bokserjev, pendrekov do neke 
gospe, ki je na demonstracije prišla s kladivom za meso.52 Protestnike so polivali z različnimi 
tekočinami, spopadi s čerini so bili konstantni, veliko je bilo zmerjanja in pretepanja, kar naj 
jasno prikaže spodnja izjava.

V Gorico smo hodili manifestirat. Prvič takoj po vojski, kadar so bli Amerikani. 
S kamioni dol so nas vozili in dole smo manifestirali. Pole so te oblili s kšnim 
oljem, s černilom, dol po Rašteli, o ma kej je bilo tam dol. Pole so pršli so nas 
špricali z vodu, s tistim solzilcem, k smo pole šli na en kamion, amerikanski, v eno 
dvorišče, še zdej se spomim. Ja ogromnih, to smo bli vsa mladina guorki, da vam ne 
morem povedat. Vse sorti smo zjali, vse sorti, uni so nam krčali gor Carne venduta53 
Italijani, ne. In so nam ponujali kruh, da nej jejmo kruh, nej jejmo kruh.54

Propaganda na obeh straneh je delovala s polno paro. Na jugoslovanski strani so nastale 
znane parole kot npr. »Trst je naš!« »Tujega nočemo, svojega ne damo«, »Nočemo belega 
kruha!« itd. Tržaški Primorski dnevnik, je tej problematiki namenil veliko prostora. Krasili so 
ga članki z naslovi Naša rešitev je Jugoslavija,55 Povejte tovarišu Kardelju: Mi ne odstopimo 

50 Širok, »Amerikani v Gorici: Zavezniška vojaška uprava med spomini in zgodovino,« 532.
51 Širok, Kalejdoskop goriške preteklosti, 91.
52 Širok, Kalejdoskop goriške preteklosti, 145.
53 Dobesedni prevod: Prodano meso.
54 Širok, Kalejdoskop goriške preteklosti, 143.
55 »Naša rešitev je Jugoslavija,« Primorski dnevnik, 1.
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za nobeno ceno. Hočemo priključitev k Jugoslaviji.56 Ob prihodu zavezniške komisije 8. marca 
1946 pa je taisti časopis izdal prav posebno serijo člankov z naslovom »Pozdravljeni na naših 
tleh«. Atrakcija tega se kaže predvsem v tem, da je bil ta članek preveden v ruski, angleški 
in francoski jezik, z njim pa so nagovorili celotno razmejitveno komisijo.57 Ob prebiranju 
časopisa, v katerem je izšel prej omenjeni članek, se mi je zdelo zanimivo tudi to, da so bili s 
to tematiko obarvani tudi članki, ki v svoji osnovi nimajo veliko skupnega z manifestacijami 
ali obiskom razmejitvene komisije. Eden od takih je recimo članek, ki govori o dnevu žena. 
Osnovni namen članka naj bi bil čestitati ženski populaciji za njihov praznik, vendar se 
hkrati osredotoča tudi na to, da nekatere tega praznika ne morejo svobodno praznovati, saj 
se morajo boriti proti fašističnim režimom in njegovim ostankom, njihov boj pa zaznamujejo 
beda, porušeni domovi in pomanjkanje.58 V sosednjem članku je zapisano poročilo konference 
protifašističnih žena cone A. Žene so vsem spletkarjem sporočale sledeče: »Nočemo nazaj v 
leto 1918, ampak hočemo iti naprej po oni poti, ki jo je oškropilo in zaznamovalo s svojo krvjo 
46.000 naših najboljših sinov, po poti, ki vodi k združitvi Julijske krajine s FLRJ.«.59

Kot že omenjeno, je višek demonstracij potekal z obiskom razmejitvene komisije marca 
1946. Slednja je preverila dejansko narodnostno pripadnost na danih ozemljih in s tem izdelala 
podlago za odločanje na mirovni konferenci, ki je potekala prihodnje leto. Pri tem je bilo 
zanimivo, da naj bi čez dan protestirali Slovenci, zvečer pa Italijani.60 Da bi ljudje še bolj 
izrazili svojo podporo Jugoslaviji, so na stene hiš pisali različne parole kot npr. „Živel Trst, 
živela Jugoslavija“, „Reka, Trst, Gorica, naša pravica“, „Hočemo priključitev k Jugoslaviji“.61 
Obe skupini protestnikov sta na vsak način želeli vplivati na odločitev komisije. Večkrat je 
prišlo do pretepov, razdejanj, žaljenj in udarcev, v najhujših primerih pa tudi do smrtnih žrtev. 
Zavezniške sile so spopade želele preprečiti, vendar jim to ni uspevalo; več vojakov je bilo 
tudi poškodovanih. Zaradi nepokorščine, kaljenja miru in nasilja so protestnike iz obeh strani 
pripeljali pred vojaško sodišče in jim sodili.62 Po odhodu komisije so pisma oblastem pisali 
tudi Slovenci iz Jugoslavije, največkrat v obliki resolucij. V njih so nagovarjali politike naj se 
borijo za slovensko zemljo, kar prikazuje tudi spodnji primer:

Prosimo Te, tov. Kardelj, da kot vodja naše mirovne delegacije pred vsem svetom 
ponovno izpričaš naše zahteve in od teh naših zahtev ne odstopiš niti koraka in ne 
popustiš niti trohice, ker so te naše zahteve pravične in življenjsko važne. Trst in 
Slovensko Primorje terjata po svojih doprinešenih žrtvah in po svoji izraženi volji 
pravično in edino pravilno rešitev, izraženo v zahtevi, da pripadata samo Jugoslaviji. 

56 »Povejte tovarišu Kardelju. Mi ne odstopimo za nobeno ceno. Hočemo priključitev k Jugoslaviji.« Primorski dnevnik, 
1.
57 »Pozdravljeni na naših tleh.«
58 »8. marec mednarodni praznik žena.«
59 »Konferenca protifašističnih žena cone A: Bratsko združene hočemo živeli v Jugoslaviji,« Primorski dnevnik, 2.
60 Balantič, »Slovenski mali Berlin – zgodba o nastajanju meje. Razstava Začasna meja : Življenje in hrepenenje v coni 
A (1945–1947).«
61 Balantič, »Slovenski mali Berlin – zgodba o nastajanju meje. Razstava Začasna meja : Življenje in hrepenenje v coni 
A (1945–1947).«
62 Ceschia, »Zasedba Furlanije-Julijske krajine: 1945–1947,« 71–72.
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Trst, Primorsko in Gorico, Terjaj z vso pravico... Smrt fašizmu - svobodo narodu!63

