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Vinko Udiljak in Nikola Ostojčić, 

Egipatski pogrebni običaji: Razvoj, koncepti i kontinuiteti – između religije 
i prakse 

Egipčanski pogrebni običaji: Razvoj, koncepti in kontinuiteta – med 
religijo in prakso 

Povzetek 
Pričujoči članek prikazuje načine in običaje vezane na egipčansko kulturo smrti, s posebnim 
ozirom na pomen sarkovaških tekstov in besedil, ki se navezujejo na to tematiko. Sarkofaška 
besedila so odigrala pomembno vlogo pri takratnih verskih običajih in še dandanes odigravajo 
pomembno vlogo pri razumevanju le-teh. Namen tega članka je, da se preko teh tekstov prikaže 
vez med egipčansko religijo in kako se je ta kazala v praksi, obenem pa so tudi prikazane 
nekatere razlike med tema dvema aspektoma duhovnega življenja v starem Egiptu. 

 
Summary 

This paper primarily focuses on the relationship and continuity of Egyptian death cultures, 
which call into question the related religious regulations for which the Coffin Texts, similar 
records and religious objects are primarily concerned. As practical examples of sending a 
religion with its close relationship, they were addressed in the concept of erroneous customs, 
and this development was conditioned by Egyptian texts of religious content. The authors of 
this paper attempt to point out the continuity between religion and practice, but also the 
distinction that is important to be aware of. 

Sažetak 
Ovim se radom u prvom redu problematiziraju odnosi razvoja i kontinuiteta egipatske kulture 
smrti gdje se dovode u pitanju suodnosi religijskih pravila za koje su kao primjer uzeti primarno 
Tekstovi sarkofaga, slični zapisi te religijski predmeti. Kao praktičan primjer poštivanja religije 
te njenog bliskog suodnosa, obrađeni su koncepti pogrebnih običaja čiji je razvoj bio imperiran 
egipatskim tekstovima religijskog sadržaja. Autori ustvari ovim radom pokušavaju ukazati na 
kontinuitete između religije i prakse, ali i na distinkciju koju pritom valja činiti.  

 
Ključne besede: Egipt, religija, Sarkofaška besedila, pogrebni običaji, kultura smrti 

***  
Uvod 

Egipatska je civilizacija oduvijek nekom tajnovitom magijom intrigirala znanstvenike i ljude. 
Razvijen sustav religije, običaja, etnografije, antropografije i znanosti ostavio je golemu 
baštinu kojoj se divimo, ali i koju objašnjavamo, sagledavamo i o njoj polemiziramo već 
stoljećima. Egipćani su svoju šaroliku etnografiju običaja živjeli i poštivali te joj pridavali 
veliku važnost da bi mogli doživjeti smrt koju su shvaćali na poseban način.1 Ugledamo li lik 
drevne egipatske mumije u nama se kondenzira doživljaj koji budi maštu te nam ostavlja 
prostor za dokučivanje enigme koja uvijek iznova preispituje naše misli. Upravo ti materijalni 
ostaci počevši od mumija, kanopa, amuleta, skarabeja, pa sve do ostalih grobnih priloga 
predstavljaju i utjelovljuju taktilnu poveznicu našeg svijeta sa onim koji je ostao zarobljen u 
milenijima minulih vremena protkanih tajnovitošću. Jesu li Egipćani željeli nadvladati sile 
svemira i prirode u kojima je smrt neizbježna?! Mumifikacijom i običajima oni su sačuvali 
                                                 
1 Janot, Kraljevske mumije – besmrtnost u starom Egiptu, 11. 
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sjećanje i bivanje osoba, njihovu prisutnost u duhu prošlog vremena koje nam priča priču 
besmrtne civilizacije. Pogrebni su običaji Egipta bili složen proces rituala i postupaka u kojima 
je svaki detalj imao svoju unaprijed izvrsno definiranu simboliku.2 Uz navedeno, pojmovi 
Tekstova sarkofaga, Knjige mrtvih i Tekstova piramida čine opus i literarnu kategoriju koja 
nam vjerno moze pribliziti mitologiju, religiju, eshatologiju,3 ali i hijerarhijske odnose i 
potrebe stanovništva u tadašnjoj društvenoj zajednici baveći se zivotom pokojnika na drugom 
svijetu.4 Sagledavajući problematiku, opsežnost i konstrukciju pogrebnih običaja ovaj će se 
seminarski rad u svojoj suštini pokušati posvetiti opisu i prikazu svjetonazora i Egipatskog 
poimanja smrti, postupka mumifikacije kao i običaja vezanih uz sam čin ukopa. Cilj ovoga 
rada jest usporediti i prikazati suodnos kulturoloških fenomena i obrazaca, odnosno napraviti 
distinkciju između vjerovanja i primjenjivanja tih vjerovanja u ritualima pogrebnih običaja. 
Sama vjerovanja vezana uz smrt slikovito opisana i dočarana na Tekstovima sarkofaga daju 
nam uvid u koncepte religijskih fenomena i njihove transformacije od Stare drzave do 
Ptolomejskog perioda. S druge strane običaji vezani uz svakodnevnu praksu odrazavaju duh 
vremena i ukazuju na povezanost pojedinca i religijskog sustava kao i na suodnos čitavog 
društva prema kompleksnim vjerskim pravilima koje nalaze egipatska religija.  

Poimanje smrti, vjere i života 
Razgledavajući povijesnu praksu i kontinuitet egipatske religije možemo broditi po raznim 
mitovima, magijama i običajima koji su u kompilaciji očitavali samu suštinu religije kojoj nije 
bio primarni cilj iskazati ukrućene vjerske procese već je preko kultova i običaja bila otvorena 
ponovnim tumačenjima i vjerovanjima. Ta su nova tumačenja održavala religiju te su bila usko 
vezana uz povijesne utjecaje koji su pozivali sljedbenike da poštuju kult.5 Zanimljiv je način 
Egipatske tradicije u kojoj su oni odbijali u svako promišljanje duhovnog i nedostižnog uvoditi 
logičku misao dok takav postupak nije bio kod Grka.6 Upravo su tako Egipćani uvijek imali 
instiktivnu težnju prema postojećim i razvijanju novih simbola u kojima su oni vidjeli neka 
nova oličenja istine.7 Ključna činjenica za razumijevanje rituala i običaja potreba ključan je 
bog  koji je protkao cijelu etno-kulturanu sliku i viđenje Egipta u kojem se smrt smatrala 
posebnim prijelazom. Ozirisa se smatra da je jednim od najstarijih bogova koji će do samog 
kraja ostati najpopularniji i najštovaniji upravo zbog egipatske vizije smrti i zagrobnog 
življenja.8 Egipćani vjeruju da smrt prežive 4 dijela čovjeka duša, duh, sjena i dvojnik. Dvojnik 
ostaje u grobnici i napušta ju jedino u potrazi za hranom. Duša žuri na Ozirisovu vagu, odakle, 
ako je bila dobra i čista, odlazi na Polja grahorica, mjesto plodnosti, gdje raste visoka pšenica.9 
Mogućnost velikog kulta Ozirisa je pretpostavka u kojoj se očituje činjenica Ozirisa kao 
potencijalnog prvog vladara Egipta. Vjerojatno je radi svoje važnosti kasnije povezivan i 
možemo slobodno kazati sinonimiziran kraljem mrtvih. Iako je vrhovni bog bio Ra, bog sunca, 
Ozirs i Izida, a tako i njihov sin Horus uključeni su u sunčani panteon.10 Budući da im je strah 
od vječnog nestanka bio jeziva pomisao Egipćani su svoju sudbinu zagrobnog života željeli 
poistovjetiti sa Ozirisovom i tako ne umrijeti nego doživjeti metamorfozu.11 Podzemni svijet 
Egipćani nisu predočavali kao pakao, već kao mjesto pripremnog obitavanja ljudske duše kroz 
koje se trebalo proći kako bi se doputovalo do svijeta mrtvih na nebu. Uz pomoć raznih magija 
                                                 
2 Budge, Egipatska magija, 151. 
3 Uranić, Aegyptiaca Zagrabiensia: Egipatska zbirka Arheološkog muzeja u Zagrebu, 23. 
4 Aldred, The Egyptians, 126. 
5 Ions, Egipatska mitologija, , 126. 
6 Uranić, Aegyptiaca Zagrabiensia: Egipatska zbirka Arheološkog muzeja u Zagrebu, 66. 
7 Ions, Egipatska mitologija, 126. 
8 Uranić, Aegyptiaca Zagrabiensia: Egipatska zbirka Arheološkog muzeja u Zagrebu, 227. 
9 Egyptian Literature, 5. 
10 Ions, Egipatska mitologija, 127. 
11 Ions, Egipatska mitologija, 129. 
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smatralo se da mrtvi mogu sa suncem proći kroz podzemni svijet te se uz njegovu pomoć ujutro 
uzdići na istoku.12 Ritualnim se postupcima kao što su mumificiranje, magijski obredi i 
upotreba predmeta, posvećivanje zavjetnih darova željelo dostići da se duša vrati izvornom 
tijelu i da osoba nastavi svoj život u drugoj dimenziji.13 Ozirisov kult vezan je za čovjekovo 
rođenje, a ponajviše smrt isto kao što su i Tekstovi sarkofaga u kojima se Oziris redovito 
spominje te da bi mogli razumjeti kontekst u kojem su smješteni Tekstovi sarkofaga važno je 
znati što je Egipćanima predstavljao Oziris i njegov kult.14 Oziris se smatra prvi bogom koji je 
iskusio smrt, ali ga Anubis vraća u život te tako sam Oziris zauzima posebno mjesto među 
bogovima. On vlada zagrobnim životom, a sama legenda o njemu služi kao jamstvo da je 
čovjeku milosrdni svršetak moguć. Na temelju toga heliopolski svećenici su spojili mit boga 
sunca Raa i boga podzemlja Ozirisa kako bi povezali ljudsku sudbinu Ozirisa sa onom faraona. 
Tako mit svećenika govori o svakovečernjem posjećivanju boga Raa podzemnoga svijeta u 
kojem živi Oziris koji samim time postaje jedan od aspekata boga sunca te se otud javlja ideja 
koja krajem V. dinastije postaje svepristuna u kojoj mrtvi faraon se poistovjećuje sa 
Ozirisom.15 Sam Oziris smatra se kultom prvotno u gradu Dedua u Delti, a njegovim središtem 
Abidos u kojem se prema vjerovanju nalazi njegov grob.16 Oziris postaje vrhovni bog od IX. 
dinastije kada mu faraon Intef posvećuje svetište Ozirion upravo u već spomenutom Abidosu.17 
Ono što je važno znati kako bismo shvatili Tekstove sarkofaga je to što se javljaju u Srednjem 
kraljevstvu, upravo kada Oziris dobiva titulu stvaratelja svijeta koja je prije pripadala bogu 
Raa18 što valja zapamtiti jer upravo zbog toga se javlja kult Ozirisa koji za sobom vuče 
korjenite religijske promjene u Egiptu.19 Kao primjer (a da to nisu samo religijski i eshatološki 
literarni spisi) možemo navesti uvedene maske mumija20 i promjena dotadašnjih pravokutnih 
sarkofaga za one antropomorfnog oblika s namjerom da sarkofag predstavlja preminulog kao 
maskiranog, mumificranog i zavojima obloženog Ozirisa21 iako je na ove promjene dosta 
utjecalo i svećenstvo koje nije dopuštalo da se faraon pokopa bez dovoljno kvalitetne zaštite.22 
No o onim najvećim promjenama upravo svjedoče Tekstovi sarkofaga, a to je običaj 
ukrašavanja nekraljevskih sarkofaga sa magijskim formulama i himnama posvećenim 
bogovima kojima je svrha bila pomoć u zagrobnom životu, što je u doba Tekstova piramida 
bilo nezamislivo.23 Ozirisa na zidovima grobnica uočavamo kao ljudski lik omotan bijelim 
platnom iz kojeg izviru ruke, dok na glavi nalazimo bijelu krunu, a u rukama žezlo i štap, mada 
prikazi nekih detalja nerijetko variraju. (Slika 3.) U tekstovima ga nalazimo pod nazivima »prvi 
od zapadanja«, »onim čije je tijelo sastavljeno« (prema legendi koja kaže da ga je 
raskomadanog nazad sastavila Izida)24  ili pak »gospodarom vječnosti,«.25 Kada bi nastupio 
trenutak smrti smatralo se da se od osobe odjeljuje njegov ka (dvojnik) koji komunicira sa 
svijetom i stanuje u grobnici, ali i oukolo luta poput duha.26 Pojam ka posjeduju samo bogovi 
i faraoni dok su ljudi odvojeni od svojeg ka s kojima se samo pravednici povezuju poslije 

                                                 
12 Wiedemann, The Realms of the Egyptian Dead, 33. 
13 Uranić, Egipat – povijest, književnost i umjetnost drevnih Egipćana, 239. 
14 Uranić, Egipat – povijest, književnost i umjetnost drevnih Egipćana, 24. 
15 Janot, Kraljevske mumije – besmrtnost u starom Egiptu, 137. 
16 Novak, Egipat- prethistorija, faraoni, osvajači, kultura, 56. 
17 Janot, Kraljevske mumije – besmrtnost u starom Egiptu, 139. 
18 Uranić, Ozirisova zemlja – egipatska mitologija i njeni odjeci na zapadu, 173. 
19 Uranić, Egipat – povijest, književnost i umjetnost drevnih Egipćana, 109. 
20 Shaw, The Oxford history of ancient Egypt, 115. 
21 Aldred, The Egyptians, 143. 
22 Janot, Kraljevske mumije – besmrtnost u starom Egiptu, 265–270. 
23 Gospodinović, Egipat: mitovi Heliopolisa, 37–38. 
24 Goldstein, Povijest 2: Egipat i antička Grčka, 62.  
25 Janot, Kraljevske mumije – besmrtnost u starom Egiptu, 139. 
26 Uranić, Egipat – povijest, književnost i umjetnost drevnih Egipćana, 240. 
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smrti.27 Drugi je element bio zvan ba kojeg bi približno mogli objasniti kao pojam duše. Ba se 
imaginizirao u obliku ptice s ljudskom glavom te je njegov cilj bio odlazak na nebo te nastavak 
vječnog života.28 Za Egipćane je čovjekova konstitucija bila složena od više različitih esencija 
kao što su već spomenuti ba i ka, ali i: akha (svijetlećeg tijela koji je preuzimao ulogu tijela na 
drugom svijetu), hata (materijalnog tijela), ankha (vitalnosti i životne energije), habita (sjene 
ili drugog dvojnika), rena (tajnovitog nazivlja), iba (srca koje je svjedok na posljednjem sudu) 
i sekhema (voljnih principa života).29 

Što prethodi Tekstovima sarkofaga 
Navedeni koncepti, vjerovanja i običaji neraskidivo su bili vezani uz opus religijskih tekstova 
danas poznatih kao Tekstovi sarkofaga u kojima je sve navedeno zabiljezeno. Tako je 
krucijalno reći ponešto ne samo o dobu koje prethodi navedenim tekstovima, već i njihovoj 
preteči, Tekstovima piramida.30 Naime Tekstovi piramida smatraju se prvim pogrebnim 
tekstovima koji nam svjedoče o krucijalnim konceptima egipatske kozmogonije i teogonije31 
te o »napretku prava ljudi u raju,«, konkretnije o tome da faraon  ima pravo biti s bogovima na 
nebu.32 Sami Egipćani vjerovali su u zagrobni život pa zato i nalazimo imena mrtvaca na 
grobnicama te se javlja proces već spomenute mumifikacije kako bi tijelo bilo očuvano te da 
bi »moglo koristiti« predmete koji su pokapani sa istim uz pomoć čarobnih formula.33 Prve 
takve tekstove nalazimo za vrijeme V. i VI. dinastije u Starom kraljevstvu (početak 3. tisućljeća 
prije Krista), točnije kod vladara Unisa, a pojava Tekstova piramida smatra se aktom tadašnjih 
vladara protiv povlaštenog svećenstva u Heliopolu koje je prisvojilo pravo na zagrobni život 
koje je tad bilo rezervirano samo za vladare.34 Takvi tekstovi ne govore samo o promjenama u 
religijskim običajima, već nam govore i o životu Egipćana jer u njima nalazimo koncept 
božanskog suda koji nam ukazuje na neke moralne norme toga društva.35 Također u njima 
imamo uvid u neke promjene u jeziku36 i u literarna djela kao što je himna Egipta pod imenom 
»Horusovo oko« u kojoj zapažamo zavidne književne tehnike prikaza paralelizma.37 Također, 
sadržaj Tekstova piramida ovisio je o lokalitetu gdje je nastao što jasno uočavamo  
uspoređujući opis nastajanja svijeta u Heliopolu, grada sunca u kojem je Raa nastali kaos doveo 
u red te opisa nastanka svijeta u Hermopolu koji se razlikuje od potonjeg.38 Glavne teme 
Tekstova piramida jesu apoteoza faraona te njihov prelazak u nebo (čak i vjerovanje da faraon 
može putovati kroz vrijeme)39 kako bi prešli u besmrtno stanje.40 Zahvaliti za vjeran prikaz 
religijskih ideja Egpićana imamo Augustu Marietteu koji je doduše slučajno i uz pomoć 
arapskog pomagača u istraživanju naišao na Tekstove piramida vezane za faraona Pepija I. koje 
je 1881. objavio uz pomoć Emila Burgscha i Gastona Maspera.41 Sami tekstovi nađeni su 
nadomak Đoserove piramide, a isti su nastali oko 2400. g. pr. Kr. i opisuju nam ulazak na nebo 
i nadvladanje sila zla što je Egipćanima bilo od vitalnog značaja kako bi nastavak života bio 
omogućen u vidljivom svijetu. Sami tekstovi klesani su od pogrebne komore pa sve do izlaznih 
                                                 
27 Mandić, Od kulta lubanje do kršćanstva, 132. 
28 Uranić, Egipat – povijest, književnost i umjetnost drevnih Egipćana, 240. 
29 Uranić, Egipat – povijest, književnost i umjetnost drevnih Egipćana, 241. 
30 Aldred, The Egyptians, 126. 
31 Goldstein, Povijest 2: Egipat i antička Grčka, 59. 
32 Goldstein, Povijest 2: Egipat i antička Grčka, 67. 
33 Goldstein, Povijest 2: Egipat i antička Grčka, 67. 
34 Uranić, Egipat – povijest, književnost i umjetnost drevnih Egipćana, 40. 
35 Goldstein, Povijest 2: Egipat i antička Grčka, 68. 
36 Šekrst i Uranić, Staroegipatski jezik – gramatika, pismo i lingvistički uvod, 19. 
37 Goldstein, Povijest 2: Egipat i antička Grčka, 73. 
38 Goldstein, Povijest 2: Egipat i antička Grčka, 59. 
39 Uranić, Egipat – povijest, književnost i umjetnost drevnih Egipćana, 225. 
40 Uranić, Egipat – povijest, književnost i umjetnost drevnih Egipćana, 40. 
41 Uranić, Egipat – povijest, književnost i umjetnost drevnih Egipćana, 71. 
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vrata kako bi ka  i ba mogle se razdvojiti i otići od tijela faraona za koje se smatralo da jedini 
posjeduju navedene pojmove bez kojih nije bilo moguće sudjelovati u »borbi između zla i 
dobra poslije smrti.42 Opisane Tekstove piramida u kasnijem razdoblju zamijenili su Tekstovi 
sarkofaga te kako bismo shvatili sadržaj iz kojeg potječu i o kojem i oni sami kasnije govore 
nužno je upravo poznavati njihovu preteču, Tekstove piramida.43 

Pojava sarkofaga; značenje i funkcija Tekstova sarkofaga? 
Kao što je za pretpostaviti Tekstovi sarkofaga pronalaze se na sarkofazima tako da prije pisanja 
o navedenim tekstovima objasniti ćemo što točno jesu sarkofazi i zašto se pojavljuju. Sarkofag 
je nastao prvotno zbog nezadovljstva teologa iz Starog razdoblja koji osuđuju  praksu 
pokapanja kraljeva bez zaštitnog pokrova izgrađenog od visokokvalitetnog kamena. Tako 
nalazimo teške sarkofage smještene u pogrebenim komorama koji se sastoje od dubokog 
sanduka i poklopca kao i linija teksta koji je uklesan na sve četiri strane. Ljudi iz srednjeg i 
nižeg sloja pokapali su se u drvenim sarkofazima ili grobovima obloženim kamenim blokovima 
ili pak u velikoj košari od trske. Sarkofag se javlja i kao posljedica promjene položaja trupla u 
kojem je isto bilo pokapano. Naime pokojnici su prvotno sjedili u sarkofagu s nogama 
privinutim uz prsa da bi kasnije tek bili stavljeni u pasivan položaj radi lakšeg provođenja 
postupka balzamacije te kako bi lice bilo okrenuto prema Horusovim očima koje su se nalazile 
na desnoj strani sarkofaga. Kroz te oči mumija je mogla promatrati što se događa u svijetu 
živih, a unutar istog nalazile su se ilustracije zajedno s natipisima pretežno magijskog sadržaja. 
O tome nam svjedoče formule pronađene na Tekstovi sarkofaga koje osim što spominju o 
efikasnoj zaštiti maske govore i o Horusovim očima reproduciranima na sarkofagu u blizini 
glave kako bi sama formula djelovala efikasnije.44 Upravo Tekstovi sarkofaga objašnjavaju 
simboliku i moć povezanu sa sarkofagom jer se isti smatralo odavno kao »gospodarom života« 
i barijerom koja štiti od štetnog djelovanja smrti.45 Primjer sarkofaga možemo vidjeti i u 
zagrebačkom Arheološkom muzeju u kojem su izložena 3 od 4 drvena antropomorfna 
sarkofaga, koja doduše potječu iz razdoblja Ptolomejevića.46 Završetkom Starog razdoblja, već 
u Prvom međurazdoblju Egipat počinje biti nestabilan te narod polako počinje gubiti nadu u 
bolje sutra te vjeru u božansko podrijetlo faraona o čemu nam do tad svjedoče Tekstovi 
piramida koji jasno kažu da je dobrobit faraona narodu važna kako za vrijeme njegova života 
tako i nakon istog.47 Ono što se nije promjenilo bila je vjera Egipćana u bolju sudbinu u 
zagrobnom životu koja ipak još uvijek nije bila dostupna svima.48 Ovo razdoblje vuče za 
sobom mnoge promjene pa tako oko XI. i XII. dinastije u Egiptu se uz sve druge aspekte života 
počinje mijenjati i onaj vezan za religiju, onaj usko vezan za religijska prava stanovništva. 
Posljedično, već u početku navedenog razdoblja zapažamo želju lokalnih moćnika da se 
izjednače sa faraonima po pitanju zagrobnog života.49 Naime prvi pokušaji takvih »imitacija 
prava,«  javljaju se još kod plemića koji se od Keopsovog vremena pokapaju u mastabama 
(kamenim grobnicama kosih zidova s dubokim oknom koji se spušta u podzemne prostorije) 
koji nakon pada Starog kraljevstva klesaju prve tekstove upravo na spomenutim mastabama. 
Već nakon toga nekad ispisane tekstove na zidovima piramida i ponekih mastaba počinjemo 
nalaziti uklesanima (kod već spomenutih plemića koji su imali financijske mogućnosti) na 
kamenim ili drvenim sarkofazima.50 Već spomenuti Oziris do tog doba mogao je biti 
                                                 
42 Uranić, »Mitologija vječnog života,« 26–28. 
43 Aldred, The Egyptians, 126. 
44 Janot, Kraljevske mumije – besmrtnost u starom Egiptu, 265. 
45 Janot, Kraljevske mumije – besmrtnost u starom Egiptu, 270. 
46 Uranić, Aegyptiaca Zagrabiensia: Egipatska zbirka Arheološkog muzeja u Zagrebu, 89. 
47 Ions, Egipatska mitologija, 16. 
48 Janot, Kraljevske mumije – besmrtnost u starom Egiptu, 139. 
49 Uranić, »Mitologija vječnog života,« 34. 
50 Uranić, »Mitologija vječnog života,« 34. 
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poistovjećivan samo sa faraonom, ali dolaskom novog doba javlja se »privatizacija« kulta 
Ozirisa o kojem svjedoči stela iz Abidosa koja istog ne povezuje samo sa faraonskom, već i 
privatnom sferom.51 Već smo spomenuli Intefa koji je izgradio svetište u prijašnje navedenom 
mjestu, a smatra se kako takvo što nije bilo politčki čin, već dokaz želje da se takova legenda 
prisvoji i učini dijelom svog podrijetla, a to jasno vidimo i u novonastalom Tekstu sarkofaga 
koji glasi: »Jedan pravednik u carstvu mrtvih (...)«, upravo te riječi govore o slavi i želji za 
srećom pokojniku jer od tog trena svi postaju Oziris čime je nagovještena buduća mogućnost 
da svi Egipćani imaju pravo na zagrobni život.52 Upravo u prijašnjoj rečenici naveden je 
najbolji dokaz korjenitih promjena u religiji, a to su Tekstovi sarkofaga koji su naslijedili 
dotadašnje Tekstove piramida.53 Doba kada uočavamo konkretno javljanje ovog opusa 
religijskih posmrtnih spjevova je između 2055. i 1650. g. pr. Kr.  što spada u Srednje 
kraljevstvo, iako postoje neke indikacije da su Tekstovi sarkofaga postojali i u Prvom 
međurazdoblju.54 (Slika 5.) Kao što smo rekli, prve Tekstove sarkofaga nalazimo kod lokalnih 
moćnika koji su imali mogućnosti ispisati te tekstove preuzete sa Tekstova piramida samo što 
novonastali tekstovi bivaju obojani hermopolskim koloritom  (jer i sami potječu iz 
Hermopola),55 za razliku od prijašnjeg heliopolskog te se sadržavali neke nove vladarske 
formule.56  Kao konkretan primjer možemo uzeti i grobnicu Neferu, polusestre Mentuhotepa, 
u kojoj osim prikaza reljefa, darova i raznih objekata nalazimo Tekstove sarkofaga.57 Ti 
tekstovi kao što smo već spomenuli, sadržavaju nove formule koje zamijenjuju one arhaične 
nekim modernijima koje su bile prilagođene tadašnjoj svakodnevici58 što jasno možemo 
zaključiti i iz primjera koji govore o želji duše koja želi na zemlju svojoj obitelji te o posjedu 
kuće, bunara i voćke59 ,ali opet nisu znatno promijenjeni pa nam tako daju odličan uvid u 
egipatsku mitologiju i objašnjavaju likovne i riutalne prikaze bogova.60 Valja zaključiti da tako 
Tekstovi sarkofaga nasljeđuju Tekstove piramida (iako i njih ponegdje nalazimo u oskudnoj 
upotrebi u Srednjem kraljevstvu)61 te omogućuju pristup zagrobnom životu više od istih, ali 
opet ne toliko liberalno kao Knjige mrtvih (koje se javljaju nakon XVI. dinastije)62 koje će ih 
naslijediti i biti sinonim za vrhunac svojevrsne »demokratizacije u religijskih pravima«63 jer 
Tekstove sarkofaga kasnije ne prolazimo nigdje osim za vrijeme vladanja kraljeva iz Kuša koji 
pokušavaju oživjeti stare običaje kroz razne aspekte pa tako i one religijske.64 

Magično kamenje ili amuleti 
U kontekstu teme rada, vazno je objasniti što su amuleti i magično kamenje te što nam oni 
govore o temi kojom se rad bavi. Amulet je vrsta ukrasa, predmeta i opreme načinjenih od 
raznovrsnih materijala kojima je prvobitna uloga bila zaštititi ljudsko tijelo, bilo ono živo ili 
mrtvo, od štetnih utjecaja i napada neprijatelja. Zanimljivost je ta da riječ amulet potječe iz 
arapske riječi koja znači »ono što se nosi«.65 Kao što je već rečeno, Egipćani su ljudsko tijelo 
vidjeli kao bojno polje na kojem se, dok  god osoba živi, sukobljavaju sile dobra i zla u obliku 
                                                 
51 Shaw, The Oxford history of ancient Egypt, 168. 
52 Uranić, »Mitologija vječnog života,« 139. 
53 Šekrst i Uranić, Staroegipatski jezik – gramatika, pismo i lingvistički uvod, 186. 
54 Shaw, The Oxford history of ancient Egypt, 115. 
55 Aldred, The Egyptians, 126. 
56 Goldstein, Povijest 2: Egipat i antička Grčka, 67. 
57 Aldred, The Egyptians, 133. 
58 Šekrst i Uranić, Staroegipatski jezik – gramatika, pismo i lingvistički uvod, 186. 
59 Goldstein, Povijest 2: Egipat i antička Grčka, 67. 
60 Ions, Egipatska mitologija, 16. 
61 Aldred, The Egyptians, 126. 
62 Goldstein, Povijest 2: Egipat i antička Grčka, 67. 
63 Šekrst i Uranić, Staroegipatski jezik – gramatika, pismo i lingvistički uvod, 186. 
64 Aldred, The Egyptians, 176. 
65 Budge, Egipatska magija, 32. 
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dobrih i loših duhova. Da bi pomogli dobrim  duhovima Egipćani bi nosili amulete ili izgovarali 
čarobne formule kojima su tjerali zle duhove.66 Svaki je dio tijela bio podvrgnut posebnom 
amuletu koji je štitio upravo taj dio tijela. Postoje dvije vrste amuleta: oni na kojima je nešto 
bilo ispisano i oni na kojima nije.67 Jedni od najpoznatijih vrsta i oblika amuleta su:  

- amulet srca (stavljalo se na balzamirano tijelo kojem je bilo uklonjeno pravo srce da 
predstavlja srce jer se smatralo da u srcu biva ba)68 

- amulet skarabeja (skarabej ili figura bube služila je prema predaji kao pomagalo koje 
kada se na nj upišu odgovarajuće riječi moči da podari novi život i biće)69 

- amulet kopče (predstvljao je kopču sa Izidinog pojasa te se obično pravio od karnelija 
ili drugog materijala crvene boje te se vješao pokojniku oko vrata nakon što bi bio 
zaronjen u vodu u kojoj su bili namočeni cvjetovi anham)70 
Iako je postojalo mnogo vrsta amuleta može se ustvrditi da je to magično kamenje imalo 

poseban odraz u kulturi i poimanju života, a tako i shvaćanju zaštite od zlih uroka. 

Proces balzamiranja i mumifikacije 
Mumifikacija je u starom Egiptu bila opće poznata pojava još od predidanstičkog razdoblja o 
čemu nam svjedoče nalazi mumija u zgrčenom obliku s bogatim grobnim prilozima. Mumija 
jest ustvari sasušeno i konzervirano ljudsko ili životinjsko tijelo koje se postiže procesom 
balzamiranja. Sama riječ mumija potiječe iz srednjovjekovnog latinskog izraza mumia, što 
ustvari znači »bitumen«, dok je egipatski izvorni naziv za mumiju sah što bi značilo »pokrenuti 
akh« nevidljivi prijenosnik duše.71 Zanimljiv je Herodotov prikaz reakcije i postupak ljudi kada 
osoba umre prije no što odnesu tijelo mumifikatorima: 

 
Žalobne pjesme i pokopi kod njih su ovakvi: umre li u nekoj kući kakav cijenjen 
čovjek, sva ženska družina iz te kuće namaže blatom glavu i lice, a zatim ostave 
mrtvaca u kući i kruže gradom udarajući se u grudi, te s haljinama svezanima 
ispod njedara pokazuju dojke, dok ih prate rođakinje. Na drugoj se strani udaraju 
u prsa muškaraca koji su potpasani na isti način. Kad to obave, nose mrtvaca na 
balzamiranje.72 

 
Drevni Egipćani  odmah su se  u trenutku smrti pokojniku počeli obraćati kao kao Ozirisu jer 
su smatrali  da on prelazi u neko vanserijsko više stanje. Prvi korak od svih običaja bio je 
postupak balzamiranja ljudskog tijela koje je obično trajalo oko 70-ak dana.73 Priprema mumije 
sastojala se od unaprijed pomno isplaniranog i zadanog slijeda kojeg je trebalo ispoštivati.74 
Prvo bi se tijelo pokojnika iznijelo van iz kuće te bi ga se smještalo u radionicu koja je bila u 
obliku šatora te je bila znana pod nazivima »dobra kuća« ili »kuća od zlata«.75 Prvo bi se tijelo 
pralo u nilskoj vodi, a zatim su slijedili čiščenje tijela, depilacija, uklanjanje unutarnjih organa 
koje su stavljali u kanopske vaze, ponovno čišćenje tijela, tretman otvaranja trbušne šupljine, 
punjenje lubanje, tretmani noktiju, genitalija te dehidracija.76 Tijelo se polagalo na poseban 
kameni stol pri balzamiranju koji je bio lagano nakošen za odvod tjelesnih tekućina te je 

                                                 
66 Wiedemann, The Realms of the Egyptian Dead, 29. 
67 Budge, Egipatska magija, 32. 
68 Budge, Egipatska magija, 35. 
69 Budge, Egipatska magija, 40. 
70 Budge, Egipatska magija, 46. 
71 Uranić, »Mitologija vječnog života,« 38–40. 
72 Herodot, II.85. 
73 Ions, Egipatska mitologija, 130. 
74 Janot, Kraljevske mumije – besmrtnost u starom Egiptu, 182. 
75 Ions, Egipatska mitologija, 130. 
76 Janot, Kraljevske mumije – besmrtnost u starom Egiptu, 182. 
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završavao poluokruglim spremnikom.77 Stol za balzamiranje bio je dugačak 2,2 metra, širok 
1,05 metara, a visok 42 centietra iz čega se da konstatirati da su muifikatori posao obavljali 
klečeći ili čučeći.78 Pri vađenju unutarnjih organa rez na tijelu radio se s lijeve strane zbog 
povezanosti lijeve strane s istokom i bolešću te je ona bila nepoželjna za bivanje duše u drugom 
svijetu. Desna je strana bila povezana sa zapadom i mjestom gdje se prema vjerovanju nalazilo 
Ozirisovo kraljevstvo.79 Svi su organi kada bi se izvadili bili podvrgnuti postupku čišćenja te 
bi se odlagali u četiri vaze koje su po grcima prozvane po nilskom rukavcu Kanopusu.80 Izgled 
tih kanopskih vaza, u nekoj literaturi zvanih kanopskih žara, mijenjao se kroz povijest. U Staroj 
su državi imale jednostavno izgledom izrađene čepove, u Srednjoj su državi čepovi bili 
stilizirani portretom preminulog dok su kasnije bili stilizirani u obliku glava četiriju Horusova 
sina.81 Da bi se postigla što bolja dehidracija tijela mumifikatori su koristili gumastu smolu i 
piljevinu, a ponekad i lišajeve jer su oni najbolje upijali tekućine iz tijela, iako je poznato da se 
najbolja dehidracija postizala putem polaganja tijela ispod kupa sasušenog natrona. Pri 
uklanjanju mozga iz lubanje koristila se željezna kuka koja se kroz lijevu nosvicu gurala u 
lubanju. Tim se alatom mljelo mozak, pretvaralo u kašu, što bi se kasnije ispiralo tekućinama. 
Zatim bi lubanju ispunili tkaninom koja je najčešće bila natopljena smolom.82 Brojne kemijske 
tvari, iako neke već spomenute, koristili su mumifikatori da bi očuvali tijelo te da bi proces 
balzamiranja protekao što kvalitetnije. Neke od najčešće korištenih su bili voda, natron, 
alkohol, bitumen, smola, tamjan, mirodije, ulja i masti. Vodu su vjerojatno koristili iz razloga 
jer je shvaćanje vode bilo pojmom pročišćenja u svakom smislu. Natron je inzvaredno isušivao 
tijelo zbog, kako je kemijski utvrđeno, kalcitskog porijekla koji ima elemente soli. Ulja i masti 
služili su da se isušena mumija vrati u bolje estetsko stanje. Također, jedna je zanimljivost da 
se koristila mirha, mirisna biljka, a vosak su koristili za zatvaranje otvora na glavi. Problem 
neugodnog mirisa prilikom mumificiranja riješavan je upotrebom cimeta i tamjana koji je 
smatran svetom tvari uvezenom najčešće iz Punta.83Zanimljivost je ta koju nam donosi grčki 
pisac Herodot koji razlikuje tri vrste balzamiranja prema imutku građana. Najskuplji i najbolji 
odgovara klasičnom opisu procesa balzamiranja dok drugi i treći razred odskaču od toga. Druga 
vrsta prema Herodotu: 

 
(…) pošto napune klistir uljem što se dobiva od cedra, ispune njime trbušnu 
šupljinu, a da pri tome niti režu leš niti izvade utrobu nego kroz stražnjicu 
ubrizgaju tekućinu i zaprijeće joj istjecanje van, pa balzamiraju mrtvaca onoliko 
dana koliko je određeno te posljednji dan ispuštaju cedrovo ulje koje su prije 
bili ubrizgali. (…) Kad to dovrše, vrate leš i više ništa s njim ne rade.84 

 
Treća vrsta prema Herodotu: 

 
Treća je vrsta balzamiranja onom kojom se uređuju siromašni. Pošto isperu 
utrobu rotkvinim uljem, suše leš sedamdeset dana i zatim daju da ga odnesu.85 

 
Nakon odstranjivanja organa te dehidracije i isušivanja tijela slijedio je postupak umatanja 

                                                 
77 Uranić, »Mitologija vječnog života,« 41. 
78 Janot, Kraljevske mumije – besmrtnost u starom Egiptu, 195. 
79 Uranić, »Mitologija vječnog života,« 41. 
80 Uranić, »Mitologija vječnog života,« 41. 
81 Ions, Egipatska mitologija, 131. 
82 Janot, Kraljevske mumije – besmrtnost u starom Egiptu, 197. 
83 Uranić, »Mitologija vječnog života,« 42–46. 
84 Herodot, II.87. 
85 Herodot, II.88. 
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tijela u trake koje su bile načinjene od lana. Smolom,piljevinom i platnom ispunila bi se prije 
umatanja šupljina koja je nastala vađenjem organa.86 Nakon posljednjeg pomazivanja tijela 
mirodijama i uljima počimalo je oprezno omatanje glave. Zavoj se omatao počevši od vrha 
desnog ramena dijagonalno. Mumifikatori su morali staviti dva jastučića za glavu, dva čepa za 
uši, dva čepa za nosnice, dva čepa za slijepoočnice, četiri jastučića za lubanju te brojne druge 
jastučiće. Između dvije faze zamatanja svećenik je stavljao amulete po tijelu te skarabej iznad 
srca. Mumifikator bi opet na tijelo nanostio pomoću četke aromatično ulje na bazi smole, a 
zatim i smolu koja je omogućavala dobar spoj zavoja i platna.87 Također, mumiji su se stavljale 
staklene oči koje su pokojniku trebale omogučiti vid na drugom svijetu. Kada bi tijelo bilo 
umotano te okićeno cvijćem i ogrlicama, mumija se mogla položiti u sarkofag koji je mogao 
biti načinjen od dva ili kamena s višestrukim ili jednostukim sarkofagom.88 Pozicija mumije u 
sarkofagu bila je pasivna. Umotano tijelo bilo je položeno na leđa s glavom nagnutom na taj 
način da je lice, odnosno oči, gledlo prema Horusovim očima koji su bili naslikani ja ujutarnjoj 
strani sarkofaga s desne strane. To je pokojniku trebalo omogčiti pogled u svijet koji ostavlja 
za sobom. Unutarnja je strana sarkofaga osim Horusovih očiju bila ukraena raznim sibolima, 
ilustracijama i natpisima magijskog sadržaja. Tekstovi koji su se nalazili na sarkofagu trebali 
su početi točno iznad očiju pokojnika da bi on s lakoćom mogao čitati tekstove koji su mu 
pomagali da lakše i snalažljivije živi na drugom svijetu.89 Ikonografija sarkofaga te boje s 
vremenom su se stalno mijenjale, stoga prema istraživanjima arheologa i egiptologa zaključuje 
se da je šarolika paleta ikonografije uistinu bila neograničena. Najbitnije je bio da su pokojniku 
zapisi i crteži, bili kakvi bili, koristili unutar njegove vječne nastambe.90 Mumija je dakako 
mogla biti  ovijena ukrašenim platnima ili stavljena u kartonažu koja je bila urešena brojnim 
simbolima, imenima ili žrtvenim formulama koje su bile u skladu pogrebne ikonografije.91 

Obred pogreba 
Nakon završetka balzamiranja krenule bi priprema za dostojanstven ukop u grobnicu i 
pogrebnu povorku. Upravo su nam te pogrebne povorke prikazane na raznim ilustracijama.92 
Sve do uoči pogreba žalobnice, najčešće žena preminulog i ženska rodbina, oličavale su u svom 
liku Izidu i Neftis i čuvale i bdjele uz pokojnika sve do pogreba. Taj običaj vjerojatno potječe 
iz predaje u kojoj je Izida morala čuvati Ozirisovo tijelo sve dok Horus ne zasjedne na 
prijestolje, osveti se i tako oživi Ozirisa.93 Put od Nila do pustinje prikazivan je u mnogim 
grobnicama te su pogrebnu povorku obično sačinjavali noseča kola (saonice) sarkofaga, škrinja 
s kanopskim vazama, svečenici, ožalošćena obitelj te rodbina te članovi ceha kojem je pokojnik 
pripadao. Zanimljivo je razmatrati poredak ljudi u povorci koja se povijesnom praksom 
mijenjala. Dok je u Staroj državi to bio striktno određen običaj u kasnijim se vremenima 
izgubila ta praksa.94 Nakon tužaljka koje su običajni obrasci propisivali krenula bi povorka 
preko rijeke prvo sarkofag, smješten u čamac, kojeg su na saonicama vukli volovi te su na 
svakom kutu lijesa klečale žalobnice zvane lunje. Slijedile su ih saonice s kanopskim vazama, 
iza njih ostale žalosnice i profesionalne narikače koje su cijelu povorku jadikovale.95 Svečenici 
su također bili prisutni te je njihova uloga bila vodoti brigu o pravilnom tijeku i odvijanju 

                                                 
86 Uranić, »Mitologija vječnog života,« 42. 
87 Janot, Kraljevske mumije – besmrtnost u starom Egiptu, 202. 
88 Uranić, »Mitologija vječnog života,« 42. 
89 Janot, Kraljevske mumije – besmrtnost u starom Egiptu, 270–271. 
90 Janot, Kraljevske mumije – besmrtnost u starom Egiptu, 285. 
91 Uranić, »Mitologija vječnog života,« 46. 
92 Janot, Kraljevske mumije – besmrtnost u starom Egiptu, 299. 
93 Ions, Egipatska mitologija, 131. 
94 Janot, Kraljevske mumije – besmrtnost u starom Egiptu, 299. 
95 Ions, Egipatska mitologija, 131. 
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ritualnih činova.96 Posljednji u pogrebnoj povorci koračali su sluge koje su nosile stvari koje 
će pokojniku biti od važnosti na drugom svijetu. To su bile hrana,pokućstvo, slike, odjeća i 
ostale životne potrebštine koje čovjek koristi u životu. Važno je spomenuti i da su se u 
pogrebnoj povorci nosili kipovi preminulog koji su bili nešto manje veličine, a predstavljali su 
pokojnikov ka. 97  U Djoserovoj je grobnici pronađena barka koja je vjerojatno trebala 
predstavljati sredsvo kojim će on nakon smrti ploviti nebeskim Nilom.98 Zanimljiv je odlomak 
koji nam prepričava Diodor Sicilski uu kojem govori o reakciji pri smrti faraona te običajima 
koji su vezani uz pogreb: 

 
Svaki bi stanovnik Egipta plakao i poderao svoju odjeću kada bi kralj Egipta 
umro. Hramovi su tada bili zatvoreni, žrtve se nisu prinosile i nisu se 
priređiavale nikakve proslave 72 dana. Gomile muškaraca i žena, po 200, 300 u 
skupini šetali bi ulicama bez cilja s blatom na glavi s odjećom zavezanom u 
čvorove te bi pjevali pogrebne pjesme u čast mrtvima. Suzdržavali su se od 
konzumiranja pšenice, mesa, vina i delikatesa. Ta 72 dana bila bi provedena u 
tugovanju sličnom onome majke zavoljenim djetetom.U ta 72 dana izvršene su 
i svepripreme za pokop te je zadnjeg dana žalovanja tijelo preminuloga, koje je 
bilo stavljeno u sarkofag, bilo postavljeno na ulaz grobnice. Tada bi se izvršio i 
posljednji sud duši preminuloga prema djelima njegova života. Bilo tko je 
mogao istupiti i reći nešto u korist kralja ili neko njegovo nedjelo. Svećenici bi 
zatim nad tijelom održali posmrtni govor i nabrojali plemenita djela koja je kralj 
učinio za života. Ako bi se mišljenje većine naroda koji se skupio na pokopu 
slagalo s izjavama svećenika da je kralj živio plemenitim životom neki iz gomile 
bi o tome i govorili, a ako je kralj živio i vladao na loš način gomila bi se glasno 
pobunila protiv izjava svećenika. Zbog pobune okupljenih mnogim kraljevima 
je uskraćen dostojan pokop prema egipatskim vjerovanjima.99 

 
Iako na prvi pogled ovaj opis izgleda preidealiziran i nevjerojatan, iz njegovih riječi možemo 
shvatiti kulturu koju su Egipčani posvečivali ritualima i običajima vezanih uz svijet mrtvih. 
Kada bi pogrebna povorka stigla do mjesta grobišta mumija bi se vadila iz sarkofaga, 
postavljala bi se uspravno okrenuta prema jugu te bi svi gledali prema suncu i mumija bi zadnji 
puta uživala u njegovim blagodatima. Također, u predvorju grobnice svečenik je trebao obaviti 
ritualno »otvaraje usta« i prinjeti žrtve.100 Postojale su takozvane žrtvene formule, odnosno 
invokacijske žrtve koje su bile ispisane najčešće na kamenim pogrebnim spomenicima. Običaj 
rituala je nalagao da se taj tekst s pogrebne stele pročita na glas da ima funkciju invokacije. 
Tim se postupkom obavljao ritual izgovaranja žrtvi, prt-hrw. Vjerovalo se da bi se tim 
postupkom utažila glad i žeđ duše preminule osobe, stoga prinos darova nakon ukopa nije bio 
potreban. Bilo je u invokacijskoj žrtvi dovoljno izgovoriti kako se duši, ka neke osobe, 
dodjeljuje npr. stotinu pataka, stotinu vrčeva piva, parfema i ostalih priloga. 101 U svijetu mrtvih 
i žrtvovanja, a tako i mumifiiranja Egipćanima je zaštitnik bio bog čagalj Anubis. Povezanost 
Anubisa sa svijetom mrtvih potječe od vjerovanja da je Anubis uskrsnuo Ozirisa. Stoga je 
početak invokacijske žrtve često počimao: Žrtva koju daje kralj, žrtva koju daje Anubis na čelu 
božjeg hrama na brdu njegovu.102 Obred »otvaranja usta« obavljao je svečenik kada bi mumija 
                                                 
96 Janot, Kraljevske mumije – besmrtnost u starom Egiptu, 299. 
97 Ions, Egipatska mitologija, 131–132. 
98 Uranić, Egipat – povijest, književnost i umjetnost drevnih Egipćana, 39. 
99 Diodorus, I.72. 
100 Janot, Kraljevske mumije – besmrtnost u starom Egiptu, 305. 
101 Šeskrt i Uranić 2014, 93. 
102 Šeskrt i Uranić 2014, 94. 
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bila podignuta uspravno u predvorju grobnice. Ti su rituali imali važnost i svrhu koja će mumiji 
povratiti kontrolu nad tijelima i osjetilima u novom zagrobnom svijetu, odnosno oživjeti truplo. 
Svećenik bi stajao u površnom dodirivanju usta alatom peseškafom te bi izgovarao: O, N., 
namjestio sam ti čeljust tako da ti se više nikada ne razdvoji. Ponovo sam ti otvorio usta 
peseškaf alatom koji se koristi za otvaranje usta svakog boga i boginje.103  

Kada bi završio ritual žrtvovanja i »otvaranja usta« mumija je bila spremna da u svojem 
sarkofagu te u pratnji brojnik pogrebnih priloga bude smještena u svoje vječno počivalište u 
stijeni ispod pustinje.104 

Što nam govore Tekstovi sarkofaga? 
Tekstovi sarkofaga imaju istu funkciju kao i Tekstovi piramida, a to je zaštita smrtnika od 
mogućih nedaća i strahota koji se zbivaju u podzemnom svijetu i davanje moći da se može 
nositi za zahtjevima koje mu nameće zagrobni život.105 Glavna tema Tekstova sarkofaga više 
nisu faraonova apoteoza i ulazak među zvijezde (poistovjećivanje s bogovima), već takva 
apoteoza koja je prikazana kao magija (u Srednjem kraljevstvu nađeno oko 1000 magijskih 
formula u Tekstovima sarkofaga)106 transformacije i magija riječi. Za kontekst transformacija 
tako vežemo shvaćanje ljudi koji se transformiraju u zmije, sokolove i sl. kako bi postigli 
krajnji cilj što je preobrazba u Ozirisa (prema tekstovima govori se o pedeset dijelova tijela 
čovjeka kao zajednička poveznica s bogovima)107. Drugi segment, riječi, bitan je jer Egipćani 
vjeruju da riječ sama po sebi ima trenutno djelovanje pa je stoga bilo nužno poznavati riječi 
koje bi omogućavale prolazak preminulom kroz područja drugog svijeta.108 Analizirajući 
sadržaj Tekstova sarkofaga nalazimo brojne infromacije o tadašnjem razmišljanju Egipćana te 
njihovim vjerovanjima.  Krenimo od prvog spominjanja bogova u spomenutim tekstovima 
kako bismo mogli kronološki pratiti razvoj »religijskih prava« i odnose društva u Egiptu. Tako 
nalazimo zapise koji opisuju Zlatno doba u Egiptu koje se moze usporediti s biblijskim rajem, 
gdje ljudi zive s bogovima, zemlja je plodna, a pojam grijeha je nepoznat. No ono biva 
prekinuto ljudskim grijehom te bog Raa ostaje razočaran time pa se obraća sljedećim riječima 
te nam ujedno objašnjava kreaciju čovjeka:109 » (...) stvorih svakog čovjeka nalik drugomu. Ne 
naredih ja da počine grijeh, već je on došao iz njihovih pokvarenih srca pokvarivši moju riječ. 
Ja stvorih bogove od svoje krvi, a ljude od svojih suza.“110 Kreacija ljudi nije jedina tema koja 
se spominje u Tekstovima sarkofaga, naime nalazimo i mit o nastanku boga Šu te opis boga 
Atuma kroz sljedeće riječi: »Veliki bog Atum koji je nastao iz samoga sebe, stvorio je mene iz 
svoga tijela. Stvorio me svojim srcem, stvorio me magičnom riječju. Izadhnuo me iz svoga 
nosa.«111 Još jedan u nizu fragmenata tekstova koji nam daje uvid u mitologiju Egipćana glasi: 
»O vi osmero bogova, u milijunima milijuna (godina) koji drzite nebo na svojim rukama (...)«, 
a govori o mitu koji spominje osam vrhovnih bogova (za razliku od onog drugog koji ih 
spominje četiri) što se poklapa sa Hermopolskim mitom »O ogdoadi bogova iz Hermopola« 
zbog čega se i kaže da su Tekstovi sarkofaga obojani hermopolskim koloritom iz čega također 
zaključujemo da je mitologija varirala zavisno o lokaciji i razdoblju u kojem se javlja.112 U 
Tekstovima sarkofaga nabraja se mnoštvo božanstava i elemenata istih (kao na primjer 

                                                 
103 Janot, Kraljevske mumije – besmrtnost u starom Egiptu, 308. 
104 Ions, Egipatska mitologija, 132. 
105 Aldred, The Egyptians, 126. 
106 Shaw, The Oxford history of ancient Egypt, 473. 
107 Janot, Kraljevske mumije – besmrtnost u starom Egiptu, 249. 
108 Uranić, Egipat – povijest, književnost i umjetnost drevnih Egipćana, 109. 
109 Goldstein, Povijest 2: Egipat i antička Grčka, 60. 
110 Uranić, Egipat – povijest, književnost i umjetnost drevnih Egipćana, 224. 
111 Uranić, Ozirisova zemlja – egipatska mitologija i njeni odjeci na zapadu, 37. 
112 Uranić, Ozirisova zemlja – egipatska mitologija i njeni odjeci na zapadu, 41. 
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Aton)113, no kako bismo mogli lakše mogli pratiti kontekst u kojem se nalaze i shvatiti važnost 
Tekstova sarkofaga konkretno ćemo istaknuti onaj koji govori o bogu Raa i Ozirisu. Kao što 
smo spomenuli  u ranim izvorima vladarem Zlatnog doba navodi se Raa dok u Srednjem 
kraljevstvu ta titula pripada Ozirisu (vladarem podzemlja) čiji kult uvelike jača te za sobom 
vuče niz promjena. Vođeni time promatrajući fragmente teksta u grobnici kraljice Neferu koji 
glasi »Bit Ozirisa počiva u Raau – bit Raa počiva u Ozirisu« i drugog fragmenta koji glasi 
»Bilo da živim ili umirem, ja sam Oziris. Ja prodirem u tebe i opet se pojavljujem u  tebi; ja 
propadam u tebi i rastem u tebi (...) Bogovi žive u meni jer ja živim i rastem u žitu koje ih nosi.  
Ja prekrivam zemlju; bilo da živim ili umirem, ja sam ječam i nitko me neće uništiti. Ja 
prožimam maat (...) postao sam gospodar maat, ja se pojavljujem u maat (...)« vidimo da ideja 
uskrsnuća dobiva nove dimenzije koje izražavaju jedinstvo života općeg i onog individualnog 
bića što je važno zamijetiti i povezati sa vremenom u kojem pogrebni život postaje dostupan 
većem dijelu stanovništva.114 Ono što nalazimo u tekstovima također nam govori kako je za 
prelazak na drugi svijet bilo potrebno tajno znanje (što potiče još iz neolitske kulture 
preddinastija i kozmološkog simbolizma), a kasnije kraljevska ideologija takvo što smatra 
suviše fikcionalnim upravo iz razloga kako bi faraoni imali zagarantirano pravo na ulazak u 
nebeski raj. Takav čin možemo promatrati kao sami začetak postupnih promjena koje su dovele 
do »demokratizacije« u religiji o kojima najviše saznajemo upravo iz Tekstova sarkofaga.115 
Nadalje prateći »demokratizaciju« o kojoj svjedoče Tekstovi sarkofaga za primjer ćemo uzeti 
spomen Tota s Ibisovom glavom što je važno zbog predodžbe o Hermesu Trismegistosu koji 
se predstavlja kao prorok, a ne božanstvo što ga približava običnome čovjeku.116 Tako prateći 
približavanje Ozirisa (i drugih bogova poput Horusa)117 neprivilegiranom stanovinštvu 
dobivamo prve temelje vjerovanja među stanovnicima  da svi ljudi kao Oziris i prijašnji faraoni 
imaju segment duše (ba).118 Pri završetku analize tekstova u kojima se spominju bogovi 
spomenut ćemo još jedan Tekst sarkofaga koji osim što spominje božanstva predstavlja sponu 
koja će nas uvesti u zagrobni život i pojmove koji se spominju u istom. U tekstu se govori  o 
putu na drugi svijet te da se u njega dolazi u miru pretvorbom u sokola (Horusa, sina 
Ozirisovog) kojem se sam Oziris obraća. Važan segment teksta je taj gdje Oziris govori kako 
je Horus smrtnik kao i svi zemaljski nasljednici što nam govori o važnosti Ozirisovog kulta u 
Srednjem kraljevstvu. Nadalje dio koji spominje pokojnika jest metafora »barka od mesa« koja 
simbolizira čovjeka kojeg se ljudi prisjećaju. Nakon toga pokojnik se obraća kao potomak 
Ozirisa, naziva se Horusom te kao sin Izide i kralj Kemisa moli Tota da ga pusti Ozirisu, koji 
završava govorom u kojem govori kako neće biti uništen i izbrisan jer će zauvijek živjeti na 
zemlji te da mu je majka u barci od mesa. Prikazanom analizom jasno možemo zaključiti temu 
koja se veže na fragmente Tekstova sarkofaga  koji spominju bogove koje smo povezali kako 
sa spominjanjem samih bogova, tako i njihovim utjecajem u pojavi i razvoju Tekstova 
sarkofaga i nekih drugih religijskih običaja.119  

Nadalje proučavajući Tekstove sarkofaga pronalazimo mnoge zapise koji nam govore 
o filozofiji i razmišljanju Egipćana u toga dobu. Kao što smo već spomenuli Tekstovi sarkofaga 
pričaju o podrijetlu čovjeka, ali spomenutoj temi nije pridodano toliko pažnje kao što je 
filozofsko – religioznim temama. Onaj segment religije nalazimo u toliko spominjanom 
Ozirisu koji govori  kako je bogove stvorio od svoga znoja, a ljude od suza te iz toga vučemo 
poveznice filozofije koju uviđamo u egipatskom društvu koje na život gleda kao na nešto što 
                                                 
113 Uranić, Egipat – povijest, književnost i umjetnost drevnih Egipćana, 141. 
114 Uranić, Ozirisova zemlja – egipatska mitologija i njeni odjeci na zapadu, 173. 
115 Uranić, Ozirisova zemlja – egipatska mitologija i njeni odjeci na zapadu, 173. 
116 Uranić, Ozirisova zemlja – egipatska mitologija i njeni odjeci na zapadu, 117. 
117 Ions, Egipatska mitologija, 16. 
118 Ions, Egipatska mitologija, 168-9. 
119 Uranić, Egipat – povijest, književnost i umjetnost drevnih Egipćana, 124. 
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je predodređeno okvirom božanskog utjecaja, a isto tako gledajući sam egipatski jezik možemo 
jasno razlučiti pojmove poput remeć koji označava narod, remit koja  se odnosi na pojam suze 
i glagol plakati koji se označava riječju remis koji nam vrlo jasno ukazuju na utjecaj mitologije 
u egipatskom društvu.120 Smatra se da bogovi raspolažu vremenom, ali i da mogu komunicirati 
s našim svijetom, a to je moguće dovođenjem u pravo stanje svijesti što je moguće uz dodatak 
posebnih uvjeta rituala. Tako sa duhovnim sferama života ne mogu komunicirati svi ljudi, več 
samo oni koji posjeduju akh, duhovno tijelo bez kojeg je nemoguće kročiti u božanske 
dimenzije. Te informacije nalazimo u Knjigama mrtvih, točnije sedamnaestom poglavlju, koje 
govori da je takvo što moguće za života, a sve dok se to ne ostvari osoba je osuđena na doba i 
određenje koje je nastalo Ozirisovom smrću. Razlog spominjanja Knjiga mrtvih jest taj kako 
bismo ih povezali sa fragmentom koji nalazimo u Tekstovima sarkofaga u kojima imamo 
prikazan dijalog između boga i čovjeka koji na riječi boga: »Meni pripada jučer, ja poznajem 
sutra« postavlja pitanje: »Koje to vrijeme koje ostane nama?«. Slijedi ključni dio i temelj 
postavljene filozofije koje slijedi iz odgovora koji glasi: »Ono kada je pokopan Oziris i od kad 
je njegov sin Horus postao vladar.« To znači da Ozirisovom smrću počinje doba ljudi i svijet 
se svodi na temporalnost, a mitovi i njima pridruženi obredi ostaju jedina spona sa onim svetim 
i atemporalnim. Takav primjer nalazimo u prvotnom poistovjećivanju faraona sa Horusom. 
Javlja se vjerovanje da duša neinicirane osobe tek nakon tjelesne smrti može biti oslobođena 
od zadanih ograničenja  nama poznatog načina života te će ako svlada zapreke koje ju čekaju 
na drugome svijetu  postići stanje arhetipske božanske koja se poistovjećuje sa Ozirisom. Na 
Ozirisovu smrt gleda se kao na čežnju za stanjem raja te kao misterij koji čovjeka povezuje sa 
svetim vremenom stanja svijesti. Na to se također gleda kao na duhovno – edukativnu priču jer 
poziva na ponovno rađanje vremena »raja« u kojem Oziris vlada. Takav opis stanja svijesti 
može se usporediti s onim u kraljevstvu nebeskom koje spominje Krist ili pak prosvjetljenje u 
budizmu koje govori o napuštanju koncepcije vremena i povratak univerzalnoj svijesti i pravoj 
prirodi uma.121 Egipćani, za razliku od zapadnog svijeta, odbijaju u svako promišljanje 
duhovnog uvoditi pitanje bitka, po zapadnom modelu koji kaže da takvo nešto ili je ili nije. 
Upravo iz tog razloga se u Egipćana očuvala dominacija mita jer za Egipćane apstraktni pojam 
i je i nije. Potvrdu takve filozofije nalazimo u Tekstovima sarkofaga gdje piše sljedeće: »Sve 
ono što je i sve ono što nije.“ Tu konstrukciju možemo prevesti kao jednostavan termin »sve 
što postoji«. Iz navedenih razloga Egipćani razvijaju apstraktno mišljenje i znanost na drugačije 
načine od stroge logike koja je duboko uvriježena na zapadu.122 

 Kao što smo već rekli Tekstovi sarkofaga vrijedni su samo po sebi zbog literarnog opusa 
koji se nalazi na njima. Za primjer možemo uzeti otkriće francuskog egiptologa Etienna 
Driotona koji pronalazi aspekte egipatskog teatra u formulama koje sadrže Tekstovi sarkofaga 
gdje jedna od njih govori o drami koja glasi »Pretvoriti se u bajnog sokola« porijeklom iz IX. 
dinastije (doduše u originalu se spominje govor bogova koji je sastavljač Tekstova sarkofaga 
ispustio), a sam istraživač predložio je i naslov »Rođenje i apoteoza Horusa« koji biva 
prihvaćen.  Tekst glasi: »Ja sam Horus, sokol koji je nad kruništima dvorca onoga čije je ime 
kriveno, uzletio sam do horizonta, nadvisio bogove neba, niti orao nije u stanju dostići moj prvi 
let.“123 

 Temu vezanu za sadržaj Tekstova sarkofaga zaključiti ćemo izrazima koji se nalaze u 
istima i kratkome opisu podzemlja koji ćemo potrkijepiti primjerom. Za primjere izraza koje 
pobliže objašnjavaju Tekstovi sarkofaga uzeti ćemo đet i heh. Oni su objašnjeni kao dan (đet) 
i noć (heh), svakodnevni govor u Egiptu ne pravi razliku između ta dva pojma tako da se oni 

                                                 
120 Uranić, Ozirisova zemlja – egipatska mitologija i njeni odjeci na zapadu, 43. 
121 Uranić, Ozirisova zemlja – egipatska mitologija i njeni odjeci na zapadu, 54–55. 
122 Uranić, Ozirisova zemlja – egipatska mitologija i njeni odjeci na zapadu, 66. 
123 Goldstein, Povijest 2: Egipat i antička Grčka, 75. 
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vežu usko uz religiozne doktrine. Metaforično đet predstavlja vječnost dok heh predstavlja 
vječnost koja seže u prošlost. Prema njima shvaćanje sadašnjosti u Egiptu se smatra kao 
trenutkom između tih dviju vječnosti.124 Tekstovi sarkofaga iznose nam podatke vezane za 
zemljopis drugoga svijeta koji spojen s materijalnim prostorom čini cijelinu. Navode se 
dimenzje pojedinih dijelova drugog svijeta poput onih u spomenu »Jezera bijelog nilskog 
konja« koje je dugo 1000 mjernih jedinica zvanih iteru što je ekvivalent današnjih 12 000 
kilometara. O oceanu koji se nalazi na drugome svijetu u jednom od tih tekstova navodi se da 
čak ni Oziris nije mogao spoznati njegovu veličinu. U knjizi dvaju putova koja se nalazi u 
Tekstovima sarkofaga opisuju se bezbrojna vrata i prolazi kroz koje prolazi duša koja biva 
opskrbljena magičnim izričajima koji joj otvaraju put. Stječe se dojam da taj puta nema 
nikakvog krajnjeg cilja na što se kasnije nadovezuju Knjige mrtvih iz XVIII. dinastije koje 
opisuju nepregledne udaljenosti koje prelazi sunce.125 Također, imamo i opisanog Sebeka koji 
se poistovjećivao sa zmijom dugom pedest stopa sa kremenim oklopom i nožem suprotstavlja 
sunčevu čamcu zbog čega se pretpostavlja da je upravo on bio oličenje nečastivog.126 Također 
je put prema istoku opisan kao opasna destinacija za pokojnika stoga u Tekstovima sarkofaga  
uvijek nalazimo tekstove gdje on nikad neće otići prema zapadu, gdje se protivnici sunca 
masakriraju  jer se tako nešto smatra užasnim nebeskim prevratom.127 

Suđenje mrtvima 
Budući da je cijelo shvaćanje zagrobnog života i ritualavezanih uz pogrebe u Egiptu proizlazilo 
iz kozmološkog simbolizma oni su imali posebno shvaćanje pojma duše koja je nekoć živjela 
u raju te se tek nakon smrti može vratiti u to produhovljeno stanje. Ritualni običajni obasci i 
postupci poput mumifikacije, posvećivanja zavjetnih darova i magijskih obreda trebali su 
omogućiti osobi da doživi metamorfozirani oblik višeg stanja.128 Ako bi se u potpunosti 
ispunila sva pravila koja ju nalagali običaji balzamiranja duša bi mogla dospjeti u sudnicu 
podzemnog svijeta. Razni papirusi sa čarima imali su ulogu da se pokojnik lakše snađe u 
podzemnom svijetu, ali prvobitno da smire zazvane bogove te da uvjeri bogove da ih je štovao 
i bio im vjeran. Cijeli je pogrebni sud dakako povezan sa Ozirisovim pristupom pred sud te 
raspravom sa Setom u kojem je, unatoč Setovim optužbama, ustvrdio i dokazao da je čestit.129 
Iako se u vremenima Starog kraljevstva smatralo da je sudac pravde prvo bio Raa, pa zatim 
Geb i Tot, kasnije se vjerovalo da je sudac mrtvih duša te otkupitelj Oziris koji stoluje u 
»Dvoranii dviju istina«. Prijestolje mu se uzdizalo na vrhu stepenica koje su predstavljaje 
brežuljak, a samo je prijestolje bilo u obliku faraonova prijestolja s ukrasima zmija i jastreba s 
kojim je Oziris poistovjećen. Uz njega su stajali Izida i Neftis, a nasuprot su stajali četiri 
Horusova sina koji su bili čuvari kanopskih vaza poradi čega su u novije vrijeme čepovi vaza 
bili u stilizaciji glava tih sinova.130 U toj su se istoj dvorani nalazila četrdeset i dva prisjednika 
od kojih je svaki predstavljao jedan grijeh dok su neki tumačili da svaki predstavlja jednu 
egipatsku nomu. Oziris je presjedao sudom, a prisutni su bili i Hor, bog mrtvih Anubis, pisar 
Tot, božica istine Maat i ka pokojnika.131 Također, uz već spomenute bogove i sudce postajale 
su »Velika eneada« - sastavljena od bogova te »Mala eneada« – sastavljena od bradatih 
božanstava koje se povezivalo s pogebnim obredima. Čim bi mumija prešla put između 
kraljevstva živih dokraljevstva mrtvih, pri tome mu je naviše pomagala Knjiga mrtvih, Anubis 
bi ga doveo pred sud. Sjedište tog suda nalazilo se između petog ili šestog okruga Duata 
                                                 
124 Aldred, The Egyptians, 225. 
125 Uranić, Ozirisova zemlja – egipatska mitologija i njeni odjeci na zapadu, 72. 
126 Ions, Egipatska mitologija, 92. 
127 Janot, Kraljevske mumije – besmrtnost u starom Egiptu, 210. 
128 Uranić, Egipat – povijest, književnost i umjetnost drevnih Egipćana, 239. 
129 Ions, Egipatska mitologija, 133. 
130 Ions, Egipatska mitologija, 134. 
131 Mandić, Od kulta lubanje do kršćanstva, 132. 
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(podzemnog svijeta).132 Pokojnik se obračao svim sudcima te je trebao pred njima dokazati 
svoju čistoću i pravednost tako da se opravdavao od počinjevih grijeha svakom predstavniku 
određenog grijeha.133 Zatim su Anubis i Horus smještali srce na vagu na kojoj se u jednom 
tanjuru nalazilo srce, a u drugom kip istine, simbol božice Maat, nojevo pero.134 Mjerenje je 
nadgledao Tot koji bi objavio rezultat. Ako je pokojnik lagao bio bi osuđen na vječno bivanje 
u grobnici, mučen žeđu i glađu, a ako je govorio istinu njegov ka bi se spojio s tijelom i on bi 
postao božanstvom.135 Također, ako je srce bilo pravedno »Velika eneada« bi ustvrdila da je 
srce nevino  te da se ne smije dati Ammutu, žderaču, koji je žderao srca čija pravednost njije 
dokazana na vagi. Nakon dokaza nevinosti božica Maat bi pokojnika odjenula u perje, koje je 
simbol pravednosti, te bi takav, u pratnji Horusa, išao pred Ozirisa. Tamo je opet potvrđivao 
da je bez grijeha. Oziris bi tada izjavio da slobodno može otići i družiti se s bogovima i ostalim 
mrtvima, a pokojniku bi bila dodjeljen posjed.136 O važnosti Ozirisa u svijetu mrtvih svjedoči 
nam i jedna Himna Ozirisu iz Knjige mrtvih: 

 
Klanjam ti se Ozirise, Un-nofere, / Veliki bože Abidosa, / Kralju vječnosti, 
gospodaru / neprolaznosti, / Koji prolaziš milijune godina u trajanju / svog 
života, / Najstariji sin iz utrobe Nut, / Potomče velikog Geba, / Veliki gospodaru 
dvostruke krune, / Ti koji nosiš bijelu krunu, / Vladaru bogova i ljudi. (…)137 

 
Na koncu je pokojnik mogao otići i uživati u obiljima i blagodatima života uz izmišljenu ženu 
koja mu je trebala pomagati.138 Pokojnik bi se nastanio u »polju darova« koji je prikazivao 
sliku idealiziranog Egipta s bujnom vegetacijom. To je bilo mjesto gdje su pravednici i bogovi 
uživali život vječni.139 Da bi pokojnik izbjegao fizičke poslove na drugom svijetu potpomagali 
su ga magični suputnici. Pokojnik bi pri pogrebu bio opskrbljen ušabtima, malim kamenim ili 
pocakljenim kipićima, koji su obavljali poslove umjesto njega dok je on mogao za to vrijeme 
slobodno ribariti, uživati i pjevati po Nilu.140 

Zaključak 
Općepoznatost i razvikanost Egipatske drevne kulture i ostavštine, tisućljetnim povjetarcem 
otkriva enigme koje ljudi pokušavaju dešifrirati. Sama bit kulture koja je davno prije nas 
obitavala na prostoru nepogodnom za život željela je nadvladati sraz i katastrofu koja ih je 
mogla dostići te pretvoriti svoje živote u nešto ljepše konzumirajući u svojoj svakodnevici i 
svijesti religijske elemente zasebnog karaktera kako bi si razjasnili pojave. Brojne su se kasnije 
civilizacije uhvatile u koštac s Egiptom ne bi li prodrijeli kroz zid koji je tvorio jezične i 
kulturne barijere i tako ne dopuštao uvid u onaj Egipat kojeg mi danas poznajemo. Tradicija 
vezanosti uz kultove pogrebnog svijeta izgleda da je u Egiptu bila velikiog značaja što će 
kasnije prouzročiti velika istraživanja složenog religijskog kompleksa koji nam uz svoja 
božanstva priča savršen mit o etno-antropografskoj slici naroda nestalog s područja svetog im 
Nila. Iako su i u Egiptu postojale društvene barijere i klase, svi su na neki način težili k 
dostizanju božanskih počasti nakon svjetovnog života te uživanju u raju među bogovima 
ploveći nebeskim Nilom. Tekstovi sarkofaga bez imalo sumnje važno su i plodno povijesno 
vrelo koje nam govori o mnogočemu u tadašnjem Egiptu. Na njih se ne treba gledati samo u 
                                                 
132 Ions, Egipatska mitologija, 134. 
133 Mandić, Od kulta lubanje do kršćanstva, 132. 
134 Ions, Egipatska mitologija, 135. 
135 Mandić, Od kulta lubanje do kršćanstva, 132. 
136 Ions, Egipatska mitologija, 136. 
137 Uranić, Egipat – povijest, književnost i umjetnost drevnih Egipćana, 242. 
138 Ions, Egipatska mitologija, 136. 
139 Mandić, Od kulta lubanje do kršćanstva, 133. 
140 Ions, Egipatska mitologija, 137. 
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kontekstu religije jer i u tadašnjem Egiptu su bili opširan opus koji je sadržavao mnoge mitove 
vezane za to doba. Iz spomenutih možemo zaključiti važne komponente egipatskog društva, 
počevši od religijskih iz kojih posljedično vučemo informacije koje nam govore mnoštvo toga 
o tadašnjem funkcioniranju društvu, filozofiji i vjerovanju, svakodnevici pa čak i umjetnosti, 
ikonografiji i simbolici. Ostavljaju nam važne eshatološke podatke te kada sumiramo to sve, 
egiptologija kao znanost, nakon dešifriranja hijeroglifa, pogrebnim tekstovima u koje ubrajamo 
Tekstove piramida, Tekstove sarkofaga te Knjige mrtvih duguje ogromnu zahvalu za velik dio 
svojih napredaka. Tema religijskih običaja u tadašnjem Egiptu veoma je opširna, a puno jasniji 
uvid u to doba nam pružaju navedena djela koja kako se razvijaju i nasljeđuju jedna druge za 
sobom vuku neke stare običaje i donose nove, a neka vjerovanja koja su još tad dijelila istočnu 
od zapadne filozofije vrijede i dan danas tako da nemaju samo značaj za znanost, već se mogu 
promatrati kao dio recentnih događanja i djelovanja pojedinaca. Naravno promjenama su 
podložna sva djela i zbivanja pa tako i Tekstovi sarkofaga sa vremenom polako zastarijevaju 
te nisu dovoljno liberalni da bi ispunili zahtjeve koje tadašnje društvo traži pa tako bivaju 
paralelno sa razvojem društva u Egiptu i oni postupno zamijenjeni u početku nekim 
predmetima141 koji su ih simbolizirali, a kasnije i Knjigom mrtvih koja je dodatno omogućila 
privatizaciju kulta Ozirisa. Iako je cijela povijesna turbulencija mahom revitalizirala običaje i 
izmijenila tijek rituala u baštinu su nam poklonjeni tisućljetni tekstovi koji još i dan danas 
pričaju Ozirisov mit, mit koji tinja vječnim plamenom. 

Magijski su nam obredi, figure, invokacije, a tako i artefakti bilo od onih minijaturnih 
poput amuleta, pa sve do grobnica s raznim prilozima ostavili u baštinu svijet koji nikada neće 
biti zaboravljen. Svoje su živote posvetili pripremi transformacije i metamorfoziranju da se ne 
bi izgubio trag za njima. Uspjeli su! Trag je ostao, onaj koji nas, iako tisućljećima otplovljeni 
vremenom, poziva da bijemo bitku u traganju za razlozima i onda svjedočimo ostavštini drevne 
kulture. Upravo su tako kroz svoju bitku za vječnost Egipćani, oslikali trajnim akvarelom, 
komadiće svoga vremena u prostoru i poklonili nam neprocjenjiv i impozantan predmet 
proučavanja. 

Bibliografija 
− Aldred, Cyril. The Egyptians. London: Thames and Hudson, 1992. 
− Budge Wallis, E. A.. Egipatska magija. Beograd: Bakar, 1987. 
− Diodorus of Sicily: in ten volumes. sv.1, preveo C. H. Oldfather, London: William 

HeinemanLTD, 1946. 
− Egyptian Literature. New York: The Colonial Press, 1901. 
− Goldstein, Ivo. Povijest 2: Egipat i antička Grčka. Zagreb: Europapress holding, 2007. 
− Gospodinović, Bernard. Egipat: mitovi Heliopolisa. Zagreb: Integra, 1993. 
− Herodot. Povijest. preveo Dubravko Škiljan. Zagreb: Matica hrvatska, 2000. 
− Ions, Veronica. Egipatska mitologija. Opatija: Otokar Keršovani, 1982. 
− Janot, Francis. Kraljevske mumije – besmrtnost u starom Egiptu. Varaždin: Stanek, 2009.  
− Mandić, Oleg. Od kulta lubanje do kršćanstva. Zagreb: Matica hrvatska, 1954. 
− Novak, Grga. Egipat- prethistorija, faraoni, osvajači, kultura. Zagreb: JAZU, 1967. 
− Shaw, Ian. The Oxford history of ancient Egypt. Oxford: University press, 2000. 
− Šekrst, Kristina i Uranić, Igor. Staroegipatski jezik – gramatika, pismo i lingvistički uvod.    

Zagreb: Školska knjiga, 2014. 
− Uranić, Igor. »Mitologija vječnog života.« Mumije znanost i mit. urednik Igor Uranić. 

Zagreb: Arheološki muzej u Zagrebu, 2012, 13 – 51. 

                                                 
141 Shaw, The Oxford history of ancient Egypt, 170. 



Vinko Udiljak in Nikola Ostojčić, 

 

 
19 

 

− Uranić, Igor. Aegyptiaca Zagrabiensia: Egipatska zbirka Arheološkog muzeja u Zagrebu. 
Zagreb: Arheološki muzej, 2007. 

− Uranić, Igor. Ozirisova zemlja – egipatska mitologija i njeni odjeci na zapadu. Zagreb: 
Školska knjiga, 2005. 

− Uranić, Igor. Stari Egipat – povijest, književnost i umjetnost drevnih Egipćana.    Zagreb: 
Školska knjiga, 2004. 

− Wiedemann, Alfred. The Realms of the Egyptian Dead. London: Ballatyne; Hanson&Co, 
190



 

 
20 

 

David Vidmar Čeru 

Justinijanova kodifikacija rimskega prava 

Povzetek 
V tem sestavku bodo predstavljene zgodovinske okoliščine, temeljne značilnosti 
Justinijanovega Corpus iuris civilisa in neposreden in posreden vpliv le-tega na nadaljnji razvoj 
pravne tradicije v evropskem prostoru, ki je naposled privedel do razvoja modernih pravnih 
institucij in norm, ter omogočil razvoj civilne družbe. Corpus iuris civilis presega okvir in 
pomen, ki ga imajo mnogokateri antični dokumenti. Je okno v zgodovino pravnih norm več 
stoletij trajajoče rimske pravne tradicije. Predstavlja enega izmed najpomembnejših 
dokumentov za obdobje na katerega se nanaša.  Kot zakonik, ki je racionalno ustvarjene zakone 
postavil na najvišji piedestal družbe, jih (kakor je takrat velevala rimska tradicija) povzdignil 
nad starejše, iz religije in plemenskih norm izhajajoče pravne okvire, predstavlja enega izmed 
najpomembnejših procesov v razvoju koncepta moderne in civilne družbe.  

Abstract 
This essay will outline the historical circumstances and fundamental features of Justinian's 
Corpus iuris civilis, as well as the direct and indirect impact of it on the further development 
of the legal tradition in Europe, which eventually led to the development of modern legal 
institutions and norms, as well as to the development of civil society. The Corpus iuris civilis 
thus goes beyond the framework and meaning that many ancient documents have - it is a 
window into the history of legal norms of the centuries-old Roman legal tradition, it represents 
one of the most important documents for the period, but also as a code, which placed rationally 
created laws on the highest pedestal of society, and, as it raised them above the elders ones of 
the religious and tribal norms of the legal framework, represents one of the most important 
processes in the development of the concept of modern and civil society. 
 
Ključne besede: Justinijan I., Rimsko pravo, Corpus iuris civilis, Bizanc, Tribonijan. 

*** 
Uvod 

V zgodovini človeštva je prišlo do pojava več miselnih konstruktov tako praktične kot tudi 
teoretično-miselne narave, ki so spremenili podobo naše družbe in na novo definirali, kako se 
lahko mi v tej družbi znajdemo, kako lahko v njej delujemo in uspevamo. Upam si trditi, da je 
eden izmed najpomembnejših, a obenem velikokrat spregledanih in dandanes mnogokrat 
kritiziranih takšnih umskih »evreka momentov« razvoj zahodne pravne tradicije, katerega 
najlepši kamen v temu obsežnemu mozaiku predstavlja prav Justinijanov zapis pravne 
zakonodaje Vzhodnorimske države v letih 529-534 n. št.. Čeravno je bil ta dokument sprva 
viden kot pragmatično uveljavljeno orodje za dosego Justinijanovih lastnih ambicij, je skozi 
stoletja postal eden izmed redkih elementov njegove vladavine, ki je v obliki relativno 
abstraktne ideje pridobil tolikšen pomen, da je celo zasenčil Justinijana samega. Corpus iuris 
civilis je eden izmed družbenih konstruktov, ki je omogočil neprekinjen razvoj evropske 
pravniške zakonodaje in nas naposled popeljal v obdobje civilne družbe. Je tisti skupek 
dokumentov, ki je omogočil, da so racionalno argumentirana pravila prevladala nad starejšimi, 
do neke mere neracionalnimi in celo fatalističnimi zakonskimi korpusi religiozne in gentilne 
krvno-zakonske narave, kateri se podrejajo principom spoštovanja tradicij, in jih srečujemo 
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predvsem pri afriških in bližnjevzhodnih ljudstvih.  Corpus iuris civilis1 predstavlja višek 
razvoja rimskega prava. Na podlagi tega, ker predstavlja višek razvoja te pravne tradicije, 
predstavlja višek razvoja pravne zakonodaje v evropskem, in zaradi kolonializma, v celotnem 
zahodnem prostoru in še drugod.2 Kakor je Alfred North Whitehead v svoji knjigi Process and 
Reality. An Essay in Cosmology3 argumentiral, da je potrebno evropsko filozofsko tradicijo 
tretirati kot preproste sprotne opombe k Platonovem opusu,4 je moč trditi, da isto velja za 
evropsko pravno tradicijo. Srednjeveški kanon prava ter vse nacionalne pravne zakonodaje, ki 
so nastale po letu 1804, ko je izšel Napoleonov Code civil, čeravno so takšni obstajali že pred 
tem, a so bili lokalno omejeni in s tem njihov pomen okrnjen,5 so tako le sprotne opombe, 
nekakšne obnovljene, »kanonizirane« in »ponarodnjene« verzije Justinijanove zakonodaje, ki 
deluje kot prečudovito napisana monografija, katere glavno vodilo je ideal »claritas«.  Celotno 
rimsko pravo, ki je nastalo pred tem, ta prečudovit, a obenem za razumevanje in gospodovanje 
nad njim preobsežen, prekompleksen in prezamotan skupek tisočletne zakonodaje je pa 
potrebno razumeti kot vire in literaturo, ki jih je bil le genialni um zmožen povezati v celoto, 
da lahko še danes deluje harmonično.  

Razvoj rimskega prava od Zakonika XII plošč do nastopa Justinijana 
Zgodba Corpus iuris civilisa se ne začne v zgodnjem obdobju vladavine Justinijana I., niti je 
ni moč omejiti na obdobje Vzhodnorimskega cesarstva od 395 n. št. naprej. Če želimo razumeti 
to kodifikacijo, je potrebno vsaj v osnovnih orisih razumeti celotno rimsko pravno tradicijo, ki 
je prišla pred tem. Zaradi zavedanja o obsežnosti te nadvse pomembne tematike, bo podan le 
kratek povzetek, ki bo služil kot osnova, s pomočjo katere bomo lahko razumeli, zakaj je sploh 
prišlo do potrebe po popolnemu prestrukturiranju rimske pravne zakonodaje za čas 
Justinijana.6  
 Z nastankom zakonika XII plošč (Leges Duodecim Tabularum oziroma Duodecim 
Tabulae) se prične v rimski pravni zgodovini, v takrat še ruralno usmerjeni rimski mestni 
državici, t. i. civilnopravna doba.7  Zakonik je služil kot temeljni kamen za vso nadaljnjo 
zakonodajo, ki jo je v prihajajočih stoletjih odredila rimska država.8 Pri razumevanju 
postopnega razvoja rimske pravne ureditve je pomemben člen tudi dejstvo, da je od zakonika 
XII plošč naprej prišlo do razvoja na organski način. To pomeni, kakor se je Rim postopoma 
razvijal iz sprva manjše vaške skupnosti v eno izmed mnogih mestnih državic na področju 
Apeninskega polotoka in naposled po stoletjih osvajalnih vojn in spretne diplomacije v silo, ki 
je nadzorovala večji del Evrope, je tudi pri pravni zakonodaji in pravnih normah prihajalo do 
postopnega razvoja.9 To je imelo večplastne posledice, nekatere od njih pozitivne, spet druge 
pa problematične po svoji vsebini v dolgoročnem oziru. Ker ni prišlo do načrtnega zapisa 

                                                 
1 Za pregled celotnega teksta v latinščini glej: Paul Krueger, Theodor Mommsen, Rudolf Schoell, Wilhelm Kroll, 
(ur.). Corpus juris civilis. Berlin: Weidmann. 1888–1895; za pregled tako latinske kot tudi grške verzije pa glej: 
Bruce. W. Frier. The Codex of Justinian. A New Annotated Translation, with Parallel Latin and Greek Text, 
Cambridge: Cambridge University Press, 2016.  
2 Ibbetson in Lewis, »The Roman law tradition,« 14. 
3 North Whitehead, Process and Reality. An Essay in Cosmology, 37.  
4 V originalu: »The safest general characterization of the European philosophical tradition is that it consists of a 
series of footnotes to Plato.« North Whitehead. Process and Reality. An Essay in Cosmology, 37. 
5 Code Napoléon; uradno Code civil des Français, a mnogokrat omenjeno kot (le) Code civil; Za pregled, kako je 
iz Code Napoléon izšla cela kopica »narodnih« pravnih zakonodaj 19. stoletja, oziroma kako je le-ta vplival nanje 
glej: Monika Senkowska-Gluck. »Effects of Napoleonic Legislation on the Development of the 19th-century 
Europe.« V: Acta Poloniae Historica 38 (1978): 185–198. 
6 Za odličen pregled razvoja rimske pravne tradicije, s posebnim poudarkom na zgodovinski plati sprememb glej: 
Olga Tellegen-Couperus. A Short History of Roman Law. London: Routledge, 1993. 
7 Jolowitz, A Historical Introduction to the Study of Roman Law, 108. 
8 Korošec, Rimsko pravo, 6. 
9 Mousourakis, Roman Law and the Origins of the Civil Law Tradition, 1. 
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pravne zakonodaje države, se je lahko tekom stoletij razvil kanon zakonov, ki je obsegal širok 
spekter pravnih norm, ki so urejale virtualno vse aspekte javnega in velikokrat tudi zasebnega 
življenja. Rimska zakonodaja je bila močno odvisna od političnega razvoja države, katere 
politično-upravni sistem je na vsakih nekaj stoletji doživljal epohalne spremembe.10 Tako je 
tudi rimsko pravo moč razdeliti na štiri specifična obdobja, vsako izmed njih impregnirano s 
stanjem, ki je v tem času obstajalo v rimski državi, a obenem je pravo lahko deljeno tudi glede 
na sam način sprejemanja zakonov in orientacije pravnih institucij, ki so obstajale v posamičnih 
dobah. Zanimivo, a nekoliko pričakovano, je tudi dejstvo, da pri obeh razdelitvah naletimo na 
iste letnice posamičnih obdobji. Prvo obdobje, t. i. arhaično obdobje, smo z omembo zakonika 
XII plošč nekako nakazali, čeravno je potrebno razumeti, da zakonik XII plošč ni bil edini del 
korpusa prava, akoravno najpomembnejši. Temu je sledilo pred-klasično obdobje (tudi znano 
kot pretorsko obdobje) od sredine tretjega in do konca prvega stoletja pr. n. št..  Nato se je 
začelo klasično obdobje rimskega prava, ki je bilo definirano z Avgustejsko pravno 
zakonodajo. Temu je ob pretvorbi cesarstva iz principata v dominat sledilo še obdobje post-
klasičnega oziroma cesarskega prava.11  
 Rim je z ekspanzivnimi vojaškimi akcijami širom osrednje-italskega področja do 
sredine tretjega stoletja pr. n. št. prerasel svojo vlogo mestne državice in postal eden izmed 
ključnih igralcev sredozemske »realpolitike.« Kakor je Rim prerasel status manjšega polisa, 
tako je prerasla potreba po urejeni pravni zakonodaji relativno omejene in vsebinsko kratko 
napisane zakonodaje zakonika XII plošč in dodatkov k njej. Tako je obdobje od okoli 201 pr. 
n. št. do 27 pr. n. št. znano kot obdobje pretorskega prava.12 Obdobje po rimski zmagi nad 
Kartagino je sprožilo neustavljivo širjenje rimske države širom ozemlja današnjega 
Sredozemlja. Prihajalo je do razkroja tradicionalnih oblik vladanja. Vloga senata se je 
postopoma manjšala, to pa je oportunističnim politikom, vojaškim poveljnikom in drugim 
osebam javnega pomena omogočilo, da so (ne)vede rušili že tako načete kamne rimske državne 
ureditve, kar je naposled pripeljalo do tega, da se je v prvem stoletju v rimski državi pojavila 
kriza tako velikih obsežnosti, da je skoraj pokopala rimsko državo. Stara rimska pravna 
ureditev novih preprek ni bila zmožna zdržati in postopoma je prišlo do prelevitve komicialne 
zakonodaje v pretorsko, pri kateri se je moč in veljava pretorja, najvišjega predstavnika sodne 
oblasti, ki je z vsakoletnim ediktom uvajal prenovljeno pravno zakonodajo, neizmerno 
povečala. S tem se je moč senata sicer zmanjšala, a v tem obdobju je bilo to nujno zlo, saj so 
zunanjepolitične okoliščine pokazale, da se stalne zamenjave pri poveljevanju vojstva ter 
nekaterih pomembnejših uradniških položajev ne obnesejo.13  

A potrebne reforme se niso zanašale izključno na spremenjen položaj v zunanji politiki, 
ki je v tem času že kazala nekatere značilnosti kasnejše rimske hegemonialne oblasti za čas 
Pax Romana, ampak je do sprememb prišlo tudi v oziru na notranjepolitične značilnosti rimske 
države. Zaradi vse ostrejšega spora med patriciji in plebejci se je moralo novo pretorsko pravo 
ubadati tudi z redefinicijo razmerij med tema dvema skupinama. S tem se ponovno pokaže, 
kako so lahko trenutne razmere znotraj rimske države vplivale na razvoj pravnega korpusa. 
Vse večji vpliv so imele tudi grške politične ideje in koncepti. Je obenem odraz soodvisnosti 
Grštva in Rima po začetku aktivnih rimskih posegov v vzhodno sredozemski prostor14 kot tudi 
dejstva, da vsaj deloma drži prastara modrost: »Graecia capta, ferum victorem cepit!«15 

                                                 
10 »Roman Law.« 
11 Mousourakis, Roman Law and the Origins of the Civil Law Tradition, 2. 
12 Korošec, Rimsko pravo, 10. 
13 Bratož, Rimska zgodovina, 78–83. 
14 Mousourakis, Roman Law and the Origins of the Civil Law Tradition, 3. 
15 Horac, Pisma, 2.1.156. V slovenščini (lasten prevod) »Zajeta Grčija je zavzela divjega zavojevalca.« Za latinski 
original glej edicijo: Horatius Flaccus, Quintus. Epistole. Milano: C. Signorelli, 1943. 
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 Za čas klasične dobe je prišlo do ponovnih pravnih reform, ki niso ravno izpodbile 
pomen že obstoječe pravne zakonodaje, ampak so v okviru obširnejših Avgustejskih političnih 
reform omogočile, da je klasično rimsko pravo doživelo svojo najbolj zrelo dobo.16 Za to so 
zaslužni predvsem pravniki tega časa, ki so uvedli nove pravne predpise.17 Novi predpisi so se 
bili primorani prikloniti novemu času, v katerem se je tedaj nahajalo mlado principatno 
cesarstvo. Avgust je kot enega izmed temeljnih kamnov oblasti uveljavil ideal libertas, ki se je 
v tem času navezovalo bolj ali manj na stanje fizične in pravne varnosti (securitas). Za to sta 
skrbeli tako instituciji senata kot tudi princepsa, ki je imela pravice na vseh področjih (v 
nasprotju s pretorji, ki so bili omejeni na vojaštvo ali pa določeno upravniško funkcijo) 
uveljaviti nove predpise. S tem je bila odprta pot postopni centralizaciji oblasti v roke enega, 
kar se je kasneje kazalo s propadanjem Avgustejske zakonodaje in uveljavitve post-klasičnega 
cesarskega prava.18 
 S propadom Severske dinastije 235 n. št. s smrtjo njenega zadnjega člana Severa 
Aleksandra, se je na področju rimskega cesarstva, tako zaradi zunanje kot tudi 
notranjepolitičnih kriz in nesoglasij pričela turbulentna doba vojaških cesarjev, ki jo je v večji 
meri uspelo umiriti, ter s tem končati konec propada cesarstva šele Dioklecijanu 284 n. št.19 
Propad gospodarstva, vojaški vdori, separatistična gibanja, uzurpacije prestola, nastanek anti-
cesarjev oziroma anti-avgustov ter še kopica drugih dejavnosti so povzročile, da je v tem 
petdesetletnem obdobju prišlo do celovitega propadanja rimskega cesarstva in rimske 
državniške organizacije v vseh strujah oblasti, kar se je odrazilo tudi pri postopnem propadanju 
pravnega reda države. Akoravno je moč trditi, da so posamični vladarji20 s posebnimi 
zakonodajami zaustavili propad pravnih norm, je vseeno potrebno priznati, da obstaja očitna 
tendenca postopne vulgarizacije rimskega pravnega sistema od začetka 3. stoletja naprej. Od 
Dioklecijana naprej, ko je moč govoriti o dominatni ureditvi, so bile pravne norme in 
zakonodaja trdno vpete v roke cesarske pisarne, a njihovi odloki so se uporabljali vzporedno s 
starejšimi predpisi iz klasične, pretorske in celo arhaične dobe.21 V času od 284 n. št. do 437 
n. št. so nastale tri pomembne zbirke pravne zakonodaje, katere je med vladavinami 
pomembnejših cesarjev izdala cesarska pisarna (Codex Gregorianus,22 Codex Hermogenianus, 
zbirki namenjeni interni uporabi, in Codex Theodosianus, ki je bila zbirka cesarskih konstitucij 
od Konstantina Velikega do Teodozija Velikega, ki je veljala za uradno zbirko veljavnih 
pravnih določb).23 Te pravne zakonodaje so cesarji izdajali v obliki cesarskih konstitucij in so 
bile izdane v obliki reskriptov (odgovori oz. pojasnila), včasih pa tudi ediktov.24 

Zgodovinske okoliščine, ki so omogočile razvoj Corpus iuris civilis 
Ob pregledu več kot tisočletnega razvoja rimskega prava skozi več »pravnih obdobij«, se je 
sedaj potrebno vprašati, zakaj je v času zgodnjega šestega stoletja sploh prišlo do razvoja 
vsebinsko tako obsežnega dela upravno-politične narave, ki pa v veliki meri, čeravno ne 
povsem, ni prinesel nič vsebinsko novega v že obstoječi korpus? Vse je povezano z vladavino 

                                                 
16 Mousourakis, Roman Law and the Origins of the Civil Law Tradition, 3. 
17 Korošec, Rimsko pravo, 13. 
18 Bratož, Rimska zgodovina, 180–181.  
19 Bratož, Rimska zgodovina, 304-308 in 329–333. 
20 Npr. že omenjeni Dioklecijan in kasneje tudi Konstantin Veliki ter Teodozij Veliki. 
21 Kranjc, Rimsko pravo, 127–130. 
22 Codex Gregorianus je zbirka cesarskih zakonov in konstitucij, ki so jih izdali rimski cesarji v obdobju 130 – 
290 n. št. in ki je bila zapisana v letih 291 – 294. Delo je ohranjeno le v fragmentih, obsegalo pa naj bi 14 – 16 
knjig. Poleg Codex Hermogenianus je CG postal stalna referenca pri vseh pravnih zadevah in je postal osnova, iz 
katere so – poleg iz virov – črpali za Codex Theodosianus, prav tako je pa vplivalo na Justinijanovo zakonodajo 
iz 6. stoletja ter na zgodnjegermanske pravne kodekse v sklopu Alarikovega Breviarija. 
23 Bury, History of the Later Roman Empire, 395. 
24 Stein, Roman Law in European History, 14. 
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Justinijana I. Moč je argumentirati, da je bila ravno vladavina te osebe tisti ključni faktor, ki je 
omogočil zapis tako obsežnega in tako natančnega korpusa tekstov pravne narave. Nastanek 
Corpus iuris civilisa je tako eden izmed najvidnejših uspehov zgodnje vlade Justinijana I., a 
obenem eden izmed ključnih členov, ki je omogočil, da je osrednje in kasnejše obdobje njegove 
vladavine sploh bilo tako uspešno. Toda zakaj se ga je Justinijan sploh poslužil? Oziroma, če 
vprašanje preoblikujemo tako, da bo bolj natančno odražalo okoliščine – Zakaj je bil Justinijan 
I. sploh primoran (pre)oblikovati tako obsežen pravni kanon, če je že obstajal Codex 
Theodosianus, ki je deloval kot uradna zbirka zakonov?  
 Že prej smo omenili, da je razvoj rimskega prava moč opisati kot »organičen razvoj«; 
se pravi kot postopno spreminjanje in dodajanje zakonov skozi razne edikte in reskripte. Dolgo 
časa je bil pravni kanon še obvladljiv, a že od pozne klasične dobe je postajalo očitno, da 
minimalistične reforme in razni kanoni, izdani v cesarski pisarni (npr. že omenjeni Codex 
Gregorianus, Codex Hermogenianus25 in Codex Theodosianus26), preprosto ne bodo dovolj. 
Tako je ob prihodu Justinijanske dinastije rimsko pravo predstavljalo ne orodje, s katerim bi 
lahko vladali, temveč prepreko, ki je vladanje oteževala. Tisočletno dodajanje raznih odlokov, 
ediktov in mnogokrat kontradiktornih zakonov je povzročilo, da se je (pre)obširen korpus 
rimskega prava zaradi obsega sesedal sam vase. To je povzročilo, da je na sodiščih prihajalo 
do dolgih zastojev pri legalnih procesijah. Korupcija je znatno narasla in se še povečevala, in 
pri veliko primerih je bil sam zakonik tisti, ki je preprečeval, da je bilo pravici zadoščeno. 
Prenova pravne zakonodaje je bila nujna in je bila realno možna le za čas Justinijana I., kajti 
on je bil eden izmed zadnjih mož, ki si je »upal« sanjati in stremeti k temu, da bi svoje sanje o 
izgradnji in prenovi imperija tudi izpolnil, trdna pravna podlaga pa je bila osnova za to.27 Z 
drugačnimi, manj romantizirajoče-zgodovinopisnimi besedami: Čas Justinijanove vladavine ni 
le doba vladanja uspešnega in kompetentnega cesarja, temveč obdobje, kjer so bili vsi 
najpomembnejši členi celotne administracije do tolikšne mere uspešni v tem, kar so si zadali, 
da so večino ciljev tudi dosegli. 