Komisija se je po nekajdnevnem obisku Julijske krajine vrnila v Pariz, kjer so skupaj 
izdelali štiri predloge za potek meje. Najboljša možnost za Jugoslavijo je bil sovjetski 
predlog, saj se je v glavnem ujemal s tistim, ki ga je predstavila jugoslovanska delegacija. 
Z jugoslovanskega stališča je najslabšo možnost določila delegacija ZDA. Francoski mejni 
predlog je veljal za kompromisnega, predvsem z vidika etničnega ravnotežja med Jugoslovani 
in Italijani.64 Slednjega so, z manjšimi popravki, sprejeli tudi na mirovni konferenci v Parizu. 
10. februarja 1947 je bila podpisana Pariška mirovna pogodba. Določala je, da vzhodni del 
francoskega predloga meje dobi Jugoslavija, območje zahodnega dela pa so razdelili na dva 
dela: severni del je bil neposredno priključen Italiji, južni del pa so inkorporirali k novi politični 
entiteti, imenovani Svobodno tržaško ozemlje (STO).65 Šlo naj bi za nevtralno ozemlje pod 
nadzorom OZN in vodstvom generalnega guvernerja. V končnih določbah mirovne pogodbe 
je bilo tudi zapisano, da bo pogodba stopila v veljalo takrat, ko bodo Sovjetska zveza, Velika 
Britanija, ZDA in Francija pri francoski vladi deponirali ratifikacijske listine. T. i. »R-Day«, 
kot so ga imenovali zavezniki, se je zgodil 15. septembra 1947.66 Temu dogodku v spomin 
danes praznujemo tudi praznik dan vrnitve Primorske k matični domovini. Mirovna pogodba 
je zahodno mejo potegnila po stari avstrijsko-italijanski meji, nato je prešla Sočo, se spustila 
k morju pri Štivanu, vzhodno od Tržiča. Rezijani, Kanalski Slovenci, Slovenci v Benečiji in 
na Goriškem so prišli pod italijansko oblast, medtem ko so bili Tržaški in Istrski Slovenci 
vključeni v novoustanovljeno Svobodno tržaško ozemlje. Slednje se je prav tako delilo na 
cono A in cono B, pri čemer je cona A obsegala občine Trst, Milje, Dolina, Repentabor, Zgonik 
in Devin-Nabrežina, cona B pa je obsegala istrska obalna mesteca od Kopra do Novigrada ter 
Buje z okolico.67 Na tem področju so mejo vzpostavili šele leta 1954.
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Sodobna zgodovina študentskih gibanj v Sloveniji

Izvleček
Pričujoči prispevek popisuje in razčlenjuje zgodovino študentskih gibanj v Sloveniji. 

V članek sem umestil ključne zgodovinske trenutke in etape študentskega organiziranja, ki 
zaobjemajo boj proti zakonu o malem delu, ustanovitev Fronte prekercev, zasedbo Filozofske 
fakultete ter ustanovitev in delovanje organizacije Iskra, ki je nadaljevala boj proti varčevanju 
in organizirala odpor proti ZVIS-u leta 2014.

Abstract
This article lists and analyses the history of student movements in Slovenia. In the article 

I included the key historical moments and stages that include the fight against the law on 
“small work”, the establishment of Precarious front, occupation of the Faculty of Arts and 
formation of Iskra (English: Spark), which continued the struggle against further cuts and 
organized resistance to the ZVIS act in 2014.

Ključne besede: študentska gibanja, zasedba Filozofske fakultete, Iskra, Mi smo univerza 
(MSU), Fronta prekercev (FP).

***

Uvod
Leto 2008 je zgodovinski trenutek, ki še danes močno določa našo družbeno stvarnost. 

Kriza, ki se je iz ZDA razširila po svetu in zlomila dobršen del gospodarstva, je s seboj prinesla 
državno reševanje privatnega sektorja, zadolževanje in zategovanje pasu socialni državi. 
Konec je bilo poldrugega desetletja razvoja, ki je t. i. srednjemu razredu omogočal blaginjo 
in konstantno rast materialnega življenjskega standarda. Del študentov je v naslednjih letih na 
lastni koži lahko občutil njegove antagonizme, ki so jih primorali k ponovni politični aktivaciji.

Zakon o malem delu in Fronta prekercev (2010)
Sočasno s propadom investicijske banke Lehman Brothers septembra 2008 je Slovenija 

izvolila tudi novo vlado. Konservativno koalicijo Janeza Janše je zamenjala levosredinska 
vlada Boruta Pahorja, v letu 2010 pa je njen minister za delo, družino in socialne zadeve Ivan 
Svetlik predstavil zakon o malem delu. Ta je predvideval ukinitev študentskega dela, ki takrat 
ni vključevalo ne zdravstvenih in ne pokojninskih prispevkov in je bilo najcenejša rešitev za 
delodajalce, ki so ponujali neredna prekerna dela. Po novem bi tovrstna opravila umestili k 
malemu delu, kar pomeni, da bi se dijaki in študentje soočali z omejitvami glede tega, kakšno 
število delovnih ur lahko sploh opravijo.1 Vlada je z zakonom hotela odpraviti anomalijo na 
trgu dela, vendar se je soočila s kritikami, da bo tega naredila še bolj fleksibilnega.2 Poleg 
tega je ministrstvo predvidevalo reformiranje socialnih izdatkov z ukinitvijo državnih štipendij 
mladoletnim dijakom, otroškega dodatka polnoletnim dijakom in subvencij za dijaško 

1 Mekina, »Intervju: Ivan Svetlik.«
2 Korošec, »Zakon o malem delu je slab.«
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prehrano.3 Po Svetlikovih načrtih bi država ta denar preusmerila v druge izdatke, povečalo pa 
naj bi se število štipendij. Z zakonom o malem delu naj bi po njegovih besedah bilo na slabšem 
približno le 15 % tistih, ki s študentskim delom zaslužijo največ.4

Najmočnejša nasprotnika, ob katera je vlada trčila, sta bili Študentska organizacija 
Slovenije (ŠOS) in Dijaška organizacija Slovenije (DOS), ki je delovala pod okriljem prve. Z 
novim zakonom bi največ izgubili ravno posredniki študentskega dela oz. študentski servisi, 
ki so pobirali 4,5 % dohodka študentskih delavcev. Iz njihovih dobičkov se je hranil tudi ŠOS, 
ki bi tako prišel na veliko izgubo.5 Zakon je aktivno zavračala tudi konservativna opozicija na 
čelu s Slovensko demokratsko stranko (SDS), ki je imela v ŠOS-u na svoji strani tudi Katjo 
Šobo, tedanjo predsednico ŠOS-a.6 Vlada se je soočila z nenavadno koalicijo nasprotnikov 
zakona, ki je vključevala tako predstavnike kapitala v obliki študentskih servisov, kot tudi 
predstavnike dela pod vodstvom sindikatov. Isti dan je proti zakonu protestirala tako desna 
parlamentarna opozicija kot tudi neparlamentarna leva opozicija.