Prenova cesarstva v takšni obliki kot je obstajal v že dlje časa zaključeni epohi, 
združitev krščanske cerkvene organizacije in ponovna inkorporacija že dolgo časa izgubljenih 
področij pod centralno cesarsko oblast so bila temeljna vodila njegove vladavine. Obenem so 
                                                 
25 Codex Hermogenianus je zbirka pravnih zapiskov napisanih za čas cesarjev prve tetrarhije v letih 293–294 in 
je dandanes povečini izgubljena. Delo je bilo izrednega pomena v pozni antiki in je bila osnova za Breviarium 
Alaricianum oziroma Lex Romana Visigothorum ter za Corpus Iuris Civilis. V četrtem stoletju je postal osnova 
za pravne prakse in je bil mnogokrat citiran. 
26 Teodozijev zakonik (latinsko Codex Theodosianus) je uradna in od cesarske pisarne spisana zbirka zakonov 
krščanskih cesarjev Rimskega cesarstva, ki so bili izdani po letu 312. Delovno skupino za zbiranje zakonov sta 
ustanovila cesar Teodozij II. in njegov socesar Valentinijan III. 26. marca 429. Zakonik je bil dokončan že leta 
435, a je bil še tri leta hranjen izključno v cesarski pisarni in dodatno izboljšan ter nato objavljen 15. februarja 
438 in začel veljati 1. januarja 439. Zakonik je bil napisan v latinščini in je vseboval termina konstantinopelski in 
rimski po Konstantinovi in prvotni rimski prestolnici v Italiji. Ker so bile v tistem času vroče verske polemike z 
Arijansko versko herezijo,  je obravnaval tudi pravovernost v krščanstvu in vseboval kar 65 odlokov, naperjenih 
proti heretikom. Zakonik je odražal tedanje stanje v cesarski pisarni in mnogi so njegov slog opisali kot 
»pompozen« in »moralizirajoč«, sklicujoč se na kondesendirajoč stil pisanja z dolgimi povedmi in kompleksnimi 
besednimi frazami. Glavni namen Teodozijevega zakonika je bil boljši pregled nad zakonskimi akti poznega 
cesarstva (321–429), ki so do začetka 5. stoletja postali neobvladljivi, med drugim tudi zaradi organičnega načina 
razvoja rimskega prava. Je pa Teodozijev zakonik pomemben predvsem v oziru na novo-nastajajoče germanske 
in ostale državne tvorbe, ki so se pojavljale ozemlju zahodnega cesarstva od sredine petega stoletja naprej. Tako 
je možno pomembne segmente zakonika, ki se navezujejo na več kategorij tako civilnega kot tudi kazenskega 
prava, najti v skoraj vseh zakonikih, ki so se formirali v prehodnem obdobju. Med drugim so odločbe vplivale na 
Vizigotski, Langobardski in Frankovski pravni sistem. Najpomembnejši odraz tega je zbirka zakonov imenovana 
Alarikov Breviarij (Breviarium Alaricianum oziroma Lex Romana Visigothorum) iz leta 506, ki je definiral pravno 
življenje v Vizigotski državi. Tako se je ohranilo rimsko pravo v relativno nespremenjeni obliki v zahodni Evropi, 
posebej na področju Akvitanske Galije (JZ Francija) in Narbonske Galije (današnja Provansa v južni Franciji). 
27 Mousourakis, Roman Law and the Origins of the Civil Law Tradition, 25. 



Justinijanova kodifikacija rimskega prava 

 

 
25 

 

ravno njegove že pustolovščinam podobne vojaške odisejade tako na zahod kot proti jugu 
državo izčrpale do te mere, da se je le stežka soočila s tegobami, ki so prišle po njegovi smrti.28 
Čeravno je dandanes Corpus iuris civilis viden kot najpomembnejši in najdlje obstoječi 
element Justinijanove vlade,29 je na to prenovljeno zakonodajo potrebno gledati ne kot na cilj 
Justinijanove administracije, ampak le kot predpogoj, ki je Justinijanu sploh omogočil, da se je 
pomaknil k uresničitvi njemu pomembnejšega cilja – ideje »imperija.«30 
 Ob vzponu na prestol 1. oktobra. 527 n. št. je Justinijan ne le nadaljeval, temveč 
eksponentno presegel že tako ali tako veliko reformno dejavnost njegovega predhodnika 
Justina I. Kot ekspanzionistično usmerjeni vladar se je Justinijan zavedal, da je za ozemeljsko 
širitev države potrebna notranjepolitična stabilnost in urejenost, katera bi omogočila dobro 
ureditev in neprekinjeno oskrbo vojske, ki je bila steber zunanje politike. Obenem je bila 
pravna reforma potrebna z vidika nove verske politike, ki je bila pomemben aspekt 
Justinijanove vladavine. Justinijan se je aktivno ubadal tudi z vprašanje cerkvene ureditve 
cesarstva, ki jo je v tem času pestila ponovna, tokrat monofitizitska  shizma. Justinijan je proti 
njim ostro nastopil in zahteval enotnost vere, čeravno je v kasnejših letih do njih prevzel bolj 
mil položaj (mogoče tudi zato, kjer je bila Teodora članica te struje). Njegova vladavina je bila 
prežeta z idealom cezaropapizma in zaradi tega je samega sebe videl kot despotskega vladarja, 
katerega naloga je bila nadzirati vse pore oblasti, tako cerkvene kot posvetne. Tako je na 
njegovo prošnjo konstantinopelski svet 553 izrekel, da v cerkvi nič ne sme biti dorečeno brez 
cesarjevega privoljenja. Do drugih ver je bil netoleranten in je uvedel več ediktov, s katerimi 
je nastopil proti heretikom, znotraj krščanstva je pa promoviral monasticizem, menihom je pa 
dal dovoljenje, da so lahko dedovali lastnino od posvetnih ljudi. Samega sebe je videl kot 
»skrbnega očeta« vere in je zato veliko vlagal v cerkev in njena poslopja – najbolj znana je bila 
seveda gradnja Hagije Sofije. V vprašanjih vere je videl Nicejsko ortodoksno vero kot edino 
pravo zastopnico krščanstva, za vse ostale struje od arianizma31 naprej je odredil preganjanje, 
politeističnemu poganstvu je pa odredil popolno izkorenitev (čeravno je bil vodja njegove 
pravne pisarje Tribonijan sam pogan). Zapiral je poganske institucije, med drugim je 529 n. št. 
zaprl neoplatonistično akademijo, v Egiptu je uničil še zadnje kulte boginje Isis, širom Male 
Azije je pa nasilno dal spreobrniti preko 70.000 poganov v krščansko vero, prav tako je omejil 
državljanske pravice judov. Justinijan je v času vladanja že relativno zgodaj začel z uvedbo 
mnogih reform, ki so kasneje omogočile, da je obdobje njegove vlade postalo eno izmed zlatih 

                                                 
28 Ostrogorski, Zgodovina Bizanca, 81 in 88. Seveda je potrebno tukaj razumeti, da Justinijan I. nikakor ni mogel 
vedeti o dogodkih, kateri so se prigodili šele desetletja po njegovi smrti, a vendarle je posledično tudi njegova 
administracija omogočila, da je rimska država bila ob vpadu teh ljudstev do velike mere izčrpana. 
29 Gibbon, The Decline and Fall of the Roman Empire, 442. 
30 Za obširen pregled »cilja« oziroma vojaške politike Justinijana I. glej: Peter Heather. Rome Resurgent. War and 
Empire in the Age of Justinian. New York: Oxford University Press, 2018, s posebni poudarkom na 10. poglavju 
(»The Western Empire of Justinian), 269–302.  
31 Struja znotraj Krščanstva, ki je verjela v nauk, ki ga je sprva predlagal Arij in nato izpopolnil Evzebij iz 
Nikomedije in je bila kasneje »šablona« za nove verske doktrine v pozni antiki. Arijanstvo se je začelo širiti ob 
koncu 3. in v začetku 4. stoletja. Arijanstvo je bilo eden od prvih večjih doktrinarnih sporov v krščanstvu. Glavne 
ideje arijanstva so naslednje:  

1.) Samo Bog Oče je res Bog: vsemogočen, neustvarjen in večen.  
2.) Jezus Kristus ni istega bistva z Očetom in zato ni pravi Bog. Če ga imenujemo Bog Sin, je to mišljeno 
le v metaforičnem pomenu.  
3.) Jezus je najvišje ustvarjeno bitje. Jezus ni obstajal od vedno, pač pa ga je Bog Oče ustvaril iz nič. 
Jezus ima samo omejene sposobnosti in védenje (ni vsemogočen). Ker Jezus ni pravi Bog, je zmotno 
imenovati Marijo »mati Božja«. 

Nauk se je razlikoval v teh treh hipostazah, ki so bile na velikem koncilu v Niceji 325 označene za heretične in 
kjer je obveljala vera v eno hipostazo, ki pravi, da je narava razmerja med osebami Svete trojice transcendentna 
in presega limito človeškega razumevanja. Arijanski spor se ni polegel in se je končal šele 381 s sinodo v 
Konstantinoplu.  
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obdobij te države.32 Tako je že prvo leto izdal ukaz o reformi davčnega sistema, kar je zaupal 
Janezu Kapadokijskem, obenem pa je Tribonijanu ukazal reformo tisočletnega pravnega 
sistema.  
 Sedaj, ko smo nekoliko orisali osnovne zgodovinske okoliščine, ki so vplivale na razvoj 
Corpus iuris civilisa, je potrebno opisati  še sam proces pisanja zakonika. Corpus iuris civilis 
je bila mogoče sicer Justinijanova zamisel, a vladar sam ni imel pravne podlage in predznanja, 
kot tudi časa, da bi bil zmožen sam spisati takšen tekst. Tako je dal sestaviti poseben svet 
visokih uradnikov in profesorjev s področja Konstantinopla, ki so delovali pod direktnim 
vodstvom Tribonijana, tedanjega predstojnika cesarskih uradov (magister officiorum), ki je 
tačas obenem deloval tudi kot pravosodni minister (quaestor sacri palatii). Izbira Tribonijana 
za vodjo projekta (nekateri viri celo poročajo, da je bil on sam tisti, ki je predlagal spisanje 
zakonika in ne Justinijan)33 ter dejstvo, da je le-ta imel proste roke pri pisanju, je ena izmed 
boljših odločitev, katero je Justinijan I. sprejel v času svoje vladavine.34  
 Tribonijan (lat. Tribonianus)35 je bil rojen v mestu Side v Pamfiliji okoli leta 500 n. 
št.,36 umrl pa po vsej verjetnosti 542 n. št., mogoče zaradi razsajanja kuge.37 O njegovi mladosti 
ni znanega skoraj nič, a predvideva se lahko, da je imel za sabo že dobro pravno izobrazbo, saj 
je bil kot magister officiorum leta 528 n. št. uradno imenovan za vodjo projekta ponovnega 
spisanja pravne zakonodaje cesarstva. V roku enega leta je (skupaj z manjšo skupino pravnikov 
in sodnikov, stacioniranih v Konstantinoplu, med katerimi je bil tudi Teofil, takrat znan 
profesor na akademiji)38 zbral že obstoječe predpise prava in jih uredil zavoljo tega, da bi se 
lahko uporabljale vzporedno z mnogokrat kontradiktornimi spisi starejših pravnikov. Tako je 
nastala prva edicija prvega dela Corpus iuris civilisa – Codex constitutionum.  

Po virih naj bi bil Justinijan  sprva zadovoljen s tem, da je Tribonijanu v štirinajstih 
mesecih uspelo ustvariti grobo šablono, ki je vsaj približno preprečila nadaljevanje zmede v 
pravnem sistemu. A kakor je znano, se zgodba tukaj še ni končala. Točno ne vemo, ali je 
Justinijan odredil nadaljevanje dela, ali pa ga je v to prepričal Tribonijan. V naslednjih letih je 
slednji skupaj z več skupinami znotraj cesarske palače ustvaril popolnoma nov zakonik, ki ni 
bil le prenovljena in razširjena verzija Codex Theodosianusa, ampak je bil popolnoma nov 
zapis celotne pravne zakonodaje.39 Ne glede na to, kdo je bil tisti, ki je predal idejo nadaljevanja 
dela, nam zgodovinski viri razodevajo, da se je tekom let med Justinijanom in Tribonijanom 
razvil odnos, ki je presegal spoštovanje in ki ga je moč opisati kot prijateljstvu podoben in tesen 
odnos. Tako je npr. Justinijan Tribonijanu pogosto pogledal čez prste zaradi njegove verske 
usmeritve.40 Tribonijan je namreč ostal vesten sledilec takrat že prepovedane poganske religije, 
ki jo je Justinijan uradno že začel preganjati s ciljem izkorenitve.41 Justinijan je tako ščitil 
Tribonijana, ko je ta organiziral poganske verske obrede in celo pred zakonom, ki ga je 
Tribonijan sam spisal. Prav tako je »spregledal« dejstvo, da je bil Tribonijan izredno 
skorumpirana oseba. Tako je npr. Prokopij opisal Tribonijana kot osebo, ki je mnogokrat 
zakone oblikovala tako, kot so od njega zahtevali tisti, ki so mu plačali za to.42 Potrebno je 
upoštevati, da je Justinijan spregledal vse njegove pomanjkljivosti zaradi njemu povsem 
                                                 
32 Riggsby, Roman Law and the Legal World of the Romans, 38.  
33 »Tribonian.« 
34 Ostrogorski, Zgodovina Bizanca, 81. 
35 Za obsežnejši in bolj poglobljen pregled Tribonijanovega življenja in dela glej: Tony Honoré. Tribonian. 
London: Dukworth, 1978. 
36 Honoré, Tribonian, 41. 
37 Honoré, Tribonian, 61–62. 
38 Borkowski, Textbook on Romal Law, 56.  
39 Honoré, Tribonian, 44–46. 
40 Baker, Justinian: The Last Roman Emreror, 18.  
41 Glej: Bury, History of the later Roman Empire, 366–380. 
42 Prokopij, Perzijske vojne, 1.24.13–18. 
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pragmatičnih razlogov – če je želel izvesti svojo ozemeljsko širitev in obnovitev cesarstva, je 
bilo najprej potrebno urediti notranjepolitično stanje. A navsezadnje je celovita slika 
Tribonijana – tako v zasebnem kot poklicnem življenju – bila dobra. Veljal je za diplomatskega 
in za osebo dobre narave, ki je vestno opravila težavno zadolžitev spisanja novega kanona 
prava. Nalogo je mogoče videl ne le kot ukaz vladarja, temveč tudi kot lastno željo, da jo 
opravi. Tekom svojega življenja je ostal zvest Justinijanu, ki mu je v finančnem smislu vse to, 
kar je počel, sploh omogočil. Da zaključim z opisovanjem njegovega značaja s tem, da podan 
opis, kakor nam ga zapušča Prokopij: »Nasproti [Janezu Kapadokijskemu] pa je bil Tribonijan 
naravno nadarjen in visoko izobražen obenem, tako da bi mu bil v izobrazbi komaj kos kateri 
njegovih sodobnikov. Bil je prav tako lakomen denarja in vselej pripravljen, pravičnost 
zabarantati za dobiček. Vsak dan je ene zakone izbrisal in druge napisal ter jih podajal ljudem, 
ki so ga v potrebi za to prosili.«43 
 Zaradi tega prvega uspeha spisa Codex Constitutiones je Justinijan leta 530 n. št. 
imenoval Tribonijana za kvestorja (quaestor sacri palatii). Ta naziv je kasneje izgubil zaradi 
javnega pritiska na Justinijana z uporom Nike, dogodku, ki je sočasno določil, ali bo 
Justinijanska dinastija obstala in utrdila Justinijana kot nespornega vladarja cesarstva.44 Ta 
upor je mogoče ustvaril celo enega izmed najlepših citatov o naravi oblasti in moči, izklicujoč 
iz ust cesarice Teodore.45 Tribonijan je sicer naziv kasneje znova pridobil leta 535 n. št., a  se 
njegova popularnost med ljudstvom ni nikoli zares vrnila, čeravno je ostal odnos z Justinijanom 
nespremenjen in je vse do smrti opravljal funkcijo kvestorja.46 V naslednjih letih je bil vodja 
pri oblikovanju Digest in še dodatnih zvezkov Codexa Constitutionum, prav tako je nadziral 
pisanje Institutiones in Novellae Constitutiones Post Codicem,47 s čimer se je v zgodovino 
zapisal kot (so)oblikovalec ene izmed najpomembnejših pravnih kodifikacij.  

                                                 
43 Prokopij, Perzijske vojne, 1.24.13–18. Prokopij, Pod Justinijanovim žezlom, 77. Prevod K. Gantar.  
44 Baker v svoji knjigi recimo izrecno navaja, da je bila ena izmed zahtev upornikov, poleg odstavitve Eudaimona, 
mestnega prefekta in Janeza Kapadokijskega tudi odstavitev Tribonijana. Glej: Baker, Justinian: The Last Roman 
Emperor. 87. 
45 Prokopij, Perzijske vojne, 1.24.33–37. V originalu: »Τὸ μὲν γυναῖκα ἐν ἀνδράσι μὴ χρῆναι τολμᾶν ἢ ἐν τοῖς 
ἀποκνοῦσι νεανιεύεσθαι, τὸν παρόντα οἶμαι καιρὸν ἥκιστα ἐφεῖναι διασκοπεῖσθαι εἴτε ταύτῃ εἴτε ἄλλῃ πη νομιστέον. 
οἷς γὰρ τὰ πράγματα ἐς κίνδυνον τὸν μέγιστον ἥκει, οὐκ ἄλλο οὐδὲν εἶναι δοκεῖ ἄριστον ἢ τὰ ἐν ποσὶν ὡς ἄριστα 
θέσθαι. ἡγοῦμαι δὲ τὴν φυγὴν ἔγωγε, εἴπερ ποτέ, καὶ νῦν, ἢν καὶ τὴν σωτηρίαν ἐπάγηται, ἀξύμφορον εἶναι. ἀνθρώπῳ 
μὲν γὰρ ἐς φῶς ἥκοντι τὸ μὴ οὐχὶ καὶ νεκρῷ γενέσθαι ἀδύνατον, τῷ δὲ βεβασιλευκότι τὸ φυγάδι εἶναι οὐκ ἀνεκτόν. 
μὴ γὰρ ἂν γενοίμην τῆς ἁλουργίδος ταύτης χωρίς, μηδ ̓ἂν τὴν ἡμέραν ἐκείνην βιῴην, ἐν ᾗ με δέσποιναν οἱ ἐντυχόντες 
οὐ προσεροῦσιν. εἰ μὲν οὖν σώζεσθαί σοι βουλομένῳ ἐστίν, ὦ βασιλεῦ, οὐδὲν τοῦτο πρᾶγμα. χρήματα γάρ τε πολλὰ 
ἔστιν ἡμῖν, καὶ θάλασσα μὲν ἐκείνη, πλοῖα δὲ ταῦτα. σκόπει μέντοι μὴ διασωθέντι ξυμβήσεταί σοι ἥδιστα ἂν τῆς 
σωτηρίας τὸν θάνατον ἀνταλλάξασθαι. ἐμὲ γάρ τις καὶ παλαιὸς ἀρέσκει λόγος, ὡς καλὸν ἐντάφιον.« oziroma 
slovenski prevod le-tega (prevod K Gantar. Prokopij, Pod Justinijanovim žezlom, 79.): »Splošno prepričanje je, 
da ženska v moški družbi ne sme biti predrzna in da se med omahljivci ne sme objestno obnašati. In vendar mislim, 
da je trenutno položaj preveč resen, da bi lahko še nadalje oklevali in diskutirali, ali je bolje ukreniti to ali ono. 
Čigar interesi so tako nevarno ogroženi, za tega je brez dvoma edina pot, da na najboljši možni način spet 
stabilizira ogroženi položaj. Po mojem mišljenju je beg vedno, še celo pa v sedanji situaciji, brez koristi, pa četudi 
bi nam omogočil rešitev. Kakor človek, ki gleda sončno luč, ne more biti hkrati mrlič: tako se tudi nekdanji cesar 
ne more preleviti v ubežnika. Nikdar se ne bi mogla ločiti od tega škrlata in moje življenje bi izgubilo svoj smisel 
tisti dan, ko me mimoidoči ne bi več pozdravljali kot svojo vladarico« Če ti je zgolj do svoje rešitve, cesar, tedaj 
to ni težko: denarja imamo na pretek, tam je morje, tu so čolni! Pazi le, da si ne boš kdaj želel svoje rešitve 
zamenjati za smrt! Meni je silno všeč star pregovor, ki pravi, da je kraljevsko dostojanstvo lep pogreb.«   
46 Prokopij, Perzijske vojne, 1.25.1–3. V originalu: »Τριβουνιανὸς δὲ καὶ Ἰωάννης τῆς τιμῆς οὕτω παραλυθέντες 
χρόνῳ ὕστερον ἐς ἀρχὰς τὰς αὐτὰς κατέστησαν ἄμφω. ἀλλὰ Τριβουνιανὸς μὲν ἔτη πολλὰ ἐπιβιοὺς τῇ τιμῇ ἐτελεύτησε 
νόσῳ, ἄλλο οὐδὲν ἄχαρι πρὸς οὐδενὸς παθών. ἦν γὰρ αἱμύλος τε καὶ τἄλλα ἡδὺς καὶ τῆς φιλοχρηματίας τὸ νόσημα 
ἐπισκιάσαι ἱκανώτατος τῆς παιδείας περιουσίᾳ. Ἰωάννης δὲ ῾πᾶσι γὰρ ἀνθρώποις βαρύς τε ὁμοίως καὶ χαλεπὸς ἦν, 
πληγάς τε τοῖς προσπίπτουσιν ἐντεινόμενος καὶ τὰ χρήματα ἁπαξάπαντα λόγῳ οὐδενὶ ληιζόμενος᾿ δέκατον ἔτος τὴν 
ἀρχὴν ἔχων τὴν δίκην ὀρθῶς καὶ δικαίως τῆς ἐς τὴν δίαιταν παρανομίας ἐξέτισε τρόπῳ τοιῷδε.« 
47 »Tribonian.« 



David Vidmar Čeru 

 

 
28 

 

Oris Justinijanovega zakonika 
Corpus iuris civilis, tudi znan pod imenom Justinijanova koda, Justinijanov zakonik ali 
Justinijanova zakonodaja, oziroma v originalu Codex Justinianeus, Corpus Iuris Civilis, 
Corpus Juris Civilis,48 je skupek treh oziroma štirih tekstov upravno-pravniške narave, katere 
zapis je v letih 529 do 534 n. št. ukazal in vsaj nominalno organiziral vzhodnorimski cesar 
Justinijan I.49 Trije deli predstavljajo temeljni korpus prava: Codex Constitutionum oziroma 
Codex repetitae praelectionis, Digesta oziroma Pandectae, Institutiones ter manj pomembna 
zbirka Novellae Constitutiones Post Codicem.50  
 Zanimiv je podatek, da je Justinijan že pred samim začetkom pisanja Corpus iuris 
civilisa odredil, da se v kateremkoli zvezku ne smejo uporabljati abreviacije, prav tako  so bile 
prepovedane opazke, ki so jih v tem času pogostokrat pisali na robove listov. Ta drobna 
informacija razodeva, kako pomemben je bil ta pravni zakonik za Justinijana in cesarsko 
pisarno, ki je spisanje tudi organizirala – dejstvo, da so bile okrajšave in sprotne opombe 
prepovedane, je odraz tega, da je on želel, da bi tekst obstajal v čim bolj pregledni in nedvoumni 
obliki, v kateri naj bi se ohranil. Se pravi, Justinijan je v nasprotju s prejšnjimi manjšimi 
korpusi, izdanimi za čas post-klasičnega prava, želel ustvariti nekaj, kar bi obstalo dlje časa in 
kar bi dokončno rešilo probleme, s katerimi se je soočal rimski pravni sistem.51  
 Justinijan I. je sprva ukazal spisanje novega Kodeksa zakonov, kateri bi ustvaril celovit 
pravni kanon in zamenjal vso dotedanjo zakonodajo, ki je zaradi večstoletnega dodajanja in 
venomernega spreminjanja postala balast za državo. S tem je nastal prvi izmed štirih delov 
Corpus iuris civilisa, Codex constitutionum oziroma Codex Justinianeus, ki je deloval kot 
uradna državna zbirka zakonov. Ta kodeks je bil v veljavi le okoli pet let (529-534 n. št.), ko 
ga je zamenjala prenovljena in dokončna izdaja, ki je bila razen po obsegu ter natančnosti 
vsebinsko enaka. Tako je leta 534 n. št. nastala zadnja verzija pravnega zakonika – Codex 
repetitae praelectionis, ki je tudi edina v celoti ohranjena verzija (zgodnejši Codex 
constitutionum je namreč ohranjen le v fragmentih).52 Zakaj je bilo spisanje druge edicije 
pravnega korpusa tako pomembno? Codex constitutonum, napisan 529 n. št., je bil sicer celovit 
in lepo zaokrožen korpus prava, a ker se je uporabljal vzporedno s starejšimi zakoniki iz 
klasične, pretorske in ponekod celo arhaične dobe, je bil njegov pomen zmanjšan in ni 
popolnoma uspel izničiti zmede pravnega sistema. Tako je bilo spisanje druge edicije Codex 
repetitae praelectionis izrednega pomena, saj je bila le-ta s cesarskim odlokom postavljena za 
edino uradno in dovoljeno izdajo. Tako so vsi uradniki, odvetniki in sodniki uporabljali isti 
pravni korpus in nihče več se  ni imel pravice  ravnati po starejših zakonodajah. 
 Po zapisu Corpus constitutionum 530 n. št. je Justinijan dal privoljenje (ali pa ukaz, po 
nekaterih virih sodeč, ki je nastal zaradi želje, da bi bil po pomenu njegov zakonik ne le 
primerljiv, temveč da bi presegal zakonik  Teodozija Velikega)53 za spisanje t. i. Digest 
oziroma Digesta seu Pandectae oziroma starogrško πανδέκτης (pandéktēs), zbirke petdesetih 
knjig, v katerih so bili zbrani tako filozofsko-teoretični spisi, vezani na filozofijo prava, kot 
tudi spisi, ki opisujejo konkretne primere iz pravne zgodovine in katerih avtorji so klasični, in 
tako kot takrat, še dandanes priznani pravniki. Digeste so bile razdeljene na štiri »mase« spisov, 
in sicer na Sabinovo, ki je vsebovala komentarje in spise k civilnemu pravu, Ediktno, ki je 
vsebovala komentarje in spise k pretorskim ediktom, Papinijanovo, ki je vsebovala spise, 
vezane na praktična vprašanja in primere, ter na Appendix – dodatek, ki je vseboval spise, ki 
se jih vsebinsko ni dalo uvrstiti v katerokoli izmed prej omenjenih treh skupin. Namen zbiranja 
                                                 
48 »Code of Justinian.« 
49 Kunkel, An Introduction to Roman Legal and Constitutional History, 157.  
50 »Codex Constitutionum.« 
51 Tellegen-Couperus, A Short History of Roman Law, 145. 
52 Maas, The Cambridge Companion to the Age of Justinian, 164.  
53 Borkowski, Textbook on Romal Law, 56. 
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teh starih spisov je bil, da so dajali pravnikom osnovo pravne teorije in filozofije, obenem pa 
so na konkretnih primerih prikazovali, kako je moč rešiti nekatere zapletene pravne primere. 
Nadalje je bilo pomembno, da so zbrali le tiste tekste, ki so bili v originalni obliki skladni z 
novo zakonodajo, spisano v Codex repetitiae praelectionis, ali pa so bili spremenjeni tako, da 
so bili vsebinsko skladni.54 Le primeri, ki so se nahajali v petdesetih knjigah Digest, so lahko 
bili uporabljeni kot osnova za učenje pravnega poklica in kot material zagovorov na sodiščih.55 
Sedemnajst-članska komisija za sestavo Digest, sestavljena poleg Tribonijana iz štirih 
profesorjev prava, tedanjega kanclerja in enajstih vodilnih odvetnikov tega časa,56 je 
potrebovala kar tri leta (do 533 n. št.),57 da je sestavila ta korpus, saj je bilo potrebno pregledati, 
izbrati in prepisati besedilo iz več kot 2000 knjig in nato besedilo, ki je sprva obsegalo tri 
milijone vrstic, skrajšati na tolikšno dolžino, da je bilo obvladljivo. Korpus je obsegal 
jurisprudenčna dela osemintridesetih pravnikov, v glavnem so prevladovali spisi Marcijana, 
Florentina, Ulpijana in Pavla. Celoten korpus je obsegal 150 000 vrstic in je bil po obsegu 1,5x 
večji od Biblije, a je predstavljal le eno dvajsetino snovi, s katero so se morali zbiratelji ubadat 
na začetku.58 S to reformo sta pravna teorija in pravna zgodovina postali obvladljivi, kar je 
povečalo uspešnost delovanja sodišč.   
 Že med pisanjem Digest se je Tribonijan, skupaj z Teofilu in Doroteju59 spravil k 
stvaritvi še enega pomembnega dela pravne zakonodaje – Institucij. Institutiones je pravni 
učbenik za začetnike in hkrati tudi priročnik za že izkušene pravnike, s katerim je cesarska 
pisarna želela doseči, da bi se raven izobrazbe ter s tem kakovost pravnikov povečala. 
Institucije so bile izdane kasneje in moč je trditi, da Justinijan sprva sploh ni vedel, da jih 
sestavlja Tribonijan. Njihovo stvaritev je razglasil v naknadno priloženi Imperatoriam 
maiestatem, bolj natančno v uvodni konstituciji Deo auctore, s katero je leta 530 n. št. uradno 
naslovil Tribonijana in mu velel, naj zbere komisijo in pripravi zbirko. V tem razglasu je 
Justinijan tudi zapovedal, kaj naj bo smisel te tretje zbirke: »Morda bomo uzakonili še kaj 
drugega, kar bo imelo vlogo učbenika za začetnika, tako da se bo lahko nevešči duh študenta, 
nahranjen s preprostimi nauki, prebil do spoznanja višje znanosti.«60 Z izdajo Institutiones 
533 n. št. je bilo Justinijanu omogočeno, da je poleg pravnega sistema reformiral tudi samo 
pravno izobrazbo. Minimalna doba izobrazbe se je razširila na pet let, študij se je prostorsko 
omejil le na pravni šoli v Konstantinoplu in Berytusu,61 s čimer se je ustvarila poenotena pravna 
izobrazba za vse pravnike.62 Čeprav so bile Justinijanove Institucije učbenik, imajo pravzaprav 
enak status kot ga imata Kodeks ali Digeste.63 Justinijanove Institucije so ostale v rabi kot 
pravni učbenik tekom pozne antike, v srednjem veku so veljale za temeljno delo študija prava. 
Od prvega celovitega ponatisa leta 1468 je bilo do začetka 19. stoletja ali samostojno ali pa 
skupaj z Digestami in Kodeksom izdanih preko 660 tiskanih izdaj, zaradi česar velja še danes 
ta učbenik za najpomembnejši pravni učbenik v zgodovini.64 Z izdajo Institutiones se je 

                                                 
54 Že od srednjega veka je odprta debata o tem, do kolikšne mere so teksti, ki se nahajajo v Digesti, spremenjeni 
ali ne, posebej zanimivo je vprašanje postalo v nemškem in italijanskem prostoru v 19. stoletju, ko so Digeste 
začeli obravnavati ne le z zgodovinske, temveč tudi z lingvistične plati. Tellegen-Couperus, A Short History of 
Roman Law, 143. 
55 Maas, The Cambridge Companion to the Age of Justinian, 166–167. 
56 Tellegen-Couperus, A Short History of Roman Law, 142. 
57 Baker, Justinian: The Last Roman Emperor, 102.  
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»uradno« končala Justinijanova kodifikacija rimskega prava, a zadeva še ni bila čisto 
zaključena. Nemogoče je v obdobju štirinajstih mesecev zapisati vse zakone, potrebne za 
uspešno upravljanje države in tudi pri Justinijanu je bilo tako. Tako so tekom let 535 – 555 n. 
št. nastale t. i. Novele oziroma Novellae Constitutiones Post Codicem, zbirka »novih« zakonov 
oziroma dopolnil obstoječi zakonodaji na področju administrativnega, osebnega in 
ekseziastičnega prava. Ni znano, zakaj ni Justinijan proti koncu svoje vlade ukazal izdajo tretje 
edicije Kodeksa, s čimer bi Codex repetitae praelectionis dopolnil s kasneje spisanimi zakoni.  
Novele so obstajale le v obliki semi-uradnih in privatnih zbirk. Moč je trditi, da so Novellae 
Constitutiones Post Codicem ostale v obliki, v kakršni se nam razodevajo danes, predvsem 
zaradi smrti Tribonijana 542 n. št.65 S Tribonijanovo smrtjo je Justinijan vendarle izgubil 
temeljnega snovalca njegove pravne zakonodaje in povsem možno je, da je to vplivalo na zapis 
novih zakonov do tolikšne mere, da izdaja tretje edicije Kodeksa preprosto ni bila mogoča. 
Povsem možno je, da je želel Justinijan počakati tako dolgo, da bi se nabralo dovolj novih 
zakonov in dopolnil že obstoječim, da bi se »splačalo« proizvesti tretjo edicijo Kodeksa. A do 
tega ni nikoli prišlo in dandanes nam je iz treh zasebnih ohranjenih zbirk poznanih le okoli 
dvesto zakonov. V Epitome Juliani jih je tako npr. ohranjenih 122, v Authenticumu 134, 168 
pa jih je ohranjenih v Collectio Graeca. Poznano je, da so bili nekateri od slednjih zapisani šele 
v času vladavine Justina II. (565 – 578) in Tiberija II. (578 – 582).66  

Nadaljnji razvoj kodifikacije in njen vpliv 
Bury v svoji knjigi History of the Later Roman Empire argumentira, da je potrebno na 
Justinijanovo kodifikacijo rimske pravne tradicije gledati kot na naravni pojav v organičnem 
razvoju rimskega prava skozi stoletja – širitev Rima je potekala vzporedno z razširitvijo rimske 
pravne zakonodaje do tolikšne mere, da je postala neobvladljiva. Corpus iuris civilis tako 
predstavlja nekaj podobnega varnostnem ventilu – tisti člen, ki je preprečil, da bi preobširno in 
stoletja staro pravno telo doseglo kritično točko, po kateri bi postalo tako neučinkovito, da bi 
ga bilo potrebno kratko-malo zavreči. Seveda je potrebno upoštevati, da je Corpus iuris civilis 
popeljal rimski pravni zakonik v novo obdobje, ko se je spremenil pogled na koncept 
suženjstva, državljanstva in ko je prišlo do »humanizacije« Rimljanov. Takrat so postopoma 
nekatere prakse, nekoč značilne za Rimljane, ali prešle v pozabo ali pa bile videne kot 
barbarske in zaostale.67 Stoletja vladavine državnega prava je spremenila nekatere aspekte 
družbe. Civilno pravo, lastninsko pravo, dedno pravo in kazensko pravo tako kažejo 
spremembe. Viden je tudi začetek prehoda v moderno civilno družbo;68 proces katerega je 
zaustavila rast pomena kanonskega oziroma ekleziastičnega prava, ki je v tem času postajalo 
zmeraj pomembnejše.69 

Justinijanova kodifikacija rimskega prava, čeravno je dandanes priznana kot eden 
izmed največjih uspehov njegove vladavine, pa ob sami izdaji zakonika ni naletela na pretirano 
navdušenje. Justinijanov zakonik zagotovo predstavlja višek razvoja rimskega prava, a zaradi 
jezika, v katerem je bila zakonodaja zapisana, ostal večinskemu grško govorečemu sloju 
vzhodnorimskih oziroma zgodnjebizantinskih odvetnikov neznanka. Vzhodnorimska država je 
že za čas Justinijana I. začela s postopno tranzicijo proti vzhodu in grščina je imela glavno 
vlogo pri tem.70 Tako je ironično postal Corpus iuris civilis, čeravno je bil njegov namen 
končati zmedo v pravnem sistemu, v le nekaj desetletjih po smrti Justinijana I. eden izmed 
                                                 
65 Baker, Justinian: The Last Roman Emperor, 102. 
66 Tellegen-Couperus, A Short History of Roman Law, 147. 
67 Bury, History of the Later Roman Empire, 400–402. Npr. pravica očeta, da je lahko prodal svoje otroke je bila 
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70 Stolte, »The Law of New Rome. Byzantine Law,« 357–358 in 363–362.  



Justinijanova kodifikacija rimskega prava 

 

 
31 

 

faktorjev, ki je preprečeval precizno izvršitev sodnih in pravnih postopkov. Grški sloj se je v 
roku le nekaj generacij tako »re-heleniziral«, čeprav je bilo stvarno tako, da nikoli ni prenehal 
bit helenski v svoji vsebnosti. Tako je moral Leon III. Izavrijec 726 n. št. izdati Eclogo, 
nekoliko skrajšano in v grščino prevedeno pravno zakonodajo. S tem se je uradno prenehala 
zgodovina tega, kar mi pojmujemo »klasično« rimsko pravo in se je pričela zgodovina 
»bizantinskega« prava. Ecloga, v bistvu Leonova verzija Corpus iuris civilisa, pa ni zdržala 
dolgo – bizantinska država je zaradi ozemeljske širitve arabskih plemen zašla v fazo stagnacije 
in že tako malenkost skrajšan zakonik je bil še dodatno skrčen po obsegu zaradi postopnega 
propadanja pravnih, sodnih in odvetniških norm.71 Okoli leta 900 n. št. je bila izdana Basilica, 
še ena izmed edicij Justinijanove zakonodaje in ta »pobizantinjena verzija« Corpus iuris 
civilisa se je obdržala do leta 1453, ko je padel Konstantinopel, a neuradno (in uradno po grških 
osvobodilnih vojnah 19. stoletja) je to ostal edini pravni kanon, ki so ga uporabljali Grki vse 
do leta 1946, ko ga je zamenjala nova zakonodaja. Ta je temeljila na nemški in je bila 
»ponarodela« in modernizirana verzija starejšega rimskega prava.72 A »pobizantinjeno« 
rimsko pravo v vzhodni in jugovzhodni Evropi ni bilo omejeno le na Grčijo – skozi stoletja se 
je predvsem zaradi vpliva grške pravoslavne cerkve na področje Balkana in vzhodne Evrope 
razširilo ortodoksno kanonsko pravo, katero v mnogih aspektih vsebuje tako elemente 
ekleziastičnega kot obenem tudi cesarskega prava.73 
 Medtem ko je Vzhod zaradi pragmatičnih razlogov deloma obnovil Justinijanovo 
kodifikacijo v skrajšani obliki (čeravno nikoli povsem), pa je Zahod poskušal ohraniti in 
negovati, čeravno ne izboljšati ter omogočiti nadaljnji razvoj tega, kar je Justinijan ustvaril. Na 
področju propadlega zahodnega rimskega cesarstva ni bilo takšnih lingvističnih preprek kot na 
ozemlju Bizanca. Latinščina se je ohranila kot jezik izobraženih, cerkve in administracije, na 
nekaterih področjih – posebej v Italiji, kamor je Corpus iuris civilis prišel 554 n. št. – pa še vsaj 
za nekaj časa jezik relativne večine ali pa vsaj številčne manjšine. Tranzicijsko obdobje iz 
pozne antike v zgodnji srednji vek ter čas vse do enajstega stoletja je bilo obdobje pravne 
stagnacije na zahodu. Rimsko pravo ter s tem Corpus iuris civilis je bil v uporabi kot del 
kodifikacije Leges Romanae Barbarorum. Idejo o preobrazbi zahodnoevropskega pravnega 
sistema je sicer predlagal karolinški vladar Karel Veliki. V tem času so celo obstajali centri, 
kjer je bilo pravno šolanje organizirano na precej visokem nivoju. A kakršnegakoli 
obsežnejšega interesa po razvoju in inkorporaciji rimske pravne tradicije v spekter 
razvijajočega se germanskega, fevdalnega in ekleziastičnega prava je bila v tem času le želja, 
ki jo je bilo nemogoče izpolniti.74 Rimsko pravo je tako več stoletji obstalo predvsem zaradi 
dejstva, ker je imelo tolikšen vpliv na zgodnji razvoj cerkvenega ekleziastičnega pravnega reda. 
To je bil vzrok, da ga je cerkev tretirala kot ne preveliko grožnjo.75 Resno zanimanje za Corpus 
iuris civilis se v zahodnoevropskem prostoru pojavi šele v 11. stoletju, ko so bili znova odkriti 
nekateri originalni rokopisi Digest in Kodeksa ter ko se je v Bologni 1088 odprla univerza.76 S 
tem se je začelo množično pronicanje rimskega prava v takrat že ustaljeni ekleziastični pravni 
red Evrope. Bologna je zaradi sklopa predavanj, ki so bili posvečeni učenju rimskega prava s 
poudarkom na Corpus iuris civilisom postala popularno središče učenja. 1127 je tako npr. 
benediktinski menih Sv. Viktor iz Marseilla poročal o velikem številu študentov, ki so želeli 
priti v Bologno izključno zaradi tega, ker so se želeli učiti pravo.77 Razlogi, zakaj se je šest 
stoletji po padcu zahodnega rimskega cesarstva v zahodni Evropi razcvetel študij in zanimanje 
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za rimsko pravo, so večplastni. Moč je trditi, da so zgodovinske reference, vezane na zdavnaj 
preteklo epoho, sprožile dokaj romantično predstavo o veličini Rima in Corpus iuris civilis je 
tukaj odigral bolj pomembno vlogo, kot bi človek pričakoval. Kot rimski zakonski kanon, 
napisan v tedaj najmočnejši in najpomembnejši krščanski državi pod poveljstvom krščanskega 
vladarja, je predstavljal most med poganskim Rimom in novo srednjeveško krščansko Evropo. 
Korpus je bil sprejet in ni naletel na pretirano neodobravanje cerkve, pod pretvezo, da bi bil 
heretičen v svoji vsebini. A obenem je potrebno gledati na razloge, zakaj je prišlo do obuditve 
tudi iz pragmatične luči. Uspeh ponovne obuditve rimskega prava sloni na tem, da se je 
spreminjajoča gospodarska podoba Evrope soočala s tegobami pravne narave, za katere so bili 
lokalni in iz ekleziastičnega ter germanskega prava izhajajoči zakoni premalo natančni, ali pa 
zanje sploh niso obstajali. Kakor Rim, ko se je širil iz mestne državice v imperij, tako je tudi 
Evropa z uvedbo merkantilističnega gospodarstva in razvojem centralizma, potrebovala močno 
oporo, ki bi omogočala stabilnost. Rimsko pravo je tako, tudi zato, ker ga je spremljal 
»zgodovinski prestiž« in ker je imelo dovolj velik besednjak, predstavljalo boljšo alternativo, 
kot pa dolgoročno spisanje novega pravnega sistema, ki bi mogoče bilo manj natančno kot pa 
starejši  rimski. V relativno hitrem obdobju se je nato učenje rimskega prava s poudarkom na 
Corpus iuris civilisu razširilo iz Bologne v druga zgodnja središča učenja, med drugim tudi v 
Neapelj, Perugio, Orleans, Montpellier, Toulouse, Salamanko, Coimbro in Heidelberg, kjer je 
našlo pomembno oporo – lokalno elito, ki je študij prava uporabila za bitje lastnih pravnih bitk 
kot tudi za povečanje prestiža mesta. Seveda rimsko pravo zaradi svoje poganske preteklosti, 
ter ker bi lahko bilo uporabljeno kot »realpolitično« orožje zoper sholastično oblast, ni povsod 
naletelo na odobravanje. V Franciji je bilo z odlokom Honorija III učenje 1219 celo 
prepovedano. A te instance so ostale osamljeni primeri. Ob pojavu humanizma in renesančnega 
gibanja je rimsko pravo doživelo tolikšen uspeh, da je postala kakršna prepoved učenja 
nesmiselna ter oblasti škodljiva.78 

V zgodnjem novem veku se je zaradi postopnega prehoda iz fevdalne v merkantilistično 
in preko tega v nacionalno družbo povečalo zanimanje za razvoj nacionalnega prava in 
posledično za razvoj nacionalnih kodifikacij. Tako se je rimsko pravo na različne načine in v 
različnih stopnjah inkorporiralo v pravne sisteme evropskih držav. Prvi nacionalni zakoniki so 
tako nastali na Danskem Danske Lov (1683) in Švedskem 1734 års lag (1734), v Avstriji je 
leta 1811 začel veljati Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB), v Franciji pa je leta 1804 
začel veljati že prej omenjeni Code civil,79 v Nemčiji je bil na podlagi spremenjenih in 
moderniziranih točk rimskega prava 1881 spisan in 1900 uradno sprejet Bürgerliches 
Gesetzbuch (BGB), nemško civilno pravo.80 Kot zanimivost se od nastanka Evropske Unije 
pojavljajo tendence stvaritve ECC zakonika – enotnega Evropskega civilnega zakonika. 

Rimsko pravo s Corpus iuris civilis na čelu je v evropski pravni zgodovini do 
današnjega dne ohranilo tolikšno mero prestižnosti prav zaradi visoko razvite in razvejane 
tradicije pravne filozofije, ki je omogočila celovito izobrazbo pravnikov. Že od zakonika XII 
plošč naprej so vidne očitne tendence sekularizacije prava in odmika pravnih norm od 
religioznih, ekonomskih in političnih stremenj; razvoj različnih vej zakonodaje (civilno, kupno, 
dedno, kazensko … pravo), kar je omogočilo nastanek obsežnega korpusa zakonov. Dejstvo, 
da so imeli odvetniki in tožniki, se pravi ljudje, ki so se ukvarjali s konkretnimi primeri, pravico 
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do sooblikovanja zakonodaje, je omogočilo, da je rimsko pravo delovalo »realno« in ostalo 
večino časa na »trdnih tleh«. Pravni sistem je priznaval dejstvo, da se mora zakonodaja 
spreminjati z duhom časa, kar je naposled omogočilo preporod družbe v civilno.  Obseg Corpus 
iuris civilisa je omogočil, da so bili v zakonodajo vključeni vsi zakoni, a obenem celotno telo 
ni delovalo kot preobsežno. Rimsko pravo je priznavalo pomen interpretacije dogodka. Bilo je 
tretirano kot ratio scripta – model, ki je deloval na razumu81 in katerega je potrebno – ravno 
zaradi tega – tretirati kot enega izmed največjih uspehov evropske civilizacije. Corpus iuris 
civilis tako presega vzhodnorimski in kasnejši bizantinski okvir, v katerega je bil postavljen ob 
samem spisanju. Njegov pomen je potrebno razumeti iz obširnejše vseevropske perspektive, 
ker je omogočil (neprekinjen) razvoj pravne tradicije tudi po propadu centralne oblasti Rima 
od 5. stoletja n. št. Naprej. Tekom stoletij nas je popeljal v obdobje civilne družbe in civilnega, 
od militarizma in verskega fundamentalizma oddaljenega pravnega sistema.   
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Aljaž Sekne 

Pavel Diakon in Zgodovina Langobardov 

Povzetek 
Pavel Diakon je bil kompleksna osebnost, to karakteristiko pa je prenesel tudi na svojo zagotovo 
najbolj znano delo: Zgodovino Langobardov. Namreč delo zaznamuje kontradiktornost, saj se 
v besedilu pojavijo denimo tako frankovske kot langobardske afinitete kot tudi krščanska in 
nekrščanska interpretacija dogodkov, kar je v naših virih redek pojav. Vendar, kot je 
poudarjeno, je prav ta kontradiktornost, ki še danes onemogoča zgodovinarjem, da bi razbrali 
namen in tendenco za delom, odigrala pomembno vlogo pri tem, da je delo doživelo veliko 
popularnost že vse od nastanka dalje, saj omogoča uporabo besedila v različnih kontekstih. 

Abstract 
Paul the Deacon was a complex personality, a characteristic, that was also transmited to his 
definetly most famous work: Historia Langobardorum. The work is denoted by 
contradictoriness, since we can find Frankish and Longobard affinities as well as christian and 
non-christian interpretation of events in the text, which is a rare phenomenon. However, as it is 
stressed, this very contradictoriness, that even today prevents the historians to discern the 
intention and tendency behind the text, played an important role in the process makig tis 
historiography popular, since it enabled the usage of text in varying contexts. 

 
Ključne besede: Pavel Diakon, Zgodovina Langobardov, historiografija, zgodovinska analiza, 
zgodnji srednji vek. 

*** 
Uvod 

Redko kateri vir je dobil toliko pozornosti skozi zgodovino kot prav Zgodovina Langobardov 
Pavla Diakona, kar nam reflektira že samo število ohranjenih rokopisov (115), od teh malo več 
kot 20 še izpred 11. stoletja.1 Kot bomo videli, gre velika zasluga prav Pavlu samemu, saj je 
uspel ustvariti delo, ki je izredno ambivalentno in inkluzivno, kar omogoča branje na različne 
načine. V tej luči so se v stroki v zadnjih desetletjih formirale številne interpretacije, od katerih 
bo tukaj najbolj izpostavljena in diskutirana profrankovska razlaga, ki jo je oblikovala angleška 
zgodovinarka Rosamond McKitterick. 

Življenje Pavla Diakona 
Že vnaprej je potrebno poudariti, da je rekonstrukcija Pavlovega življenja v veliki meri 
konjektura, ko pride do letnic, saj o njem ne vemo veliko. Domneva se, da se je rodil enkrat v 
časovnem razponu med 720 in 735 v Furlaniji, kasneje pa je prišel na dvor langobardskega 
kralja Ratchisa (744–749 in 756–757), ki se je nahajal v Paviji (tudi Papia, antični Ticinum), 
južno od Milana.2 Na podlagi tega lahko domnevamo, da je imela Pavlova družina najbrž dobre 
povezave s furlanskimi vojvodami, saj je bil rex Ratchis sin furlanskega duksa Pemma.3 

                                                 
1  O rokopisih gl. Pani, »Aspetti della tradizione manoscritta dell'Historia Langobardorum,« 77–83; za starejši in 
še vedno precej zanesljiv pregled tudi Waitz, [Proemium], 23–44. 
2 Za rekonstrukcijo njegove biografije Bethmann, »Paulus Diaconus Leben und Schriften,« 247–287; Waitz, 
[Proemium], 1–15; McKitterick, History and Memory, 66; Heath, The Narrative Worlds of Paul the Deacon: 
Between Empires and Identities in Lombard Italy 24–33; Goffart, The Narrators of Barbarian History (A.D. 550–
800): Jordanes, Gregory of Tours, Bede, and Paul the Deacon, 333–347. 
3 O duksu Pemmu, Paulus Diaconus, Historia Langobardorum, 224; Krahwinkler, Friaul im Frühmittelalter: 
Geschichte einer Region vom Ende des fünften bis zum Ende des zehnten Jahrhunderts, 59–62; o omembi Pemma 
pri Pavlu: Goffart, The Narrators, 335; Heath, The Narrative Worlds, 29. 
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Kakorkoli že, Ratchis je bil, kot se zdi, Pavlov pokrovitelj in mu je omogočil pridobitev ustrezne 
izobrazbe na dvoru,4 zaradi česar si ga je naš Diakon najbrž ohranil v lepem spominu.5 Sicer 
ni znano, koliko časa je ostal v Paviji, vemo pa, da je bila ena izmed njegovih »strank« tudi 
Adalperga, hči zadnjega langobardskega kralja Deziderija (757–774), kateri je 763 posvetil 
pesem, okoli 773 – eno leto pred epohalnim  letom 774, ki je zapečatilo usodo langobardskega 
kraljestva s strani Frankov6 – pa je zanjo napisal še Rimsko zgodovino (Historia Romana).7 
Pavel je kasneje odšel v Benevento, kamor je verjetno pospremil Adalpergo, ko se je poročila 
z beneventanskim vojvodo Arihisom II. 

Kje vse je Pavel bil od petdesetih pa do osemdesetih let 8. stoletja, ni jasno, zagotovo pa 
je bil 783 v Franciji, ko je napisal prošnjo frankovskemu kralju Karlu Velikemu, naj pomilosti 
njegovega brata Arihisa.8 Namreč Arihis je sodeloval pri neuspešnem uporu furlanskega 
vojvode Hrodgavda 776, ki nam ga omenjajo Kraljevi frankovski anali (Annales regni 
Francorum). V odgovor na to je Karel Veliki prečkal Alpe, zatrl upor ter v Trevizu praznoval 
Veliko noč, preden se je vrnil v Francijo.9 Pavel je v prošnji Karlu Velikemu omenil, da je 
minilo že sedem let, odkar je Arihis zaprt, zato se ta upor konvencionalno datira v 782/3.10 784 
je napisal tudi delo Dejanja škofov iz Metza (Gesta episcoporum Mettensium) na prošnjo škofa 
Angilrama iz Metza.11 Razen tega, nimamo o Pavlovem delovanju v Franciji skoraj nobenega 
podatka, vemo pa, da tam ni ostal do smrti, saj naj bi se Pavel, če se sklicujemo na podatek 
njegovega učenca Hilderika gramatika, umaknil v samostan na Monte Cassino (srednja 
Italija).12 Kdaj je do tega prišlo, ostaja stvar diskusije.13 

                                                 
4  Poučeval ga je gramatik Flavijan, Paulus Diaconus, Historia Langobardorum, VI.7, 215. Izredno zanimiv je tudi 
Pavlov osebni ekskurz (Paulus Diaconus, Historia Langobardorum, IV.37, 164–166), kjer nam pove marsikaj o 
svojem življenju, kot denimo, da izhaja iz Furlanije, hkrati pa ponosno opisuje svojo langobardsko poreklo, kar so 
številni interpretirali kot langobardska samoidentifikacija, a vendar, ko omenja langobardski jezik, govori o 
»njihovem jeziku«, eorum lingua (denimo Paulus Diaconus, Historia Langobardorum, I.15, 62), in ne »našem«. 
Seveda jezik v zgodnjem srednjem veku ni služil kot neposreden identifikator in gradnik identitet, saj so bile 
jezikovne meje širše od političnih (in etničnih). O kompleksnosti odnosa med identitetami in jeziki v zgodnjem 
srednjem veku gl. Goetz, »Indizen und Grenzen einer Identität durch Sprache im frühen Mittelalter,« 61–73, in 
seveda tudi prispevke Walterja Pohla, Herwiga Wolframa ter Wolfganga Haubrichsa v istem zborniku; o Pavlovi 
identiteti gl. še razpravo: Pohl, »Paul the Deacon – between sacci and marsuppia,« 111–123. 
5  Izmed vseh, ki jim je Pavel služil, se na njegovem epitafu omenja le Rathis, Die Gedichte, XXXVI, 155. 
6 Več o tem Gasparri, 774: ipotesi su una transizione: Atti del seminario di Poggibonsi, 16-18 febbraio 2006; gl. 
tudi Annales regni Francorum, s.a. 774, 38; prim. Liber Pontificalis, 499.  
7 Za Adalpergi posvečeno pesem 763, gl. Die Gedichte, II, 9; posvetilno pismo za Rimsko zgodovino se glasi: 
DOMINAE ADELPERGAE EXIMIAE SVMMAEQVE DVCTRICI, Paulus Diaconus, Historia Romana, 1; tudi 
Die Gedichte, III, 12;  argument za letnico 773: McKitterick, History and Memory, 67. 
8 Die Gedichte, XI, 53–55; da je imel Pavel brata Arihisa nam pove sam, Paulus Diaconus, Historia 
Langobardobum IV.37, 166. 
9 Annales regni Francorum, s.a. 776, 42–44; obsežno o uporu Hrodgavda Krahwinkler, Friaul im Frühmittelalter, 
119–143. 
10 Septimus annus adest, ex quo nova causa dolores multiplices generat et mea cordi quatit, Die Gedichte, XI, 54; 
poleg tega Pavel sam potrdi svojo prisotnost v Franciji v pismu, namenjenemu benediktincu Teudemarju, menihu 
Monte Cassina, Die Gedichte, XIV, 71–73. 
11 Paulus Diaconus, Liber de episcopis Mettensibus, 260–268. V tem delu prikaže izredno Frankom (in predvsem 
karolinški dinastiji) naklonjeno narativo, kar pa ne gre jemati kot nek indikator profrankovske usmerjenosti, saj je 
Pavel večkrat deloval po naročilu frankovskih elit tekom svojega bivanja v Franciji. Celo Karel Veliki sam ga je 
zadolžil za Homiliarium. Gl. Pavlovo pismo Karlu (in Karlov odgovor) v Die Gedichte XXXII–XXXIII, 131–138. 
12 Hilderic, »Epytaphyum Pauli diaconi,« 335 (op. 25) pravi, da se je Hilderic zmotil, česar pa Goffart (kot 
izpostavi tudi McKitterick, History and Memory, 69 [op. 34]) ne obrazloži. 
13 Zanimiva je sicer retrospektiva Leona iz Ostije (11. st), da naj bi se Pavel umaknil na Monte Cassino že po 
padcu Pavije (774), Leo Ostiensis, Chronica monasterii Casinensis, I.17, 52. Kljub temu ostaja vprašanje odprto. 
Za to gl. razpravo Costambeys, »The Monastic Environment of Paul the Deacon.« 127–138. 
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Pavel Diakon je, kot nam pove nekrolog Monte Cassina, umrl 13. aprila, medtem ko je 
leto smrti v stroki odprto vprašanje.14 Do danes je najbolj konvencionalna letnica ostala 799, 
saj se v Zgodovini Langobardov ne omenja kronanje Karla Velikega za cesarja, ki pa se je 
zgodilo, kot vemo, na božič 800.15 Vendar kot je pokazal Walter Pohl, je najverjetnejša letnica 
smrti nihala med 796 in 799, saj Pavel Diakon v svoji Zgodovini Langobardov še vedno omenja 
podrejenost Gepidov Avarom.16 To pomeni, da je delo nastalo pred avarskimi vojnami Karla 
Velikega (795/6)17 in posledično tudi pred kronanjem Karla – ki se mimogrede v Zgodovini 
Langobardov sploh ne omenja – za cesarja. Enkrat pred tem pa je najverjetneje umrl tudi Pavel. 

Po mnenju številnih naj bi Pavel prav po svojem umiku na Monte Cassino napisal 
Zgodovino Langobardov, s čimer pa se ne strinja rokopisna tradicija samega dela, saj ima večina 
rokopisov severnoitalijansko provenienco.18 Najstarejši trije so: ašiški palimpsest, napisan v 
unciali, datiran konec 8. stoletja (nekaj desetletij po samemu nastanku); St. Gallen, 
Stiftsbibliothek 635, datiran v konec 8. oz. začetek 9. stoletja in ima provenienco v okolici 
Milana, od koder je nato odpotoval v Reichenau in nazadnje v St. Gallen v današnji Švici; kot 
tretji pa je še čedajski rokopis, ki je nastal v začetku 9. stoletja.19 Vsi trije imajo torej 
severnoitalijanski izvor, pri čemer se to za ašiški rokopis bolj kot ne domneva, a vendar vse 
skupaj nakazuje, da so delo razširjali skriptoriji severne Italije (morebiti Čedad, Akvileja, ali pa 
celo dvor karolinškega kralja Pipina, ki je po 774 vladal v Paviji), medtem ko Monte Cassino, 
kjer naj bi po mnenju mnogih delo nastalo, tukaj ni igral vloge.20 

Zgodovina Langobardov 
Kot smo že omenili, je bila Historia Langobardorum, ki predstavlja velik segment našega 
znanja o langobardski zgodovini,21 deležna precejšnje pozornosti že v srednjem veku, kar pa 
posledično velja tudi za moderno zgodovinopisje. Temu primerno so nastala tudi različna 
mnenja, ki med seboj divergirajo: ali je delo dokončano ali ne; vzrok za pisanje; publika, za 
katero je pisal itd.22 Ta vprašanja so večinoma brezplodna, ker je samo delo Pavla Diakona 
izredno ambivalentno in omogoča različne interpretacije. 

V stroki je bilo že veliko polemike o tem, ali je Zgodovina Langobardov, ki je napisana 
v 6. knjigah, sploh dokončana ali ne, saj se delo zaključi s smrtjo langobardskega kralja 

                                                 
14 Zadnje Pavlovo delo, ki ga lahko datiramo in ki je hkrati terminus post quem njegove smrti, je epitaf, namenjen 
Arihisu, postavljen v 787, za besedilo gl. Waitz, [Proemium], 14 (op. 2). 
15 Kronanje: Annales regni Francorum, s.a. 801, 112; Waitz, [Proemium], 15, je sugeriral, da je moral Pavel [...] 
ante Karoli coronationem Romanam eum calamum deposuisse [...], s čimer se je uveljavila konvencionalna letnica 
799, kar je kot prvi domneval tudi že Jean Mabillon v 17. stoletju, vendar to – kot je opazil tudi Ludwig Bethmann 
– nima trdnih dokazov, Bethmann, Paulus Diaconus Leben und Schriften, 272 (op. 2); prim. slednjo referenco s 
Pohl, Paul the Deacon, 112, ki je narobe pripisal to prepričanje tudi Bethmannu, ki jo za razliko od Waitza ne 
podpre. 
16 Sed universi qui superesse bello poterant aut Langobardis subiecti sunt, aut usque hodie, Hunnis [i.e. Avaris] 
eorum patriam possidentibus, duro imperio subiecti gemunt, Paulus Diaconus, Historia Langobardorum, I.27, 81 
(80 sl. za celotni kontekst); Pohl, Paulus Diaconus, 376. 
17 O avarskih vojnah gl. Pohl, The Avars: A Steppe Empire in Central Europe, 567–822, 379–389. 
18 McKitterick, History and Memory, 78. 
19 Za več o rokopisih gl. reference v op. 1. 
20 McKitterick, History and Memory, 77–83; prim. Pohl, Werkstätte der Erinnerung: Montecassino und die 
Gestaltung der langobardischen Vergangenheit, 59f, kjer avtor to kontrira, saj je Zgodovina Langobardov – kljub 
pomanjkanju rokopisov – igrala pomembno vlogo in jo je moč zaslediti pri raznih z montecassinskim skriptorijem 
afiliiranimi deli, kot denimo pri Historia Langobardorum Beneventanorum benediktinskega meniha Erchemperta 
(9. st.) in Chronicon Salernitanum (10 st.). Vsekakor je nenavadno, da se nam ni potemtakem ohranil noben 
rokopis s konca 8. stoletja na Monte Cassinu. 
21 Prim. Geary, »Longobardi in the Sixth Century without Paulus Diaconus,« 50–59. 
22 Za koncizen pregled gl. Plassmann, »Lateinische Stammes- und Volksgeschichtsschreibung im frühen und 
hohen Mittelalter,« 62–67, kjer je predstavljena aktualna problematika; Heath, The Narrative Worlds, 24–33; prim. 
Pohl, »Paulus Diaconus,« 377–383. 
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Liutpranda (712–744).23 S tem je bilo torej izpuščeno 30 let langobardske zgodovine med 
smrtjo Luitpranda 744 in frankovsko osvojitvijo Lombardije 774. Kot je mamljivo argumente 
predstavila Rosamond McKitterick, bi stanje dokončanosti morebiti lahko reflektirala sama 
struktura dela. Namreč v vseh knjigah stojijo langobardski kralji kot osrednje figure, ki 
povezujejo knjige: Alboin (560/5–572) povezuje I. in II. knjigo (torej je omenjen v zadnjem 
poglavju I. in v prvem poglavju II. knjige), Avtari (584–590) II. in III. knjigo, Agilulf (590–
616) III. in IV. knjigo, Grimoald (662–671) IV. in V., Kuninkpert (688–700) V. in VI., medtem 
ko se Luitprand (712–744) v VI. knjigi pojavi in hkrati v zadnjem poglavju tudi umre.24  To 
sicer res večinoma drži, vendar ne v vseh primerih.25 Če se je Pavel res prizadeval držati nekega 
vzorca, mu to zaradi nekaterih dogodkov, ki so se zgodili »spotoma«, ni uspelo v celoti. 
Vsekakor je potrebno poudariti, da se VI. knjiga res prikladno konča s smrtjo Luitpranda in daje 
nek vtis dokončanosti. Poleg tega je Pavel v zadnjem, tj. 58. poglavju, ko je opisoval preroške 
značilnosti nekega Baodolina, na nekem mestu dejal: »O nekem čudežu, ki se je pozneje zgodil, 
bomo pripovedovali na primernem mestu«.26 Ta navedba sicer ni nedvoumna in si jo lahko – 
glede na to, ali podpiramo oz. zavračamo stanje dokončanosti – razlagamo na dva načina: (1) 
da bo Pavel o tem pisal v nekem drugem, kasnejšem delu, ali pa (2) je avtor s tem misli, da bo 
to napisal kasneje, v nekem sledečem poglavju Zgodovine Langobardov. Kaj je Pavel s tem 
stavkom dejansko mislil, lahko zgolj ugibamo, vendar se zdi verjetnejše, da je s tem nameraval 
naznaniti neko drugo delo (morebiti hagiografski spis, življenje [vita] za Baodolina),27 kajti če 
ne najbrž ne bi poudaril tega »primernejšega mesta« (loco proprio) tako rekoč v zadnjih vrsticah 
celotnega dela. Delo se zdi torej dokončano, čeprav je stroka še daleč od konsenza.28 

Vendar če zagovarjamo tezo, da je to dokončano, potem je potrebno odgovoriti, zakaj je 
Pavel zaključil prav pri Luitprandu. V tej luči je sicer zanimiva referenca Erchemperta, 
benediktinskega meniha iz Monte Cassina, ki je živel v zadnji četrtini 9. stoletja. Ta nam namreč 
pravi v svojem delu Historia Langobardorum Beneventanorum, da Pavel čustveno ni mogel 
prenesti padca langobardskega kraljestva in zato tega ni bil zmožen pripovedovati.29 Kakorkoli 
že, stroka je skušala ta »izpust« odvozlati na različne načine, kar pa se neločljivo navezuje na 
samo intenco za Diakonovim delom. Posledično so nastali številni enodimenzionalni in 
divergentni interpretativni okvirji, ki znajo postati precej redukcionistični s tem ko težijo k 
                                                 
23 Paulus Diaconus, Historia Langobardorum, I.27, 241. 
24 McKitterick, History and Memory, 71. 
25 Avtari se denimo v II. knjigi sploh ne omenja, prvič ga Pavel navede šele v 16. poglavju III. knjige (Paulus 
Diaconus, Historia Langobardorum, III.16, 123). Pavel sicer res omenja smrti Avtarijevega očeta in predhodnika 
Klefa (572–574) v zadnjem poglavju II. knjige, vendar potem Avtarija ne omeni, za kar bi lahko bil razlog tudi to, 
da je Klefovi smrti v langobardskem kraljestvu sledil interregnum, Langobardi pa per annos decem regem non 
habentes (Paulus Diaconus, Historia Langobardorum, II.32, 108). Za langobardski interregnum gl. Dick, 
»Langobardi per annos decem regem non habentes: Formen und Entwicklung der Herrschaftsorganisation bei den 
Langobarden. Eine Skizze,« 335–343; kar zadeva Kuninkperta se ta sicer res omenja v zadnjem poglavju V. knjige, 
vendar se v VI. (aktivno) pojavi potem šele v 3. poglavju (Paulus Diaconus, Historia Langobardorum, VI.3, 212) 
in ne daje vtisa neke striktne strukture. 
26 Cuius nos aliquod miraculum, quod posteriori tempore gestum est, in loco proprio ponemus, Paulus Diaconus, 
Historia Langobardorum, VI.58, 241, slo. prev. Bradač/Grafenauer/Gantar; Pavel Diakon, Zgodovina 
Langobardov, 285; McKitterick, History and Memory, 70; Waitz, [Proemium], 18. 
27 To je sugerirala McKitterick, History and Memory, 70. 
28 Da je delo dokončano zagovarja McKitterick, History and Memory, 71, kjer se sklicuje na Bethmanna in Waitza, 
urednika MGH edicije. Georg Waitz je to dejansko podprl (Waitz, [Proemium], 18), medtem ko – na napako 
McKitterickove – Bethmann, »Paulus Diaconus Leben und Schriften,« 313, obratno pledira za nedokončanost 
(»Als P[aulus] damit bis zu Luitprands Tode gekommen war, überraschte ihn, wie es scheint, der Tod«); 
McKitterickovo podpre tudi Heath, The Narrative Worlds, 251; za nedokončanost je denimo Goffart, The 
Narrators, 329; na to stran nagnjen tudi Pohl, »Paulus Diaconus,« 376; isti, »Paul the Deacon,« 112, čeprav pušča 
manevrski prostor. 
29 In his autem non frustra exclusit aetas loquendi, quoniam in eis Langobardorum desiit regnum, Erchempert, 
Historia Langobardorum Beneventanorum, 234; več o tem delu Pohl, Werkstätte der Erinnerung, 33–42. 
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minimizaciji kompleksnosti. Pavel naj bi torej pisal med drugim za beneventanski dvor oz. bolj 
natančno za sina Arihisa II., vojvodo Grimoalda III. (788–806), ki naj bi ga Zgodovina 
Langobardov usmerjala30; za utrjevanje langobardske identitete31; za Pipina, kralja Italije (781–
810) in sina Karla Velikega32 itd. Te teze so sicer povsem mogoče in v veliki meri dobro 
argumentirane, kar je v stroki povzročilo nekakšen pat položaj. 

Predvsem je zanimiva zadnja interpretacija, ki na podlagi analize Pavlovega načina 
pisanja ocenjuje, da je naš Diakon Zgodovino Langobardov napisal za Karolinge in 
langobardske podpornike Frankov po njihovi stabilizaciji v Italiji po letu 774. Vsekakor je 
opazno, da Pavel – kljub temu, da (nominalno?) piše zgodovino Langobardov – na nekaterih 
mestih prikaže izredno prokarolinško diskurzivno noto, ki jo je moč zaslediti med pisci onkraj 
Alp v Franciji. Namreč s tem ko je 751 rex Francorum postal Pipin Mali (751–768), je v Franciji 
prišlo do zamenjave dinastije, Karolingi pa so – v obliki uzurpacije – zamenjali Merovinge.33 
Ker so bili Merovingi dedna legitimna frankovska dinastija že več kot dve stoletji, iz katere je 
izhajal tudi Klodvik (481–511), ki je združil Franke in jih postavil na politični zemljevid,34 je 
bilo to v določeni meri sporno. Tega so se seveda zavedali tudi karolinški pisci, ki so s svojim 
pisanjem močno vplivali na takratno percepcijo preteklosti. Posledično so bili merovinški kralji 
v veliki meri projicirani kot »kralji, ki ne počno ničesar« (Rois fainéant), kar je bila samo ena 
od strategij legitimiranja karolinškega prevzema oblasti 751.35 

V tej luči je zanimiva omemba Pavla Diakona, ki v VI. knjigi pravi: »Ker so se v tem 
času kralji Frankov izpridili in bili brez navadne moči in preudarnosti, zato so začeli izvrševati 
kraljevsko oblast in vse drugo, kar sicer pristaja kraljem, tisti, ki so bili na videz najodličnejši 
upravitelji kraljeve hiše (»majordomi«): kakor da je nebo sklenilo, da bo njihovo potomstvo 
prevzelo kraljestvo Frankov«.36 Tovrstno reprezentacijo in legitimacijo karolinškega prevzema 
je moč zaslediti v številnih frankovskih virih 8. stoletja.37 

                                                 
30 »Demnach ist das Werk des Paulus sein Vermächtnis für den princeps Grimoald [...]«, Krüger, »Zur 
'beneventanischen' Konzeption der Langobardengeschichte des Paulus Diaconus,« 34; »It is not far-fetched to 
conjecture that the H. L. had as its immediate purpose to edify and instruct young Grimoald III.«, Goffart, The 
Narrators, 333; podobno tudi Bullough, »Ethnic History and the Carolingians: An Alternative Reading of Paul the 
Deacon's Historia Langobardorum,« 100. 
31 Pohl, »Paolo Diacono e la costruzione dell'identità longobarda,« 413–426; prim. stališče v isti, »Paul the 
Deacon.« 
32 Prvič objavljeno v McKitterick, »Paolo Diacono e i Franchi: il contesto storico e culturale,« 9–29; v predelani 
angleški obliki, ista, »Paul the Deacon and the Franks,« 319–339; ista, History and Memory, 60–83; do podobnih 
sklepov je prišla tudi Plassmann, Origo gentis: Identitäts- und Legitimitätstiftung in früh- und 
hochmittelalterlichen Herkunftserzählungen, 240–242; ista, »Mittelalterliche origines gentium: Paulus Diaconus 
als Beispiel,« 1–35. 
33 Wood, The Merovingian Kingdoms, 290–292; Ewig, Die Merowinger und das Frankreich. 
34 O Klodviku je nedavno izšel izvrsten zbornik: Chlodwigs Welt: Organisation von Herrschaft um 500. 
35 Schneider, »Die Königserhebung Pippins 751 in der Erinnerung der karolingischen Quellen: Die 
Glaubwürdigkeit der Reichsannalen und die Verformung der Vergangenheit,« 243–275; pri oblikovanju te 
preteklosti sta sploh pomembno vlogo odigrala vira, danes znana pod imenoma Liber Historiae Francorum in 
Annales regni Francorum. S tem se je obširno ukvarjala McKitterick, History and Memory, 9–27; za Annales 
regni Francorum gl. ista, »Constructing the Past in the Early Middle Ages: The Case of the Royal Frankish 
Annals,« 410–443; Reimitz, »Nomen Francorum obscuratum: Zur Krise der fränkischen Identität zwischen der 
kurzen und langen Geschichte der ,Annales regni Francorum',« 284. 
36 Hoc tempore aput Gallias Francorum regibus a soli[ta] fortitudine et scientia degenerantibus, hi qui maiores 
domui regalis esse videbantur administrare regi potentiam et quicquid regibus agere mos est coeperunt; quippe 
cum caelitus esse[t] dispositum, ad horum progeniem Francorum transvehi regnum, Paulus Diaconus, Historia 
Langobardorum, VI.16, 218, slo. prev. Bradač/Grafenauer/Gantar; Pavel Diakon, Zgodovina Langobardov, 257; 
McKitterick, History and Memory, 72. 
37 Nadvse znana je denimo opazka Einharda, ki je bil mnenja, da je gens Meroingorum [...] tamen iam dudum 
nullius vigoris erat, nec quicquam in se clarum praeter inane regis vocabulum praeferebat, Einhard, Vita Karoli 
Magni, 2. 
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Na nekem mestu Pavel potem omeni tudi: »Nekako v tem času je poslal Karel, vladar 
Frankov, svojega sina Pipina k Luitprandu, da bi mu le-ta dal po običaju ostriči lase. S tem, da 
jih je ostrigel, je postal kot njegov oče ter ga kraljevsko obdarovanega poslal nazaj k 
roditelju«.38 Zanimivo, da je Pavel tukaj uporabil za Karla Martela, majordoma Avstrazije 
(715–741) dvoumni naziv princeps, ki je vladarski in ima več pomenov, saj lahko predstavlja 
duksa (dux), frankovskega majordoma (major domus) ali pa celo kralja (rex). Glede na to, da 
ga je stiliziral kot princeps Francorum, je vsekakor nakazal, kdo je bil vodja, kar je sicer do 
neke mere razumljivo, saj je bil de facto vladar Francije v svojem času, vendar tega položaja de 
iure ni dosegel, kot nam mogoče to skuša sugerirati Diakon.39 Poleg tega je Pavel s tem 
pasusom želel morebiti prikazati, da so Karolingi in Langobardi simbolno povezani, kar naj bi 
odražal obred striženja las, znan tudi pod imenom barbatoria.40 

V vsakem primeru pri teh navedbah ne gre zanikati, da je Pavel prikazal profrankovsko 
konotacijo, ki pa jo lahko zasledimo tudi v enem drugem Pavlovem delu: Gesta episcoporum 
Mettensium (Dejanja škofov iz Metza). Karel Veliki je tam prikazan kot milejši vladar, ki je 
osvojil langobardsko kraljestvo brez gravi praelio in je za razliko od Langobardov lepo ravnal 
z Rimljani.41 Da so bila Dejanja škofov iz Metza napisana z zelo profrankovske perspektive je 
povsem razumljivo, saj je bilo delo naročeno s strani škofa Angilrama iz Metza in napisano 
prav za frankovsko publiko, zato – in ker nimamo nobenega podatka o tem, da bi kdorkoli 
naročil zapis Zgodovine Langobardov – ne moremo neposredno aplicirati teh pogledov na 
kasnejša Pavlova dela. 

Prav to, da naj bi Pavel pisal za karolinški dvor v Paviji, naj bi bil po mnenju Rosamond 
McKitterick razlog, da se Zgodovina Langobardov zaključi pri 744 z langobardskim kraljem 
Luitprandom, saj njegovi nasledniki med 744 in 774 (Aistulf, Rathis in Deziderij) niso imeli 
ravno najboljših odnosov niti s papeštvom niti s Karolingi. Posledično naj bi Pavel skušal 
predstaviti Langobarde na vrhuncu, ko so bili v dobrih odnosih s Franki in zato ni nadaljeval. 
Ona gre potem še dlje in zanimivo poveže tudi Kraljeve frankovske anale in Zgodovino 
Langobardov: Historia Langobardorum konča naracijo 744, medtem ko Annales regni 
Francorum začnejo pripovedovati z letom 741 (s smrtjo Karla Martela). Zgodovina 
Langobardov, ki jo moramo po njenem mnenju brati v okviru prokarolinške historiografije, ki 
je nastala v 8. in 9. stoletju, naj bi torej služila kot neko povezovalno sredstvo frankovske in 
langobardske zgodovine.42 

Kakorkoli že, to je zgolj eden izmed pogledov, ki jih je stroka formulirala v zadnjih 
desetletjih in je vsekakor zanimiv, pa čeprav se zdi na nekaterih mestih malo vprašljiv. 
                                                 
38 Circa haec tempora Carolus princeps Francorum Pipinum suum filium ad Luitprandem direxit, ut eius iuxta 
morem capillum susciperet. Qui eius caesariem incidens, ei pater effectus est multisque eum ditatum regiis 
muneribus genitori remisit, Paulus Diaconus, Historia Langobardorum, VI.53, 237. prev. 
Bradač/Grafenauer/Gantar; Pavel Diakon, Zgodovina Langobardov, 279. 
39 Za semantiko naziva princeps gl. Mediae Latinitatis Lexicon Minus, 849. V istem stilu je v frankovskih virih 
predstavljen tudi Pipin, Karlov sin in frankovski kralj od 751 (Pippinus princeps), Annales Mettenses Priores, s. 
a. 751, 42. Kar zadeva vladarske nazive je zanimiva tudi Pavlova oznaka za bavarske dukse, saj jih je večinoma 
označil kar za kralje (reges), denimo Garibalda, prvega poimensko znanega vojvodo Bavarcev iz 6. stoletja 
(Garibaldi Baioariorum regis, Paulus Diaconus, Historia Langobardorum, III.10, 118), čeprav jih vsi ostali, 
nelangobardski viri označujejo za dukse (duces). Interesantno je sicer, da je Pavel za bavarske dukse uporabil – 
podobno kot za Karla Martela – tudi naziv principes (principi Baioariorum, Paulus Diaconus, Historia 
Langobardorum, IV.37, 164). Več o tem Jahn, Ducatus Baiuvariorum: Das Bairische Herzogtum der Agilolfinger, 
11; za popis oznak Bavarcev pri Pavlu Diakonu gl. Krutzler, »Die Wahrnehmung der nichtfränkischen Völker in 
der merowingerzeitlichen Historiographie,« 533 (op. 224). 
40 McKitterick, History and Memory, 73, s popisom literature. 
41 Paulus Diaconus, Liber de episcopis Mettensibus, 265; več o viru Goffart, »Paul the Deacon's ‘Gesta 
Episcoporum Mettensium’ and the Early Design of Charlemagne's Succession,« 59–93. 
42 McKitterick, History and Memory, 74–77; o karolinški historiografiji gl. tudi ista, »Political ideology in 
Carolingian historiography,« 162–174. 
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Zgodovina Langobardov res odraža neko frankovsko afiniteto, ki vzbuja številna vprašanja, 
vendar še vedno ne vemo, zakaj – če sploh namerno – se delo konča s smrtjo Luitpranda. Je pa 
kljub temu zanimivo, da Pavel, ki je bil ponosen na svoje langobardsko poreklo43 in je celo 
služil trem zaporednim langobardskim kraljem, nikjer v svojem delu zares ne pokaže neke 
izrazite Langobardom naklonjene percepcije. Še bolj bralca zmede anekdota v V. knjigi, ko 
opisuje prizadevanja bizantinskega cesarja Konstansa II. (641–668). Namreč ker je ta želel 
pridobiti Italijo nazaj iz langobardskega prijema, se je odpravil k nekemu puščavniku in ga 
vprašal, če bo lahko premagal Langobarde. Ta mu je odgovoril, da langobardskega ljudstva ne 
more nihče premagati, saj je pod zaščito Janeza Krstnika. Puščavnik, kot mu je besede v usta 
položil Pavel, je potem dejal: »Prišel pa bo čas, ko bodo ljudje to svetišče [Janeza Krstnika] 
prezirali; tedaj bo to ljudstvo [Langobardov] propadlo«. Kar je zanimivo, Pavel potem doda, 
»da se je to izpolnilo, smo izkusili […]«, saj so to svetišče »pred propadom Langobardov« 
upravljali pohlepni ljudje.44 S tem je Pavel namreč »pokopal« langobardsko ljudstvo in sam 
obstoj le-tega, kar pa lahko le dvomimo, da je zares verjel, čeprav je bil, kot kaže, mnenja, da 
ljudstvo, ki izgubi kralja, propade.45 

Kljub temu da Pavel nikjer ne pokaže neke Frankom podobne afinitete za Langobarde, 
pa vendar ima nekatere dele, ki so bili pomembni za langobardsko identificirane posameznike. 
Tukaj gre predvsem izpostaviti opis langobardskega izvora in migracije, kjer se je skliceval na 
t. i. Origo gentis Langobardorum.46 Kar je zanimivo je, da je Pavel, ki je bil krščanski pisec, 
prepisal (in celo razširil) celotno »barbarsko« anekdoto o tem, kako so Langobardi dobili svoje 
ime, brez da bi jo spreminjal, kot je bilo značilno za takratne krščanske pisce. Čeprav je že takoj 
pred zgodbo navedel, da je ta zgolj ridicula fabula, pa to le služi kot en izraz, da je ta – če že 
ne njemu –  nekomu nekaj pomenila, če ne je najbrž ne bi navedel v prvotni obliki.47 Se pa ta 
krščanska (revizionistična) interpretacija preteklosti in dogodkov pokaže pri opisu 
langobardske migracije v Italijo.48 Pavel v II. knjigi pravi: »Ko je torej kralj Alboin prišel z 
                                                 
43 Da je to nekaj, kar mu pomeni, odraža že način, kako je to predstavil: Exigit vero nunc locus, postposita generali 
historia, pauca etiam privatim de mea, qui haec scribo, genealogia retexere […], Paulus Diaconus, Historia 
Langobardorum, IV.37, 164 (citat), 164–166 (za Pavlov celotni osebni ekskurz); Pavel je bil tudi predan kristjan, 
zato podobno noto pokaže tudi, ko pride do verskih/samostanskih tematik, denimo preden navede hvalnico 
svetemu Benediktu, pravi (v prvi osebi ednine): Ego quoque pro parvitate ingenii mei ad honorem tanti patris 
singula eius miracula per singula distica elegiaco metro hoc modo contexui, Paulus Diaconus, Historia 
Langobardorum, I.26, 74. 
44 Gens Langobardorum superari modo ab aliquo non potest, quia regina quaedam ex alia provincia veniens 
basilicam beati Iohannis baptistae in Langobardorum finibus construxit, et propter hoc ipse beatus Iohannes pro 
Langobardorum gente continue intercedit. Veniet autem tempus quando ipsum oraculum habebitur despectui et 
tunc gens ipsa peribit. Quod nos ita factum esse probavimus, qui ante Langobardorum perditionem [...], Paulus 
Diaconus, Historia Langobardorum, V.6, 186, slo. prev. Bradač, Grafenauer, Gantar; Pavel Diakon, Zgodovina 
Langobardov, 207–209; Heath, The Narrative Worlds, 219; Pohl, »Gens ipsa peribit: Kingdom and identity after 
the end of Lombard Rule,« 69. 
45 Denimo ko pravi: »Gepidsko ljudstvo pa je tako propadlo, da odslej niso več imeli kralja« (Gepidorum vero ita 
genus est deminutum, ut ex illo iam tempore ulta non habuerint regem), Paulus Diaconus, Historia 
Langobardorum, I.27, 81; Pohl, Paul the Deacon, 119 (op. 78). 
46 Verjetno je Origo našel v predgovoru zbirke zakonov, ki jo je sestavil langobardski kralj Rothari (636–652), saj 
nam Pavel omenja ta prologum edicti, quem rex Rothari de Langobardorum legibus conposuit […], ki ga je zgleda 
uporabljal, Paulus Diaconus, Historia Langobardorum, I.21, 68; več o tem in ostalih »barbarskih« zakonih 
nedavno Schumann, »Die leges aus rechtshistorischer Sicht,« 115; za ostale vire, ki jih je Pavel še uporabljal: 
Mommsen, »Die Quellen der Langobardengeschichte des Paulus Diaconus,« 51–103; Waitz, »Zur Frage nach den 
Quellen der Historia Langobardorum,« 415–424; isti, [Proemium], 18–20. 
47 Paulus Diaconus, Historia Langobardorum, I.8, 58; Plassmann, Origo gentis, 204–215.  
48 O langobardskem prihodu v Italijo Wolfram, Das Römerreich und Seine Germanen: Eine Erzählung von 
Herkunft und Ankunft, 391–395; Bratož, Med Italijo in Ilirikom: Slovenski prostor in njegovo sosedstvo v pozni 
antiki, 460–468; tega se dotakne tudi Štih, »O vzhodni meji Italije in o razmerah ter razmerjih ob njej v zgodnjem 
srednjem veku,« 103–123; Migracije na splošno so igrale zelo pomembno legitimacijsko vlogo v 
zgodnjesrednjeveškem imaginariju, gl. Plassmann, »Das Wanderungsmotiv als Gründungsmythos in den 
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vsemi svojimi vojščaki in množico vsakovrstnega ljudstva do skrajne meje Italije, se je vzpel 
na goro, ki se tam dviga, in si ogledal del Italije, kolikor jo je odondod mogel videti«. Pavel je 
tukaj Alboina primerjal s svetopisemskim Mojzesom, ki je gori Nebo gledal Obljubljeno 
deželo,49 Langobarde pa z Izraelci, z izbranim ljudstvom (gens sancta), ki jih zasledimo v Stari 
zavezi, kar je bila v zgodnjem srednjem veku izredno močna simbolna legitimacija in jo lahko 
zasledimo v številnih delih tistega časa.50 Če naš Diakon tega ni seveda od nekje prepisal,51 
imamo tukaj zelo pomemben in Langobardom (simbolično) naklonjen opis. 

Facit 
Kot je bilo tukaj že večkrat omenjeno, je Zgodovina Langobardov izredno dvoumen vir, v 
katerem lahko zasledimo denimo tako frankovske kot (pogojno) langobardske afinitete kot tudi 
krščansko in nekrščansko interpretacijo dogodkov, kar je v naših virih za obdobje redek pojav. 
Pavel Diakon je bil zgleda kompleksna osebnost, k čemur bi lahko prispevala tudi njegova 
biografija: tekom svojega življenja je Pavel, ki je izviral iz Furlanije, služil langobardskim 
kraljem in beneventanskim duksom; bil je izobražen v latinski kulturi, del katere je postala tudi 
langobardska preteklost; prosil je Karla Velikega, da mu osvobodi brata v Franciji; služil je kot 
učenjak nad Langobardi zmagovitim Frankom in pisal dela za njih; navezan je bil na rimsko 
cerkev ter samostansko kulturo Monte Cassina. Če pogledamo dvestoletno langobardsko 
zgodovino, vidimo, da jo je močno zaznamovala konfrontacija med Langobardi in Rimljani, 
med Langobardi in Franki, med osrednjo langobardsko oblastjo ter furlansko vojvodino. Pavel 
je služil prav vsem tem, zato njegovo Zgodovino Langobardov težko umestimo v neko 
enodimenzionalno interpretacijo.52 Čeprav Pavel pokaže nekatere Frankom naklonjene besede, 
ne moremo trdno dokazati zakaj, je pa – če seveda ni tega napisal za Franke, kot je sugerirala 
McKitterick – verjetno kasneje v svojem življenju preusmeril politično identiteto Karlu 
Velikemu, ki je bil vsekakor ena največjih osebnosti zgodnjega srednjega veka. Poleg tega, da 
je Karel izpustil Pavlovega upornega brata Arihisa, je – kot je razvidno iz njune korespondence 
– pokazal tudi neko naklonjenost Pavlu in njegovim delom, kar je slednji zagotovo cenil in 
doživljal kot izredno čast. Ob vsej tej naklonjenosti Karlu (ter posledično Karolingom in 
Frankom) bi Pavel vsekakor lahko vzdrževal tudi ponos nad svojim langobardskim poreklom. 

Kaj je prispevalo k izrednemu uspehu Zgodovine Langobardov? Najbrž potencial, kako 
vse se jo je lahko uporabljalo. Če to delo beremo, lahko tudi opazimo, da je mogoče posamezne 
ekstrakte postaviti v različne kontekste, ki lahko služijo različnim namenom. V tej luči je 
zanimiv »veronski kodeks« oz. Epitome Phillippsiana, ki vsebuje ekscerpte različnih del, med 
drugim tudi Zgodovine Langobardov. Namreč v obdobju 8. in 9. stoletja so karolinški pisci 
zavzeto zbirali in prepisovali razna antična dela in jih združevali v zbirke rokopisov 
(compendium) in ta veronski kodeks je eden izmed teh. Kar je zanimivo za to veronsko zbirko, 
ki je nastala sredi 9. stoletja, je to, da je skoraj celotni del besedila Zgodovine Langobardov, ki 

                                                 
frühmittelalterlichen Origines gentium,« 61–77; ista, Origo gentis; Pohl, »Narratives of Origin and Migration in 
Early Medieval Europe,« 192–221. 
49 Ascendit ergo Moses de campestribus Moab super montem Nebo in verticem Phasga contra Hiericho 
ostenditque ei Dominus omnem terram Galaad usque Dan  et universum Nepthalim terramque Ephraim et 
Manasse et omnem terram usque ad mare Novissimum  et australem partem et latitudinem campi Hiericho civitatis 
Palmarum usque Segor  dixitque Dominus ad eum haec est terra pro qua iuravi Abraham Isaac et Iacob dicens 
semini tuo dabo eam vidisti eam oculis tuis et non transibis ad illam, 5 Mojzes 34, 1–4; Krahwinkeler, Friaul im 
Frühmittelalter, 29; Plassmann, »Das Wanderungsmotiv,« 64 (op. 19). 
50 Gl. denimo Heydemann in Pohl, »The rhetoric of election: 1 Peter 2.9 and the Franks,« 13–31, na primeru 
Frankov. 
51 Za to zgodnje langobardsko obdobje se je Pavel verjetno posluževal izgubljene zgodovine (Historiola) Sekunda 
iz Trenta (umre 612), ki je bila najbrž skop vir analističnega tipa, Pohl, Paulus Diaconus, 378 (op. 15). Sekunda 
Pavel tudi večkrat omeni v Zgodovini Langobardov, za omembe gl. Waitz, [Proemium], 18. 
52 Pohl, Paulus Diaconus, 380. 
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je prvotno vsebovalo langobardske dogodke, izpuščen in jih skoraj ne opisuje.53 Posledično 
izpade, kot da besedilo, ki ga je napisal Pavel Diakon, pripoveduje zgodovino papeštva, 
Frankov in bizantinskih cesarjev, medtem ko je langobardski del povsem odsoten. Ko pride do 
takih izpustov, se kontekst dela lahko povsem spremeni in besedilo lahko služi drugačnim 
ciljem, kot so bili prvotno zamišljeni. Tovrstni izpusti v besedilu povedo ogromno o tistih, ki 
delo prepisujejo in sami percepciji tistega časa.54 Prav ta potencial in raznovrstnost Zgodovine 
Langobardov je tudi razlog, da so nastale številne akademske interpretacije o samem namenu 
pisanja, od katerih nobena zares ne more prevladati, saj so vse dokaj legitimne. 