ŠOS in DOS sta namreč že 19. maja 2010 v Ljubljani pripravili velike demonstracije proti 
zakonu, saj se je dopoldne na Prešernovem trgu zbrala 15.000 glava množica.7 Delež dijakov 
na demonstracijah je bil neprimerno večji kot delež študentov, kar gre lahko pripisati tudi 
odločitvi dijaških poslancev na seji parlamenta dijaške organizacije. Ta je namreč vse dijake 
na dan protivladnih demonstracij opravičila izostanka pri pouku. Demonstracije so se pozneje 
prestavile pred Državni zbor, kjer so protesti tudi dosegli vrelišče. Razgreta mladina v prvih 
vrstah se je pričela zaganjati v ograje in policiste obmetavati s pločevinkami ter steklenicami. 
Nedolgo zatem je iz gruče poletel prvi granitni tlakovec, ki so mu hitro sledili še mnogi drugi. 
Demonstracije so bile prekinjene, policija pa je pridržala 30 ljudi. ŠOS se je distanciral od 
izgredov, Šoba pa je krivdo naprtila t. i. anarhistom, ki naj bi se infiltrirali med protestnike.8

Ti anarhisti bi lahko bili študentje, ki so mimo formalnih študentskih struktur priredili 
alternativne demonstracije. Skupina študentov, ki si je nadela ime Fronta prekercev (FP),9 se je 
v tem obdobju oblikovala iz organizacije Delovna skupina proti delu (DSPD) ter iz različnih 
študentskih društev in posameznikov, ki so nasprotovali PR kampanji ŠOS-a in študentskih 
servisov. Pretežno študentje Filozofske fakultete (FF) in Fakultete za družbene vede (FDV) so 
že jeseni 2009 po zgledu hrvaških tovarišev začeli v predavalnicah organizirati redne plenume. 
Teoretsko jedro študentskih aktivistov s FDV-ja je bilo politološko društvo Polituss, v okviru 
katerega so se študentje v družbi nekaterih profesorjev, kot je bil npr. dr. Andrej Kurnik, 
seznanjali s kritično teorijo.10 Kot protiutež vladnim reformam je FP pozivala k odpravi 
komercializacije študija in boju za nove delavske in študentske pravice, ki bi vključevale 
štipendije, brezplačen prevoz, stanovanje, zdravstveno oskrbo, univerzalni temeljni dohodek 

3 »DOS: Vsi dijaki bodo na dan demonstracij opravičeni od pouka.«
4 Mekina, »Intervju: Ivan Svetlik.«
5 Valenčič, »Od spodaj navzgor.«
6 »Katja Šoba po novem v SDS.«
7 »Pročelje državnega zbora nosi posledice izgredov.«
8 »Pročelje državnega zbora nosi posledice izgredov.«
9 Valenčič, »Od spodaj navzgor.«
10 Trampuš, »Luka Mesec.«
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(UTD), reformo študentskih organizacij, odpravo bolonjskega študija itd.11 S štipendijami 
mladini ne bi bilo potrebno več delati, s čimer bi bila udejanjena pravica do študija, študentske 
organizacije, ki jih je FP smatrala za nedemokratične in koruptivne, pa bi bilo potrebno 
rekonstruirati, debirokratizirati in decentralizirati.12

Na dan majskega protesta je FP svoje alter-demonstracije pričela dopoldne za stavbo 
FF. Skupaj se je zbralo nekaj sto ljudi, ki so skupaj s transparenti, zastavami in v ritmu punk 
in reggae glasbe, ki je donela iz zvočnikov, sprva protestirali pred študentskim servisom na 
Borštnikovem trgu, nato pa so prikorakali h glavnini protestov, ki je bila ob tisti uri še na 
Prešernovem trgu. Kljub konfliktu s ŠOS-om je bila, po besedah še tedanjega aktivista Luke 
Mesca, FP zagotovljena pravica do nagovora na protestnem odru, vendar so varnostniki ŠOS-a 
tam nato predstavnike FP odslovili. ŠOS-ov funkcionar Elvis Cvikl je pozneje to zanikal 
in dejal, da so s pobudo FP soglašale le nekatere strukture znotraj ŠOS-a, česar pa vodstvo 
naposled te le ni potrdilo.13 Prešernov trg je FP zato že predčasno zapustila in se nekaj po 14. 
uri zbrala na tedaj še prazni Šubičevi ulici pred Državnim zborom. Še pred 15. uro je okoli 200 
pripadnikov FP zapustilo bližino parlamenta in se pomaknilo pred stavbo TR3, kjer so znova 
prek mikrofona ubesedili svoje zahteve. Ob 15.01 je prva kocka zadela poslopje parlamenta.14 
Kljub temu je julija 2010 SDS dosegla sklic nujne seje odbora za notranjo politiko. Na seji so 
njeni poslanci krivdo za »granitiranje« parlamenta naprtili FP, ki so jih označevali kot anarhiste 
in ultralevičarje. Na seji so predstavniki poslanske skupine razgrnili teorijo, ki je napeljevala k 
temu, da so protestniki v sklopu FP v resnici delovali pod taktirko takratne notranje ministrice 
in predsednice LDS Katarine Kresal, ki naj bi hotela tako očrniti proteste.15

Aprila 2011 je zakon o malem delu padel na referendumu, na katerem je proti njemu 
glasovalo več kot 80 % volilnih udeležencev.16 Šoba je le dva meseca pozneje razkrila svoje 
članstvo v stranki SDS in nato na predčasnih državnozborskih volitvah tudi postala njena 
kandidatka v Mariboru.17

Zazrtost uradnih študentskih struktur v lastne materialne koristi so študentske aktiviste 
spodbudile v poskus institucionalnega prevzema moči na volitvah. Jeseni 2010 so študentje 
iz vrst DSPD, FP in Politussa na FDV ustanovili Odprto fronto, ki si je zastavila cilj 
demokratizirati Študentsko organizacijo. Odprta fronta se je na polju realne študentske politike 
hitro znašla pod udarci. Kandidatu Odprte fronte Matevžu Kladniku so avto tako okrasili z 
besedami: »Pizde rdeče, spizdite«.18 Odprta fronta je na volitvah kljub relativno visokemu 
rezultatu (45 %) izgubila.19

11 Valenčič, »Od spodaj navzgor.«
12 »Fronta prekercev: Nismo militantni odred Katarine Kresal.«
13 »Odbor DZ, 1. nadaljevanje 36. nujne seje.«
14 Valenčič, »Lov na čarovnice.«
15 »Odbor DZ, 36. nujna seja.« 
16 Referendum o zakonu o malem delu
17 »Katja Šoba po novem v SDS.«
18 Hreščak, »Umazane igre na študentskih volitvah.«
19 Kuhar, Zasedba Filozofske fakultete: (23. november 2011–23. januar 2012), 13.
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Mi smo univerza (2011)
V študijskem letu 2010/2011 je začelo nastajati gibanje Mi smo univerza (MSU). Pod 

tem imenom so organizirani študenti leta 2011 po 40 letih ponovno zasedli prostore FF. MSU 
je združil študente, nekatere profesorje in (nekdanje) aktiviste FP, DSPD itd. v študentsko 
gibanje, ki se je hotelo zoperstaviti neoliberalnim reformam tedanjih oblastnih struktur.