Nam pa kljub temu to izredno razširjeno delo ne omogoča, da bi razbrali same intence za 
njim, nerešljivo pa ostaja tudi vprašanje, zakaj se Historia Langobardorum konča prav po 
koncu vladavine kralja Luitpranda, saj se zdi, da je delo dokončano. V tem smislu trditev 
Walterja Pohla, da »je bil prostor za kompleksne osebnosti v zgodnjem srednjem veku in zdi 
se, da je bil Pavel Diakon ena izmed teh«,55 še kako drži. 
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Slika 1: Assisi, Biblioteca Comunale S Francesco 585, 180v. Ašiški palimpsest vsebuje fragmente II., V. in VI. 
knjige (tukaj Paulus Diaconus, Historia Langobardorum, II.25, ed. Bethmann/Waitz, 102 sl.) in velja za 

najstarejši fragmentirani prepis Zgodovine Langobardov, ki je datiran v drugo polovico 8. stoletja – torej v isti 
čas, ko je nastal original. Dostopno na: 

http://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?id=oai%3Awww.internetculturale.sbn.it%2FTeca%3A
20%3ANT0000%3APG0213_ms.585&mode=all&teca=MagTeca+-+ICCU. 

http://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?id=oai%3Awww.internetculturale.sbn.it%2FTeca%3A20%3ANT0000%3APG0213_ms.585&mode=all&teca=MagTeca+-+ICCU
http://www.internetculturale.it/jmms/iccuviewer/iccu.jsp?id=oai%3Awww.internetculturale.sbn.it%2FTeca%3A20%3ANT0000%3APG0213_ms.585&mode=all&teca=MagTeca+-+ICCU
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Slika 2: St. Gallen, Stiftsbibliothek, Codex Sangallensis 635, 146r. Takoj za ašiškim drugi najstarejši ohranjen rokopis 
Zgodovine Langobardov (konec 8./začetek 9. stoletja) s provinienco v severni Italiji. Tukaj se začne Pavlov slavni 

osebni ekskurz (Paulus Diaconus, Historia Langobardorum, IV.37, ed. Bethmann/Waitz, 164). Avtor rokopisa se je 
sicer zmotil, saj je to označil kot posebno, 38. poglavje, čeprav je bilo prvotno zamišljeno še kot del 37. Dostopno na: 

https://www.e-codices.unifr.ch/en/csg/0635/146/0/Sequence-628. 
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Alan Wamberger 

Šlem kot predhodnik krone in simbol vladavine v zgodnjesrednjeveški 
Skandinaviji 

Povzetek 
Ta prispevek želi razkriti simbolni pomen šlemov v zgodnjesrednjeveški Skandinaviji tako, da 
analizira čelade v sagah in njihovo povezavo z anglosaško Anglijo. Viri namreč izpričujejo, da 
je bilo tam v tako imenovanem kraljevem redu običajno kronanje s čelado. Prispevek vključuje 
tudi objavljene izsledke o različnih šlemih, najdenih v arheoloških izkopavanjih, na primer v 
angleškem Sutton Hoo in švedskem Vendelu, ter povezave med njimi. Analiza Beowulfa in 
Sturlusonove sage Heimskringla razvozla pomen šlemov v ustnem izročilu. V zaključku ta 
članek z nekaj primeri kovancev razkrije povezavo med krono in šlemom ter tako izpostavi 
njun skupen pomen v zgodnjesrednjeveški skandinavski kulturi. 

Abstract 
This paper aims to clear the symbolic meaning of helmets in the early medieval Scandinavia 
by analysing helmets in sagas with connection to the Anglo-Saxon England where in the so-
called royal ordo the coronation with a helmet was attested. This survey is examining published 
results of various armoured headgears from excavation sites, like Sutton Hoo and Vendel in 
England and Sweden respectively, in order to show their connections. Furthermore, the analysis 
of the Beowulf and Sturluson’s sagas Heimskringla reveals the meaning of helmets in the oral 
tradition. At the end, this survey reveals the connection between crowns and helms with a few 
examples of coins. In doing so, it illuminates their mutual meaning in the early medieval 
Scandinavian culture. 

Ključne besede: šlem, čelada, Skandinavija, zgodnji srednji vek, krona, Anglija 

*** 
Uvod 

V preteklosti čelade oziroma šlemi1 niso imeli le naloge, da ščitijo glavo, temveč so imeli tudi 
simboličen pomen. Prve vojaške čelade, ki so jih našli kot pridatke v grobovih iz bronaste in 
železne dobe, so večinoma pripadale zgornjim družbenim slojem.2 Kljub različnim razpravam 
velja, da so jih v antičnih časih uporabljali za zaščito glave in vratu. Te čelade so bile različnih 
oblik: Asirci in Perzijci, na primer, so pogosto uporabljali usnjene in železne variacije. Antični 
Grki so nosili bronaste šleme, ki so pokrivali celotno glavo, medtem ko so Rimljani razvili več 
različnih vrst čelad, med drugim tudi take, ki so povsem zakrivale obraz. Prve čelade v severni 
in zahodni Evropi so bile narejene iz usnja ter ojačane z bronastimi in železnimi okovi. Ti šlemi 
so se postopoma razvili v popolnoma železne čelade, ki so imele enako obliko kot njihovi 
usnjeni predhodniki.3 A vendar so čelade že od antičnih časov uporabljali tudi za obredne in 
verske namene, kot nakazujejo čelade, najdene v danskem Vikso.4 Do zdaj je bilo opravljenih 
več preiskav; Grancsay, eden od raziskovalcev, je trdil, da so tako imenovano vrsto čelad 
spangenhelm nosili pripadniki elite pri različnih ljudstvih v času selitve narodov med petim in 
šestim stoletjem. Našli so jih namreč v grobovih voditeljev Burgundov, Frankov in Gotov.5 V 

1 Čeprav šlem ni vedno primeren izraz, je v tem članku glede na geslo v SSKJ včasih bolj na mestu kot beseda 
'čelada'. Glej Fran: Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. »Šlém.« 
2 Steuer, »Helm,« 317. 
3 The Editors of Encyclopaedia Britannica, »Helmet.« 
4 Vandkilde, »Bronze Age Voyaging and Cosmologies,« 165. 
5 Grancsay, »A Barbarian Chieftain's Helmet,« 272–274. 
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vzhodni Evropi je Kirpičnikov dokazoval, da naj bi večina čelad, najdenih v današnji Ukrajini, 
Belorusiji in Rusiji, načeloma pripadala bojevnikom na višjih položajih. Poleg tega naj bi bile 
sorodne s skandinavskimi in zahodnoevropskimi različicam, na primer s čelado svetega 
Venceslava, in do neke mere tudi s tipom spangenhelm.6 Odkritja so pokazala, da so tudi 
skandinavski šlemi spadali med tako imenovane grebenaste čelade. Tovrstni tip so našli tudi v 
Angliji in Ukrajini, sklepajo pa, da so take čelade nosili pripadniki zgornjih slojev, celo kralji.7 

Po podatkih iz Britanske enciklopedije so čelade barbarskih plemenskih poglavarjev 
postopoma nadomestile krone. Vir, ki omenja najstarejši obred angleškega kronanja, izpričuje, 
da je bil kralj okronan s čelado namesto s krono.8 Ta vir je zelo pomemben za razumevanje 
kulture in pomena čelad v Skandinaviji, saj grebenast tip povezuje Anglijo in Skandinavijo. 
Dokaz o kronanju s čelado, ki je potrjeno v tako imenovanem kraljevem redu (royal ordo),9 
poda možnost, da so bili šlemi v anglosaški Angliji simbol vladarja ter da bi ta običaj lahko 
izviral iz Skandinavije in torej ne iz anglosaške, krščansko-frankovske ali druge tradicije. 
Arheološka najdišča na Danskem sicer niso izpričala takšne vrste čelad in ladijskih pokopov, 
kar je nenavadno in to preiskavo še bolj zaplete, saj je veljalo, da so te čelade in ladijski pokopi 
del skandinavske tradicije. Današnja Danska, natančneje neki otok z imenom Scandza, naj bi 
bila izvor tako imenovanih germanskih ljudstev in domovina severnogermanske jezikovne 
skupine.10 Še do trinajstega stoletja je bil tako imenovani danski jezik skupen nordijskim 
ljudstvom, čeprav so se po Skandinaviji uporabljala številna narečja, v tako imenovanih 
poganskih in zgodnjekrščanskih časih pa so si delila tudi podobne običaje.11  

Dosedanje raziskave niso podale nobenega jasnega pogleda na simbolni pomen čelad v 
zgodnjesrednjeveški skandinavski družbi, še manj pa o njihovi povezavi s krono. Zato bo ta 
članek odgovoril na vprašanji, ali so čelade simbolizirale vladavino v zgodnjesrednjeveški 
skandinavski kulturi od šestega do enajstega stoletja na enak način kot krone v poznejših 
obdobjih in kako se je to izražalo. Zaradi zapletenosti raziskave bo ta prispevek najprej 
obravnaval povezavo med šlemi z arheoloških najdišč na Švedskem in v Angliji, pri čemer se 
bo pokazala njihova sorodnos. Sledila bo analizira dveh sag, ki povezujeta Skandinavijo in 
Anglijo in v katerih se omenjajo čelade: Beowulf in Heimskringla. Prispevek bo zaključila 
primerjava rezultatov raziskav z literaturo o kovancih, v kateri so prikazani vladarji s krono in 
čelado. 

Skandinavske in anglosaške čelade 
Od petega do osmega stoletja so se po Evropi razširile tri glavne skupine čelad: grebenaste, 
tipa spangenhelm in lamelne.12 Lamelni tip je povezan z Avari in ima vzhodni izvor. Tip 
spangenhelm je bil večinoma prisoten v Srednji Evropi, tudi kot grobni pridatek. V Zahodni 
Evropi naj bi ta tip izdelovali Ostrogoti, četudi so to čelado uporabljala različna ljudstva, kot 
so Goti, Gepidi, Burgundi, Alemani, Franki, Turingi, Langobardi ipd.13 Od doslej omenjenih 
tipov čelad je najpomembnejši grebenasti. To vrsto čelad so odkrili na današnjem Švedskem, 
Norveškem, Danskem, v Združenem kraljestvu (Anglija) in v Ukrajini (Kijev). Po poročanju 
Tweddleja je niso našli nikjer drugje.14 Zemljevid najdenih čelad, ki ga je izdelal Steuer, sicer 
prikazuje tudi najdišče na Nizozemskem15, nedavna študija pa je pokazala, da ima delček, ki 
                                                 
6 Kirpichnikov, Drevnerusskoe Oruzhie III, 18–28. 
7 Steuer, »Helm,« 329, 332–333. 
8 The Editors of Encyclopaedia Britannica, »Crown.« 
9 Nielson, Politics and Rituals, 356–357. 
10 Woolf, »Sutton Hoo and Sweden Revisited,« 10–11; Jordanes, »De origine actibusque getarum,« III. 16–24, 
IV. 25. 
11 Bagge, »The Transformation of Europe,« 134–135. 
12 Steuer, »Helm,« 329. 
13 Tweddle, The Anglian Helmet, 244–248. 
14 Tweddle, The Anglian Helmet, 244–248. 
15 Steuer, »Helm,« 329. 
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so ga našli v Hallumu (Nizozemska) povezavo s šlemi s Švedske, zlasti s tistimi, ki so jih našli 
v Vendelu.16 Kakor koli že, večina primerkov tega tipa je bila izkopana v Angliji in na 
Švedskem. 

Čelade, ki so dobile ime po najdiščih Vendel in Valsgärde, so našli pretežno v 
Upplandu, nekatere od njih, zlasti tiste iz Vendela, pa naj bi bile po Lindqvistovih besedah 
ponovno kovane iz delov starejših čelad.17 Na arheološkem najdišču v Vendelu številka 
dvanajst in štirinajst ter na najdišču Valsgärde številka osem so izkopali čelade, ki segajo v 
prvo polovico sedmega stoletja. Šlem z najdišča Valsgärde številka sedem izvira iz druge 
polovice sedmega stoletja, čelado z najdišča Vendel številka ena pa datirajo v osmo stoletje. 
Vsi šlemi z arheoloških najdišč Vendel in Valsgärde imajo vgravirane podobe. Tisti z najdišča 
Valsgärde številka sedem in osem nosijo motiv jahača z osebo, ki vodi konja, na konjevem 
hrbtu pa je bitje, ki predstavlja boga, z rogato čelado. Nadalje je na tej podobi oseba, ki 
predstavlja sovražnika in leži pod konjem ter potiska svoj meč v konjski trebuh. Poleg tega je 
na čeladi iz groba v Valsgärde številka sedem še nekaj upodobitev. Ena predstavlja skupino 
bojevnikov, drugi dva povezana bojevnika z rogatimi čeladami, tretja podoba pa prikazuje boj 
z medvedom. Šlem z najdišča Vendel številka ena ima podobo nordijskega božanstva z vrano, 
sklepajo, da gre za Odina. Čelada z najdišča Vendel dvanajst ima dve podobi, ena prikazuje 
žival v gibanju, druga pa boj med dvema bojevnikoma. To upodobitev najdemo tudi na čeladi 
z arheološkega najdišča Vendel številka štirinajst, ta pa tudi deli en motiv s čelado z najdišča 
Valsgärde številka sedem. To je motiv skupine bojevnikov.18 

V zgornjem odstavku so predstavljeni najbolje raziskani in najboljši primeri tega tipa 
čelad z več kot 34 najdišč v Skandinaviji.19 Drugo največje izkopno območje grebenastih 
šlemov spada v obdobje anglosaške Anglije. Ena najbolj znanih angleških čelad iz tistega časa, 
ki so jo našli na najdišču Sutton Hoo, po besedah Bruce-Mitforda sploh ni anglosaški šlem, 
temveč švedski.20 V enem tamkajšnjih grobišč so našli tudi ladjo, kar je vnelo razprave o 
njenem izvoru, saj je bilo to za takratno Anglijo nenavadno in zelo redko. Predvidevajo, da je 
moralo priti do povezave s skandinavsko kulturo –nekateri raziskovalci so zagovarjali teorijo, 
da je bila kraljeva dinastija Vzhodne Anglije morda švedskega izvora. Tako so Sutton Hoo 
pogosto povezovali s sago o Beowulfu.21 Po eni strani Woolf v tem pokopu vidi le dve 
podobnosti z zgoraj omenjenimi švedskimi grobovi: ena je vojaška oprema, druga pa je 
uporaba ladje kot groba (truge). Ta je v tem obdobju veliko večja od katere koli pokopne ladje 
v Skandinaviji.22 Pa vendar Evans po drugi strani trdi, da ima šlem s Sutton Hoo svoje korenine 
v rimski paradni čeladi iz poznega rimskega cesarstva, četudi je razvidna njegova sorodnost s 
skupino čelad, najdenih na grobiščih v Vendelu in Valsgärdu. Evans tudi trdi, da je čelada glede 
na konstrukcijo bolj angleška kot švedska, medtem ko površinske dekoracije jasno kažejo 
povezavo s švedskimi šlemi.23 Po Steuerjevih besedah je bil šlem s Sutton Hoo izdelan v prvi 
polovici sedmega stoletja in ima graviran motiv jezdeca brez čelade. Na isti podobi je podoba 
boga jezdeca na konjski zadnjici , ki ima kopje v rokah, pod konjem pa je sovražnik, ki konja 
zabada v prsi.24 Ta podoba brez dvoma kaže na povezavo z omenjenima čeladama z najdišč 
Valsgärde številka sedem in osem. A vendar je pokopna ladja iz Sutton Hoo veliko 

                                                 
16 Johan Nicolay in sod., »Een Vendelhelm uit Hallum,« 59–68. 
17 Lindqvist, »Vendeljälmarna I ny rekonstruktion,« 1–24. 
18 Steuer, »Helm,« 332–333. 
19 Tweddle, The Anglian Helmet, 247. 
20 Bruce-Mitford, »The Sutton Hoo Helmet,« 120. 
21 The Editors of Encyclopaedia Britannica, »Sutton Hoo.« 
22 Woolf, »Sutton Hoo and Sweden Revisited,« 6. 
23 Evans, The Sutton Hoo Ship Burial, 49. 
24 Steuer, »Helm,« 332–333. 
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kakovostnejša kot ladje s švedskih grobišč, pa tudi sama čelada je veliko vrednejša od vseh 
tistih, ki so jih našli na Švedskem.25 

Kljub temu čelada s Sutton Hoo ni edina iz anglosaške Anglije, ki svoj izvor deli s 
skandinavskimi. Poleg čelade Sutton Hoo  je mogoče rekonstruirati in potrditi podobnost s 
skandinavskimi šlemi tudi pri tako imenovani čeladi Coppergate in čeladi z najdišča Benty 
Grange. Po Tweddlovih besedah naj bi anglosaški šlemi kazali veliko več podobnosti s 
švedskimi, kot predvidevajo, razlike v konstrukciji pa bi lahko bile le regionalni izum. A ker 
je bilo rekonstruiranih premalo anglosaških čelad, tega sklepa ni mogoče niti potrditi niti 
zavreči.26 Čelado z najdišča Benty Grange so našli v pokrajini Derbyshire in jo umeščajo v 
sredino sedmega stoletja. Ta šlem je okrašen s tako imenovanim poganskim merjascem na 
temenu in s krščanskim križem na zaščiti za nos. Nekateri predvidevajo, da bi lahko to 
simboliziralo prehod od starih prepričanj k novim.27 V nasprotju s čelado z Benty Granga so 
med izkopavanjem v Yorku nepričakovano našli čelado Coppergate. Ta velja za najmlajši 
primerek grebenastega šlema in jo umeščajo na konec osmega stoletja. Na tej čeladi je 
krščanski napis v latinskem jeziku: »IN NOMINE DNI NOSTRI IHU SCS SPS DI ET 
OMNIBUS DECEMUS AMEN OSHERE XPI.«28 To gravuro lahko prevedemo kot: »V imenu 
našega gospoda Jezusa Kristusa, Svetega duha in Boga (-ov) in vsem rečemo amen, Oshere.« 
Ta poved je dvakrat križno izpisana na temenu čelade in lahko nakazuje, da je lastnik iskal 
božje zavetje.29 Zelo podobno je ta stavek prevedel Tweddle: »V imenu našega Gospoda Jezusa 
Kristusa, Svetega duha (in) Boga; in tistim, (ali z vsem) ki jim rečemo amen, Oshere.« Poudaril 
je, da se pri interpretaciji besedila odpira nekaj vprašanj.30 Poleg tega ima čelada Coppergate 
tudi živalsko dekoracijo na nosni zaščiti in okoli oči, kar kaže na sorodnost s čeladama z najdišč 
Sutton Hoo in Benty Grange, pa tudi s skandinavskimi čeladami z najdišč ena (Vendel) in 
sedem (Valsgärde).31 

Povezava med čeladami s Švedske in iz Anglije je prepričljiva, zato bi lahko sklepali, 
da grebenasti tip čelade izvira iz Skandinavije in je od tod prišel v Anglijo, a vendar bi lahko 
bilo tudi obratno, če upoštevamo, da so nedavne raziskave prikazale možnost, da bi lahko 
tradicija ladijskega pokopa prišla iz vzhodne Anglije prek zahodne Norveške v druge dele 
Skandinavije.32  

Beowulf in Heimskringla 
Saga o Beowulfu naj bi nastala med sedmim in desetim stoletjem, medtem ko je rokopis, 
napisan v anglosaškem jeziku, datiran v konec desetega stoletja. Četudi je bila saga napisana v 
Angliji, pa se sama zgodba odvija v Skandinaviji in je delno zgodovinska, četudi čas dogajanja 
ni določen.33 Ko je večina Anglosasov okoli leta 700 sprejela krščanstvo, so stem sprejeli tudi 
latinsko pisavo, kar jim je dalo možnost zapisati poezijo, ki se je prej stoletja ohranjala v ustnem 
izročilu.34 Zato je možno sklepati, da so ti spomini oziroma sage prišle v Anglijo s selitvijo 
Anglov in Jutov iz njihove prejšnje domovine, ki je ležala v južni Skandinaviji oziroma na 
ozemlju sedanje Danske in severnonemške zvezne dežele Schleswig-Holstein.35 Kasnejše 
povezave s sedanjim danskim območjem in migracije bi lahko te sage ohranjale še naprej. 
Konec koncev leži Sutton Hoo v nekdanjem Kraljestvu vzhodne Anglije in študije so pokazale, 
                                                 
25 Lindqvist, »Vendeljälmarna I ny rekonstruktion,« 20. 
26 Tweddle, The Anglian Helmet, 251–252. 
27 Museums Sheffield, »Helmet from Benty Grange Barrow.« 
28 Steuer, »Helm,« 332–333. 
29 Steuer, »Helm,« 332–333. 
30 Tweddle, The Anglian Helmet, 174–175. 
31 Tweddle, The Anglian Helmet, 177. 
32 Bonde in Stylegar, »Between Sutton Hoo and Oseberg,« 19–33. 
33 Beowulf, A New Verse Translation, ix–x. 
34 Beowulf, A Verse Translation, xv. 
35 The Editors of Encyclopaedia Britannica, »Angle.« 
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da so že pred tako imenovano vikinško dobo obstajale povezave med Vzhodno Anglijo in 
njenimi čezmorskimi sosedi, kot so Franki in Danci.36  

Heimskringla je korpus sag, ki jih je v prvi polovici trinajstega stoletja zapisal Snorri 
Sturluson v staronordijskem jeziku. Te sage so biografske zbirke, sestavljene iz zaporedja 
šestnajstih zgodb o življenju norveških kraljev. V prevodu so pogosto razdeljene na tri sklope 
in zajemajo zgodovino Norveške od začetka do dvanajstega stoletja.37 Kraljeve sage 
(Heimskringla) in Beowulf imajo glede na svoj literarni pomen na Islandiji oziroma v Angliji 
poseben položaj, čeprav se vsebina v obeh delih ne dotika teh ozemelj. Pa vendar smo obe deli 
izbrali zaradi pogoste omembe čelad oziroma šlemov. Prav tako se vsebina odvija v času in 
prostoru, ki ju lahko imamo za jedro ali glavno območje skandinavske kulture. V angleškem 
prevodu Beowulfa se beseda »čelada« pojavi 33-krat, ponekod se pojavlja celo sama, brez 
omemb drugega orožja ali opreme.38 V angleški različici Heimskringle je mogoče besedo 
zaznati 68-krat,39 in to brez štetja besed, ki bi nakazovale na pomen šlema kot »Alovega 
merjasca« (boar-of-Áli's)40. Analiza vseh stavkov, v katerih so omenjene čelade, bi prekoračila 
omejitve tega članka, zato bodo navedeni le izbrani stavki, ki očitno dokazujejo, da je bila 
čelada simbol višjih slojev in vladarjev. 

Ko je Beowulf prišel k Dancem in se predstavil, zgodba ta dogodek opisuje tako: 
»Wlanc Wedera leod, word æfter spræc, heard under helm.«41 Heaney je ta stavek prevedel v 
moderno angleščino (in tukaj je preveden iz angleščine v slovenščino): »Vodja Geatov, odločen 
v svoji čeladi, je odgovoril.«42 Del »heard under helm« je moč razumeti v smislu, da je Beowulf 
s čelado predstavljal svoj družbeni status. Na to kaže zgodba tudi v nadaljevanju, saj opiše 
Beowulfa kot priznanega bojevnika, ki je znan po svoji modrosti.43 Tudi pri srečanju z danskim 
kraljem se je Beowulfu dovoljeno približati kralju in spregovoriti v čeladi in oklepu.44 
Naslednje besedilo se v sagi pojavi dvakrat: »Hroðgar maþelode, helm Scyldinga.«45 Ta poved 
je pomembna za razumevanje šlema v tedanji kulturi. V tem stavku namreč Hrothgar, kralj 
Dancev, govori kot čelada Ščitnikov=Scyldingov (Dancev). Ta beseda bi lahko pomenila, da je 
čelada pomenila kralja in s tem kraljestvo. To pa bi lahko pomenilo, da je bila čelada simbol 
njegovega vladarstva in je predstavljala kraljestvo. Če to primerjamo s poznejšim 
pojmovanjem, po katerem je krona  sinonim za kraljestvo in kralja,46 bi lahko to pomenilo, da 
je imela čelada v omenjenem stavku isti pomen. Naslednje besedilo sicer nakazuje, da so čelade 
nosili tudi tisti, ki so predstavljali tako imenovane plemenite ljudi: »Gegrette ða gumena 
gehwylcne, hwate helmberend hindeman siðe, swæse gesiðas.« (»Potem poslednjič nagovoril 
vsakega spremljevalca, tiste borce s čeladami, odločni in visokorojeni.«) 47  

Čelade s podobami merjasca so omenjene v drugem delu sage o Beowulfu pri pogrebih, 
kar bi lahko nakazovalo povezavo z Bentyjem Grangeem. Besedno zvezo »eofer irenheard« je 
Heaney prevedel kot »čelade v obliki merjasca« (»boar-shaped helmets«).48 Owen-Crocker je 

                                                 
36 Woolf, »Sutton Hoo and Sweden Revisited,« 12. 
37 Sturluson, Heimskringla. Volume I., vii. 
38 Beowulf, A New Verse Translation, 1–213. 
39 Sturluson, Heimskringla. Volume I., 1–233; Sturluson, Heimskringla. Volume II., 1–311; Sturluson, 
Heimskringla. Volume III., 1–261. 
40 Glej opombo 260 in Sturluson, Heimskringla. Volume I., 113. 
41 Beowulf, A New Verse Translation, 340. 
42 Beowulf, A New Verse Translation, 340. 
43 Beowulf, A New Verse Translation, 340–350. 
44 Beowulf, A New Verse Translation, 390–400. 
45 Beowulf, A New Verse Translation, 450, 1320. 
46 Kantorowicz, The King's Two Bodies, 346. 
47 Beowulf, A New Verse Translation, 2510. 
48 Beowulf, A New Verse Translation, 1110. 
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te besede razumel kot: »merjasec, trd kot železo« (»the boar, hard as iron«).49 Owen-Crocker 
je prevajal dobesedno, medtem ko si lahko Heaneyjev prevod razlagamo kot misel sodobnega 
pisca. Stavek, ki je tudi povezan s pogrebom in nakazuje povezavo s šlemom s Sutton Hoo, je 
ta: »Sceal se hearda helm hyrsted goldefætum befeallen; feormynd swefað, þa ðe beadogriman 
bywan sceoldon.«50  

Ta odlomek je Heaney prevedel z naslednjimi besedami: »Trda čelada, pritrjena z 
zlatom, bo izgubila svoje obroče; in loščilec čelad, ki bi moral zloščiti kovino vojne maske, 
spi.« (»The hard helmet, hasped with gold, will be stripped of its hoops; and the helmet-shiner, 
who should polish the metal of the war-mask sleeps.«)51Če imajo zgoraj omenjeni stavki 
kakršno koli povezavo bodisi s čelado z Benty Granga bodisi s tisto s Sutton Hoo, je to sicer 
mogoče predvidevati, a je to vendar samo predvidevanje. A navsezadnje lahko glede na primere 
iz Beowulfa sklepamo, da so imele čelade podoben pomen kot krone; bile so simbol bodisi 
vladajočega razreda bodisi vladarja. Predstavljale so osebni prestiž in jih lahko razumemo celo 
kot sinonim za kraljestvo. Še več – morda obstaja celo povezava med pogrebnimi šlemi in tako 
imenovanimi pogrebnimi kronami.52 

Heimskringla je bila napisana nekaj stoletij za Beowulfom in tako najverjetneje vsebuje 
večji vpliv pisateljevega sodobnega krščanskega sveta (Sturluson) v primeru, da so čelade 
imele v predkrščanski skandinavski kulturi pomen krone. V tridesetem poglavju dela Saga 
Hákonar góða lahko razberemo, da je kralj Hákon stal na bojišču z »árhjalmi« in ko je odložil 
svoj oklep, je »stóð und gollhjalmi«.53 Brez dvoma je njegova zlata čelada imela določen 
pomen, saj so kralja v tej zgodbi na bojišču prepoznali zaradi njegovega šlema: »Lýsti ok af 
hjálminum, er sólin skein á.« (»Svetloba je odsevala od njegove čelade, ko je sonce zasijalo 
nanjo.«) In to je bil tudi razlog, metaforičen ali resničen, da je eden od njegovih sovražnikov 
dal kapuco čez kraljevo čelado, da bi ga skril.54 Ta zgodba kaže, da je bila čelada pomemben 
voditeljski simbol, kar potrjuje tudi nadaljevanje, v katerem kralj Hákon ubije sovražnika tako, 
da njegovo glavo in čelado razkolje na dva dela: »En konungr tók sverðit Kvernbit tveim 
hǫndum ok hjó til Eyvindar ofan i hjálminn, klauf hjálminn ok hǫfuðit alt i herðar niðr.« (Kralj 
je vzel svoj meč Kvernbítr v obe roke in udaril po Eyvindrju navzdol po njegovi čeladi, tako 
da je razcepil čelado in njegovo glavo do ramen.)55 Hákonovo dejanje je povzročilo preplah 
med sovražniki in kralj je napredoval, dokler končno ni dobil bitke, čeprav ga je ranila 
puščica.56 Iz raziskav vemo, da obstajajo primeri, ko je vodja vojske padel in so njegovi vojaki 
dezertirali oziroma zapustili glavno četo na bojišču. Toda skoraj nemogoče je, da bi bila 
avtorjeva namerna omemba čelad brez večjega pomena naključna. Tako obstajajo tudi drugi 
primeri, ki podobno govorijo o kraljih in njihovih čeladah. Eden od teh je zgodba o kralju 
Olafu, ki nosi zlato čelado: »Óláfr konungr stóð í lypting á Orminum, bar hann hátt mjok; hann 
hafði gyltan skjpld ok gullroðinn hjálm.« (Kralj Óláfr je stal na palubi Ormrinna, ki ga je 
dvignila zelo visoko: imel je zlat ščit in pozlačeno čelado.)57 

                                                 
49 Owen-Crocker, The Four Funerals in Beowulf, 46. 
50 Beowulf, A New Verse Translation, 2250. 
51 Beowulf, A New Verse Translation, 2250. 
52 Lippok, »Corona Funebris,« 113–124. 
53 Sturluson, Heimskringla. Nóregs konunga sǫgur, Hákonar saga góða 30; Sturluson, Heimskringla. Volume I., 
Hákonar saga góða 30. 
54 Sturluson, Heimskringla. Nóregs konunga sǫgur, Hákonar saga góða 30–31; Sturluson, Heimskringla. Volume 
I., Hákonar saga góða 30–31. 
55 Sturluson, Heimskringla. Nóregs konunga sǫgur, Hákonar saga góða 31; Sturluson, Heimskringla. Volume I., 
Hákonar saga góða 31. 
56 Sturluson, Heimskringla. Nóregs konunga sǫgur, Hákonar saga góða 31; Sturluson, Heimskringla. Volume I., 
Hákonar saga góða 31. 
57 Sturluson, Heimskringla. Nóregs konunga sǫgur, Óláfs saga tryggvasonar 104; Sturluson, Heimskringla. 
Volume I., Óláfs saga tryggvasonar 104. 
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Odlomek o kralju Knútrju (Knutu Velikem), ki je vladal nad Dansko in Anglijo, govori, da je 
poklical enega od svojih jarlov, ki ga je obiskal s svojo skupino. Ta jarl je bil Eiríkr in ko je on 
poklical lastnike zemljišč na skupščino, so vsi ti prišli v čeladah: »Enn hefk leyfð, þars, lofða, 
lofkenda frák sendu, at hjalm-sǫmum hilmi, hjarls drótna boð jarli.« (Spet so dvignjene 
pohvale, kjer pohvale vredne ljudi jaz slišal sem, vodje dežel/zemlje so poslani vladarju v 
navideznih čeladah na poziv jarla).58 Omenjeni stavek bi lahko razumeli v smislu, da je jarl 
poklical druge nižje plemiče in so se ti pojavili v tistem, kar simbolizira njihov status – v šlemu. 
V isti sagi je kralj Óláfr, danes znan kot Olaf II. ali sveti Olaf, nosil pozlačeno čelado in je bil 
že kristjan glede na svoj ščit s križem, o katerem govori naslednje besedilo: »Óláfr konungr 
var svá búinn, at hann hafði hjálm gyltan á hǫgfði, en hvítan skjǫld ok lagðr á með gulli kross 
inn helgi.« (Kralj Olaf je bil tako opremljen, da je imel na glavi pozlačeno čelado in beli ščit s 
svetim križem, pobarvanim v rdečo barvo.)59 
Prikazani primeri iz Heimskringle kažejo, da so bile čelade pomemben prepoznavni simbol 
skandinavskih zgornjih slojev, a naslednji odlomek si zasluži posebno obravnavo:  

Pá stóð konungr upp ok tók sverð ok festi á linda Sveini; síðan tók hann skjǫjd 
ok festi á ǫxl honum, setti síðan hjálm á hǫfuð honum ok gaf honum jarlsnafn 
ok veizlur slíkar í Danmork, sem þar hafði áðr haft Úlfr jarl, faðir hans. 
(Nato je kralj vstal, vzel svoj meč in ga pritrdil na Sveinov pas. Potem je vzel 
ščit in ga pritrdil na ramo, zatem je položil čelado na njegovo glavo in mu podelil 
naziv jarl ter enake pravice na Danskem, kot jih je imel poprej njegov oče jarl 
Úlfr.)60  

Ta slovesnost, ko je kralj pripel meč na pas svojega moža (Sveinu) in ščit na njegova ramena 
ter mu nato na glavo nadel čelado ter mu podelil naziv Jarl in enake privilegije, kot jih je imel 
pred tem njegov oče,61 dokazuje nekaj, kar bi lahko označili tudi kot fevdalizem, počastitev, 
poklon ali zvestobo. Omenjena zgodba naj bi se zgodila v času Magnusa Olafssona, ki je 
kraljeval v prvi polovici enajstega stoletja, in lahko tako prikazuje izvorno skandinavski obred, 
prevzeti obred ali kombinacijo domačih in tujih elementov. 

Poleg tega Heimskringla vsebuje še nekaj zanimivih podatkov. Ena zgodba govori o 
tem, kako je angleški kralj po imenu Haraldr vprašal Norvežane o človeku, ki je padel s konja  
z njegovo svetlo čelado (fagra hjálm), in ti mu odgovorijo: »Sam kralj.«62 Druga zgodba v isti 
pripovedi govori o kraljevem maršalu, ki se je znašel v situaciji, ko ni imel drugega oblačila 
kot tuniko, čelado in neke vrste meč: »Hafði ekki klæði fleiri en skyrtu eina, en hjálm á hǫfði, 
en nøkvit sverð í hendi.«63 Ta poved bi lahko imela sporočilo, da lahko plemenita oseba izgubi 
vso svoje premoženje in oblačila, a dokler ima svojo čelado, je prepoznavna po svojem 
družbenem statusu. Kljub temu zgodba o Grégóríúsu govori, da čelade ne nosijo samo 
plemeniti. Kajti iz sage je možno razbrati, da je zagotovil vse nujno za svojih devetdeset 
bojevnikov in skrbel zanje bolj kot kateri koli drug deželan oziroma plemič (mann lender). 
Zato je na srečanju nosil pozlačen šlem, vsi njegovi možje pa so bili v čeladah: »Hann gekk 

                                                 
58 Sturluson, Heimskringla. Nóregs konunga sǫgur, Óláfs saga helga 24, 27; Sturluson, Heimskringla. Volume II., 
Óláfs saga Helga 24, 27. 
59 Sturluson, Heimskringla. Nóregs konunga sǫgur, Óláfs saga Helga 213; Sturluson, Heimskringla. Volume II., 
Óláfs saga Helga 213. 
60 Sturluson, Heimskringla. Nóregs konunga sǫgur, Magnúss saga ins góða 23. 
61 Sturluson, Heimskringla. Volume III., Magnúss saga ins góða 23. 
62 Sturluson, Heimskringla. Nóregs konunga sǫgur, Haralds saga sigurðarsonar 90; Sturluson, Heimskringla. 
Volume III., Haralds saga sigurðarsonar 90. 
63 Sturluson, Heimskringla. Nóregs konunga sǫgur, Haralds saga sigurðarsonar 94; Sturluson, Heimskringla. 
Volume III., Haralds saga sigurðarsonar 94. 
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meðhjálm gullroðinn á þingit, ok alt hans lið var hjálmat.«64 Ta stavek bi lahko nakazoval, da 
je bogati vojskovodja lahko prikazal svoj status in moč z vojaško opremo svojih bojevnikov. 
A vendar ne smemo izključiti dejstva, da so Grégóríúsovi privrženci lahko bili njemu podrejeni 
plemiči. 

Krona zamenja čelado 
Dozdajšnji primeri so prikazali, da so bile čelade pomemben prepoznavni simbol pri vladarjih 
in višjem razredu v Skandinaviji ter da jih lahko tako primerjamo s poznejšimi kronami. Tak 
sklep je mogoč, saj so nekatere raziskave že pokazale, da so bile čelade pomemben dejavnik in 
znak tudi v drugih družbah, ne samo v Skandinaviji.65 Bojevniška oprema, h kateri spada tudi 
šlem, je bila v preteklosti bistvenega pomena za bojevnika in pripadnike vladajočega razreda. 
To opremo so uporabljali tako v bitkah kot tudi pri obredih in je kazala na lastnikov status in 
družbeno moč. Sčasoma je v nekaterih primerih to orožje svojega lastnika pospremilo celo v 
posmrtno življenje.66 V tem prispevku je bila prikazana povezava med anglosaškimi in 
skandinavskimi čeladami,  
s pomočjo sag pa smo prikazali tudi njihovo simbolno vlogo v zgodnjesrednjeveški 
skandinavski in anglosaški družbi tako v poganski kot zgodnji krščanski dobi. Ta sklep 
utrjujetašlema z najdišča Benty Grange in Coppergate, pa tudi odlomek iz Heimskringle o 
obredu, ki razkriva fevdalni vpliv na pisatelja s celine, če ta ni del lokalne tradicije. Kljub temu 
je analiza prikazala, da uporaba predkrščanskih simbolov, kot so merjasci ali drugi živalski 
okraski na čeladah, kaže kontinuiteto nekdanjih tradicij med zgornjimi sloji anglosaške 
družbe.67 

Anglosaške šleme so uporabljali za legitimiranje vladarja, kar potrjujejo omembe 
čelade pri kronanju v že omenjenem prvem angleškem redu.68 Numizmatične študije so 
razkrile, da se je dal Athelstan na kovancih  upodobiti s čelado. Narobe bi bilo trditi, da so za 
kronanje uporabljali šlem samo anglosaški kralji. Čelade so bile namreč zelo verjetno kraljevi 
simbol med mnogimi ljudstvi, predvsem germanskimi – preden se v devetem stoletju prvič 
omenja praksa tako imenovanega kronanja s krono iz zahodne Francije.69 Tak primer lahko 
vidimo pri herulskem kralju Rodulfu. Ta je izgubil čelado (eiusque galeam) in svoje življenje 
v boju proti langobardskemu kralju Tatu, ki je njegov šlem vzel kot plen, in od takrat naprej 
Heruli niso več mogli imenovati novega kralja: »Atque iam ex illo tempore ita omnis 
Herolorum virtus concidit, ut ultra super se regem omnimodo non haberent.« (Od takrat naprej 
je ves pogum Herulov tako propadel, da potem nad sabo niso imeli več nobenih kraljev.) 70 
Anglosaški kralj Athelstan je vladal v prvi polovici desetega stoletja in je na svojih kovancih 
vizualno predstavljen s čelado. Na nekaterih kovancih naj bi bil upodobljen celo s krono nad 
čelado.71 To bi lahko pomenilo preobrazbo vladarskega simbola iz čelade v krono. Prav tako 
danski kovanci iz istega časa ne kažejo samo na povezavo med Dansko in Anglijo, ampak tudi 
to, da kralj nosi enkrat čelado in drugič krono, kot na primer kovanci Knuta Velikega.72 Ta je 
v prvi polovici enajstega stoletja vladal nad srednjeveško Anglijo, Dansko in Norveško,73 kar 
bi lahko pomenilo, da so se med njegovo vladavino kovanci s čelado in krono razširili v 

                                                 
64 Sturluson, Heimskringla. Nóregs konunga sǫgur, Saga Inga konungs og bræðra hans 26; Sturluson, 
Heimskringla. Volume III., Haraldssona saga 26. 
65 Steuer, »Helm,« 317–338. 
66 Mödlinger, »Bronze Age metal defensive armour,« 302–309. 
67 Story, Carolingian Connections, 261–272. 
68 Clayton, »The Old English ‘Promissio regis’,« 108. 
69 Nielson, Politics and Rituals, 356–357. 
70 Paulus Diaconus, »Historia Langobardorum.« I. 20. 
71 Blunt, »The Coinage of Athelstan,« 84. 
72 Gissel, »Mønt, mål og vægt i dansk middelalder,« 534–546; Parsons, »The Anglian Coins,« 25–67. 
73 Bagge, »The Transformation of Europe,« 134. 
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Skandinavijo. Na kovancih švedskih srednjeveških vladarjev, kot sta Olaf Skötkonung in 
Anund Jakob iz enajstega stoletja, prav tako vidimo ponazoritev kraljev s čelado in krono.74 
Čeprav so to samo predvidevanja, je moč sklepati, da anglosaški in norveški prebivalci niso 
odpravili niti zamenjali čelade kot vladarskega znaka, potem ko so sprejeli križ in se vključili 
v zahodno krščanstvo.  

Zaključek 
Okrašene in fino kovane čelade v zgodnjesrednjeveški Skandinaviji niso simbolizirale  le 
bogastva lastnika, ampak so predstavljale tudi njegov prestiž in družbeni status, ponekod pa so 
bile vladarski simbol in znak kraljestva, tako da jih lahko razumemo kot predhodnice poznejših 
kron. Čelade so bile pomembne predvsem na obrobju skandinavske kulture med različnimi 
etničnimi skupinami, kot kažejo sage, v katerih kažejo na lastnikovo moč in jih po Woolfovih 
besedah zato le redko najdemo v jedru skandinavske kulture. Zato na Danskem danes skorajda 
ni grobišč s čeladami ali ladjami. Stabilna družba namreč nima potrebe po konkurenčni mrliški 
praksi, je zapisal Woolf (competitive mortuary practice).75 To seveda ne pomeni, da ljudje 
zgodnjesrednjeveške Danske niso uporabljali čelad. Ravno nasprotno, skaldijska saga 
Hákonarmála in omembe stare čelade,76 Beowulf z zgodbami, ki se odvijajo naozemlju 
današnje Danske, in omemba Lindqvistovih rezultatov v uvodu tega prispevka o ponovno 
kovanih čeladah iz Vendela, nam vzbudijo misli, da je v jedru skandinavske kulture veljal 
zakon o dedovanju čelad. Čeprav gre le za domnevo, bi to lahko potrdili pripoved o herulskem 
kralju Rodulfu in arheološka izkopavanja poznovikinške kraljevske rezidence v Jellingu. Tam 
je bila med drugim izkopana velika kamnita ladja.77 Mogoče je domnevati, da so po sprejetju 
krščanstva v jedro skandinavske kulture morali vladarji najverjetneje pokazati svoj prestiž in 
moč proti svojim krščanskim in nekrščanskim tekmecem, kot so to počeli poprej na obrobju 
kulturnega kroga. Zatorej so grebenaste šleme in pokopne ladje našli v Angliji, Ukrajini (Kijev) 
in na Švedskem, torej na obrobju skandinavske kulture.  

Kot vedno obstaja tudi tukaj še veliko odprtih vprašanj, na primer, kako točno se je v 
zgodnjesrednjeveški Skandinaviji zgodila zamenjava tradicije čelad za krono in kako so čelade 
izgubile pomen kot vladarski simbol. Poleg tega obstaja tudi vprašanje o tradiciji čelad in 
njihovem vplivu na embleme. Krone so nemreč še danes prikazane na grbu vseh treh 
skandinavskih kraljestev. Prav tako ostaja nerešeno vprašanje, ali nima grebenasti tip čelade 
svojega izvora prej v Angliji kot v Skandinaviji. Mikroanaliza nordijskih sag bi brez dvoma 
dala jasnejši vpogled v obravnavano problematiko. 
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Eva Žibert 

Profana mestna hiša Benečanka 

Povzetek 
Članek govori o piranski mestni hiši Benečanki in raziskuje (predvsem) njeno zunanjo podobo 
skozi zgodovinske likovne in fotografske upodobitve. Sprva se osredotoča na datiranje stavbe, 
spomenik poskuša pripisati arhitektu in poišče izvor naročnika. Sicer monotoni opis 
zunanjščine obogati z navedbami restavratorskih posegov, ki so vplivali na današnjo podobo 
Benečanke. Sledi ikonografska analiza, pri kateri se postavi vprašanje, ali je vogalni balkon 
zares srednjeveškega nastanka. V slogovni analizi pa potegne nekaj vzporednic z beneškimi 
palačami in profano arhitekturo Kopra, Poreča in Izole. Naloga se zaključi s kratkim orisom 
zgodovinskih okoliščin nastanka Benečanke. 

Abstract 
The article discusses a secular building located in Piran named »Benečanka« and (above all) 
explores its appearance through historical visual and photographic depictions. At first I focus 
on the dating of the building, try to attribute the monument and find the origin of the client 
(buyer). Otherwise, the monotonous description of the exterior is enriched by the statements of 
restoration interventions that influenced the image of “Benečanka” today. The following is an 
iconographic analysis, which raises the question of whether the corner balcony is indeed of 
medieval origin. In stylistic analysis, however, I draw some parallels with Venetian palaces and 
secular architecture from Koper, Poreč and Izola. The seminar concludes with a brief outline of 
the historical circumstances of its creation. 

 
Ključne besede: Piran, profana arhitektura, Benečanka, gotika, vogalni balkon. 

*** 
Datacija, atribucija in naročništvo 

V sledeči proseminarski nalogi bom obravnavala profano mestno hišo, ki jo domačini na kratko 
imenujejo Benečanka. V starejši literaturi jo nekateri italijanski pisci opisujejo pod vzdevkom 
»palazzina«.1 Benečanka se nahaja v obmorskem naselju Piran, ki je v 15. stoletju spadalo pod 
Beneško republiko. Obstaja zgodba o povodu za načrtovanje arhitekture, ki pojasnjuje napisno 
ploščo med monoforama na glavnem pročelju. Inskripcija se glasi »Lasa pur dir,« oz. »Pusti, 
naj govori.« Anekdota govori o bogatemu beneškemu trgovcu, ki naj bi se zagledal v preprosto 
in lepo Pirančanko. Zaradi nevoščljivosti in obrekovanja meščanov se je trgovec odločil, da ji 
bo postavil najlepšo hišo v vsem mestu, zanjo pa je izbral tudi pomembno in dobro vidno mesto 
– gre za prvo vrsto hiš ob glavnem trgu, takrat pristanišču.2 

Atillio Tamaro je Benečanko datiral v prva desetletja 15. stoletja.3 Bernik je datacijo 
pomaknil na sredino 15. stoletja, Markovič pa med leti 1460 in 14704 (sl. 1). Bernik je zaradi 
dekorativnosti in vidnega zgledovanja po beneško-gotski arhitekturi tistega časa predpostavil 
beneškega mojstra, medtem ko jo je Markovič pripisal lokalnim mojstrom, ki povzemajo 
motive koprskih zgradb, vendar ne gre za koprsko delavnico.5 Naročnik prihaja iz družine Del 
Bello ali De Bello, bil je trgovec in pomemben piranski patricij. V ščitu na pročelju sta 
                                                 
1 Caprin, L'Istria nobilissima, 36; Tamaro, Pirano, 46; Antoniazzo in Ferrari, Case gotice veneziane in Istria, 58. 
2 Kovač, »Piran. Ulica IX. korpusa 2. Benečanka,« 94. 
3 Tamaro, Pirano, 46.  
4 Bernik, Organizem slovenskih obmorskih mest: Koper, Izola, Piran, 171; Markovič, »Koprska klesarska 
radionica i donji dio pročelja katedrale u Kopru,« 97. 
5 Markovič, »Koprska klesarska radionica i donji dio pročelja katedrale u Kopru,« 97; Bernik, Organizem 
slovenskih obmorskih mest: Koper, Izola, Piran, 171. 
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ohranjena inicialka B in grb družine6 (sl. 2). Caprin kot možnega naročnika navaja Nicola De 
Bello, čigar ime je zapisano na kapitelu v cerkvi sv. Frančiška v Piranu. Poleg imena je 
izklesana letnica 1430, saj je bil v samostanu pokopan7 (sl. 3). 

Pisni opis 
Benečanka je posvetna stavba, zgrajena iz enega pravokotnega pokončnega volumna. Ima dve 
nadstropji, dve estetsko skoraj enakovredni pročelji in eno manj okrašeno (sl. 1). Glavno 
pročelje z juga gleda na trg, z vzhoda jo obdaja stanovanjska hiša, medtem ko na severni in 
zahodni strani potekata ulici. Z mestnim tkivom se dobro poveže, saj je velika večina hiš v 
mestu majhnih, na gosto pozidanih in ločenih z ozkimi ulicami. Fotografija, ki nam priča o 
prvih restavratorskih delih, je bila objavljena v obsežnem pregledu Caprinove Istrske umetnosti. 
Pritličje je takrat očitno služilo gostinskem lokalu8 (sl. 4). O restavratorskih posegih leta 1935 
poročata Ferrari in Antoniazza.9 Te naj bi vodil tržaški arhitekt F. Forlati, ki se je držal gotskih 
načrtov in ustvaril današnjo podobo pritličja (sl. 5). To je prevotljeno z glavnim vhodom in 
dvema oknoma – vsi trije arhitekturni elementi si sledijo eden za drugim brez stenskih 
presledkov. Pod oknoma je na steno pritrjena kamnita klop.  

Prvo nadstropje je členjeno s triforo, ki se na vrhu zaključuje z dekorativnim šilastim 
lokom (sl. 6). Okenski okvirji so pilastri, oblikovani iz istrskega kamna, z okrašenimi 
košarastimi kapiteli. Na zahodni stranici južne fasade se v prvem nadstropju levo od trifore 
nahaja kotni balkon, ki z eno stranico gleda na zahodno stran. Nosijo ga kamnito oblikovane 
konzole, ki slonijo na levjih glavah. Na balkon se pride skozi dvoje vrat (sl. 7). Dvoje vhodnih 
vrat na balkon se ponovi na obeh pročeljih in je oblikovanih podobno kot trifora v prvem 
nadstropju, s tem da sta vrati očitno večji.  

Drugo nadstropje je členjeno z dvema oknoma, med katerima se v kvadratnem polju 
nahaja reliefni okras. Na njem je upodobljen stoječi lev, nad njim pa je napis, ki se glasi: »Lasa 
pur dir« (sl. 2). Okni drugega nadstropja sta okrašeni z belim okenskim okvirjem, ki spominja 
na stebre in se na vrhu zaključuje z gotskim okrasom. Enrico Nordio leta 1890 skicira 
Benečanko – njena podoba je podobna današnji, vendar z dodanim mansardnim nastavkom10 
(sl. 8). Zahodno pročelje ima v pritličju ob severnem robu še ena vrata, ki imajo svoj odmev v 
oknih v prvem in drugem nadstropju neposredno nad sabo (sl. 9). Ti dve okni sta bolj 
preprostega značaja kakor okna na južnem pročelju. V drugem nadstropju pa se nad kotnim 
balkonom na zahodnem pročelju nahaja še eno okno, ki ima trilistni gotski zaključek (sl. 10). 
Ker se teren dviga, se da s severne strani v prvo nadstropje vstopiti skoraj tako, kot da bi bili v 
pritličju. Vrata imajo dvoje kril, ki sta obrobljeni s kiparsko okrašenim okvirjem. Nad vrati se 
v prvem in drugem nadstropju ponovi v vsakem nadstropju po eno okno, podobno kot na 
zahodnem pročelju. Na fotografiji Mirka Kambiča iz leta 1956 lahko še zadnjikrat vidimo 
Benečanko v njeni prvotni barvi (sl. 11). Pred veliko restavracijo 14. 3. 1957 je beneško hišo 
dokumentiral Marijan Zadnikar (sl. 12), 12. 2. 1959 pa je že fotografirana v rdeči barvi (sl. 13). 
Med obnovo so tudi vzidali portal na zadnji strani hiše. Benečanka je od leta 2016 v 
svetlorožnati barvi (sl. 1).  

Ikonografska in slogovna analiza 
Benečanka je bila zgrajena kot zasebna hiša, njen naročnik pa je bil piranski trgovec iz družine 
Del Bello. Temu primerno ima tržno fasado, ki gleda na današnji Tartinijev trg, in stransko 
fasado, ob kateri poteka ulica IX. korpusa, v času nastanka imenovana Carrara Grande – tedaj 

                                                 
6 Guček, »Koper, Ribiški trg 9, 10 in 11,« 345. 
7 Caprin, L'Istria nobilissima, 38. 
8 Caprin, L'Istria nobilissima, 39. 
9 Antoniazzo in Ferrari, Case gotice veneziane in Istria, 58. 
10 Zavod za kulturno dediščino. 
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glavni dostop do mesta.11 Večino zgradb, ki so obkrožale tedanji mandrač, z izjemo Benečanke, 
so med gradnjo trga prenovili ali prezidali. Vpetost zgradbe lahko približno vidimo na natančni 
skici Pirana arhitekta Pietra Nobila iz leta 1815, na kateri opazimo, da se zgradba popolnoma 
zliva z mestnim tkivom (sl. 14). Mestna veduta Lea von Klenza iz leta 1826 pa Benečanko 
upodablja kot hišo, vpeto med dve stavbi, kar posledično pomeni, da vogalni balkon odpade 
(sl. 15). Vprašanja, ali so gotski balkon podrli zaradi gradnje nove stavbe, ali je slikarja von 
Klenza spomin prevaral in ali je vogalni balkon neogotsko delo iz 19. stoletja, bom pustila 
odprta za naslednjega raziskovalca, ki se bo ukvarjal z Benečanko. Podobno skicira August 
Anton Tischbein: v njegovi krajini se tik pod zvonikom sv. Jurija nahaja gotska profana stavba, 
ni pa jasno, ali je hiša na njeni levi tik ob boku ali se nahaja v ozadju (sl. 16). Podoben problem 
ohranjenosti se pojavi pri notranjščini, saj je bila ta v 60. letih prejšnjega stoletja korenito 
predelana.12 Za slogovni in ikonografski pregled nam ostane torej zunanjščina. Benečanka se 
zgleduje po najprestižnejših gotskih beneških palačah; mednje spadajo Ca d'Oro (1431–34), 
Palazzo Bernardo (sr. 14. st.) in Ca' Conatrini-Fasan (15. st.).13 Toda piranska hiša je mnogo 
skromnejšega značaja. Šilasti loki trifore v prvem nadstropju Benečanke spominjajo tako na 
okna na jugovzhodni strani prvega nadstropja in na kvadriforo v notranjem dvorišču Ca d'Oro 
kot na pritlična okna stavbe Palazzo Bernardo (sl. 17, sl. 18). S Ca' Conatrini-Fasan si deli 
podobno zaključeni lok, košaraste kapitele in zoborez (sl. 19). Podobno krogovičevje najdemo 
tudi nad glavnim vhodom Ca d'Oro, le da se pri Benečanki motiv ne razveja v tako 
monumentalne oblike. Kotni balkoni se pogosto pojavljajo v času gotike v Benetkah. 
Primerjamo lahko kotni balkon na Palazzo Mastelli (1452) in Palazzo Zacco sul Rio di Santa 
Marina (pozni quattrocento), zoborez, ki obkroža balkona na Ca' Conatarini-Fasan, pa prav tako 
spominja na Benečankinega.14  

Po Caprinu naj bi se kotni balkon sicer zgledoval po beneški palači Priuli all'Osmarin 
(14. stoletje).15 V drugem nadstropju Ca' Contarini-Fasan se med šilastima oknoma pojavi še 
eno manjše kvadratno okno, ki spominja na grb na Benečanki. Prav tako so balkoni na Ca d'Oro 
in Ca' Contarini-Fasan podkrepljeni s konzolami, ki so kiparsko oblikovane: pri Conatrini-
Fasan gre za vegetabilne vzorce, pri Ca d'Oro pa za levje glave. Podobni ikonografski motivi 
se ponovijo na Benečanki. Lev se pojavi kot simbol Benetk na konzolah pod balkonom in v 
samem grbu, saj je Piran v 15. stoletju spadal pod Beneško republiko. Lev v okviru beneške 
arhitekture predstavlja pozitiven simbol, največkrat ga razumemo kot simbol moči, poguma, 
plemenitosti in vladarskega dostojanstva. Upodobitve levov so pogoste v istrskih mestih, ker je 
Beneška republika na ta način označila prostor svojega vladanja. Rožaste vzorce na Benčanki 
se da razložiti s slogovno analizo, saj gre za poznogotski slog gotico fiorito.  

Če pogledamo lokalno, najdemo elemente, sorodne tistim pri Benečanki, v Poreču, 
Kopru in Izoli, kjer se na hiši Manzoli (1470) pojavi triglif, ki ni tako kiparsko obložen kot v 
Piranu, imata pa hiši zato podobne monofore, ki se v Izoli ponavljajo v prvem in drugem 
nadstropju, v obravnavanem primeru pa na zahodnem pročelju16 (sl. 20). V Kopru je veliko 
pomembne gotske arhitekture, na primer Pretorska palača (sredina in 2. pol. 15. st. ) in 
Loggia.17 Pretorska palača ima na vzhodni polovici severne fasade kvadriforo, podobno 
Benečankinemu triglifu18 (sl. 21). Podoben vzorec se ponovi tudi na južni strani palače nad 

                                                 
11 Povzeto po: Opis enote nepremične kulturne dediščine, Register kulturne dediščine, Ministrstvo za kulturo. 
12 Hoyer, »Koper (Capodistria), loggia,« 96.  
13 Arslan, Venezia Gotica. L'arhitettura civile, 135, 254. 
14 Arslan, Venezia Gotica. L'arhitettura civile, 127, 145; Schuller, »Le facciate dei palazzi medioevali di Venezia. 
Ricerche su singloi esmpi erchitettonici,« 330–353. 
15 Caprin, L'Istria nobilissima, 38.  
16 Guček, »Koper, Ribiški trg 9, 10 in 11,« 92.  
17 Hoyer, »Koper (Capodistria), loggia,« 383. 
18 Markovič, »Koprska klesarska radionica i donji dio pročelja katedrale u Kopru,« 97. 
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podhodom19 (sl. 22). Tako južna fasada koprske palače kot fasada prvega nadstropja Palazzo 
Contarini-Fasan imata triglifna okna višja v primerjavi z Benečanko. Loggio sta zasnovala 
arhitekta Niccolo da Pirano in Tomaso da Venezia leta 1464.20 Na zahodni strani jo prevotljuje 
trilistna bifora, ki je prav tako primerljiva z benečankino.21 Bifora na Loggii je bila vanjo leta 
1900 vzidana iz razpadajoče hiše Sabinijev22 (sl. 23). Koprski Ribiški trg krasi kompleks treh 
stanovanjskih hiš, zgrajenih v zgodnji gotiki 14. stoletja.23 Vogalna stavba ima, podobno kot 
Benečanka, vogalno okno, kar je redkost že za beneško arhitekturo, za naš prostor pa je to sploh 
posebnost. (sl. 24) Podobno vogalno okno, vendar bolj plastično razgibano ter podvojeno kar v 
dveh nadstropjih, najdemo tudi v Poreču, Francesco Semi ga poimenuje »angolo veneziano«24 
(sl. 25). V Poreču stoji t. i. fondaco (15. stoletje), pri katerem je primerjava triglifa z Benečanko 
tudi upravičena.25 (sl. 26)  

Umestitev v prostor in čas 
Treba je še povedati, da je Benečanka skozi stoletja menjala mnogo lastnikov. Prav tako je 
možno, da se je velikost parcele iz leta v leto spreminjala, vendar prvotni tlorisni načrti žal niso 
ohranjeni. Najstarejši tlorisni zapis najdemo v franciscejskem katastru iz leta 1820, iz njega pa 
je razvidno, da je velikost parcele enaka današnji. Danes gleda hiša na trg, a temu ni bilo vedno 
tako. Do leta 1894 je bilo namreč na mestu današnjega trga pristanišče.26  

To je bilo zaradi higienskih razlogov (epidemija kolere) tlakovano in spremenjeno v 
Tartinijev trg. Prvotno postavitev stavb okrog mandrača je možno delno videti na varianti slike 
iz Doževe palače, na kateri levo polovico prekriva veduta srednjeveškega Pirana – datacija 
freske se giblje okrog leta 1578 (slika velja za eno izmed prvih upodobitev beneške hiše)27 (sl. 
27). Benečanko lahko od blizu opazujemo na fotografiji iz obdobja med letoma 1878 in 189428 
(glej npr. sl. 28). 

Kar nekaj avtorjev je Benečanko označilo za eno izmed najreprezentativnejših in 
najpomembnejših primerov slovenske profane gotike. Načeloma se z njimi strinjam, 
problematično in vredno raziskave pa se mi zdi vprašanje, koliko je dejansko gotske in koliko 
neogotske arhitekture in kiparskega okrasa. Na tem mestu bi se rada še zahvalila konzervatorki 
Mojci Kovač iz območne enote Piran Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki mi je 
priskrbela veliko slikovnega gradiva za Benečanko in brez katere proseminarska naloga ne bi 
imela takšne oblike, kot jo ima. 

Slikovno gradivo 
Za boljšo predstavo o profani mestni hiši Benečanki v Piranu je v tem članku podan dokaj 
obširen seznam slikovnega gradiva, ki bo omogočil lažjo predstavo o sestavi, izgledu in 
umestitvi stavbe v piranski mestni okoliš, obenem bo pa služil kot medij za lažjo vizualizacijo 
stavbe in njene arhitektonske zasnove. Na nekaterih mestih v besedilu so slike še posebej 
pomembne, saj je iz njih dobro razvidno, na kaj je treba biti pozoren. 

 
 

 
 
                                                 
19 Semi, Capris Iustinopolis Capodistria, 139 
20 Semi, L'arte in Istria, 118. 
21 Semi, Capris Iustinopolis Capodistria, 203. 
22 Hoyer, »Koper (Capodistria), loggia,« 386. 
23 Guček, »Koper, Ribiški trg 9, 10 in 11,« 90. 
24 Semi, L'arte in Istria, 112.  
25 Semi, L'arte in Istria, 114. 
26 Terčon, »Želja mesta po napredku,« 62.  
27 Caprin, L'Istria nobilissima, 129. 
28 Terčon, »Želja mesta po napredku,« 51. 
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Slika 1: Benečanka, 15. stoletje. Piran. 

 
Slika 2: Napis: »Lasa pur dir«, Benečanka, 15. 

stoletje. Piran. 

 

 
Slika 3: Napis »Nicolas de Bello«, Frančiščanski 

samostan, 1430. Piran. 

 
Slika 4: Benečanka, pred 1907. Piran. 
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Slika 5: Benečanka, 1933 –35. 

Piran. 

 
Slika 6: Benečanka, 15. stoletje. 

Piran. 
Slika 7: Benečanka, 15. stoletje. 

Piran. 

 

 
Slika 8: Enrico Nordio, 1890. Piran. 

 
Slika 9: Benečanka, 15. stoletje. Piran. 
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Slika 10: Benečanka, 15. stoletje. 

 
Slika 11: Tartinijev trg, 1956. Piran. 

 

 
Slika 12: Benečanka, 1958. Piran. 

 
Slika 13: Benečanka, 1959. Piran. 
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Slika 14: detajl skice, Pietro Nobile, 1815. 

 
Slika 15: Leo van Klenze, 1826. 

 

 
Slika 16: August Anton Ticshbein, 1842. 

 
Slika 17: Ca'd Oro, 1431 –34. Benetke. 

 
 
 



Eva Žibert 

 
71 

 

 
Slika 18: Palazzo Bernardo a San Paolo, sredina 

14. stoletja. Benetke. 

 
Slika 19: Palazzo Contarini Fasan, 15. stoletje. 

Benetke. 

 
 

 
Slika 20: hiša Manzoli, 1470. Izola. 

 
Slika 21: Severna kvadrifora, Pretorska palača, 

sredina in 2. pol. 15. st. Koper. 
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Slika 22: Južna trifora, Pretorska palača, sredina 

in 2. pol. 15. st. Koper. 
Slika 23: Zahodna bifora, Loggia, 1464. Koper. 

 
 

 
Slika 24: Ribiški trg 9, 10 in 11, 14. stoletje. 

Koper. 

 
Slika 25: angolo veneziano, 

Poreč. 
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Slika 26: Fondaco, 15. 

stoletje. Poreč. 

 
Slika 27: detajl Marija z 
otrokom in piranskimi 
mestnimi očeti, 1578. 

Mestna hiša, Piran. 

 
Slika 28: Mestna veduta Pirana, 

1878 –1894 
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Enej Šuštar 

Odnos Slovencev do prihoda železnice v 19. stoletju 

Izvleček 
Dolgo 19. stoletje je prineslo množico tehnoloških iznajdb in novosti, med katerimi si posebno 
pozornost zaslužita prav železnica in vlak kot novo prevozno sredstvo, ki je poleg avtomobila 
sprožilo radikalno predrugačenje razumevanja prostora in časa. V času od prve polovice 19. 
stoletja, ko so bile položene prve tirnice in pognane prve lokomotive na Avstro-Ogrskem in 
Slovenskem, do začetka 20. stoletja, ko se je uporaba železnice že dodobra integrirala v 
vsakdanje življenje in je učinkovit železniški sistem naposled odigral ključno vlogo v prvi 
svetovni vojni, se je odnos slehernika do železnice spremenil. V prispevku na skušam podlagi 
člankov in potopisnih črtic, objavljenih v kranjskih časnikih, prikazati občutke, pričakovanja in 
skrbi tedanjih prebivalcev Kranjske glede prihoda novega prevoznega sredstva v svoje kraje ter 
ponazoriti, kako se je ta odnos spreminjal tekom 19. stoletja. 

Abstract 
The long 19th century brought us a multitude of technological inventions and innovations. The 
railway and the train as a new means of transport deserve extra attention, as they have, along 
with the invention of the automobile, radically changed the way we perceive time and space. 
From the first half of the 19th century, when the first tracks have been laid and the first 
locomotives were started in Austria-Hungary and the lands which today form the Republic of 
Slovenia, until the beginning of the 20th century, when the use of efficient railway systems was 
fully integrated into everyday life and ultimately played a key role during the First World War, 
the individual’s relation with the railway had changed. In this work I use articles and travel 
stories, published in Carniolan newspapers of that time, to try and show the feelings, 
expectations and worries of contemporary Carniolans, concerning the arrival of a new means 
of transport into their towns and how this relation to the railway changed throughout the 19th 
century. 

 
Ključne besede: železnica, Kranjska, 19. stoletje, časopis, potovanje 

*** 
Uvod 

Stvari, ki tvorijo naš materialni in idejni svet tukaj in zdaj, se nam običajno zdijo tako preproste 
in smiselne, da jim redkokdaj namenimo več kot le bežno pozornost, misleč predvsem na 
njihove sedanje funkcije in izraze. Toda na tak način se nevede odpovedujemo razumevanju 
predmetov in pojavov kot totalnih družbenih dejstev, ki imajo v sebi, poleg mnogih socioloških 
in fizičnih prvin, strnjeno tudi nepredstavljivo dolgo in razvejano zgodovino svoje geneze, 
rojstva in obstoja ter morebiti že zatona. 

Tekom dolgega 19. stoletja so se na socialnem, ekonomskem in znanstvenem področju 
vrstile na videz majhne, a radikalne spremembe in novosti, ki pa so bile tako globoko 
ukoreninjene v dolgotrajne procese, da so pogosto presegle svojo izvorno nišo, posegle na vsa 
področja življenja in posledično trajno vplivale na človeško kolektivno izkušnjo. Med drugimi 
si posebno pozornost zagotovo zaslužita prav železnica in vlak kot novo prevozno sredstvo, ki 
je poleg avtomobila sprožilo radikalno predrugačenje razumevanja prostora in časa v nasprotju 
s predmodernim obdobjem. Kljub temu da je Illyrisches Blatt že na začetku 19. stoletja objavljal 
bogate opise prvih voženj po železnici,1 je bila vožnja z vlakom za povprečnega slovenskega 
bralca časnikov popolnoma nepredstavljiva, podobno kot je bilo konec 20. stoletja (in je v 
                                                 
1 Cvirn in Studen, „Ko vihar dirjajo hlaponi,“ 30. 
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sodobnem času še vedno) težko doumeti izkušnjo potovanja v vesolje. Toda ko so bili preseženi 
prvotni intenzivni občutki in reakcije in ko se je tekom 19. stoletja železniški promet že uspešno 
integriral v tok vsakdanjika, je postalo to, sprva nepredstavljivo potovanje z vlakom nekaj 
povsem običajnega in ne nenavadnega, še posebej med premožnejšim meščanskim 
prebivalstvom. 

Na naslednjih straneh se bom posvetil prav temu prehodu iz novosti v običajno, torej 
vprašanju, kako so sodobni prebivalci Kranjske in delov sosednjih dežel, ki danes spadajo v 
Republiko Slovenijo, razumeli pojav vlaka kot novega prevoznega sredstva, kakšni občutki, upi 
in strahovi so spremljali prihod železnice in kako so se spreminjali tekom 19. stoletja. Pri 
pisanju se bom v veliki meri naslanjal na bogato in obsežno literaturo, ki je bila že napisana na 
temo železnice, med drugim predvsem na dela Andreja Studena. Ker pa je moj glavni namen 
predstaviti razpoloženje ljudi, ki so na notranjeavstrijskem področju uporabljali železnico, bom 
svojo pozornost namenjal tudi člankom in črticam v časnikih, ki so v 19. stoletju izhajali v 
slovenskem jeziku. 

Prihod železnice na Slovensko 
Same železniške proge niso predstavljale novosti, ki bi se pojavila šele v 19. stoletju, saj so bile 
v uporabi že od poznega srednjega veka, vendar nikakor ne na način in v obsegu sistemov 
železniških prog na začetku 20. stoletja. Pred letom 1800 so jih koristili predvsem rudarji za 
lažje premikanje več ton kamnin, pri tem pa so se zanašali bodisi na konjsko vprego bodisi na 
spretno izkoriščanje sile gravitacije. Do ključnega »kopernikanskega obrata« na tem področju 
je prišlo v prvem desetletju 19. stoletja, ko so začeli železniške vagone opremljati z dovolj 
močnimi parnimi stroji – sprva v Veliki Britaniji, kasneje v Franciji in današnji Belgiji, do 
tridesetih let 19. stoletja pa tudi v avstrijski monarhiji.2 

Leta 1837 je namreč po novi avstrijski železniški progi med Floridsdorfom in 
Wagramom, ki jo je s cesarjevim dovoljenjem dal zgraditi Salomon Rothschild, prvič stekla 
parna lokomotiva.3 Že leto pred tem pa je bila javno napovedana gradnja proge Dunaj–Trst, kar 
je spodbudilo sodobne lokalne časnike k bolj pozornemu spremljanju dogajanja v krajih, ki so 
ležali ob načrtovani poti tako pomembnega projekta.4 

In prav od tedaj dalje se začenja najbolj zanimivo poročanje slovenskih časopisov, 
katerih novice razkrivajo okvirna razpoloženja njihovih bralcev ob prihodu železnice v domače 
kraje. Na tem mestu je vredno opomniti, da ni vse, kar je bilo napisanega v časopisih, vesten in 
neposreden odraz čustvenega stanja sodobnikov. Tiskani mediji so bili, prav tako kot so še 
danes, zgolj orodje in posledično bolj ali manj izraziti zagovorniki posameznih interesnih 
skupin, bodisi uradne ideologije na oblasti bodisi konkurenčnih ideologij, v vsakem primeru pa 
se je moral vsak izvod posebej klanjati strogi cenzuri, če je sploh imel ugledati luč sveta.5 Ne 
nazadnje je vredno omeniti tržno logiko, ki so ji bili podvrženi tudi časopisi in zaradi katere je 
njihovo vsebino prežemal senzacionalizem, s katerim so si zagotavljali dovoljšno množino 
bralcev, potrebno za obstoj časopisa.6 Če upoštevamo vse te, včasih težko zaznavne, vendar nič 
manj pomembne sile, ki posredno oblikujejo vsebino časopisov, se lahko posvetimo dejstvu, da 
nam, četudi bolj ali manj cenzurirano, novinarji vendarle poročajo o nekem bolj ali manj realno 
obstoječem dogajanju. Pri tem pa časopisi niso zgolj glasniki javnega razpoloženja in dogajanja, 
temveč so hkrati tudi snovalci ali pa vsaj eden izmed faktorjev, ki vplivajo na to, kako se bodo 
ljudje počutili in kako bodo ravnali po prebiranju novic. Potencial in relevantnost člankov se 
torej še nikakor nista iztekla. 

                                                 
2 Britannica Academic, »Railroad.«  
3 Cvirn in Studen, „Ko vihar dirjajo hlaponi,“ 5. 
4 Cvirn in Studen, „Ko vihar dirjajo hlaponi,“ 8–9. 
5 Selišnik, Prihod žensk na oder slovenske politike, 34–38. 
6 Habermas, Strukturne spremembe javnosti, 186–190. 
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Od oktobra 1844, ko je bila proga Mürzzuschlag–Gradec odprta za javnost,7 so začele 
Bleiweisove Kmetijske in rokodelske novice redno poročati o vseh novostih v povezavi z 
gradnjo in uporabo nove »železne ceste« v slovenskih deželah. Tako lahko izvemo, da je 27. 
aprila 1846 dr. Ghega opravil prvo vožnjo z vlakom od »Marburga« (Maribora) v Celje v slabih 
treh urah.8 Gradnja ljubljanskega kolodvora se je začela že leto kasneje,9 do otvoritvene vožnje 
po progi, ki je povezala Celje z Ljubljano, pa je prišlo 16. septembra 1849. Takrat je naše kraje 
s svojo prisotnostjo počastil nadvojvoda Albreht kot cesarjev namestnik,10 ki je bil v Ljubljani 
deležen veličastnega sprejema, pospremljenega z bobnenjem topov, donenjem zvonov, obilnim 
kosilom, gledališko predstavo in plesom.11 Toda s tem se še ni končalo delo pisanih množic, ki 
so sodelovale pri postavljanju železniških tirov, saj se je v istem hipu začela zahtevna gradnja 
zaključnega dela Južne železnice, ki je junija 1857 končno ugledala Trst.12 Na takratni 
otvoritveni vožnji po železnici od Dunaja do Trsta je bil prisoten sam cesar Franc Jožef, ki je 
simbolično položil zadnji kamen tržaškega kolodvora in s tem odprl progo tudi za javnost.13  

V vseh teh novinarskih poročil, ki so redno opisovala vsak nov korak pri gradnji 
železnice na slovenskih tleh, sta razvidna nekakšno navdušenje in vznemirjenost, ki običajno 
nastopita ob srečanju z nečim popolnoma novim, kar je za Slovenca sredi 19. stoletja, vlak 
zagotovo bil. Gre za zanimiv fenomen, ki je vztrajno prisoten predvsem v začetnem obdobju, 
ko je neka novost že prisotna, vidna in otipljiva, vendar jo je še vedno težko celostno doumeti. 
Gre za verbalne epistemološke ovire, ki se pojavijo ob prvih poskusih konceptualizacije, 
označevanja in poimenovanja nekega novega pojava, kot sta bila vlak in železnica v prvi 
polovici 19. stoletja. Če prelistamo nekaj izvodov Novic iz tega obdobja, bomo opazili raznolike 
izraze, kot so železni slon, »hlapón«, »lukamatija«, »vozovlak« in drugi, s katerimi so sodobni 
pisci skušali označiti vlak. Pri tem so ga pogosto enačili z živalmi in drugimi naravnimi pojavi, 
kar ni preveč nenavadno. Novi pojavi namreč zahtevajo pojasnilo – predstavljajo nekaj 
neznanega, nekaj, kar moramo šele spoznati, pri čemer si, če nimamo druge možnosti, 
pomagamo z nam že razumljivimi izrazi. Nov pojav tako opisujemo z lastnostmi stvari in 
pojavov, ki jih že razumemo, in s tem nekaj neznanega spremenimo v nekaj znanega, nekaj 
nenavadnega v nekaj običajnega, nekaj popolnoma nedoumljivega v razumljivo. Enačenje 
lokomotive z viharjem, železno kačo,14 drvečo podivjano vojsko ter pošastnim15 in »šembrano 
živim konjem«16 je pomagalo bralcem Novic, da so si čim bolj živo in pristno predstavljali 
vožnjo z vlakom, četudi se niso še nikdar peljali z njim. 

Toda s tem še niso bile rešene vse neznanke v zvezi s pojavom vlaka kot novega 
prevoznega sredstva. Gradnjo Južne železnice so od njene napovedi dalje vseskozi spremljali 
tudi najrazličnejši upi, strahovi in pričakovanja. V Trstu, drugim najpomembnejšim 
pristaniščem v Sredozemlju, ki so ga zdaj povezali z avstrijsko prestolnico, so si od nove 
železniške proge obetali velike gospodarske koristi, saj naj bi nova povezava z zaledjem 
povečala blagovni promet ter s tem vabila podjetnike in trgovce z vseh koncev monarhije. Do 
obljubljenega trgovinskega razcveta pa naposled ni prišlo, med drugim tudi zaradi 
izkoriščevalsko in profitno naravnane zasebne družbe Südbahn, ki je leta 1858 kupila Južno 
železnico.17 
                                                 
7 Cvirn in Studen, „Ko vihar dirjajo hlaponi,“ 11. 
8 »Dopis iz Celja,« 76. 
9 »Urno, kaj noviga?« 64.  
10 »Novičar iz Ljubljane,« 167–168.  
11 »Novičar iz Ljubljane,« 163–164. 
12 »Novičar iz avstrijanskih krajev,« 199. 
13 »Novičar iz avstrijanskih krajev,« 240. 
14 Verginella, »Prihod vlaka v Trst,« 62. 
15 Studen, »Vpliv železnice na potovalno kulturo ter začetke turizma v 19. stoletju,« 53. 
16 »Novičar iz Ljubljane,« 171–172. 
17 Verginella, »Prihod vlaka v Trst,« 62–63. 
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Tudi med ljubljanskimi meščani, trgovskimi predstavniki in deželnimi stanovi je vladalo 
podobno prepričanje v dolgoročne blagodejne učinke na trgovino in širše gospodarstvo, ki naj 
bi jih prinašala železniška povezava z bolj oddaljenimi deli monarhije. Bleiweisove Novice so 
sporočale slovenski javnosti, da bo železnica »[…] za popotnike, za kupčijo in kmetijo, za 
obertnost in rokodelstvo velika dobrota«.18 Toda ne glede na to, kako dosledno so skušale 
Novice prikazovati prihod železnice kot nekaj predvsem koristnega za vse, ne smemo 
spregledati raznolikih odzivov in razpoloženj posameznikov. To pa je razvidno že iz samih 
člankov Novic, saj v isti sapi zagovarjajo zaupanje v dolgoročne koristi, hkrati pa se obračajo 
na vse tiste, ki jih navdaja upravičena zaskrbljenost: »De nekteri, ki poleg velicih cestá od 
vožnje živijo, po železnici v zgubo pridejo, je gotovo – tode to je v začetku pri vsaki novi 
napravi, dokler se ta zguba po drugi viži ne poravná.«19 Koliko so podobne tolažbe odvalile 
sleherniku kamen s srca, je vprašanje, ki si zasluži obsežno raziskovalno delo. Za potrebe tega 
dela bomo zato razširili objektiv in se posvetili vprašanju, kako sta gradnja in uporaba železnice 
spremenili potek življenja posameznih družbenih skupin. 

Ko je bilo po slovesnem odprtju proge leta 1849 videti stotine Ljubljančanov, ki se 
zgrinjajo na kolodvor in se peljejo na vse konce dežele, so Novice radostno naznanile, da bodo 
vsi krčmarji v krajih, do koder sežejo železniški tiri, »dobro stali« in celo »o malo létih 
obogateli«.20 Po drugi strani pa so »v krajih, ki jih je železnica obšla, […] propadle gostilne,«21 
zamrle pa so tudi nekatere obrti in načini transporta, ki niso bili več potrebni.22 Sama gradnja 
železniške proge je zahtevala ogromno delovne sile in je zato predstavljala odlično priložnost 
za zaposlitev tako domačinov kot tujcev, med katerimi je bilo največ Italijanov, Hrvatov, Čehov 
in Nemcev.23 V Zasavju je zaradi pridobitve železnice in prometa, ki so ga ustvarjali delavci 
pri njeni gradnji, celo prišlo do vidnega napredka.24 Toda ti kmetje, ki niso pomagali zgolj pri 
sami gradnji, temveč so bili angažirani tudi za vse ostale podporne aktivnosti, kot je npr. prevoz 
potrebnega materiala, so bili mezdni delavci kratkega roka. Brez dela so ostali v trenutku, ko 
so bili položeni zadnji tiri, in četudi so se želeli po tem zaposliti kot železničarji, so bili 
kadrovsko manj zaželeni kot nemško govoreči državljani.25 Železniški tiri so torej med 
Slovenci vzbujali mešane občutke – enim so prinesli dobiček, druge pa so obšli in jih posredno 
prisilili k prilagoditvi novim razmeram na trenutni stopnji modernizacije. 

Integracija železnice 
V predmodernem času je bilo najbolj priljubljeno in udobno potovati s poštnim vozom, kar pa 
je bilo drago in je zahtevalo posebne potne liste, zato se je večina ljudi odpravila na pot s konjem 
ali pa kar peš.26 Prihod železnice v neko novo okolje je v tem pogledu pomenil kopernikanski 
obrat v načinu potovanja in sami hitrosti migracijskih tokov ljudi. »Vsa druga vožnja se bo 
začela v Terst. […] Kjer je nekdaj le tovor nosil blago in je dosihmal uboga živina veliko 
terpéla, bojo vprihodnje po vodenem sopúhu tirani vozovi po železnih šinah pripiskavali v 
Terst,«27 so Novice optimistično napovedale spremembe v potovalni kulturi. 

Potovanje z vlakom je bilo udobnejše in hitrejše od vseh prevoznih sredstev, ki so bila 
pogosto v uporabi pred tem. Za razliko od kočij pa vlak ni bil rezerviran skoraj izključno za 
plemiče in najpremožnejše meščane, temveč je bil dostopen veliko širši javnosti. Pri tem se 

                                                 
18 »Novičar iz Ljubljane,« 167–168.  
19 »Novičar iz Ljubljane.« 
20 »Novičar iz Ljubljane,« 171–172.  
21 Verginella, »Prihod vlaka v Trst,« 62. 
22 Pirkovič, »Južna železnica in razvoj mest na Slovenskem,« 14. 
23 Cvirn in Studen, „Ko vihar dirjajo hlaponi,“ 16. 
24 Cvirn in Studen, 17. 
25 Verginella, »Prihod vlaka v Trst,« 62. 
26 Studen, »Vpliv železnice na potovalno kulturo ter začetke turizma v 19. stoletju,« 52. 
27 »Novičar iz raznih krajev,« 228. 
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sicer niso zabrisale meje med socialnimi statusi in razredi, saj so bili vagoni razdeljeni na tri 
razrede, pri čemer sta prva dva zagotavljala opremljenost vagonov z elegantnimi oblazinjenimi 
sedeži in stenskimi naslanjači, zadnjemu pa so bile namesto tega dodeljene preproste lesene 
klopi, s čimer se je ohranjala takrat uveljavljena družbena hierarhija. Vendar je bila cena 
vozovnice za tretji razred dovolj nizka, da so si jo lahko privoščili tudi malomeščani.28 Tekom 
19. stoletja in še posebej po privatizaciji Južne železnice leta 1858, ko so se vozovnice bistveno 
pocenile,29 je postajalo prevažanje z vlakom vse cenejše in pogostejše. Med Dunajem in Trstom 
so namreč vlaki švigali kar trikrat na dan – zjutraj, zvečer in ponoči.30 Do ključne spremembe, 
ki je ljudem sploh omogočila bolj pogosto uporabo novega prevoznega sredstva, je prišlo v letu 
1857, ko so bile uvedene osebne izkaznice, s katerimi so se lahko potniki prevažali brez 
pregledov na vsaki deželni meji.31 

Te in nekatere druge spremembe niso zgolj olajšale potovanj predstavnikov plemstva in 
buržoazije ter za relativno ugodno ceno omogočile tudi malomeščanu, proletarcu in kmetu 
podobno (četudi nekoliko manj udobno) izkušnjo. Posredno so tudi prispevale k postopnemu 
umirjanju občutkov zaskrbljenosti, skepse in morda celo strahu, ki so bili tako intenzivni v 
štiridesetih in petdesetih letih 19. stoletja. Če je prej veljal za »hudičevo delo«, kot je neki 
frančiškanski pridigar leta 1850 imenoval železnico,32 je vlak postal priljubljen in koristen 
pripomoček za večino družbenih slojev, tudi za najnižje. K temu procesu »normalizacije«, v 
katerem je železnica postopoma postajala običajen in navaden del življenja mnogih sodobnih 
Slovencev, je v veliki meri prispeval tudi sam način integracije železnice v prostor. Železniška 
proga se je lepo zlila z videzom kranjske pokrajine, saj »je bila njena gradbena tehnologija s 
svojimi posegi in izbiro naravnih materialov za nasipe, podporne zidove in mostove veliko bolj 
priličena naravnemu okolju […].«33 Po drugi strani pa so v mestih železniški tiri povzročali 
tudi nekaj preglavic, predvsem pri urbanem širjenju Ljubljane, Celja, Maribora in drugih, po 
velikosti podobnih mest. Poleg tega so se ob kolodvore, ki naj bi predstavljali veličasten vhod 
v mesta, pogosto namestili umazani in na pogled nelepi industrijski obrati, kar kaže na postopno 
izginjanje prvotne navdušenosti nad železnico. Ta za meščane ni bila več neka novost, ki bi jo 
bilo treba razkazovati, temveč jo je bilo, nasprotno, treba skriti, ker kvari mestno podobo.34 

Potovalna izkušnja 
Kljub temu da so bili železniški tiri v mestih nekoliko v napoto, so jih meščani z veliko vnemo 
uporabljali za raznovrstne namene. Med premožnejšimi meščani so bili popularni obiski 
zdravilišč in poletne selitve (Sommerfrische) na podeželje, kjer so lahko v zasebnosti lastnih ali 
najetih podeželskih vil posedali po vrtovih, se odpočili od napornega dela in si nabrali novih 
moči.35 Hitra, udobna in cenovno ugodna vožnja z vlakom je bila idealna tudi za nedeljske 
izlete v čudovito naravo v okolici mest, ki so si jih lahko privoščili tudi meščani z nižjimi 
dohodki. Z odprtjem proge Ljubljana–Trst je bila Postojna deležna povečanega obiska, saj so 
se cele trume domačih in tujih družin zgrinjale v že takrat slavno Postojnsko jamo,36 priljubljena 
destinacija pa je postal tudi Bled, čemur so se prilagodili vozni redi. Ob praznovanju 
desetletnice Sokola leta 1874 je Slovenski tednik na primer sporočil svojim bralcem, »da je 

                                                 
28 Cvirn in Studen, „Ko vihar dirjajo hlaponi,“ 30–31. 
29 »Dopisi iz Ljubljane,« 217. 
30 »Novičar iz raznih krajev,« 224.  
31 Studen, »Vpliv železnice na potovalno kulturo ter začetke turizma v 19. stoletju,« 53. 
32 »Novičar iz Ljubljane,« 46.  
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34 Pirkovič, 17–21. 
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mogoče od opoludne do pozne noči se v Bledu muditi, ker gresta iz Lesec vlaka ob 9tih in o 
polnoči v Ljubljano«.37 

Kako pa so sploh izgledale vožnje s to »železno kačo« in »pošastnim konjem« ter kako 
so jih doživljali sodobni slovenski potniki? Na srečo jih je mnogo popisalo svoje izkušnje v 
obliki spominov, pa tudi pisem in potopisnih črtic, ki so jih objavljali v Novicah in so danes 
prosto dostopne za naše raziskave, analize in vedno nova odkritja. 

Sprva je že sam pogled na lokomotivo in vagone preplavil očividca z občutki groze in 
nemira ter zmedenosti zaradi nezmožnosti razumevanja, kaj se je pojavilo pred njegovimi očmi. 
»Pošast se je vedno hitreje približevala, sikala, piskala, hrumela in bruhala ogenj […],«38 pravi 
opis prve železnice, ki jo je videl neki Heinrich. Istočasno pa sta ta čustva spremljala tudi 
radovednost in fascinacija nad čudom tehnologije. Medtem ko sta se zaradi prej omenjenih 
vzrokov pogled na vlak in odnos do železnice postopoma umirila in normalizirala, je sama 
izkušnja vožnje z vlakom vsakič znova predstavljala čudovito predstavo, ki je spremenila način, 
na katerega so ljudje do tedaj razumeli prostor in čas. 

»Moderni promet z železnico na prvem mestu je ustvaril novo doživljanje, ti. 
'panoramizacijo sveta.'«39 Skozi šipe vagonov so se pred očmi potnikov odpirali dih jemajoči 
pogledi na gore, hribe, gozdove, polja in morja. Znane pokrajine so se jim prikazovale iz 
popolnoma drugačnih zornih kotov, vse skupaj pa je trajalo le trenutek ali dva, saj je vlak 
neutrudno vlekel naprej gosenico vagonov, ki se je vila za njim. »Res da drčaje po železni cesti 
vidiš vsak kraj le na trenutek in le od ene strani, značaj kraja pa, po katerem se pelješ, ti vendar 
nekoliko v spominu ostane […],«40 je bil mnenja eden izmed potnikov, ki so leta 1874 potovali 
po gorenjski železnici . In res: tisti potopisci, ki so se osredotočali tudi na sámo vožnjo z vlakom 
(in ne zgolj na kraje, kamor jih je pripeljal), nam ponujajo bogate opise dolin, vzpetin, mostov 
in predorov, skozi katere jih je peljal vlak, ter vseh krajev, ki so jih lahko videli med potjo. Leta 
1857 so Novice objavile opis železnice čez Kras, v katerem so bralcem navedle vse, kar si je 
mogoče ogledati skozi okno kupeja. Med drugim lahko »oči zagledajo pred sabo široko sinje 
Jadransko morje, na levi belo teržaško mesto z njegovimi barkami in za mestom zadej gorice 
in goré istrijanske, zalive Mil (Muggia) in Kopra in Salvonske temena, na desni pa široko in 
rodovitno friulsko planjavo«.41 Hkrati pa potopisci niso skoparili niti s popisovanjem vseh 
čustev, ki so se jim porajala med gledanjem vsega tega spektakla. Že prej omenjeni potnik po 
gorenjski železnici nam zaupa, da so se na poti do Trbiža, kjer je vlak dvakrat zapeljal čez reko, 
vsi potniki zgrnili k oknom gledat most, zaradi katerega se ti »v glavi […] vrti in mravljinci ti 
pridejo v hrbtanec, če se ozreš v globočino. […] Strmiš in občuduješ človeško umetnost, ki je 
to divjo naravo premagavši vsilila ji železno težo, katero zdaj na sebi nositi mora«.42 

Z železniškim prometom pa pride tudi do radikalne spremembe v zaznavanju časa. Vlak 
je potnika hitro in udobno ponesel od vstopne postaje do bolj ali manj oddaljene destinacije. 
»Pri tem nisi občutil nikakršnih tresljajev, samo trušč in vidno izginjanje predmetov so spomnili 
na to, da se pomikamo naprej,«43 zato je bilo toliko lažje zaspati na vlaku kot na kočiji ali celo 
vozu, kjer je bilo ne glede na vzmetenje čutiti vsako luknjico in vsak kamenček na poti. Potnik 
je tako lahko celo prespal več sto kilometrov dolgo vožnjo in se naposled prebudil pred 
prihodom na ciljno postajo v okolju, tako drugačnem od tistega, iz katerega je le pred nekaj 
urami odrinil.44 To namiguje na večplastnost potovanja z vlakom, ki v sebi ne združuje le 

                                                 
37 »Domače stvari,« 1.  
38 Studen, »Ustavite, ustavite železnega slona!« 17. 
39 Cvirn in Studen, „Ko vihar dirjajo hlaponi,“ 43. 
40 »Potopisne črtice: Iz Kranjske gore do Beljaka,« 298–299.  
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izkušnje dveh dimenzij časa, temveč tudi dveh dimenzij prostora. Ko potnik zasanjano 
pogleduje skozi šipo, se mu pred očmi odvija pot, ki jo premaguje s pomočjo vlaka, medtem ko 
se on sam navidez negibno nahaja v majhni, rahlo klavstrofobični pravokotni »sobici«. Svojim 
očem lahko torej več ur zaporedoma ugaja z ogromno količino čudovitih razgledov, ki jih peš 
nikakor ne bi mogel ujeti v tako kratkem času, po drugi strani pa lahko preprosto zagrne zaveso 
in je deležen popolnoma drugačne izkušnje, podobne vožnji ponoči. »Prijetno se je voziti po 
železnici, al bogme! ponoči ne. Podnevi gleda človek okrog, ponoči prisiljen je poslušati le 
svoje 'komorate',«45 je nekoliko črnogledo menil Jože Žlindrovič. Ko je zunaj črno, se potnikov 
svet omeji na nekaj kvadratnih metrov velik kupe ali vagon, kjer njegove oči dobijo priložnost 
za počitek, ali pa se posveti branju in klepetanju s sopotniki,46 pri čemer lahko za dalj časa 
pozabi na »zunanji svet«, saj je lahko prepričan, da ga bo vlak ob točno določenem času 
pripeljal na točno določeno mesto. Prav zaradi te edinstvene izkušnje, ki jo je omogočil prihod 
železnice, lahko razumemo, zakaj je vlak predstavljal pomemben prelom za potovalno kulturo 
v 19. stoletju. 

Zaključek 
Velika gospodarska kriza leta 1873 je resda začasno ustavila dodatno razpredanje mreže 
železniških prog po slovenskih deželah, sama uporaba železnice pa s tem ni usahnila, temveč 
se je v devetdesetih letih, ko si je avstrijsko gospodarstvo dovolj opomoglo, celo povečala.47 
Nove železniške povezave in lokalni priključki (s Kočevjem, Novim mestom, Karlovcem in 
drugimi kraji) so vedno večjemu številu tujih in domačih navdušencev omogočali krajša in 
daljša potovanja na raznovrstne destinacije,48 podrobno popisane in ilustrirane v popotnih 
priročnikih, podobnih potopisu Die Staatsbahn von Wien nach Triest Augusta Mandla. Za 
potnike vabljiva in fascinantna proga čez Semmering, ki je bila za promet odprta že leta 1854, 
je leta 1906 dobila tekmico v nič manj mojstrsko zgrajeni bohinjski železniški progi, po kateri 
so razgledni ali panoramski vlaki puhali od Beljaka skozi karavanški predor ter vzdolž rek Save 
Bohinjke in Soče do Trsta.49 Seveda pa železnica ni bila namenjena zgolj za uporabo v prostem 
času, temveč je odigrala pomembno vlogo tudi v političnem dogajanju, ki je ne gre zanemariti. 
Poleg tega da je Slovencem olajšala bolj ali manj pogoste migracije v glavna deželna mesta 
(predvsem v prestolnico) in nazaj, je bila njena vloga glavnega prevoznega sredstva za vojaško 
opremo in mlade vojake v času prve svetovne vojne nepogrešljiva. 