MSU je priredil tri tribune na FF, FDV in Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje 
na katerih so študentje in profesorji problematizirali pojave nezadostnega financiranja 
izobraževanja, umiranja brezplačnega šolstva in tudi prekernega položaja asistentov, 12. maja 
pa je bil organiziran še manjši protest proti šolninam pred poslopjem univerze.20 Tovrstno 
prirejanje tribun se je očitno izkazovalo kot neučinkovito, saj se stanje ni prav nič spremenilo, 
resen premik v študentskem gibanju in MSU pa se je zgodil šele v naslednjem študijskem letu.

Zasedba Filozofske fakultete (2011–2012)
Septembra 2011 je New York zajel val protestov proti (finančnemu) kapitalizmu z 

nazivom Occupy Wall Street. »Okupatorji« finančnih središč so se kmalu znašli tudi v Ljubljani, 
Mariboru in Kopru. 15. oktobra 2011 so namreč antikapitalistični protesti potekali po mnogih 
mestih in tudi na Kongresnem trgu se je zbralo nekaj več kot 2000 ljudi. Jedro protestnikov, ki 
si je nadelo ime 15. oktober (15o) se je oblikovalo iz več gibanj in skupin kot so npr. Nevidni 
delavci sveta, Sindikat žerjavistov pomorskih dejavnosti, Socialni center Rog, Alternativa 
obstaja in seveda MSU.21 Raznolika skupina ljudi se je zvečer utaborila pred (sicer nedelujočo) 
ljubljansko borzo in tam tudi prespala.22 Tam so pripadniki MSU začeli črpati tudi navdih 
za zasedbo FF. Pred borzo so namreč prirejali skupščine kjer so antikapitalisti razpravljali o 
sedanjem družbenem stanju, političnih alternativah in vsakodnevnih organizacijskih stvareh. 
Odločanje je potekalo nehierarhično in po principih neposredne demokracije.

Odločitev o zasedbi je MSU formalno sprejel na skupščini v avli FF v torek, 22. 11. 
2011. Študentje so izbrali manj radikalno opcijo, saj se niso odločili za prekinitev celotnega 
študijskega procesa, temveč zgolj za zasedbo nekaterih delov FF. Med svoje zahteve so uvrstili 
javno brezplačno šolstvo, konec bolonjske reforme, prenovo študijskih programov, večji vpliv 
študentov na urnik in kurikulum, konec obveznih predavanj in štipendijo, naslovili pa so še 
slabe pogoje za delo asistentov. Sindikat delavcev FF je upornim študentom izkazal podporo, 
medtem ko predsednik študentskega sveta Janez Turk akcije ni podprl.23

Pred FF se je v sredo, 23. novembra, že dopoldne zbrala več stoglava množica študentov, 
katerih organizacijsko jedro so predstavljali aktivisti 15o in MSU. Velik delež študentov je s 
seboj prinesel spalke in odeje, saj je potrditev prenočitve na FF ostala zgolj še formalnost.24

Že pred 12. uro, ko se je pričela zasedba, je medijsko bolj izpostavljen aktivist 15o in 
MSU Miha Kordiš pojasnil, zakaj kljub volilnim procesom znotraj Študentske organizacije ta 
ne predstavlja in zagotavlja študentskih pravic kot bi jih morala:

Imamo predstavnike, vendar je tu že sam predstavniški sistem problematičen, ker 
ti človeka izvoliš, potem pa lahko ta človek dela kar želi. Nihče ga ne bo klical 

20 Kuhar, Zasedba Filozofske fakultete: (23. november 2011–23. januar 2012), 14.
21 »Mi smo univerza.«
22 »V Ljubljani več kot dva tisoč protestnikov.«
23 Odmevi 23. nov. 2011.
24 Kovač, »Zasedba fakultete: ,Prva predavalnica je osvobojena!‘«
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na odgovornost, ali pa četudi ga – ni nikakršne obveze, da se karkoli zgodi […]tu 
na Filozofski fakulteti imamo relativno srečo ker so kar ok, vendar se ne moremo 
zanašati na benevolentnost…mislim dobro voljo nekoga da bo delal tako kot mora. 
Treba je sistemsko uredit razmere.25

Ko se je v avlo fakultete, ki so jo aktivisti in aktivistke opremili s transparenti in napisi, 
ob 12. uri zgrnila množica študentov in študentk, je študent Kordiš kmalu vzel v roke mikrofon, 
čemur so sledile slavnostne besede: »Razglašam zasedbo oziroma osvoboditev Filozofske 
fakultete!«26 Zasedbi sta prisostvovala tudi rektor Stane Pejovnik in dekan Andrej Černe. Oba 
sta napovedala, da po dogovoru s študenti sankcij proti upornim študentom univerza in FF ne 
bo izvajala, zato se ti namesto obveznih predavanj lahko udeležijo zasedbenih aktivnosti.27 V 
avli je nato potekal program, kjer so študentje lahko odprto posegli po mikrofonu in razpravljali 
o težavah izobraževanja in univerze. Manjša skupina je hitela širiti vest o zasedbi in po 
predavalnicah pozivala kolege k pridružitvi v uporu. Po začetnem programu so se študentje 
zgrnili v osvobojeno predavalnico v pritličju, kjer je bila na sporedu skupščina.

Rektor in dekan sta se ob dnevu zasedbe vseskozi trudila pokazati podporo študentom 
in pridruženim profesorjem ter jih prepričati o sodelovanju namesto konflikta. Dekan je po 
skupščini izrekel, da je pripravljen sprejeti odločitve skupščine in ji s tem (vsaj v besedah) 
tudi priznal legitimnost in študentsko oblast nad FF. V kratki izjavi za medije je tudi precej 
ubogljivo sprejel morebitno možnost totalne zasedbe: »Če bodo pač zasedali po svoji volji 
predavalnice, bodo pač zasedali in se bom moral sprijazniti s tem dejstvom.«28

Študentje so se sicer kljub temu na skupščini ponovno odločili, da v tistem trenutku tako 
radikalnega koraka (še) ne bodo izvedli. Padla je odločitev, da študentje ostajajo na FF dokler 
ne pride do izpolnitev zahtev in približno petdeset se jih je odločilo prespati.29

Oddelki in profesorji ter študentje oddelkov so zasedbo različno sprejeli. Med najbolj 
aktivnimi so bili oddelki za sociologijo, filozofijo, slavistiko, pedagogiko in andragogiko. 
Oddelek za etnologijo in antropologijo je na primer že takoj vse svoje prostore na oddelku 
razglasil za »osvobojene«.30

Skupščine so se prirejale na dnevni bazi z začetkom ob 20. uri. Ustanovljene so bile 
različne delovne skupine, ki so skrbele za organizacijo zasedbe. Funkcije in organizacijske 
zadolžitve znotraj demokratičnih organov so krožile, v osvobojenih prostorih so potekala 
različna predavanja, seminarji in delavnice. Med izobraževalnimi ustanovami sta se aktivirala 
tudi Polituss in Delavsko-punkerska univerza (DPU),31 ki je takrat delovala kot teoretsko 
središče mladih marksistov pod okriljem Mirovnega inštituta.32

Aktivisti so poskušali vzpostaviti tudi vezi z delavstvom. Tako so se sestali s sindikalisti 