Namen mojega besedila je bil pokazati, kako sta prihod Južne železnice v 
notranjeavstrijske dežele spremljala navdušenost nad tehnološkim napredkom in upanje, da 
bodo tudi Slovenci deležni vseh koristi, ki jih je drugod že prinesla železnica. Že od vsega 
začetka je bil prisoten tudi strah pred neznanimi posledicami, ki bi jih lahko imel vlak za 
dotedanji potek življenja. Čigavi in kateri občutki so bili bolj utemeljeni, ni bistveno vprašanje 
– za sodobnike so bili vsi pristni in resnični, zato si ne zaslužijo omalovaževanja. Naposled je 
proces industrializacije do konca izpeljal vpeljavo železnice v slovenske dežele in pri tem 
neizprosno zahteval žrtvovanje predvsem nižjih slojev, ki so se morali prilagoditi, če so želeli 
obstati. Šele ko se je tekom 19. stoletja vlak integriral v sodobno družbo kot izredno uporabno 
prevozno sredstvo, do katerega so sčasoma dobivale dostop tudi širše množice, so se zares 
začele kazati koristi, ki so jih na začetku obljubljali vsem Slovencem. 
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Jernej Gradišnik 

Arhitekturni spomeniki Ludvika I. Bavarskega 

Povzetek 
V drugi polovici 18. stoletja je Ludvikovemu stricu, kljub bavarski nasledstveni vojni, uspelo 
obdržati in utrditi njegovo pravico do bavarske krone. Po njegovi zgodnji smrti je pravica do 
nasledstva prešla v roke Ludvikovega očeta, Maksimiljana. Ta je uspel s spretno diplomacijo v 
času napoleonskih vojn razširiti meje svoje dežele in si pridobiti naziv kralja. Ludvik je svojega 
očeta nasledil leta 1825 in je nadaljeval njegovo politiko posodabljanja kraljestva. Kot ljubitelj 
umetnostni in goreč zbiratelj je videl vlogo Bavarske kot kulturnega in umetniškega centra 
Evrope. V času njegovega vladanja sta bili pomembni arhitekturni nalogi muzejska arhitektura, 
za shrambo in predstavitev njegovih obsežnih umetniških del, in spominska arhitektura, s katero 
je želel okrepiti nemški kulturni nacionalizem. Kot kralj je naročil številne stavbe, med katerimi 
velja izpostaviti Gliptoteko, Staro in Novo Pinakoteko, Walhallo, Ruhmeshalle, 
Befreiungshalle, Feldherrnhalle in Siegestor. Čeprav se je vloga nekaterih spomenikov skozi 
zgodovino spreminjala, so številni spomeniki Ludvika I. Bavarskega preživeli zob časa vse do 
danes. 

Abstract 
A prelude to the rise of the kingdom of Bavaria, in the second part of the 18th century, is the 
War of the Bavarian Succession, during which Ludwig's uncle secured his claim to the Bavarian 
crown. After his early death, the claim to the Bavarian crown passed down to Ludwig's father, 
Maximilian. With skillful diplomacy during the Napoleonic wars, he managed to expand 
Bavaria's border and claim the title of king. Ludwig succeeded to his father in 1825 and carried 
on with his policy of modernizing the kingdom. As an art lover and collector he envisioned 
Bavaria as a cultural and art center of Europe. Two of the most important architectural tasks of 
that period were museum architecture, to preserve and exhibit his vast art collections, and 
memorial architecture, to boost German cultural nationalism. Throughout Ludwig's reign, he 
charted numerous buildings, such as Glyptothek, Alte and Neue Pinakothek, Walhalla, 
Ruhmeshalle, Befreiungshalle, Feldherrnhalle and Siegestor. Even though some monuments’ 
purpose changed through the years, many of them still survived all those centuries until today. 
 
Ključne besede: Bavarska, Nemčija, 19. stoletje, arhitektura. 

*** 

Uvod 
Nemški prostor je bil skozi zgodovino dolgo časa razdrobljen na manjše politične entitete. 
Francoska revolucija, Napoleonova preobrazba evropske celine in razpustitev Svetega 
rimskega cesarstva nemške narodnosti predstavljajo pomembne mejnike za zgodovino tega 
prostora. Zavezništvo z Napoleonovo Francijo je številnim princem nekdanjega cesarstva 
prineslo ugodnosti, predvsem ozemeljsko širitev in dvig vladarskega naslova. Kljub temu je 
bilo obdobje Napoleona, po njegovem padcu, v nemškem prostoru, predvsem zaradi 
intelektualcev, prikazano izrazito odklonilno in se je kot tako ohranilo v kolektivnem spominu. 
Napoleonova zasedba nemškega prostora je pomembno vplivala in dala zagon krepitvi 
nemškega nacionalizma.1 Razvoju nemškega nacionalizma lahko sledimo na številnih 
področjih. Med drugim tudi v arhitekturi, kjer je ta izrazit v številnih spomenikih v spomin 
protifrancoskemu boju, ki so bili postavljeni v 1. polovici 19. stoletja. V tem času bavarski 

                                                 
1 Pohlsander, National Monuments and Nationalism, 41–49, 131. 
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prestol zasede Ludvik I. (1786–1868, vladal 1825–1848), ki je po svojem prepričanju izrazit 
frankofob.2 Ravno na primeru Bavarske lahko primerjamo dvojnost spomenikov. Ludvik je kot 
zagovornik nemškega združevanja naročil več spomenikov, ki jih po mnenju Hansa 
Pohlsanderja danes štejemo med nemške nacionalne spomenike.3 Hkrati je bilo po Ludvikovem 
naročilu postavljenih tudi več bavarskih spomenikov oz. spomenikov, katerim lahko, glede na 
bavarski položaj znotraj nemškega prostora, prisodimo lokalni pomen. Kljub velikemu pomenu 
spomeniška arhitektura ni bila edina naloga kraljevih arhitektov. Ludvik je bil strasten zbiratelj 
in ljubitelj umetnosti ter je v umetnostni videl dejavnik, ki bi njegovemu kraljestvu prinesel 
prestiž in pomembno mesto v Kongresni Evropi. 

V svojem članku bom skušal predstaviti posamezne arhitekturne spomenike, ki so 
nastali v času Ludvika I. na Bavarskem, prikazati njihovo spreminjajočo vlogo in namen ter 
predstaviti njihov položaj vse do danes. V svojem članku sem razdelil predstavljeno arhitekturo 
v dva sklopa, in sicer na t. i. muzejsko ter spominsko arhitekturo. Med muzejsko arhitekturo 
sem uvrstil spomenike, katerih primarna funkcija je bila muzejska dejavnost (predstavitev 
umetniških del, izobraževanje prebivalstva, krepitev prestiža kraljevine).4 Med spominsko 
arhitekturo sem uvrstil spomenike, ki so nastali z namenom slavljenja preteklosti. Postavljene 
v Münchnu ali v drugih predelih takratne bavarske kraljevine.5 

Literatura o obdobju Ludvika I. je dosti omejena. Prevladujejo predvsem posamezni deli 
monografij, ki se ukvarjajo s širšim prostorom in predstavijo Bavarsko kot del širšega prostora. 
Pomembno delo za pregled predzgodovine Bavarskega kraljestva predstavlja delo Paula 
Bernarda z naslovom Joseph II and Bavaria: Two Eighteenth Century Attempts at German 
Unification (1965), v katerem se avtor osredotoči na politiko Bavarske v 2. polovici 18. stoletja, 
predstavi odnose z Avstrijo ter dogodke, ki so do prestola pripeljali vejo rodbine Wittelsbachov, 
kateri je pripadal tudi Ludvik. Za analizo obdobja napoleonskih vojn v nemškem in bavarskem 
prostoru je uporabno delo Alexandra Graba, ki v svojem delu Napoleon and the Transformation 
of Europe (2003) predstavi širjenje francoskega cesarstva ter vplive na dežele, ki so bile tako 
ali drugače tarča Napoleonovih osvajalnih teženj. Zadnje obdobje vojn, ko Bavarska prestopi 
na stran protifrancoske koalicije, je v svojem članku Bavaria and the War of Liberation, 1813–
1814 (1965) preučeval Daniel Klang. Pomembno literaturo za muzejsko arhitekturo Münchna, 
ki jo je zasnoval predvsem Leo von Klenze, predstavljajo članki na temo arhitekta in njegovih 
del kot je npr. članek Leo von Klenze and the New Hermitage (1998) ali članki, ki obravnavajo 
arhitekturno preobrazbo Münchna, kot je npr. članek Davida Watkina z naslovom The 
Transformation of Munich by Maximilian I Joseph and Ludwig I (2006). Spominska arhitektura 
nastopa predvsem v analizah nekega širšega prostora ali tematike. Pri tem velja izpostaviti delo 
Hansa Pohlsanderja National Monuments and Nationalism in 19th Century Germany (2008) in 
delo Eveline Bouwers Public Pantheons in Revolutionary Europe: Comparing Cultures of 
Remembrance c. 1790–1840 (2012). Tako kot v obeh naštetih delih tudi v člankih na to temo 
prevladujejo analize in predstavitve Wallhale, kot npr. v članku Building with Iron in 
Nineteenth Century Bavaria - The Valhalla Roof Truss and its Architect, Leo von Klenze (2001), 
ki sta ga napisala Lorenz Werner in Annegret Rohde. Menim, da moj članek v celoto povezuje 
različne vidike posameznih avtorjev, katerih posamezne ugotovitve sem zajel v svojem članku. 

                                                 
2 Bouwers, Public Pantheons in Revolutionary Europe, 169–170. 
3 Pohlsander, National Monuments and Nationalism, 144–145. 
4 Čeprav Propileje niso bile namenjene muzejski dejavnosti, sem jih kot del Königsplatza, okoli katerega se razvije 
mreža pomembnejših münchenskih muzejev, uvrstil v ta del. S predstavitvijo Königsplatza sem želel predvsem 
izpostaviti pomembnost tega prostora za razvoj kulturnega središča mesta. 
5 Razdelitev, ki sem jo uporabil v svojem članku, sem vzpostavil na podlagi skupnih značilnosti spomenikov, ki 
sem jih v nadaljevanju članka predstavil. Naj poudarim, da takšne delitve arhitekture v času Ludvika I. nisem 
zasledil v predelani literaturi. 
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Menim, da lahko moj članek spodbudi in razširi metodologijo raziskovanja tako spomenikov, 
ki so nastali v času vladanja Ludvika, kot tudi raziskovanja drugih arhitekturnih spomenikov. 

Vzpostavitev bavarske kraljevine 
Bavarska zgodovina je dolga in bogata. Kljub več stoletnemu obstoju se bavarski kneževini ni 
uspelo povzpeti v rang kraljevine. Številni poskusi bavarskih knezov in elektorjev so bili 
zaman. Šele na začetku 19. stoletja je rodbina Wittelsbachov prevzela naziv bavarskega kralja, 
ki ga je obdržala vse do konca I. svetovne vojne ter konca monarhistične ureditve nemškega 
prostora. Za vzpostavitev Bavarske kot kraljevine sta pomembna zlasti dva pomembnejša 
dogodka evropske zgodovine, ki sta se odvila v drugi polovici 18. stoletja in na prelomu v 19. 
stoletje.6 

Vprašanje bavarskega nasledstva 
Prvi dogodek je vprašanje bavarskega nasledstva po smrti bavarskega elektorja Maksimiljana 
III. Jožefa, ki je leta 1777 umrl brez lastnega potomca. V skladu s predhodnimi dogovori med 
Maksimiljanom in Karlom Teodorom, palatinskim elektorjem ter članom palatinske veje 
Wittelsbachov, je bavarski prestol zasedel Karel. Cesar Jožef II. je ob tem videl priložnost, da 
Avstriji ponovno pridobi ozemlje znotraj nemškega prostora in si s tem okrepi vpliv, ki je bil 
izgubljen po izgubi Šlezije v avstrijski nasledstveni vojni. Pod pritiski se je Karel odpovedal 
Spodnji Bavarski, ki so jo zasedle habsburške čete. Avstrijski širitvi je nasprotovala Prusija, ki 
je podprla zahteve Karlovega zakonitega naslednika Karla II. Avgusta. Nasprotja med obema 
silama sta vrhunec dosegli 5. julija 1778, ko so prve enote pruske vojske prečkale avstrijsko 
mejo. Sam potek vojne je bil zelo pasiven in ni vodil do večjih spopadov med prusko ter 
avstrijsko vojsko. Kljub temu je vojna tvegala precej življenj, predvsem zaradi lakote in bolezni, 
ki so še širile med vojaki. Zaradi slabih razmer in lakote je vojna za bavarsko nasledstvo postala 
znana tudi kot krompirjeva vojna. Sovražnosti so se začasno končale marca 1779, ko sta se obe 
strani dogovorili, da bo vprašanje rešeno na kongresu v Teschnu. Dogovor podpisan 13. maja 
1779 je končal bavarsko nasledstveno vojno. Avstrija se je odpovedala Spodnji Bavarski, 
vendar pridobila ozemlje Innviertela, prostor, kjer se je stoletje kasneje rodil Adolf Hitler. 
Nasledstveno vprašanje je bilo rešeno v prid Karla Avgusta, od katerega je ob njegovi smrti leta 
1775 bavarsko nasledstvo prešlo v roke njegovega brata Maksimiljana IV. Jožefa.7 

Napoleonske vojne 
Napoleonske vojne so se pomembno dotaknile tudi Bavarske in pustile dolgotrajne sledi v njeni 
politični ureditvi. Ob smrti Karla Teodora leta 1799 je bavarski prestol zasedel profrancosko 
usmerjen Maksimiljan Jožef. Kljub francoskim simpatijam vladarja se je Bavarska v prvi in 
drugi koalicijski vojni borila na strani koalicije proti Napoleonu. Leta 1801 je Bavarska 
prestopila in sklenila zavezništvo s Francijo, za kar je bila nagrajena ob podpisu sporazuma v 
Bratislavi 26. decembra 1805. Z mirovno pogodbo je Avstrija Bavarski prepustila Predarlsko, 
Tirolsko in Augsburg ter prekinila vse politične vezi z njo. Kar je posledično vodilo do tega, da 
se je Maksimiljan Jožef razglasil za bavarskega kralja in vzpostavil lastno kraljevino. S 
sporazumom v Schönbrunnu leta 1808 se je bavarska kraljevina ozemeljsko še povečala. 
Skupno je uspelo Maksimiljanu, s sodelovanjem z Napoleonom, svoje kraljestvo razširiti na 
več kot 80 nekdanjih entitet rimsko-nemškega cesarstva. Po Napoleonovem neuspešnem 
pohodu v Rusijo je bila Bavarska prva izmed dolgoletnih francoskih zaveznic, ki je prestopila 
na stran koalicije proti Napoleonu. Oktobra 1815 je v Riedu sklenila sporazum z Avstrijo, s 
katerim si je zagotovila jamstvo, da bo lahko ohranila določena ozemlja, ki ji jih je dodelil 
Napoleon. Čeprav je Bavarska po vojni prepustila ozemlja, ki jih je pridobila na račun Avstrije, 
je na Dunajskem kongresu obdržala večino novo pridobljenih ozemelj in ponovno pridobila 
                                                 
6 Grab, Napoleon and the Transformation of Europe, 89; Lutz, The German Revolution, 37. 
7 Bernard, Joseph II and Bavaria, 24, 37–39, 45–50, 107–133. 
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področje Palatina na zahodnem bregu reke Ren. Tako je Bavarska v nekaj letih postala druga 
največja tvorba na področju južnonemškega prostora in tretja največja na področju nemškega 
prostora.8 

Ludvik I. 
Ludvik von Wittelsbach se je rodil 25. avgusta 1786 v Strasbourgu. Njegov oče Maksimiljan 
Jožef je bil mlajši brat vojvode Zweibrückna in oficir v francoski vojski, medtem ko je bila 
njegova mati dvorna dama kraljice Marije Antoanete. V mladih letih je moral z materjo bežati 
pred francosko revolucijo, kar naj bi vplivalo na njegovo frankofobijo.9  

Ludvik I. je bil pomembna osebnost, ki je močno vplivala na zgodovino Bavarske in 
nemškega prostora v 19. stoletju. Po napoleonskih vojnah se je ozemlje in prebivalstvo 
Bavarske skorajda podvojilo. Tako je Ludvikovo kraljestvo obsegalo ozemlja, ki so se med 
seboj močno razlikovala, tako kulturno kot tudi versko. Ludvik je arhitekturo in urbanizem 
videl kot sredstvo za izražanje politične moči ter sredstvo izobraževanja prebivalstva. Kralj se 
je zavedal, da je njegovo kraljestvo, kljub veliki ozemeljski širitvi, premajhno, da bi 
pomembneje sooblikovalo evropsko politiko. Zato se je osredotočil na podporo umetnosti in 
arhitekture, da bi okrepil prestiž svoje kraljevine s kulturnim razcvetom.10 

Smernice urbane preobrazbe je vzpostavil že njegov oče Maksimiljan Jožef. Leta 1812 
je Ludvik prevzel nadzor nad arhitekturnimi in urbanističnimi projekti kraljevine. Skupaj s 
svojim osebnih arhitektom Leom von Klenzem je tudi po smrti svojega očeta in prevzemu 
prestola leta 1825 nadaljeval svojo ambicijo vzpostavitve Münchna kot pomembnega središča 
v nemškem in evropskem prostoru. Največja vizija je bilo mesto, katerega bi moral obiskati 
vsak popotnik, ki bi želel trditi, da je obiskal Nemčijo.11 

Danes nam je, predvsem zaradi njegovega načina življenja in turistično zanimivih 
arhitekturnih projektov, veliko bolj znan Ludvikov vnuk Ludvik II. Bavarski. Vendar je čas 
Ludvika I. zaradi njegove ljubezni in podpore umetnosti ter njegovih arhitekturnih projektov 
pomembnejši za bavarsko zgodovino in urbano ter arhitekturno preobrazbo bavarske 
pokrajine.12 

Muzejska arhitektura 
Tekom 19. stoletja se je vršil hiter razvoj muzejske dejavnosti, zaradi česar je to stoletje 
pojmovano tudi kot čas muzejev.13 V drugi četrtini stoletja so bili vzpostavljeni številni 
pomembni muzeji kot so British Museum v Londonu, Museum du Luxemburg v Parizu, Altes 
Museum in Neues Museum v Berlinu, Novi Ermitaže v Sankt Peterburgu ter Gliptoteka in 
Pinakoteka v Münchnu. Kar trije izmed zgoraj naštetih so delo Lea von Klenza, ki je s svojimi 
deli spremenil podobo Bavarske in pomembno sooblikoval razvoj muzejske arhitekture. 
Nemški prostor je postal eno izmed središč razvoja muzejske dejavnosti, pri čemer sta se 
oblikovali dve središči. Prvo v Berlinu s Karlom Friedrichom Schinklom in drugo z von 
Klenzem v Münchnu. Umetnostni muzeji 1. polovice 19. stoletja so bili vzpostavljeni kot 
templji, katerih naloga ni bila samo izobrazba prebivalstva, temveč tudi krepitev spiritualizma 
in morale ter idej, ki sovpadajo z idejami nemške romantike. Ludvik I. je kot velik zbiratelj 
umetniških del in lastnik številčne zbirke Wittelsbachov imel na voljo vse, kar je potreboval za 
vzpostavitev muzejskih inštitucij. Prav tako so bili muzeji tudi orodje, s katerim je lahko krepil 

                                                 
8 Grab, Napoleon and the Transformation of Europe, 11, 12, 16, 89, 104, 109, 110; Klang, »Bavaria and the War 
of Liberation, 1813–1814,« 23, 24; Zabecki, Germany at War, 1655. 
9 Bouwers, Public Pantheons in Revolutionary Europe, 169–170. 
10 Hagen, »Shaping Public Opinion,« 6, 7; Watkin, »The Transformation of Munich,« 4. 
11 Hagen, »Shaping Public Opinion,« 8; Watkin, »The Transformation of Munich,« 1, 3. 
12 Pohlsander, National Monuments and Nationalism, 129. 
13 Gervits, »Leo von Klenze and the New Hermitage,« 125–126. 
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vlogo in prestiž svoje prestolnice ter vzpostavil München kot eno izmed kulturnih središč 
evropske celine.14 

Königsplatz 
München se je že v času Maksimiljana Jožefa naglo širil, kar je bilo povezano tudi z 
urbanističnim načrtovanjem glavnega mesta. Že Karl von Fischer (1782–1820), von Klenzev 
predhodnik na bavarskem dvoru, je načrtoval vzpostavitev novega trga imenovanega 
Königsplatz s kiparsko galerijo na njegovi severni strani. Dela je ob Fischerjevi smrti pod 
pokroviteljstvom takrat še kronskega princa Ludvika nadaljeval von Klenze, ki je zasnoval 
neoklasicistično arhitekturo, ki je dobila grško ime Glyptotheka. Gradbeno dejavnost, ki je 
potekala med leti 1816 in 1830, je denarno podprl Ludvik iz svojih osebnih sredstev. Sam 
namen arhitekture je bila predstavitev antičnih skulptur, ki jih je bavarski princ pridobil na 
svojem potovanju po Italiji v letih 1804 in 1805. Po mnenju nekaterih lahko Gliptoteko štejemo 
kot prvi javni muzej z izključno kiparskimi deli na svetu. Kljub javnemu značaju stavbe je ta 
služila tudi drugim Ludvikovim dejavnostim, predvsem številnim večerjam in zabavam. 
Kasneje je bila po naročilu Ludvika zgrajena še razstavna dvorana nasproti Gliptoteke, prav 
tako v neoklasicističnem slogu.15 Arhitektura razstavne dvorane je bila okrašena s korintskimi 
kapiteli, ki so z jonskimi kapiteli Gliptoteke in dorskimi kapiteli Propilej tvorili poklon trem 
redom klasične arhitekture. Königsplatz je bil zaokrožen s postavitvijo Propilej leta 1862. Te 
so predstavljale spomenik grški vojni za neodvisnost in Ludvikovem sinu Otonu, ki je bil prvi 
kralj neodvisne Grčije. Gradnja je bila začasno zaustavljena leta 1848, ko je moral Ludvik 
abdicirati s prestola, vendar je s svojimi osebnimi sredstvi nadaljeval podporo gradnji.16 

Pinakotheka 
Med leti 1820 in 1823 je von Klenze načrtoval slikarsko galerijo, ki podobno kot Gliptoteka 
nosi grško ime Pinakotheka. Gradbena dela so se pričela leta 1826 in so bila zaključena po 
desetih letih. Arhitekturno je bila stavba zasnovana preprosto, z naslonom na italijansko 
renesanso, pri čemer je bil glavni gradbeni material opeka. V ospredje je bila postavljena 
funkcionalnost same arhitekture. Pinakoteka je bila zgrajena z namenom predstavitve bogate 
slikarske zbirke Wittelsbachov, ki jo je Ludvik odprl na vpogled širši javnosti. Sam program je 
bil postavljen tako, da je sledil razvoju slikarstva v Italiji z ene in razvoju slikarstva v severni 
Evropi z druge strani, pri čemer sta se obe postavitvi združili pri Rafaelu. Sredi stoletja je bila 
nasproti Pinakoteke postavljena še t. i. Neue Pinakothek, ki je bila delo Friedricha Gärtnerja in 
Augusta Voita. Sama arhitektura je bila enako kot njena soseda zasnovana kot slikarska galerija 
z namenom hranjenja in predstavitve Ludvikove zbirke sodobnih slikarjev. Obe stavbi sta bili 
v času II. svetovne vojne poškodovani, vendar je bila Stara Pinakoteka restavrirana, medtem ko 
je bila Nova Pinakoteka porušena in na novo zgrajena.17 

Spominska arhitektura 
Vprašanje narodnih spomenikov se zaplete že pri sami definiciji, kaj narodni spomenik sploh 
je. Thomas Nipperdey tako v svoji definiciji iz leta 1968 narodne spomenike definira kot nekaj, 
kar je splošno sprejeto kot narodni spomenik.18 Medtem ko Reinhard Alings leta 1996 narodni 
spomenik definira kot nekaj, kar je postalo narodni spomenik.19 

V nemškem prostoru je še pred združitvijo Nemčije nastalo večje število spomenikov, 
ki jih danes štejemo kot nemške narodne spomenike. Prav regionalnost prostora je pripomogla 

                                                 
14 Gervits, »Leo von Klenze and the New Hermitage,« 125–127; Watkin, »The Transformation of Munich,« 2, 7. 
15 Danes je to stavba, v kateri se nahaja Staatliche Antikensammlungen. 
16 Hagen, »Shaping Public Opinion,« 10; Watkin, »The Transformation of Munich,« 2, 4, 5, 13. 
17 Die Pinakotheken, Neue Pinakothek, »Architecture;« Watkin, »The Transformation of Munich,« 7. 
18 Nipperdey, »Nationalidee und Nationaldenkmal,« 538. 
19 Alings, Monument und Nation, 40. 
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k vzpostavitvi različnih spomenikov, ki jih Hans Pohlsander v svojem delu National 
Monuments and Nationalism in 19th Century Germany (2008) razdeli na lokalne oz. regionalne 
ter na državne spomenike. Prav na primeru Bavarske v času Ludvika I. lahko zasledimo to 
ločitev na lokalne oz. regionalne spomenike, kot so Ruhmeshalle, Feldherrnhalle in Siegestor 
ter nemške narodne spomenike, kot je Walhalla ali Befreiungshalle.20 

Walhalla 
Walhalla je bila Ludvikov večletni projekt, s katerim je skušal postaviti mesto za slavljenje 
pomembnih osebnosti, za katere je sam menil, da so sooblikovale nemško zgodovino. Na 
pobudo zgodovinarja Johanna von Müllerja je ta prostor poimenoval Walhalla, pri čemer gre 
za jasne navezave na mitološko bivališče padlih vojščakov. Ideja naj bi se Ludviku rodila konec 
prvega desetletja, ko je še bil kronski princ. Kljub omejenim finančnim izdatkom je bilo ob 
njegovem prevzemu prestola leta 1825 končanih že več kot 60 portretov posameznikov, za 
katere je Ludvik menil, da si zaslužijo častno mesto v njegovi dvorani slavnih. Šele v drugem 
desetletju se je začelo reševati vprašanje arhitekturne zasnove spomenika. Leta 1821 je bil za 
arhitekta izbran Leo von Klenze in v tem času je bil izbran tudi slog same gradnje, in sicer 
dorski neoklasicističen slog. Leta 1825 je bila izbrana tudi sama lokacija spomenika. Temeljni 
kamen je položil kralj Ludvik osebno 18. oktobra 1830, na 17. obletnico bitke pri Leipzigu. 
Datum obeležja dotične bitke se ponovi tudi pri številnih drugih spomenikih, kateri so bili 
naročeni v času Ludvika. Obeleževanje dotičnega datuma, ki je predstavljal trenutek 
osvoboditve nemških dežel, tako še dodatno okrepi podobo Ludvika kot izrazitega frankofoba 
in krepitelja nemškega nacionalizma. Slovesnosti ob položitvi temeljnega kamna naj bi se 
udeležilo okoli 30.000 obiskovalcev.21 

Gradnja spomenika je trajala 12 let in bila končana leta 1842. Slovesnost ob otvoritvi je 
ponovno sovpadala z obletnico bitke pri Leipzigu, ki je postala pomemben simbol za nemški 
prostor in je predstavljala osvoboditev izpod francoske nadoblasti. Tudi znameniti Wartburgfest 
leta 1817 je potekal na obeležje te bitke. »Naj Walhalla predstavlja krepitev in rast nemške 
zavesti. Naj vsi Nemci, ne glede kateremu plemenu pripadajo, vedno čutijo, da imajo skupno 
domovino, domovino, na katero so lahko ponosni. In naj vsak prispeva v svoji moči k njeni 
slavi.«22 so bile besede Ludvika ob otvoritvi spomenika. Na otvoritev se je Ludvik s svojimi 
gosti pripeljal po cesti čez številne vasi, kjer so navdušeno pozdravljali kralja in njegove goste. 
Vendar je bil ob prihodu do spomenika prostor okoli njega prazen, za kar je skrbela lokalna 
milica, in dostop dovoljen zgolj povabljencem. Eden izmed takratnih časopisov se je v svoji 
izdaji spraševal, kaj je namen spomenika, če prebivalstvo za katerega naj bi bil spomenik 
postavljen ne more dostopati do njega. Po nagovorih povabljencem, ki so prihajali s celotnega 
nemškega prostora, je Ludvik svoje goste osebno vodil po spomeniku. Sama slovesnost je 
vodila do tega, da je časopisje, ki je spremljalo otvoritev, podvomilo o vsenemškosti 
spomenika. Nekateri so bili razočarani nad osrednjo vlogo, ki jo je odigral bavarski kralj pri 
otvoritvi, drugi so bili prepričani, da je Walhalla spomenik Ludviku, medtem ko so bili tretji 
razočarani nad majhnih številom udeležencev in omejevanju dostopa.23 

Mesto gradnje je bilo skrbno izbrano. Spomenik je bil postavljen na dvignjen teren 
Bräuberga na bregu reke Donave, v bližini mesta Regensburg. Obisk Wallhale je bil zasnovan 

                                                 
20 Pohlsander, National Monuments and Nationalism, 13–15. 
21 Pohlsander, National Monuments and Nationalism, 130–132. 
22 Pohlsander, National Monuments and Nationalism, 132. 
23 Bouwers, Public Pantheons in Revolutionary Europe, 202–205. Za časopisje, ki je pisalo na temo otvoritve 
Walhalle, gl. Allgemeine Bauzeitung für den öffentlichen Baudienst, 1842, 7; Allgemeine Zeitung, 21. oktober, 
1842; Allgemeine Zeitung, 22. oktober, 1842; Berlinische Nachrichten, 25. oktober, 1842; Freiburger Zeitung, 24. 
oktober, 1842; Kölnische Zeitung, 23. oktober, 1842; Münchener Politische Zeitung, 20. oktober, 1842; Wiener 
Zeitung, 23. oktober, 1842; Wiener Zeitung, 24. oktober, 1842. 
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kot romanje in je pri obiskovalcu skušal sprožiti skoraj versko izkušnjo. Obiskovalci so s 
parniki prišli do vznožja hriba. Nato je sledil vzpon po masivnem stopnišču, ki je vodilo do 
samega templja. Ob vstopu so obiskovalca pričakali doprsni kipi pomembnežev, ki so se kopali 
v svetlobi, ki je bila zasluga nove tehnološke zasnove železne strešne konstrukcije.24 

Uporaba železne konstrukcije, ki je bila uporabljena po priporočilu Karla Schinkla, kaže 
tudi na hitro industrializacijo v času Ludvika. Če je celotno kraljestvo leta 1815 premoglo zgolj 
šest parnih strojev, se je to razmerje hitro začelo spreminjati. Do leta 1864 je imela Bavarska 
že okoli 2.000 km železniških prog povezanih s celinskim omrežjem ter okoli 500 lokomotiv. 
Čeprav je bila Bavarska v Ludvikovem času še v razvoju in je ni mogoče primerjati z Veliko 
Britanijo ali Francijo takratnega časa, je bil ta razvoj dokaj hiter in podprt s strani monarha.25 

Izbira sloga za nemški panteon tudi ni tako enoznačna kot bi lahko pričakovali. 
Ludvikove želje po neoklasicistični arhitekturi in samem poimenovanju spomenika so bile 
deležne številnih kritik. Tako je na primer Ernst Bandel (1800–1876) kritiziral izbiro 
nordijskega imena za nemški spomenik in hkrati tudi kot Martin von Wagner (1777–1858) 
kritiziral izbiro neoklasicističnega sloga. Wagner je za slogovno obliko spomenika predlagal 
neogotski slog, za katerega je menil, da kljub temu, da slog ni čisto nemški, da je še vseeno 
dosti bolj povezan z nemškim prostorom kot neoklasicizem. Na predlog Martina von Wagnerja, 
ki je bil Ludvikov agent za umetnine v Rimu, je bavarski princ razširil natečaj za spomenik na 
vse sloge. Prav na primeru Walhalle lahko opazujemo konfliktnost dveh arhitekturnih teorij o 
izbiri sloga, ki bi obeleževal nemško enotnost. Na eni strani imamo neoklasicizem, ki se v 
evropski umetnosti ponovno uveljavi z delom Johanna Joachima Winckelmanna (1717–1768) 
Geschichte der Kunst des Alterthums (1763) in so ga nekateri arhitekti, kot je bil Leo von 
Klenze, šteli kot edini slog v katerem je možno najti popolnost. Na drugi strani je neogotski 
slog, ki se začne uveljavljati z restavracijo Kölnske katedrale, ki poteka skoraj sočasno z 
načrtovanjem in gradnjo Walhalle. Vendar bi imela izbira neogotskega sloga svojevrstne 
težave, saj je bil sam slog na podlagi del Georga Hegla (1770–1831) in Friedricha Schlegla 
(1772–1829) močno povezan z versko arhitekturo in tako neprimeren za sekularen spomenik 
kot je bila Walhalla. Hkrati bi izbira sloga tesno povezanega z arhitekturo Prusije pomenila 
oslabitev Ludvikovih prizadevanj, da Bavarsko vzpostavi kot edinstven kulturni center.26 

Ludvikov pogled na nemško združevanje zasledimo tudi v samem programu spomenika. 
Številne osebnosti, ki so bile izbrane za mesto v tem nemškem panteonu, so bile izbrane s strani 
Ludvika in njegovih svetovalcev, med katerimi je najpomembnejši Johannes von Müller (1752–
1809). Omeniti velja še Müllerjeva učenca Jožefa von Hormayrja (1781–1848) in Heinricha 
Ludna (1778–1847) ter Müllerjevega prijatelja Niklasa Vogta (1756–1836). Čeprav je vsak 
zasnoval svoj program pomembnih oseb, ki bi bile deležne slave Walhalle, je Ludvik večinoma 
izbiral posameznike, ki so se njemu zdeli pomembni in je njemu predstavljene programe v večji 
meri prezrl. Eden glavnih kriterijev, ki jih je upošteval Ludvik pri svojem izboru je bilo 
govorjenje germanskega jezika. Sprva je v svoj panteon želel sprejeti posameznike z nemškega 
področja in Švice, kasneje je na predlog Müllerja sprejel tudi posameznike s področja 
Nizozemske ter Baltskega prostora. Med sprejetimi v panteon najdemo tudi antične in 
srednjeveške figure začenši z Arminijem ter tudi frankovske kralje in anglo-saksonske svetnike. 
Posamezniki iz starejših zgodovinskih obdobij so slavljeni z napisnimi tablami, saj zanje niso 
obstajali modeli po katerih bi lahko oblikovali doprsne kiparske portrete. Glede na versko 
pripadnost so zastopani tako protestanti kot katoliki, medtem ko v Ludvikovem času ni bilo 
postavljenega kipa, ki bi slavil judovsko osebnost ter tudi ni bilo kipa Martina Luthra, za 

                                                 
24 Bergdoll, »Leo von Klenze. Munich,« 587; Pohlsander, National Monuments and Nationalism, 132, 133. 
25 Lorenz in Rohde, »Building with Iron in Nineteenth Century Bavaria,« 62–63. 
26 Bouwers, Public Pantheons in Revolutionary Europe, 185–186; Pohlsander, National Monuments and 
Nationalism, 132–134. 
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katerega je Ludvik menil, da je s svojim delom razdelil nemško skupnost. Zastopani so tako 
moški kot tudi ženske, med katerimi so večinoma pomembne vladarice kot sta bili Marija 
Terezija in Katarina Velika ali svetnice kot je bila sveta Elizabeta. V izbiri posameznikov, ki 
so bili vključeni v panteon v posameznem obdobju, lahko vidimo tudi naraščajoč odmev 
Ludvikovega vse močnejšega konservatizma. V prvem obdobju so prevladovali generali in 
znanstveniki. Po letu 1809/10 so bili v Wallhalo sprejeti prvi reakcionarji, med drugim je bila 
v 30. letih naročena in izdelana busta kanclerja Metternicha, ki zaradi njegovega nasprotovanja 
ideji Wallhale ni našla prostora v tem spomeniku. Medtem ko so bili po letu 1825 izbrani 
predvsem plemiči in generali. Šele po letu 1830 se je Ludvikova samovolja zaostrila in vodila 
k temu, da je kralj sam postal »narodni zgodovinar in sodnik.«27 

Walhalla vse do danes ostaja orodje politike, ki poudarja posamezne vidike nemške 
kulture v posameznem obdobju. V času nacizma v Nemčiji sama Walhalla ni bila v ospredju in 
ni doživela večjih sprememb. V tem obdobju je bil dodan zgolj kip skladatelja Antona 
Brucknerja. Po koncu II. svetovne vojne so bili dodani številni kipi skladateljev in 
znanstvenikov ter članov odpora proti Hitlerju. Tako je bavarska deželna vlada, ki skrbi za 
spomenik vse od padca Ludvika III. leta 1918, z dodajanjem figur vzpostavila tempelj posvečen 
človeštvu.28 

Ruhmeshalle 
Medtem ko Walhalla predstavlja vsenemški spomenik slavnim, je Ruhmeshalle bila zasnovana 
kot spomenik slavnim Bavarcem. Na razpisu za spomenik, umeščen v jugozahodni predel 
Münchna, je zmagovalen predlog oddal Leo von Klenze. Spomenik je bil zgrajen v obdobju 
med letoma 1843 in 1853 v neoklasicističnem slogu, pri čemer je izpostavljena kolonada 
dorskih kaneliranih stebrov. Sama arhitektura je bila postavljena na dvignjeno platformo in je 
vsebovala doprsne kiparske upodobitve osemdesetih uglednih Bavarcev. Na dveh trikotnih 
zaključkih in pasu metop, ki se vije čez celotno fasado, se nahajajo alegorične upodobitve 
Bavarske, vojne, miru, umetnosti in trgovine. Avtor reliefnega okrasa je Ludvik Schwanthaler, 
ki je tudi avtor monumentalnega bronastega kipa Bavarije, ki je postavljen pred arhitekturo.29 

Befreiungshalle 
Dan po odprtju Walhalle, 19. oktobra 1842, je kralj Ludvik položil temeljni kamen za 
Befreiungshalle. Podobno kot Walhalla je bil za prostor spomenika izbran hrib v bližini Donave 
v bližini mesta Regensburg.30 Za arhitekta je bil izbran Friedrich von Gärtner, ki je aprila 1847 
umrl, s čimer so se dela na spomeniku za nekaj časa ustavila. Čez nekaj tednov je gradnjo 
prevzel Leo von Klenze, ki je na Gärtnerjevih temeljih nadaljeval gradnjo v svojem slogu. 
Revolucija leta 1848 je gradnjo ponovno ustavila. Vendar je Ludvik, ki je moral abdicirati, 
gradnjo podprl s svojimi osebnimi sredstvi. Spomenik je bil dokončno zgrajen leta 1863 v 
neoklasicističnem slogu.31 

Spomenik je posvečen osvoboditvi nemškega prostora izpod francoske nadoblasti t. i. 
Befreiung in predstavlja tempelj nemškega patriotizma. Simbolni pomen nosijo tudi bronasta 
vrata, ki so ulita iz zaseženih topov francoske vojske. Tudi notranjost je tesno povezana z 
napoleonskimi vojnami. 34 celo postavnih kipov Zmage simbolizira 34 kneževin Nemške 
konfederacije leta 1815. Vsak kiparski par v rokah drži bronasti ščit na katerem je zapisano ime 
bitke iz časa napoleonskih vojn. Višje je na steno pritrjenih 18 plošč, ki slavijo generale, ki so 

                                                 
27 Bouwers, Public Pantheons in Revolutionary Europe, 173–201. 
28 Bouwers, Public Pantheons in Revolutionary Europe, 212. 
29 Watkin, »The Transformation of Munich,« 13, 14. 
30 Befreiungshalle se nahaja 15 km po toku Donave navzgor od Regensburga, medtem ko je Walhalla postavljena 
9 km po toku reke navzdol od Regensburga. (Pohlsander, National Monuments and Nationalism, 132, 141.) 
31 Pohlsander, National Monuments and Nationalism, 141–142. 
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se borili proti Napoleonu. Sredi marmornatih tal vstavljen napis iz Ludvikovega govora ob 
položitvi temeljnega kamna: »Naj Nemci nikoli ne pozabijo kaj je zahteval osvobodilni boj in 
s katerimi sredstvi je bila dosežena zmaga.«32 Na 50. obletnico bitke pri Leipzigu (18. 10. 1864) 
je Ludvik goste navzoče na otvoritvi spomenika pozdravil s pozdravom: »Pozdravljeni nemški 
junaki na vratih dvorane, ki sem jo zgradil za nemške bojevnike osvoboditve.«33 Slovesnost ob 
otvoritvi spomenika se je zaključila s petjem Ernst Moritz Arndtove pesmi Was ist des 
Deutschen Vaterland?, kar je še dodatno izpostavilo pomen Befreiungshalle kot vsenemškega 
spomenika.34 

Befreiungshalle je masovna rotunda postavljena nad bavarsko vasico Kelheim, kjer so 
se rodili trije knezi iz rodbine Wittelsbachov in kjer je bil eden izmed njih tudi umorjen. Čeprav 
je spomenik namenjen zmagi nad napoleonsko Francijo, spomenik ohranja spomin zgolj na 
pomembnejše bitke in generale, med katerimi so večinsko zastopani pruski in avstrijski, 
medtem ko bavarske predstavlja zgolj von Wrede. Spomenik je obeležje časa med prusko 
napovedjo vojne Franciji in osvojitvijo Strasbourga, rojstnega mesta kralja Ludvika, s čimer 
spomenik združi nemški osvobodilni boj z zgodovino bavarske kraljeve rodbine.35 

Feldherrnhalle 
Spomenik Feldherrnhalle je bil kot številni drugi spomeniki iz časa Ludvika I. zasnovan kot 
obeležje napoleonskih vojn oz. z vidika nemških dežel vojne za osvoboditev izpod francoske 
nadoblasti. Čeprav datuma položitve temeljnega kamna, 18. junij 1841, in otvoritve spomenika, 
18. oktober 1844, sovpadata z obletnico bitke pri Waterlooju oz. bitke pri Leipzigu, je 
Feldherrnhalle spomenik Bavarski in njeni vojski za čas napoleonskih vojn. Spomenik je 
zasnoval Friedrich von Gärtner, kateremu je za zgled služila Loggia dei Lanzi v Firencah. V 
ložo sta bila postavljena bronasta kipa generala Johanna Tillya (1559–1632) in generala Karla 
Filipa von Wreda (1767–1838), ki je poveljeval bavarskim četam med napoleonskimi vojnami. 
Material za oba kipa, ki sta delo Ludvika von Schwanthalerja, je bil simbolično pridobljen s 
pretopitvijo zaseženih francoskih topov.36 

Čeprav je bila Felderrnhalle zasnovana kot spomenik bavarske vojske in kot taka zgolj 
spomenik regionalnega in ne državnega pomena, je v času nacističnega režima za kratek čas 
postala državni spomenik. To priča, da je mogoče vlogo in pomen posameznega spomenika 
skozi čas spreminjati, pri čemer je glavni dejavnik politika in njeno delovanje. Prostor okoli 
spomenika je v nacistično ideologijo prišel ob neuspešnem Pivniškem puču leta 1923, ko je na 
tem mestu pod streli padlo šestnajst zarotnikov. Po prevzemu oblasti leta 1933 je Hitler ukazal 
izgradnjo obeležja na vzhodni strani Feldherrnhalle, na mestu, kjer so padle žrtve neuspelega 
puča leta 1923. Spomenik je tako postal eno izmed svetišč nacistične ideologije. Varovala ga 
je častna straža sestavljena iz pripadnikov SS-a, ki so od mimoidočih zahtevali, da so v spomin 
na »mučenike« izvedli nacistični pozdrav. Zaradi nadlegovanja tistih, ki niso prostovoljno 
počastili spomenika, se ga je začelo lokalno prebivalstvo izogibati. Obeležje padlim nacistom 
je postalo eno izmed simbolov nacistične oblasti v Münchnu in je bilo deležno spontanega 
uničenja s strani mestnega prebivalstva po koncu vojne.37  

Povezave spomenika z nacistično preteklostjo so ostale žive še vse do danes. Spomenik 
je ponovno prišel v ospredje neonacistične dejavnosti po letu 1995. Aprila tega leta se je namreč 
pred spomenikom samosežgal nemški vojni veteran in desničarski fanatik, z namenom, da bi 
                                                 
32 »Moechten die Teutschen nie vergessen was den Befreiungskampf nothwendig machte und wodurch sie 
gesiegt.« (Pohlsander, National Monuments and Nationalism, 143.) 
33 »Seid mir willkommen, deutsche Helden, hier an dieser Pforte dieser Halle, die ich den deutschen 
Befreiungskämpfern erbaut.« (Pohlsander, National Monuments and Nationalism, 143.) 
34 Pohlsander, National Monuments and Nationalism, 142–144. 
35 Bouwers, Public Pantheons in Revolutionary Europe, 163–164. 
36 Pohlsander, National Monuments and Nationalism, 144; Watkin, »The Transformation of Munich,« 9. 
37 Rosenfeld, Munich and Memory, 110. 
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protestiral proti politiki, ki je krivdo za II. svetovno vojno in njena grozodejstva pripisovala 
nacističnemu režimu.38 

Siegestor 
Siegestor je prvotno kot spomenik bavarski vojski zasnoval Friedrich von Gärtner. Spomenik 
je sledil ideji slavoloka, pri čemer lahko vzore iščemo v rimskem Arco di Costantino 
(Konstantinovem slavoloku), pariškima Arc de Triomphe (Slavoloku zmage) in Arc de 
Triomphe du Carrousel (Slavoloku zmage na trgu Carrousel), londonskemu Marble Arch 
(Marmornatem slavoloku) ter milanskemu Arco della Pace (Slavolok miru). Münchenski 
slavolok je bil zasnoval že leta 1843 in postavljen na severni konec Ludwigstraße. Gradbena 
dela so bila končana šele leta 1852, pet let po Gärtnerjevi smrti. Na vrhu je postavljena kiparska 
konstrukcija, personifikacija Bavarske, ki v vpregi vodi štiri leve. Delo Johanna Martina von 
Wagnerja. Na severni strani spomenika je zapis »DEM BAYERISCHEN HEERE,« medtem ko 
je na južni strani spomenika prvotno stal zapis »ERBAUT VON LUDWIG I KÖNIG VON 
BAYERN MDCCCL.«39 

V času II. svetovne vojne je bil spomenik močno poškodovan in dolgo časa prepuščen 
propadanju zaradi svoje namembnosti. Šele tekom 50. let so stekle prve dejavnosti restavracije 
spomenika. Naloga je bila zaupana arhitektu Josefu Wiedemannu, ki je dele spomenika, ki so 
bili popolnoma uničeni, nadomestil s kamnom druge barve. Tako je izpostavil dele, ki so bili 
med vojno uničeni in vzpostavil spominsko obeležje. Leta 1957 je bilo na južni strani 
spomenika dodan napis, ki se glasi: »Zmagi posvečeno, v vojni uničeno, opomnik miru.«40 
Tako je spomenik slabih 100 let po svojem nastanku spremenil svojo vlogo in prešel od 
spomenika, ki slavi vojaštvo, do spomenika miru.41 

Zaključek 
Spomin na napoleonske vojne, ki se je izražal predvsem na primeru poraza Napoleonovih čet 
pri Leipzigu, je v nemškem prostoru v 19. stoletju doživel skorajda mistični status. Prav datum 
18. oktober zasledimo v številnih gradbenih podvigih, katere je podpiral Ludvik I. Po celotnem 
nemškem prostoru so stekli številni projekti obeleženj vojne, vendar so številni projekti ostali 
nedokončani ali niso bili izvedeni. Pri gradnji teh spomenikov lahko zasledimo ideje 
povezovanja nemške dežele, vendar so bili večkrat ti projekti tudi orodje določene politične 
struje za krepitev lastnih interesov. Tako je v času gradnje Walhalle in Befreiungshalle potekala 
tudi dograditev Kölnske katedrale, ki je bila mišljena kot vsenemški spomenik. Kljub 
navdušenjem za restavracijo in končno izgraditev katedrale je vodilno vlogo pri gradnji 
prevzela Prusija, ki jo je izkoristila za orodje širjenja pruskih in protestantskih idej, kar je 
privedlo do nasprotovanja katoliških monarhov. Ludvik I. je zato zavrnil vabilo na slovesno 
otvoritev leta 1842.42  

V Ludvikovem delovanju lahko zasledimo ideje krepitve nemškega nacionalizma, 
vendar moramo biti pri tem previdni, da Ludvika ne štejemo kot enega izmed podpornikov 
politične združitve Nemčije. Menil je, da je Nemška zveza zadosten inštrument enotnosti. 
Zavzemal se je za združeno Nemčijo, ne v državnopravnem pomenu, temveč v duhovnem in 
kulturnem. To teorijo potrjuje tudi dejstvo, da je Ludvik zavrnil vključitev Johanna Fichteja, ki 
je bil eden izmed zagovornikov političnega združevanja Nemčije, v Walhallo.43 

                                                 
38 Rosenfeld, »Memory and the Museum,« 177. 
39 Pohlsander, National Monuments and Nationalism, 144–145. 
40 »Dem Siege geweiht, vom Kriege zerstört, zum Frieden mahnend.« (Pohlsander, National Monuments and 
Nationalism, 145.) 
41 Rosenfeld, Munich and Memory, 117–123. 
42 Bouwers, Public Pantheons in Revolutionary Europe, 162, 163. 
43 Pohlsander, National Monuments and Nationalism, 135, 182. 
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Po mojem mnenju je obdobje Ludvika I. v zgodovinopisnih raziskavah še dokaj 
zapostavljeno. V svojem članku sem poskušal prikazati vpliv bavarskega kralja na razvoj 
muzejske arhitekture, katere gradbena dejavnost poteka sočasno z drugimi pomembnimi 
središči razvoja muzejske dejavnosti in tudi same muzejske arhitekture. Po drugi strani je 
Ludvik pomembna osebnost z vidika združevanja nemškega prostora. Kljub temu, da je bila 
njegova podpora usmerjenja predvsem v kulturno združevanje, je Ludvikovo delovanje 
pomembno za kasnejše združevanje Nemčije in izgradnjo njene skupne identitete. 
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Blaž Šoba in Urh Ferlež 

Zgodnje slovenske potopiske 

Povzetek 
Članek predstavlja potopis kot literarni žanr. Najprej ga definira, se sprehodi skozi zgodovino 
žanra na Slovenskem, nadalje pa obravnava prve slovenske ženske potopiske. Glavno ime med 
njimi je nesporno Alma Karlin, družbo pa ji delajo Luiza Pesjak, Marica Strnad, Marica 
Gregorič Stepančič in Marija Kmet. Karlinova je znana kot svetovna popotnica, druge štiri pa 
so potovale po Evropi. Skupno so ustvarile 37 potopisnih del, ki se med seboj razlikujejo. 
Primerjava namene nastankov, razloge podajanja na pot, položaje žensk pri posameznih 
avtoricah in sloge besedil.  