25 Kozorog Blatnik, »Po zasedbi se delo šele začenja.«
26 Odmevi 23. nov. 2011.
27 Kovač, »Zasedba fakultete: ,Prva predavalnica je osvobojena!‘«
28 Odmevi 23. nov. 2011.
29 Dnevnik, 23. 11. 2011.
30 »Filozofska fakulteta bo zasedena tudi konec tedna.«
31 Delavsko-punkerska univerza se je pozneje osamosvojila od Mirovnega inštituta in se preimenovala v Inštitut za 
delavske študije.
32 »Aktivnosti ob zasedbi filozofske fakultete nadaljujemo s pospešenim tempom.«



162

Grega Hrib

in delavci Luke Koper, s katerimi so v sodelovanju. Z DPU pa so februarja 2012 priredili tudi 
okroglo mizo po odpustitvi aktivnega sindikalista Predraga Topiča.33 Že januarja so sodelovali 
v protestu zoper upravo Luke Koper.34 Študentje so se januarja 2012 sestali tudi s sindikatom 
vzgoje in izobraževanja (SVIZ), saj so se kot udeleženci v izobraževanju smatrali za relevanten 
člen sindikalnega gibanja.35

Duh zasedbe je pričel po nekaj tednih pojenjati in tudi skupščin se je udeleževalo zmeraj 
manj ljudi, zato niso potekale več tako redno. Osvobojena območja so postopoma izgubljali 
tudi zaradi pomanjkanja volje in postopni neučinkovitosti svojih aktivnosti. V zapisniku 
skupščine z dne 14. decembra 2011 je tako pisalo: »Stanje duha je slabo, čeprav je programa 
ogromno. Težava je v notranji motivaciji, aktivnih udeležencev je večino časa manj kot 10. Že 
cel teden je na skupščinah 20 ali manj ljudi.«36

Vodstvu fakultete je bila šibkost študentskega gibanja očitna, zato je dva meseca po 
navideznem kompromisu hotelo od študentov izsiliti končno predajo, ki pa je bila takrat že 
zgolj simbolne narave. Sklep razširjenega Kolegija dekana z dne 13. januarja 2012 je zahteval: 
»Filozofska fakulteta nadaljuje razpravo o problematiki visokega šolstva in študija na Filozofski 
fakulteti in Univerzi v Ljubljani brez pogojevanj in pritiskov, v duhu svobodnega nenasilnega 
demokratičnega diskurza. Zato naj gibanje MSU nemudoma konča z zasedbo in s tem omogoči 
izvajanje študijskega procesa ter se vključi v nadaljnjo razpravo.« MSU se je na ta poziv 
odzval kritično, saj je kot demokratična organizacija prirejal redne vseštudentske skupščine. 
Po svojih besedah so aktivisti z vzpostavitvijo neposredne demokracije šele vzpostavili pogoje 
za svoboden in nenasilen demokratičen diskurz.37

Kljub temu je gibanje MSU januarja še imelo dovolj mobilizacijskih moči, da je priredilo 
protest proti odvzemu državnih šolnin tujim študentom. Protestniki so se zato 17. januarja 
zbrali pred FF in odrinili proti Univerzi na Kongresni trg. Protest proti državnemu ukrepu je 
podprl tudi rektor Pejovnik, ki je v nagovoru študentom zagotovil, da bo Univerza ustanovila 
sklad, ki bo za tuje študente prek donacij podjetij in posameznikov poskušala nabrati sredstva 
za tuje študente. Protest je podprla tudi Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), podporo 
pa je izrazil tudi ŠOS, čeprav so z ministrstva sporočili, da ta v sodelovanju pri pisanju zakona 
nikdar ni izrazil nestrinjanja s predlagano ureditvijo.38

Seja senata naslednji dan (18. 1. 2012) nakazuje, da je zalet študentov pošel tudi v 
pogumu pri postavljanju zahtev, saj so bili študentje postavljeni v izjemno defenziven položaj. 
Prostori, ki so jih zasedli, so se skrčili zgolj še na predavalnico št. 4, oziroma »Brechtovo 
čitalnico,« kot so jo študentje preimenovali. Aktivisti so namreč zahtevali preoblikovanje 
Brechtove čitalnice v avtonomni prostor pod upravo samoorganizirane skupščine FF, kar bi 
bilo dva meseca pred tem še skoraj samoumevno. Na skupščini naslednji dan (19. 1. 2012) je 
sledila pričakovana potrditev; prekinitev zasedbe. Skupščina se je odločila za konec spanja na 
FF in predajo osvobojenih prostorov. Zasedba se je končala štiri dni pozneje, 23. januarja, dva 

33 »Primer Predrag Topić ali solidarnost na preizkušnji.«
34 »Mi smo univerza.«
35 Kuhar, Zasedba Filozofske fakultete: (23. november 2011–23. januar 2012), 28.
36 Kuhar, Zasedba Filozofske fakultete: (23. november 2011–23. januar 2012), 71.
37 Kuhar, Zasedba Filozofske fakultete: (23. november 2011–23. januar 2012), 79.
38 Kovač, »Študentje opozarjajo, da znanje nima državljanstva.«
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meseca po začetku zasedbe.39 Vseeno so študentje na internetni strani Facebook 25. januarja 
objavili zapis: »Evo, še uradna najava: s pondelkom prekinili zasedbo, nazaj za knjige. 
Avtonomni prostor in znižanje šolnin se procesirata naprej skozi uradne organe, po fakulteti pa 
je močno zapihal svež veter … in še bo pihalo.«40

Iskra (2012)
Študentje so se kmalu soočili z ukrepi nove Janševe vlade, ki je po Pahorjevem padcu še 

zaostrila neoliberalne reforme. Poleg izsušenega pretoka sredstev za visokošolsko izobraževanje 
se je nova vlada poigravala z zamislijo o uvedbi šolnin na 1. in 2. stopnji študija.41 18. aprila 
2012 je potekala stavka sindikatov javnega sektorja, ki so se hoteli postaviti v bran socialni 
državi. Stavkalo je okoli 100.000 delavcev, študenti pa so podprli stavko na fakultetah.

Iz izkušenj so študentje prišli do zaključka, da se je potrebno podati v institucionalizirano 
študentsko politiko. Po propadu zasedbe so pričeli graditi novo študentsko društvo z imenom 
Iskra. Da bi si študentje in bodoče delavstvo izgradilo razredno zavest in bilo sposobno 
kritičnega pogleda na kapitalistični ustroj izobraževanja, je bila potrebna gradnja organizacije, 
ki bi kot gibanje skozi dolgotrajno delovanje med študenti in profesorji lahko spreminjala 
stanje v šolstvu in družbi. Cilj Iskre ni bil namreč le preobrazba visokega šolstva, temveč je 
svoje delovanje smatrala precej širše. Iskra se je bolj jasno kot ostala leva študentska gibanja, ki 
so nastala po restavraciji kapitalizma, naslonila na marksizem. Od začetka njenega delovanja 
ni bilo nobene množičnejše akcije študentov, ki ne bi vključevala te organizacije.

Uradno je bilo študentsko društvo Iskra ustanovljeno na kongresu 25. septembra 2012, 
njen prvi predsednik pa je postal Aljoša Slameršak, vendar so se vodstva hitro menjavala.42 
Takoj po kongresu se je Iskra soočila z volitvami, ki so potekale na fakultetah 16. in 17. 
oktobra. Iskra se je tja podala z antikorupcijsko kampanjo, ki je opozarjala predvsem na 
netransparentnost, nedemokratičnost in izkoriščevanje Študentske organizacije in njenih 
funkcionarjev. Čeprav je Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU) letno operirala 
s 5 milijoni evrov, je kar 40 % teh sredstev bilo usmerjenih v administracijo in obratovalne 
stroške. Ogromen del ostalih sredstev pa se je pogosto skozi navidezne projekte stekal 
v privatne žepe.43 Za razliko od drugih študentskih društev, ki so poskušala dajati vtis 
apolitičnosti in so s pomanjkanjem vsebine v volilni agitaciji ponujala najboljše študentske 
zabave, je Iskra ponujala reformo ŠOU-a, ki bi ga očistila korupcije in komercializacije. Iskra 
je napovedala ukinitev visokih sejnin študentskih poslancev ter tako zmanjšanje stroškov 
administracije. Uveljavila bi institute direktne študentske demokracije in jim omogočila veto 
na odločitve upravnega odbora fakultet. Iskra se je zavzemala tudi za ukinitev študentskih 
servisov, minimalno urno postavko in priznanje delovne dobe.44

Na volitvah oktobra 2012 so »Iskraši« kandidirali na šestih fakultetah. Svoje kandidate 
so predstavili na FF, ALUO, Fakulteti za strojništvo, Medicinski fakulteti, Akademiji za 
glasbo, radio, film in televizijo in Fakulteti za matematiko in fiziko. Iskra je zmagala na petih 

39 Kuhar, Zasedba Filozofske fakultete : (23. november 2011–23. januar 2012), 79.
40 »Mi smo univerza.«
41 Pureber, »Uvedba šolnin zelo verjetna.«
42 Tetičkovič, »Društvo študentska Iskra.«
43 »Študentje za reformo ŠOU.«
44 Tetičkovič, »Društvo študentska Iskra.«
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fakultetah, kar je pomenilo za mlado gibanje velik uspeh.45

Čas vstajništva ‚12/13
Z vrnitvijo desnice na oblast, spomladi 2012, so se zaostrile tudi razmere v družbi, ki 

so rezultirale v odporu, katerega povod so bili očitki korupcije mariborskega župana Franca 
Kanglerja, ki je dal postaviti radarje v javno-zasebnem partnerstvu, kar so spremljali sumi o 
netransparentnosti. Po prvem mariborskem protestu, na katerem se je zbralo med 500 in 1000 
ljudi, so se ti kmalu razširili po celotni Sloveniji s središči v Mariboru in Ljubljani.46

Ljubljanski uvod v vstajništvo se je pravzaprav pričel nekaj dni zatem, 17. novembra 
2012. Na ta dan so sindikati skupaj s ŠOS-om in Zvezo društev upokojencev Slovenije 
priredili množične demonstracije proti varčevalnim ukrepom, ki so svoj vrhunec dosegli z 
uveljavitvijo Zakona za uravnoteževanje javnih financ (ZUJF) spomladi 2012. Na ljubljanskih 
demonstracijah se je zbrala približno 30.000 glava množica, ki je protestirala proti vladi Janeza 
Janše, protestu pa se je pridružila tudi Iskra.47 Ta je v sodelovanju z Gibanjem za dostojno delo 
in socialno družbo in z novonastalim Sindikatom Mladi plus, kamor so bili včlanjeni mladi 
prekerci, organizirala samostojen protest na Prešernovem trgu, ki se ga je udeležilo približno 
500 ljudi. Pozneje so se mladi aktivisti priključili množici na Kongresnem trgu, kjer je bila 
zbrana tudi glavnina demonstrantov.48

26. novembra je Maribor napolnilo 10.000 ljudi,49 3. decembra pa se je število protestnikov 
povečalo že na 20.000.50 V Ljubljani je 30. novembra demonstriralo več kot 10.000 ljudi,51 
vzporedno z mariborskimi protesti 3. decembra pa še približno 4000.52 Demonstracij so se 
z lastnimi transparenti in zastavami udeleževali tudi Iskraši. Uporniško vzdušje je kmalu 
opogumilo tudi akademske strukture. 5. decembra ob 12. uri so protestni zbor pred FF sklicali 
tudi študentje in delavci na fakulteti. Ploščad pred fakulteto je zasedlo nekaj sto študentov, 
ki so skupaj s profesorji protestirali proti dodatnim rezom v visoko šolstvo. Dekan Černe 
je pozval vlado, naj ustavi odtekanje sredstev za javno šolstvo k zasebnim visokošolskim 
ustanovam, zbranim pa je najavil še nadaljnje proteste, h katerim je rektor Pejovnik pozval 
študente in visokošolske delavce.53

Naslednji dan 6. decembra 2012 se je na Pejovnikov poziv in vodstva mariborske in 
primorske univerze ob 10. uri dopoldne na Kongresnem trgu zbralo več tisoč študentov in 
univerzitetnih delavcev. Tisti dan so namreč poslanci v državnem zboru sprejemali proračun za 
naslednji dve leti, ki je predvideval nadaljnje reze in varčevanje v visokem šolstvu. Univerze 
in študentje so od tedanjega ministra za izobraževanje, Žige Turka, zahtevali povrnitev 
sredstev namenjenemu visokemu šolstvu nazaj na raven iz leta 2011. Protestniki so se pozneje 

45 Iskra.
46 »Jajca in kamenje v mestno hišo, nov goreč radar ter sporočilo županu Kanglerju: ,Gotof je!‘«
47 »Ne dovolimo, da jemljejo nam, ki krize nismo povzročili.«
48 Iskra.
49 »Obsedno stanje v Mariboru - ranjeni policisti, aretirani protestniki.«
50 »V Mariboru razdejanje, v Ljubljani sproščeno.«
51 »Ranjenih 11 protestnikov in 15 policistov. 30 pridržanih.«
52 »V Mariboru razdejanje, v Ljubljani sproščeno.«
53 Banjanec Lubej. »Ne pristajamo na razdejanje javnega visokega šolstva.«
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premaknili na Trg Republike, tam pa so na pobudo akademskega osebja (bolj slabo) odpeli 
akademsko himno Gaudeamus igitur ter še enkrat javno izpostavili svoje zahteve. Po tleh 
ploščadi, ki je do takrat že imela nove granitne kocke, so demonstranti položili transparente z 
napisi fakultet, nanje pa nato simbolno v pogrebni maniri položili rože. Kljub nasprotovanju 
policije, ki tega sprva ni dovolila, so protestniki nato z verigo teles obdali stavbo parlamenta. 
Protest se je izkazal za vsaj delno uspešnega, saj je vladna koalicija pod pritiskom ulice sprejela 
opozicijsko dopolnilo, ki je visokemu šolstvu vračalo 16 milijonov evrov, kar je pomenilo 
približno polovico sredstev, ki jih je vlada nameravala odvzeti.54

Nasprotovanje visokošolskim rezom so študentje in profesorji nadaljevali nekaj dni 
pozneje s projektom Pozor, znanje na cesti. 19. decembra 2012 so se tako predavanja nekaterih 
oddelkov FDV, AGRFT ter FF in Pedagoške fakultete preselila na ulice, trge kavarne, knjižnice 
ter druga javna mesta. Študentje in zaposleni so tako ljudem hoteli predstaviti znanje in kritično 
misel, ki jo visoko šolstvo ustvarja. V tem dnevu se je na 26 ljubljanskih lokacijah zvrstilo 83 
predavanj, profesorji FF pa so v eno od točk svojega programa zapisali:

Z angažiranimi predavanji bomo izrazili nasprotovanje zahtevi, naj se javna 
univerza financira tako, da služi aplikativnim in ideološkim interesom podjetij ter se 
raziskovalno in organizacijsko podreja kapitalu. V nasprotju s tem se zavzemamo za 
krepitev notranje demokratične participacije kot poti k potrebni prenovi univerze.55

23. januarja 2013 so v času stavke javnega sektorja zopet potekale demonstracije, ki 
se jih je udeležila tudi Iskra. Izpred zbornega mesta pred FF so se študentje v formaciji in s 
transparenti, zastavami in skandiranjem podali na Kongresni trg pred stavbo Univerze, kjer 
je sledil nagovor rektorja Pejovnika, nato pa so se ob 12. uri odpravili pred vladno stavbo na 
Gregorčičevi ulici, kjer so se pridružili sindikatom.56

8. januarja, oziroma dva tedna pred stavko, je bilo izdano poročilo Komisije za 
preprečevanje korupcije (KPK), ki je Janšo obremenilo nelegalne pridobitve premoženja, kar 
je že tako nepriljubljeno vlado še dodatno oslabilo.57 Protesti proti vladi so se posledično še 
stopnjevali. Na kulturni praznik, 8. februarja, so na isti dan shod priredili tako pripadniki Janeza 
Janše kot tudi nasprotniki vlade. Na protivladnem protestu, ki je dobil ime 3. vseslovenska 
vstaja, naj bi se zbralo med 20.000 in 30.000 protestnikov.58 Vlado, ki je po razkritju korupcije 
že izgubila koalicijsko podporo nekaterih strank, je zamenjala liberalna vlada Alenke Bratušek, 
kar je v veliki meri uspavalo tako protestnike kot tudi nezadovoljne študente.

Težave, s katerimi so se soočali študentje in visoko šolstvo, so ostale, protestno 
razpoloženje pa se pod vlado Alenke Bratušek ni uspelo povsem razkaditi. Štajerski študentje 
in nekateri zaposleni so 3. aprila 2013 tako zasedli skupne prostore Filozofske fakultete, 
Pedagoške fakultete ter Fakultete za naravoslovje v Mariboru, saj je zaradi pomanjkanja 
sredstev postal ogrožen vpis na 2. bolonjsko stopnjo. Rektor je študentom kljub vsemu zagotovil 
rešitev nastalih težav.59 Kot nadaljevanje projekta Znanje na cesti so ljubljanski študentje med 

54 »Z verigo okrog DZ-ja do 16 milijonov evrov.«
55 »Pozor, znanje na cesti.«
56 Iskra FF.
57 »Klemenčič: Ponosen sem na poročilo. Žalosten sem kot državljan.«
58 »Največja vseslovenska vstaja do zdaj. Protestiralo 20.000 ljudi.«
59 »Hočemo Magisterij.«
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15. in 20. aprilom 2013 razglasili teden svobodne univerze, študentje in profesorji številnih 
fakultet in akademij pa so redni študijski proces nadomestili s predavanji, okroglimi mizami, 
delavnicami in tribunami.60

Referendumski kampanji (2013)
Iskra se je leta 2013 posvetila dvema referendumskima kampanjama. Maja 2013 je 

pričela zbirati podpise za študentski referendum proti ŠOU-ovi načrtovani graditvi hotela na 
Kersnikovi. Iskra je ŠOU-u očitala, da naložba v hotel študentom ne koristi, saj bi ta namesto 
v komercialne dejavnosti, ki vzpostavljajo tudi resne možnosti korupcije, moral več vlagati v 
socialo.61 Referendum, ki je potekal med 9. in 11. julijem 2013, je kljub majhni udeležbi uspel, 
saj je več kot 90 odstotkov udeleženih študentov zavrnilo gradnjo hotela.62

Oktobra 2013 se je Iskra podala v precej pomembnejšo in usodnejšo referendumsko 
kampanjo. Iskra je namreč pričela zbirati podpise v podporo referendumu o reformi ŠOU-a. 
Predlagani statut je vseboval šest ključnih sprememb, ki jih je Iskra zgostila v točkah:
• podreditev organizacije Komisiji za preprečevanje korupcije RS in Računskemu sodišču 

RS,
• neodvisen in razširjen notranji nadzor ter delitev vej oblasti,
• samoorganiziranje obštudijskega življenja v obliki skupščin, katerih člani smo vsi študentje 

in samostojno razpolagajo s skupnimi študentskimi sredstvi,
• uvajanje elektronske demokracije, participativnega proračuna in možnosti odpoklica 

funkcionarjev,
• popolna javnost vseh pogodb in transakcij,
• ukinitev sejnin za poslance Študentskega zbora in omejitev najvišjih honorarjev na 

minimalno plačo.63

Predlagani statut se je poskušal približati idealom Zasedbe in neposredne demokracije 
študentov, organiziranih v skupščine. Cilj je bilo vseeno zelo težko doseči, saj je bil kvorum 
zastavljen pri 20 odstotkih oz. vsaj deset tisočih glasovih ljubljanskih študentov. Referendum 
je potekal 4. decembra 2013 na ljubljanskih fakultetah, vendar je bil neuspešen. Na volišča se 
je podalo 6158 študentov, od tega pa je za reformo glasovalo 94,5 odstotkov ljudi.64

Naj ZVIS izvisi! (2013–2014)
Vzporedno z referendumsko kampanjo je jeseni 2013 v javno razpravo ponovno zašel 

predlog zakona o visokem šolstvu (ZVIS), ki ga je skušala uzakoniti že prejšnja Janševa 
vlada. Zakon je namreč omogočal javnim visokošolskim zavodom, da 40 % vsem vpisanim 
študentom zaračunajo šolnine. S strani ministrstva, ki ga je vodil Jernej Pikalo iz stranke 
Socialnih demokratov, ni bilo dorečeno po katerem ključu bi fakultete zaračunale šolnine. 
Redni brezplačni in izredni plačljivi študij bi nadomestili z rednim ter kakovostnejšim in 
daljšim delnim študijem, ki bi oba lahko bila plačljiva. Redni študentje, ki bi ponavljali letnik, 
spremenili smer ali prekinili študij, bi tako plačevali šolnine, zakon pa je pravzaprav celo 

60 »Jutri se začne teden Svobodne univerze.«
61 »Študentje zbirajo podpise za referendum proti načrtovanem hotelu ŠOU v Ljubljani.«
62 Kovač, »Stari novi ŠOU.«
63 Iskra.
64 Krajčinović, »Študentska Iskra z veliko podporo.«
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odpiral vrata uvedbi programov, ki bi postali v celoti plačljivi. Po besedah Iskre bi takšen 
zakon pomenil uvod v totalno komercializacijo in plačljivost visokošolskega študija.65 Pri 
pisanju zakona sta sodelovala tako Univerza kot ŠOU, ki sta leto po uporniški zimi 2012/2013 
ponovno kolaborirala z liberalno vlado, ki je nadaljevala politiko konservativne koalicije.

Iskra se je z vlado bila primorana tokrat soočiti sama, zato je na FF 12. novembra 
2013 sklicala samoorganizirano skupščino, ki je prekinila pedagoški proces. V nabiti avli 
fakultete je ob 11. uri več sto študentov in profesorjev obsodilo ter zavrnilo predlog zloglasne 
novele ZVIS in komercializacijo šolstva. Po uvodni skupščini na FF so se v naslednjih dneh 
skupščine razplamtele še po več kot dvajsetih ljubljanskih fakultetah, vendar so se študenti pri 
samoorganiziranju soočali tudi z omejevanjem demokratičnega zbiranja. Tako je del vodstva 
Fakultete za farmacijo študentom preprečil vstop na fakulteto ter jim zagrozil s kaznimi.66

Do pomladi 2014 je ministrstvo popustilo in zakon nekoliko spremenilo. Pikalo je oznanil 
znižanje odstotka plačljivega študija glede na prvo verzijo ter odstotek vezal na program 
in ne visokošolski zavod. Fakultete bi po novem morale pred ponudbo plačljivih zapolniti 
brezplačna mesta, ta pa se ne bi smela zmanjšati glede na povprečje preteklih treh let.

Ker je Iskra tudi v tej verziji zakona videla nevarnost za postopno uveljavljanje 
šolnin, je v njegovem sprejetju videla prekoračenje Rubikona, ki bi lahko usodno vplival na 
komercializacijo šolstva v prihodnosti. Iskra je zato sprejela dokončno odločitev za organizacijo 
aprilskega protesta. Tega je podprla množica sindikatov, kot so SVIZ, Sindikat delavcev v 
vzgojni, izobraževalni in raziskovalni dejavnosti Slovenije, Visokošolski sindikat Slovenije 
in Konfederacija Pergam kot tudi organizacije Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, 
DPU, Danes je nov dan, Puntarji itd. Iskro je podprl tudi del neparlamentarne levice kot sta 
bili stranki Trajnostni razvoj Slovenije (TRS) in novoustanovljena Iniciativa za demokratični 
socializem (IDS), ki je tudi pomagala Iskri pri organizaciji protesta.67 Skupščine so uradno 
razglasile protest na Kongresnem trgu 16. aprila 2014. Po 15. uri se je v Parku Zvezda ob sidru 
zbralo približno 2000 ljudi zbranim pod geslom »naj ZVIS izvisi«, ki so se po uvodnih govorih 
odpravili pred ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport na Masarykovi. Po protestu, ki so 
ga okrepile tudi anarhistične skupine, ki so bile pred ministrstvom najglasnejše, se je del ljudi 
premaknil še do parka Tabor.68 Pikalo je zakon začasno umaknil in Iskra je bitko dobila. Protest 
proti ZVIS-u je tako zadnji protest, ki je uspel mobilizirati večje število študentov.

Zatišje (2014–)
Iniciativa za demokratični socializem (IDS) je bila ustanovljena mesec dni pred 

demonstracijami proti SVIZ-u in je združevala velik del (nekdanjih) študentskih aktivistov iz 
vrst Iskre, MSU, FP, DPU itd. Pred evropskimi in državnozborskimi volitvami maja in julija 
2014 se je IDS priključila predvolilni koaliciji Združena levica (ZL), ki je na poletnih volitvah 
osvojila 6 % volilne podpore69. Iskra na naslednjih dveh študentskih volitvah jeseni 2014 in 
2016 ni več ponovila uspeha iz leta 2012, vendar se je še zmeraj udejstvovala v nekaterih 
odmevnejših protestih in shodih, kot so bile demonstracije proti tajnim sporazumom, protesti 

65 Odmevi o Predlogu Zakona o visokem šolstvu.
66 Cerar, »Celoten sistem od države do univerze skuša ukalupiti posameznika, naj bo tiho in študira.«
67 »Stop komercializaciji in privatizaciji javnega visokega šolstva.«
68 »,Naj Zvis izvisi!‘ Protestiralo okoli 2.000 študentov.«
69 Predčasne volitve v državni zbor 2014
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proti privatizaciji, korupciji ter protirasistični shodi v podporo beguncem itd. Čeprav sta IDS in 
Iskra sprva še tesno sodelovali in si pomagali pri soorganizaciji nekaterih navedenih protestov, 
sta se organizaciji kljub kadrom, ki so ju vezali, začeli premikati vsaka sebi. Del kritičnih 
Iskrašev je stranki IDS in ZL očital centralizacijo moči in premik v desno, ki je po njihovem 
mnenju stranko ter celotno ZL iz antikapitalistične politike preusmeril v levi liberalizem. S 
stališča kritičnih Iskrašev se je IDS na svojem koncu tako iz političnega subjekta, ki je hotel 
zgraditi gibanje, ki bi temeljilo na notranji demokraciji, transformiral v stranko meščanskega 
tipa, katere moč ne temelji na delavskih množicah temveč v volji njenih parlamentarnih 
poslancev. Vzporedno so Iskro načenjali tudi notranji frakcijski boji, del njenih ključnih 
aktivistov je pozneje opuščal delovanje, zgodila pa se je seveda tudi menjava generacij. Po 
mnenju marsikaterega nekdanjega Iskraša je premik k levemu liberalizmu naposled prizadel 
tudi to študentsko organizacijo.

Sklep
Študentsko gibanje v Sloveniji je v zadnjem desetletju opravilo le del pohoda skozi 

institucije. Nekateri akterji teh študentskih bojev so celo prehodili pot, ki je zajemala nekatere 
principe anarhizma in neposredne demokracije, se sprehodili preko institucionalizacije 
študentskega gibanja in na koncu celo ustanovili politično stranko, ki ji je uspel preboj v 
parlament. Iskra je še vedno delujoča in aktivna organizacija, vendar ji ne uspeva več ustvarjati 
spektaklov, kakršni so protesti in zasedbe. Odgovorov na težave, ki so zajele študentski 
aktivizem ni lahko podati in pogosto najboljše politične strategije in taktike ne zmorejo 
premagati zgodovinskega trenutka, ki je študentsko gibanje za nekaj časa nekoliko utišal.
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