Abstract 
The article presents the travelogue as a literary genre. First, it defines the genre as such, then it 
strolls through the history of travelogue on Slovenian grounds, and later on discusses first 
Slovenian female travel authors. The leading role amongst them, indisputably, holds Alma 
Karlin, while her name accompany Luiza Pesjak, Marica Strnad, Marica Gregorič Stepančič, 
and Marija Kmet. Karlin is known as a world traveller, whereas the other four made their travels 
across Europe. Altogether, they had written 37 travelogues, which all differ. We compare the 
different purposes and the reasons of the itineraries. Additionally, we collate the positions of 
women shown in each piece of work and analyse the style of writing. 

 
Ključne besede: zgodovina potopisa, slovenske ženske potopiske, položaj žensk v preteklosti. 

*** 
Uvod 

Začetki slovenskega potopisa segajo še pred 19. stoletje, a sprva je šlo le za moške pisce. Ženske 
so se jim pridružile šele v drugi polovici 19. stoletja, kar je povezano z družbenim napredkom 
in spremembo mentalitete v tem času. Čeprav so se slovenski zgodovinarji in literarni 
zgodovinarji z 19. stoletjem ukvarjali na veliko, je tema zgodnjega ženskega potopisa ostala v 
ozadju – mogoče zaradi trivialnosti takih besedil (z izjemo Alme Karlin, ki je posledično tudi 
bolj opažena), mogoče preprosto zato, ker produkcija ni bila gromozanska. S člankom sva želela 
dodatno opozoriti na prezrto temo, ki jo je sicer načela ruska znanstvenica Anna Bodrova. 

Kaj je potopis in kakšen je njegov zgodovinopisni pomen 
»Potopis je polliterarni žanr, ki se nahaja na periferiji literarnega polja, na meji med leposlovjem 
in dokumentarno literaturo.«1 Je produkt človeka, ki je potoval izven okvira življenjskega 
prostora in se o svojih doživetjih odločil poročati. To poročilo navadno opisuje geografske 
značilnosti poti, kulturo in običaje ljudi, na katere je popotnik naletel in občutja, ki so ga ob 
tem spremljala. Znani potopisci iz zgodovine so bili Marco Polo, Krištof Kolumb, Thor 
Heyerdahl in mnogi drugi. 

Potopis ima nekatere skupne poteze z (avto)biografijo, spomini in izseljensko 
književnostjo. Da lahko te žanre ločimo, smo pozorni na to, kaj je tematsko v ospredju. Če je 
to pot, imamo opravka s potopisom. Če pa je bistven posameznik in je pot postranski element, 
moramo pri definiranju žanra poseči po drugem terminu, zagotovo pa lahko izločimo le 
potopis.2 Za potopis je značilna tudi medbesedilnost. To pomeni, da potopisec v svoje pisanje 

                                                 
1 Bodrova, »Znanstvena pot do Terre incognite,« 283. 
2 Bodrova, »Znanstvena pot do Terre incognite,« 291. 
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vpleta prvine drugih, predvsem leposlovnih del ali jih celo neposredno citira. Potopisu se včasih 
očitata trivialnost in stilna preprostost, a se ne glede na to tudi zahtevnejšemu bralcu pogosto 
zazdi, da mu je razširil obzorja, pripomogel k njegovi splošni razgledanosti in ga obogatil. 

Potopisi seveda niso pisani na strokoven način, kakor mora biti pisano zgodovinopisje. 
Pravzaprav je čar potopisa v tem, da prikaže piščev pogled na neko deželo. Kljub temu lahko 
zgodovinar preko potopisa dobi vpogled v stanje opisovane dežele v nekem zgodovinskem 
obdobju in tako požlahtni podatke, ki jih prinaša strokovna literatura.  

Potopis na Slovenskem 
Potopisi so dobro udomačeni tudi pri Slovencih. V tem članku se bova posvetila predvsem 
tistim, ki so jih ustvarile ženske – ti so sicer, pričakovano, v manjšini. Da bi to dejstvo razumeli, 
je za začetek treba nekaj besed nameniti zgodovini slovenskega potopisa. 

Za prva slovenska potopisa veljata deli Žige Herbersteina in Benedikta Kuripečiča. Oba 
pisca sta v 16. stoletju opravljala diplomatske naloge za habsburški dvor v Carigradu. Potopisna 
dejavnost se je razmahnila do konca 19. stoletja, sorazmerno z okrepitvijo slovenske nacionalne 
ideje in s to pogojenim nastajanjem literature, še več pa je bilo napisanih do 2. svetovne vojne. 
Poleg spodaj navedenih medkontinentalnih potopisov je nastalo mnogo takih, ki pripovedujejo 
o poteh širom Evrope, absolutno prevladujoči pa so (sploh v zgodnejših letih) t. i. lokalni. Vsem 
najbolj poznano je že Levstikovo Popotovanje iz Litije do Čateža iz leta 1858, omeniti pa velja 
še Erjavčevo Pot iz Ljubljane v Šiško in Mencingerjevo delo Moja hoja na Triglav.3 Največji 
slovenski potopisci tega časa so bili: 

− Ignacij Knoblehar (1819–1858), misijonar v Sudanu 
− Josip Suchy (1869–1941), pisatelj in prevajalec, ki je potoval v Indijo 
− Jurij Matej Trunk (1870–1973), od leta 1921 je bil duhovnik med Slovenci v Ameriki, 

strnjena občutja pa je v obliki potopisov pošiljal v rodno domovino, kjer so jih objavili 
− Robert Neubauer (1895–1965), zdravnik, ki je potoval na Šrilanko  
− Alma Karlin (1889–1950) – o tej pa več v nadaljevanju. 

Slovenske potopiske: Kdo so in kaj vemo o njih? 
Med slovenskimi potopisci so tudi pripadnice ženskega spola. V 19. in v prvi polovici 20. 
stoletja jih je bilo pet: Alma Karlin, Luiza Pesjak, Marica Strnad, Marica Gregorič Stepančič in 
Marija Kmet. Med njimi imamo popotnico, ki je tako po prepotovanem in po napisanem 
presegla vse svoje moške kolege, to je seveda Alma Karlin, ena največjih svetovnih popotnic. 
Potovanja ostalih žensk so v primerjavi s potovanji slovenskih moških potopiscev zanemarljiva 
in objavljena v obliki skromnih člankov v tedanjem časopisju, a kljub temu zanimiva in vredna 
preučevanja. V nadaljevanju so zapisani kratki življenjepisi in potopisni opusi teh žena.  

 Alma Karlin 
Alma Maksimiljana Karlin se je rodila 12. oktobra 1889 v Celju očetu Jakobu, ki je bil avstro-
ogrski major, in materi Vilibaldi (roj. Miheljak), ki je poučevala na dekliški šoli v Celju. Kot 
otrok je bila zelo navezana na očeta, od katerega je bila deležna ljubeče, a bolj fantovske vzgoje. 
Spodbujal jo je namreč, da se igra v naravi, bere knjige … – to za deklice še ni bilo najbolj 
običajno. Ko ji je bilo osem let, je umrl. Tako je izgubila edinega človeka, s katerim se je 
pogovarjala tudi v slovenščini, nad njeno vzgojo pa je začela bdeti mati. Kot večina tedanjega 
celjskega meščanstva se je imela za Nemko kljub slovenskim koreninam. Almo je skušala 
vzgojiti v meščansko damo po tedanjih normah – govoriti je morala izključno nemško, 
poudarjen je bil poseben stil oblačenja, treba bi se bilo poročiti z uglednim moškim ... Narava 
deklice ni obdarila z lepoto, saj je imela nesimetričen obraz, za nameček pa sta bili 
neuravnovešeni še rameni. Mama jo je na njene hibe nenehno opozarjala in jo silila nositi 

                                                 
3 Šmitek, Poti do obzorja, 15, 20.; Lah, Vse strani sveta, 13, 46, 47, 81. 
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steznik. Hči je kmalu ugotovila, da ima množico drugih talentov, kot so bili smisel za glasbo, 
risarski talent, še posebej pa učenje tujih jezikov. Po končani srednji šoli v Gradcu se je odločila 
za študij jezikov v Londonu, kjer je ostala do 1. svetovne vojne. Tam se je učila angleščino, 
francoščino, danščino, norveščino, italijanščino, latinščino, španščino, ruščino, finščino in 
sanskrt, pozneje pa se je lotila še kitajščine, japonščine in perzijščine. Ob izbruhu vojne se je 
odločila odpotovati v Skandinavijo, konec vojne pa je prinesel vrnitev v rodno Celje. Tam je 
Alma odprla jezikovno šolo in nekaj časa poučevala, da je prislužila nekaj denarja ter z njim 
kupila Eriko – svoj prvi pisalni stroj, na katerem so pozneje nastajala njena dela.4 

V Celju ni ostala dolgo, saj je že 24. novembra 1919 v Trstu začela svojo pot po svetu. 
Potovala je devet let, v teh pa je obiskala Srednjo Ameriko, Združene države Amerike, 
Japonsko, Korejo, Kitajsko, Avstralijo, Novo Zelandijo, Indonezijo, Tajsko, Burmo in Indijo. 
Med potovanjem ji je večkrat zmanjkalo denarja, zato se je pač znašla in poprijela za 
najrazličnejša dela. Na potovanju je doživela nepredstavljivo veliko: spoznala je kulture, o 
katerih se povprečnemu Evropejcu takrat ni niti sanjalo, ves čas se je borila proti stereotipu 
ženske, ki potuje sama, nekajkrat so si jo skoraj privoščili kanibali, večkrat je bila skoraj 
posiljena, bolezni ji niso povsem prizanašale. Spoznala je tudi več moških, ki so se ji v spomin 
in življenje vtisnili za dlje časa – tudi kot »ljubimci«. Med najzanimivejši zvezi lahko gotovo 
umestimo Japonca, ki ga imenuje kar gospod I., in Kitajca Hsi Singjung Lunga. S slednjim se 
je celo zaročila, zato je obiskal tudi njeno rodno državo in tako postal prvi Kitajec, ki je stopil 
na slovenska tla. Svoje popotne vtise je redno pošiljala v celjski časopis Cillier Zeitung, zato je 
pričakovala, da je v domovini že slavna in jo bo ob vrnitvi pričakala množica ljudi. To se ni 
zgodilo – ko se je januarja 1928 vrnila domov, je ni čakal nihče, zato je zapisala: »Bilo je, kot 
da bi se kdo odpeljal na Luno in prinesel nazaj kamen, ki ga lahko najde ob vsaki reki.« S 
svojega potovanja je prinesla ogromno gradiva (obleke, izdelke lokalnih obrti, posušeno favno 
in floro ter seveda svoje zapiske), ki so danes na ogled na stalni razstavi Pokrajinskega muzeja 
Celje.5 

Doma se je Alma povsem predala pisanju. To je počela v nemščini in tudi izdajala pri 
nemških založbah. O svojem potovanju in delih na to temo je predavala po več evropskih 
mestih, spadala je med brane avtorice, na dom pa je dobivala mnogo pisem svojih zadovoljnih 
bralcev. Ena takih, ki je bila prevzeta od njenega dela, je bila Thea Gammelin, slikarka iz 
severne Nemčije. Postopoma sta z Almo vzpostavili korespondenco in lepega dne jo je obiskala 
v Celju. Ugotovili sta, da imata veliko skupnega, zato sta se spoprijatelji in po Alminih besedah 
postali »dušni sestri«. Thea se je pozneje naselila pri Almi v Celju in začela ilustrirati njene 
knjige. Idilo sta prekinili 2. svetovna vojna in nemška okupacija Celja. Alma ni podpirala 
nacizma, zato je tudi skrivala nemške begunce in finančno podprla slovenski 
narodnoosvobodilni boj. Kljub temu je kot pripadnica predvojnega nemškega kulturnega kroga 
in nemško govoreča po vojni postala sovražnica oblasti, zato so ji nacionalizirali družinsko hišo 
in ji odrekali zdravstveno oskrbo (spopadala se je z boleznijo pljuč). Tako sta se bili s 
prijateljico Theo primorani preseliti v borno hišo v Pečovniku, hkrati pa sta bili podvrženi 
posmehu Celjanov, ki so ju ožigosali za istospolno usmerjeni čudakinji. Alma je v tej bedi 14. 
januarja 1950 sklenila življenjsko pot. Pokopali so jo na Svetini, v istem tihem domu pa se ji je 
čez 38 let pridružila še Thea.6 

Za pisanje Alme Karlin je značilno nenehno primerjanje z moškimi popotniki in 
odkritelji. Res je, da se zanima tudi za življenje žensk in se zaveda njihove problematike, vseeno 
pa moške dojema kot bolj razvite, svoj ideal pa išče v Kolumbu. Na svet ima kolonialistični 
pogled – to se kaže že pri zbiranju lokalne kulture, ki jo vrednoti z evropskega gledišča, ob 
                                                 
4 Trnovec, Kolumbova hči, 6–24. 
5 Trnovec, Kolumbova hči, 25–50. 
6 Trnovec, Kolumbova hči, 47–53, 59–62. 
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pisanju pa nobenem pogledu ne zavrača imperialne ideje.7 Da je njen opus bogat, priča že 
naslednji (verjetno nepopoln) seznam: 

− potopisni romani: Malik (1932), Samotno potovanje (1969), Roman o potopu celine 
(1936), Moj mali Kitajec: roman iz Kitajske (1921), Mistika Južnega morja (1931), 
Nabobova stranska žena (1937), Doživeti svet (2006) 

− novele: Mala siamka (1937), Najmlajši vnuk častitljivega I Čaa: novela iz Kitajske 
(1948), O Joni San: Japonske novele (2006) 

− zgodbe: Kupa pozabljenja: dve zgodbi (1938), Zmaji in duhovi (1996), Mala pomlad: 
tri zgodbe (1937), Mesečeve solze: tri zgodbe (1935), Štiri dekleta v vetru usode: 
Zgodba z Južnega morja (1936, 1939, 1943), Svetlikanje v mraku (1999) 

− dramsko delo: Kringhäuslerjevi: drama v treh dejanjih (1918) 
− druga dela: Kot ujetnica pri lovcih na glavo na Novi Gvineji (1918), Modri mesec 

(1997), Smrtonosni trn (2006), Angel na zemlji (1998), Doživeti svet (2006), Urok 
Južnega morja: tragedija neke žene (1930), Into-Yo-Intec (1934), Popotne skice (1997), 
Pod košatim očesom (1938), Moji zgubljeni topoli (2007) 

Luiza Pesjak 
Življenje Luize Pesjak se je začelo 12. junija 1828 v Ljubljani. Rodila se je v družini odvetnika 
dr. Blaža Crobatha, mati je bila Poljakinja. Kmalu se je soočila s Prešernom, ki je postal njen 
domači učitelj – prav on jo je spodbujal k pisanju. Tako je kmalu vstopila v intelektualne kroge, 
v katerih se je družila s tedanjimi vodilnimi slovenskimi literati in umetniki. Še več, z mnogimi 
si je tudi dopisovala. Med njimi so bili Korytko, Vraz, Levstik in Stritar. Vzporedno je pisala 
tako v slovenščini kot tudi v nemščini. Posvečala se je poeziji in prozi, objavljala pa je v več 
časopisih – slovenskih in nemških. Po besedah Mirana Hladnika je Luiza Pesjak avtorica 
(skorajda) prvega slovenskega ženskega romana, saj je leta 1887 namreč napisala delo Beatin 
dnevnik, vendar je dve leti porabila za iskanje založnika. V tem času jo je prehitela Pavlina 
Pajk. Luizin mož je bil Simon Pesjak, z njim je imela pet hčera. Vse so se preselile v tujino, 
Helena pa je postala uspešna operna pevka. Zadnja leta življenja je zaradi propada moževega 
podjetja obubožala, zato je do svoje smrti, 31. marca 1898, živela skromno in zapuščeno.8 

Luiza Pesjak je napisala potopisa V Draždanih (1877, Zvon) in Popotni spomini (1884, 
Ljubljanski zvon). V prvem opisuje svojo pot v Dresden, v drugem pa Severno Italijo in Švico. 
V obeh potopisih opisuje tako naravne kot kulturne znamenitosti, pa tudi ljudi, s katerimi se je 
srečala. Značilnosti njenega sloga so romantika, opisovanje lepote sveta in emocij, ki jih je na 
poti doživljala. Bodrova pravi, da »njeni popotni spomini prekipevajo od vzhičenja nad 
lepotami, ki jih je videla«.9 Luiza Pesjak je tudi avtorica libreta za Foersterjevo opero Gorenjski 
slavček. Slikar Mihael Stroj je Luizo Pesjak portretiral. Ker je bil kot slikar priljubljen in mu 
dela ni manjkalo, si je včasih že vnaprej pripravljal telesa, nato pa je slikal le obraze strank. Na 
Luizinem portretu je to vidno zaradi kontrasta med barvo kože na obrazu in barvo kože na 
telesu. V potopisu V Draždanih Pesjakova popisuje svoje navdušenje nad vlogo Agate v operi 
Čarostrelec. Osemnajst let po dogodku se je vrnila v Dresden, kjer si je ogledala isto opero, v 
kateri je njeno najljubšo vlogo (torej Agato) igrala njena hči. 

Marica Strnad 
Marica Strnad se je rodila 9. septembra 1872 v Šmarju pri Jelšah. Odločila se je za pedagoško 
pot in se po končanem učiteljišču v Ljubljani zaposlila na dekliški šoli v Šentjurju. Že v času 
šolanja je pisala pesmi, ki jih je pod psevdonimi (A-a, Marica II, Alenka, Šmarska, Karandaš) 
objavljala v tedanjih časopis. Izdala je tudi pesniško zbirko z naslovov Rdeči nageljčki. Poleg 
                                                 
7 Jezernik, Alma M. Karlin, državljanka sveta, 135–155. 
8 Hladnik, »Luiza Pesjak,« 39–42. 
9 Bodrova, »Znanstvena pot do Terre incognite,« 288. 



Blaž Šoba in Urh Ferlež 

 

 
99 
 

pesmi je pisala o pedagoški problematiki, pozneje (1897) pa jo je učiteljska pot vodila v 
Jakobski dol v Slovenskih goricah, ki je bil takrat pod hudim nemškim pritiskom. Prav zato se 
je pri poučevanju trudila, da bi otroke vzgajala v slovenskem narodnem duhu in si prizadevala 
za večje priznanje žensk v učiteljskem poklicu (predvsem s stališča plač). Življenje se je obrnilo 
tako, da se je Strnadova poročila s tamkajšnjim župnikom. Ker ljudje tega niso odobravali, sta 
se preselila v Rusijo (danes Moldavijo), kjer sta poučevala. Kar kmalu sta se razšla. Mož se je 
v domovino vrnil še pred 1. svetovno vojno, Marica pa kmalu po njej. Njun otrok je ostal v 
Rusiji. Umrla je 30. decembra 1953.10 

Marica je leta 1898 napisala potopis V megli, v katerem je popisala pot z ladjo iz Trsta 
v Benetke. Leta 1899 je napisala Pismo iz Rusije, leto kasneje pa še tretji potopis – Marsikaj iz 
Rusije. V prvem se navezuje na prvi vtis, za katerega pravi, da je slab (»barbarska Rusija«) in 
na vse naslednje, bolj utrjene in argumentirane vtise, po katerih je spoznala, da država sploh ni 
tako napačna (za primer: poudarja udobje ruskih vlakov, svetuje poročna potovanja v Rusijo). 
Zanimivo je, da Rusov v svojem pisanju ne označi za tujce, to mesto nameni Židom – med temi 
se počuti slabo, zgraža se nad njihovo nemščino in vonjem. Drugi potopis se osredotoča na 
rusko kulturo, v članku pa je kot odlomek naveden opis ruskih žensk.11 

 Marica Gregorič Stepančič 
Rodila se je 2. decembra 1874 v Škednju pri Trstu. Odraščala je v kmečki družini. Šolanje je 
začela v Trstu in ga sklenila na učiteljišču v Gorici. Že v mladosti se je angažirala za slovenstvo 
na tržaškem prostoru, zato so jo italijansko usmerjene oblasti nameščale na odročnejše šole. 
Med počitnicami je mlada učiteljica rada potovala po Evropi, Severni Ameriki in Mali Aziji. Je 
avtorica pesmi, otroške in mladinske proze, slovensko-italijanske slovnice in prevodov 
številnih besedil iz ruščine, francoščine, italijanščine in nemščine. Urejala je tudi ženski 
mesečnik Jadranka, ki ga je kasneje preimenovala v Glasilo odločnih in neustrašnih. Ves čas 
se je borila za slovenski jezik – pri tem ji ni bil na poti niti fašizem. Do smrti je živela v Trstu, 
kjer je 16. februarja 1954 tudi umrla.12 

Marica Gregorič Stepančič je napisala dva daljša potopisa, Izprehod po Skandinaviji 
(1922, Jadranka) in Izlet po Balkanu (1912, Naša bodočnost), ter dva krajša, Lundska kripta in 
Upsalska katedrala (oba 1912, Dom in svet). Za vse so značilne poučne note – v Izprehodu po 
Skandinaviji kot primere navaja ženske, ki na vlakih berejo ali se ukvarjajo z ročnimi 
spretnostmi, hvali čistočo in red ter zapiše, da bi moralo biti tako tudi pri nas. Spregovori tudi 
o Skandinavkah, ki po njenem mnenju skoraj vse brez izjeme zaslužijo oznako lepe ženske, ki 
jo prinaša neka globlja privlačnost, ne pa ustrezanje lepotnemu idealu.13 

Marica Gregorič Stepančič je bila sicer prva Slovenska, ki je prestopila severni tečajnik; 
to je bil tudi njen cilj. Po njej se imenuje šola v kraju Sv. Jakob pri Trstu. 

Marija Kmet 
Marija Kmet se je rodila 31. januarja 1891 v Sv. Lovrencu ob Temenici. Njeno otroštvo je bilo 
zaznamovano z bridko izkušnjo – kmalu ji je umrl oče, njena mama pa je osem otrok preživljala 
stežka. Živela je v hudem pomanjkanju, a je vseeno uspela priti do izobrazbe, in sicer v 
meščanski šoli pri uršulinkah v Ljubljani. Že v drugem razredu je pokazala veliko navdušenje 
nad književnostjo in s sošolkami ustanovila svoj literarni list Lilija. Trikrat se je poskušala 
zastrupiti, a se ji je po žalostni mladosti življenje obrnilo na bolje. Končala je učiteljišče in 

                                                 
10 Zajc-Cizelj, »Marica Strnad-Cizerlj,« 129–132. 
11 Bodrova, »Znanstvena pot do Terre incognite,« 287. 
12 Verginella, »Marica Gregorič Stepančič,« 139–141. 
13 Bodrova, »Znanstvena pot do Terre incognite,« 287. 
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pričela poučevati v Trstu, nato še v Ljubljani. Prevajala je iz ruščine in nemščine, napisala 
knjigo o sv. Frančišku, po poti v Bosno pa tudi svoj potopis. Umrla je 3. novembra 1974.14 

Katja Mihurko Poniž pisateljico predstavi kot »avtorico depresivne proze, ki se je 
reševala z vero in verjetno utihnila zaradi strogih kritik«.15 V manjši meri se te poteze odražajo 
v potopisu Iz Bosne (1914, Ljubljanski zvon) – ta bolj izpostavlja pogled Bosancev na Slovence 
(menda so zanje »Švabi«), opozori na jezikovno podobnost, na velike kulturne razlike, češ da 
je Slovencem v Bosni bolj tuje kot v Ameriki, hkrati pa pohvali podobo države same, četudi o 
cilju in namenu svojega potovanja ne govori.16 

Namen  
Vseh pet obravnavanih potopisk se je na svojo pot odpravilo z različnimi nameni. Med vsemi 
je bila najbolj samozavestna Alma Karlin, katere cilj je bil osvajanje sveta. Izhaja iz 
kolonialističnega pogleda na svet, Evropejce tako postavlja na najvišje mesto te umetne 
hierarhije, hkrati pa se zaveda, da je za vzvišen status poznavanje tujih kultur in njihovih 
običajev nujno. Glede na to, koliko dela je Karlinova namenila preučevanju lokalnih tradicij in 
zbiranju etnografskega gradiva, si je želela pridobiti poimenovanje »odkriteljica« – postati novi 
Kolumb. A kaj, ko jo je pri poti do tega ustavil spol. Luiza Pesjak predstavlja popolno nasprotje, 
saj potuje preprosto zato, ker se ji zdi svet lep. Kot Prešernova učenka in oboževalka ohranja 
prvine romantičnega sloga pisanja, zato daje v besedilih poudarek opisovanju uzrte lepote in 
čustev, ki jih je ta izzvala, sam potek poti pa ostaja v pred-realističnem duhu povsem 
postranskega pomena. Karlinovi se bolj približa Marica Gregorič Stepančič, ki sicer ne 
razodeva ekstremih osvajalskih podvigov, si pa želi postati prva slovenska ženska, ki je 
prestopila severni tečajnik. To ji na svojem potovanju po Skandinaviji tudi uspe – še več, doseže 
celo Nordkap. Marica Strnad potuje iz bolj pragmatičnih vzrokov osebne narave. Sledi namreč 
možu, ki je bil primoran domači okoliš zapustiti. Lahko bi rekli, da si izhodišča za pisanje niti 
slučajno ne postavi sama, do tega pride šele po spletu okoliščin. Marija Kmet o namenu 
potovanja sploh ne piše, raje se posveča opisovanju samem.17 

Zakaj potovati 
Za žensko v 19. stoletju je bilo neobičajno, da je potovala sama. Tako je Luiza Pesjak v mladosti 
potovala s starši, v Dresden je potovala s hčerko, v Italijo pa s sopotnico, ki je v potopisu ne 
poimenuje. Marica Strnad je v Benetke potovala s prijateljico in njenim možem. V Rusijo se je 
preselila z možem, vendar v pisanju ne omenja ne njega ne nobenih drugih sopotnikov. Marica 
Gregorič Stepančič je Skandinavijo obiskala sama, med potjo se ji je za nekaj časa pridružila 
srbska sopotnica. Po Balkanu je potovala s člani društva Sokol. Razmere, ki so v 19. stoletju 
večino žensk priklepale na može, dajo še dodatno veljavo Almi Karlin in Mariji Kmet, ki sta se 
na pot podali povsem sami.18 

Položaj ženske (v potopisu) 
V ženskih potopisih se pojavlja konflikt med »svojim« in »drugim«. Nanj lahko pogledamo iz 
dveh perspektiv: iz nacionalne (o tem je že bilo govora, ko sva za zgled postavila Marico Strnad, 
ki Rusov ne opredeljuje za druge, Žide pa) ali iz družbeno-spolne. Na tega se je osredotočala 
filozofija eksistencializma, ki je žensko tega obdobja zaradi sloga pisanja proglasila za drugega. 
Da to drži, potrjujejo tudi teksti prvih slovenskih potopisk. Bodrova pravi, da se kaže zatiranje 
v družbi (lahko bi govorili tudi o samo-zatiranju), avtorice pa se štejejo za drugorazredne. Almi 
Karlin prav zaradi tega ni uspelo postati drugi Kolumb: spol ji je zamejil vsakršne možnosti. S 

                                                 
14 Mihurko Poniž, »Marija Kmet,« 243–246. 
15 Mihurko Poniž, »Marija Kmet,« 243. 
16 Bodrova, »Znanstvena pot do Terre incognite,« 287. 
17 Bodrova, »Znanstvena pot do Terre incognite,« 288–290. 
18 Bodrova, »Znanstvena pot do Terre incognite,« 287–288. 
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tem dejstvom se je težko spoprijaznila, zato je dve izmed svojih del podnaslovila z opredelitvijo 
Tragedija ženske. S terminom je nakazala tudi na neprijetnosti, ki so ji bile kot predstavnici 
nežnejšega spola neizogibne (tepež, poskusi posilstva, praktične težave). Neke vrste tragedijo 
je občutila tudi Luiza Pesjak, ki se ni mogla otresti občutka stalnega, že kar patološkega strahu. 
O tem priča primer, ko se je peljala v kočiji in se je na smrt prestrašila ob pogledu na človeka z 
nožem, čeprav si je slednji samo odrezal kruh.19 

Slog pisanja 
Osebni slog pisanja vsake izmed potopisk sva v nekaj stavkih očrtala v poglavjih o avtoricah, 
tukaj pa bi rada izpostavila problem t. i. »ženske pisave«. Raziskovalci literature in teorije 
spolov si še niso edini, če omenjeni pojem označuje nekaj, kar dejansko obstaja in ni le 
feministična ali seksistična puhlica. Za ženske piske naj bi bila značilna večja emocionalnost, 
več opisovanja hrane, vonjev videza in toalete, opisovanje specifičnih ženskih problemov in 
usod žensk, materinstva.  

Naštete značilnosti opisuje pri slovenskih potopiskah tudi Anna Bodrova. Tako pri Luizi 
Pesjak in Marici Strnad opazi emocionalne vzklike, ugotovi, da vse večkrat pišejo o hrani in o 
oblačilih. Gregorčičeva in Strnadova opisujeta videz žensk, Pesjakova govori o materinstvu. 
Alma Karlin v svojih delih razglablja o odnosih med spoloma in o položaju žensk.20 

Zaključek 
Ugotavljava, da je bil začetek slovenskega ženskega potopisa bolj produktiven, kot bi se 

zdelo sprva. Da je rekorderka Alma Karlin, je jasno, preseneča pa, koliko Evrope so 
uspele spoznati tudi Pesjakova, Strnadova, Gregorič Stepančičeva in Kmetova. 

Verjameva, da vsaj dve izmed naštetih imen lahko doživita kanonizacijo – Alma Karlin 
zaradi izjemnega potopisnega opusa, Luiza Pesjak pa zaradi množine različnih žanrov, 

ki se jim je posvečala. S potopisom vobče pa se bo tudi treba še ukvarjati. 
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Nejc Kavka 

Ivan Hribar v odnosu do Habsburške monarhije med prvo svetovno vojno: 
analiza spominskih zapisov 

Izvleček 
Od začetka 20. stoletja so se nacionalna vprašanja v Avstro-Ogrski monarhiji pospešeno 
zaostrovala. Tudi Slovenci so vse glasneje postavljali svoje zahteve. Eden vidnejših 
predstavnikov slovanskega gibanja je bil liberalec in dolgoletni ljubljanski župan Ivan Hribar. 
V razpravi je skozi prizmo Hribarjevih spominskih zapisov opisan njegov izrazito odklonilen 
odnos do Avstro-Ogrske in močna prizadevanja za ustanovitev skupne države južnih Slovanov. 
Hribarjevi avtobiografski zapisi povsem relevantno sodijo v okvir kompleksnega preučevanja 
mentalitete ljudskih množic, ki so bile med prvo svetovno vojno podvržene globokim 
spremembam. 

Abstract 
In the beginning of the 20th century the national tensions in Austro-Hungarian monarchy 
intensified. Slovenes also voiced their demands – one of the most significant figures in that 
context was a liberal politician and the mayor of Ljubljana, Ivan Hribar. This text examines 
Hribar’s memoirs in regards to his determined opposition towards Austro-Hungarian rule and 
his efforts for the forming of the new south Slavic state. Hribar’s autobiographical writings are 
very relevant when examining people’s mentalities during the First world war and how the 
general attitude towards Austria-Hungary radically shifted.  
 
Ključne besede: Ivan Hribar, prva svetovna vojna, Avstro-Ogrska, spomini, nacionalizem 

*** 
Uvod 

Prva svetovna vojna je v evropski zgodovini začrtala globoke spremembe, ki so zlasti močno 
preuredile politični zemljevid celine. Na njenih tleh so namreč do konca vojne izginili trije 
imperiji skupaj s tremi pripadajočimi vladarskimi dinastijami, pri čemer je cesarska tradicija 
Habsburžanov in Romanovih segala stoletja v zgodovino. S tem pa so neločljivo povezane 
značilnosti mentalitete ljudskih množic v tem obdobju, saj je ključno vplivala na zgoraj 
omenjene spremembe. Tako je za zgodovinarja neizogibno preučevati odnos ljudi do institucije 
države, dejavnike, ki so ga določali, in njegov razvoj med letoma 1914 in 1918. 

Sledeča obravnava bo tematsko osredotočena na dogajanje v Avstro-Ogrski oziroma 
Habsburški monarhiji, pod drobnogled pa bo postavljen leta 1851 rojen slovenski politik, 
diplomat, pisatelj, prevajalec in podjetnik Ivan Hribar, ki je širše poznan zlasti po županovanju 
mestu Ljubljana med letoma 1896 in 1910. Že v času šolanja se je identificiral kot odločen 
slovanofil – zaradi tega je pogosto prihajal v spore z učitelji – in svoja stališča delil predvsem 
s svobodomiselnimi narodnjaki. V politiki je bil vidni predstavnik liberalne struje in pozneje 
Narodno napredne stranke (NNS).1 Od obstoječih raziskav na to temo velja izpostaviti 
Hribarjevo biografijo izpod peresa Igorja Grdine, obenem pa je pomembna tudi uredniška 
spremna beseda Vasilija Melika v knjižni izdaji Hribarjevih spominov.  

Ker bo v nadaljevanju na podlagi Hribarjevih spominov pobliže obravnavan njegov odnos 
do Habsburške monarhije med prvo svetovno vojno, je uvodoma smiselno pojasniti določena 
dejstva. Odnos je namreč razmeroma kompleksen pojem, zlasti ko ga želimo sistematično 
prepoznati in definirati. Nanj vplivajo čustva, ki izhajajo iz določenih osebnih izkušenj in so 
lahko zelo abstraktna za interpretacijo. Čustva, kot jih doživljamo v danem trenutku, se namreč 
                                                 
1 Bobič, »Ivan Hribar, 'the only true Slovenian radical',« 127, 129. 
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v svojem bistvu ključno razlikujejo od poznejših opisov in rekonstrukcij taistih čustev, saj so 
takšne interpretacije – v našem primeru Hribarjevi spominski zapisi –do neke mere nujno 
poenostavitve sicer kompleksnih občutij.2 Tudi Hribar sam se tega deloma zaveda: »Sicer pa 
se nadejam, da bodo blagovoljni čitatelji sami presojali moj položaj tudi s psihološkega stališča. 
V tem slučaju me bodo razumeli in mi odpustili tudi takrat, kadar morebiti malo preveč 
zabrenkam ob lično struno.«3 Izhajajoč iz tega je treba izpostaviti še en pomemben vidik tega 
problema. Hribar je drugi del svojih spominov, v katerem opisuje tudi obdobje prve svetovne 
vojne, pisal v letih 1927 in 1928, torej že krepko po razpadu Avstro-Ogrske in združitvi južnih 
Slovanov v Državo oziroma Kraljevino SHS.4 Tako je možno, da je pisec na podlagi 
poznavanja razvoja dogodkov določene opise in doživljanja retrogradno zavedno ali nezavedno 
prikrojil, da bi se bolj skladali z njegovim poznejšim mišljenjem v času pisanja.  

Kakor koli že, v končni fazi je treba torej poudariti, da izsledki pričujoče razprave ne bodo 
trdna dejstva, pač pa v najboljšem primeru zgolj utemeljena in argumentirana predvidevanja. 

Stališča do monarhije pred vojno 
Prva svetovna vojna je na tak ali drugačen način odločno posegla v odnos prebivalcev Avstro-
Ogrske do njihove države, Zzato je na začetku treba jasno opredeliti taisti odnos pred vojno. »Z 
vso mržnjo, ki sem jo gojil do Avstrije, jamem torej dr. Koljevu pripovedovati, da je ni 
perifidnejše, verolomnejše, sploh nemoralnejše države, ko je Avstrija, katero da je Bog dopustil, 
ko je bil izredno slabe volje, in da bo vsakdo obžaloval, kdor se bo z njo spuščal v kakršnokoli 
zvezo.«5 Zgornji izsek se nanaša na Hribarjevo izjavo iz leta 1913, ko se je med potovanjem iz 
Sankt Peterburga v Sofijo ustavil tudi v bolgarskem mestu Ruščuk (današnji Ruse).6 Podajanje 
v nadaljnjo razpravo o Hribarjevem odnosu do monarhije se zdi nekako nesmiselno, saj je 
zgornja izjava popolnoma dovolj izpovedna. A kljub temu je z ozirom na uvodoma poudarjena 
izhodišča vredno izpostaviti kontekst in določene okoliščine Hribarjevega očitnega odpora do 
Avstro-Ogrske. 

Trenja med Slovenci in Nemci v Avstriji so se od preloma stoletja naprej hitro zaostrovala. 
Do enega večjih incidentov je prišlo septembra 1908, ko so bile v Ljubljani organizirane 
protinemške demonstracije v protest proti nasilnemu zatrtju zborovanja Ciril-Metodove družbe 
na Ptuju nekaj dni pred tem. Na glasne demonstracije se je poleg policije odzvala tudi vojska, 
v zmedi streljala v množico in ubila dva protestnika. To in še nekateri drugi dogodki (na primer 
aneksija Bosne in Hercegovine Avstro-Ogrski) so okrepili novoslovansko gibanje, ki se je na 
slovensko etnično ozemlje v tem času razširilo s Češke in katerega najpomembnejši predstavnik 
med Slovenci je bil prav Ivan Hribar. Gibanje si je prizadevalo predvsem za federalistično 
preobrazbo monarhije, okrepljeno medsebojno sodelovanje slovanskih narodov in 
zunanjepolitično približanje Rusiji na račun Nemčije. Pri tem je pomembno, da so Slovenci ne 
glede na zaostrene odnose z Nemci in težnje po slovanskem povezovanju zvečine še vedno 
videli svojo prihodnost v okviru Habsburške monarhije in bili cesarski dinastiji s Francem 
Jožefom na čelu še zelo lojalni.7 Z namenom, da bi Slovenci pridobili cesarjevo naklonjenost, 
je tako Hribar kot ljubljanski župan v prvih letih 20. stoletja dal iniciativo za postavitev 
spomenika Francu Jožefu na Slovenskem trgu v Ljubljani. Avgusta 1914, torej neposredno po 
začetku vojne, pa je Hribar zapisal, da je bil »takrat še v zmotni misli, da bode mogoče krono 

                                                 
2 Ringmar, »'The Spirit of 1914': A Redefinition and a Defence,« 7–8. 
3 Hribar, Moji spomini, 8. 
4 Hribar, Moji spomini, 7. 
5 Hribar, Moji spomini, 40. 
6 Grdina, Ivan Hribar: »jedini resnični radikalec Slovenski,« 80–81. 
7 Vodopivec, Od Pohlinove slovnice do samostojne države, 148. 
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pridobiti za upoštevanje teženj in zahtev našega naroda«.8 Vprašanje vloge monarhije v okviru 
slovanskega združevanja je v nadaljevanju ključni element odnosa do države. 

Hribarjeva ponovna izvolitev za župana Ljubljane leta 1910  ni dobila cesarjeve odobritve 
– oblasti so ga namreč krivile za izgrede v Ljubljani septembra 1908.9 V letih 1912 in 1913 je 
nato potekala prva balkanska vojna, ki je močno razburkala vzdušje med južnimi Slovani v 
monarhiji. Razširila se je splošna podpora majhnim balkanskim državam, ki so dosegle zmago 
nad Osmanskim imperijem, še zlasti Srbiji. Vendar so bile med Slovenci resne prosrbske 
politične težnje omejene zgolj na posamezne radikalne družbene kroge. Med njimi je izstopala 
skupina srednješolcev, ki je sočasno z dogodki prve balkanske vojne začela v Ljubljani izdajati 
list Preporod, v katerem so popolnoma zavračali prihodnost Slovencev v okviru Habsburške 
monarhije.10 Hribarjevo stališče se je močno nagibalo v isto smer. V spominih z navdušenjem 
opisuje svoje prepričanje, da je prva balkanska vojna vsem južnim Slovanom dala njihov 
Piemont v obliki Kraljevine Srbije. Ideje preporodovcev so po njegovem mnenju nakazovale, 
da se stvari gibljejo v pravo smer, vendar se je zavedal njihove zaletavosti in nepremišljenosti 
ter njihove avtorje na to tudi opozarjal. Kot alternativo je ustanovil Slovanski klub, ki naj bi 
služil kot nekakšen posrednik med Slovenci in takratnim dogajanjem v Srbiji.11 

Zdi se torej, da je bila prva balkanska vojna tudi za Ivana Hribarja prelomni trenutek, ki ga 
je kot enega zelo redkih veljavnih slovenskih politikov v tistem času močno odvrnila od 
Habsburške monarhije. Navsezadnje se s tem kronološko sklada tudi izjava, ki sem jo navedel 
na začetku tega poglavja. Toda vredno je izpostaviti, da Hribar prav z opisom doživljanja prve 
balkanske vojne prične drugi del svojih spominov, napisan, kot že rečeno, konec 20. let. 
Kronološko predhodno dogajanje spada v prvi del spominov, ki ga je napisal ravno v letih 1912 
in 1913, torej še pred prvo svetovno vojno in njenimi posledicami. Kot bom skušal nakazati v 
nadaljevanju, bi to lahko bil zelo pomemben vidik v analizi njegovega odnosa do monarhije. 

Sarajevski atentat in pričetek vojne 
Ivan Hribar je v letih in mesecih pred prvo svetovno vojno veliko potoval, predvsem z namenom 
ustanovitve Slovanske banke, ki je zahtevala številna dogovarjanja v mednarodnih krogih. Tako 
se je 28. junija 1914 ravno mudil v Pragi, ko ga je popoldne v restavraciji gostilničar obvestil o 
»groznem dogodku«. Po začetni zmedi spričo gostilničarjeve netočne pripovedi je Hribar le 
doumel, da je v Sarajevu prišlo do atentata – srbski nacionalisti so ustrelili in ubili avstrijskega 
prestolonaslednika, nadvojvodo Franca Ferdinanda, in njegovo ženo Sofijo.12 Doživljanje te 
novice Hribar v spominih opisuje razmeroma skladno s svojim gorečim proslovanskim 
stališčem, toda na nek način sila nenavadno, saj močno odstopa od splošne reakcije slovenskega 
prebivalstva in politike.  

V splošnem so bili Slovenci nad sarajevskim atentatom ogorčeni, razočarani, predvsem pa 
šokirani. Ne glede na številne prosrbske simpatije, ki so se razširile med prvo balkansko vojno, 
je sedaj prevladovala odločna sovražnost do Srbije, saj je atentat predstavljal docela 
neopravičljivo in okrutno dejanje. Pri tem je imelo veliko vlogo dejstvo, da je bila ubita tudi 
prestolonaslednikova žena, zaradi česar so mnogi sočustvovaliin pomilovali  njune otroke, ki 
so postali sirote. V politično in narodno dejavnih krogih sta prevladovala razočaranje in jeza 
tudi spričo Ferdinandove domnevne privrženosti trialističnemu programu, vsekakor pa 
takšnemu ali drugačnemu reformiranju monarhije – znano je bilo njegovo odločno 
nasprotovanje Madžarom. Tako sta slovenski meščanski stranki atentat najodločneje obsodili, 
obžalovanje pa so izrazili tudi sicer zadržani socialdemokrati. Zlasti ostre so bile besede vodje 
                                                 
8 Hribar, Moji spomini, 109. 
9 Bobič, »Ivan Hribar,« 131. 
10 Vodopivec, Od Pohlinove slovnice do samostojne države, 151–152. 
11 Hribar, Moji spomini, 11. 
12 Hribar, Moji spomini, 91–93. 
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Slovenske ljudske stranke in kranjskega deželnega glavarja Ivana Šušteršiča, ki je v deželnem 
zboru napovedal, da bo »težka pest slovenskega vojaka, slovenskega fanta, zdrobila črepinjo 
tistega Srba, v katerem živi požrešna megalomanija«. V podobnem duhu se je izrazil tudi 
vodilni slovenski klerikalni časopis Slovenec: »S kanoni vas pozdravimo, vi Srbi, / dom hladen 
vam postavimo ob vrbi.«13 

Novica o atentatu je Ivana Hribarja na začetku pretresla in nato nemudoma navdala s 
skrbjo. A kot je moč razbrati iz njegovih spominskih zapisov, skrb v glavnem ni bila povezana 
z ogorčenjem nad umorom, ampak zlasti s strahom pred tem, kaj utegne to pomeniti za Srbijo. 
Bal se je namreč, da bi atentat lahko služil kot povod za to, da velika Avstro-Ogrska uniči 
majhno Srbijo. Opogumljala ga je misel, da je bilo prav slavohlepje Franca Ferdinanda izjemno 
nevarno za svetovni mir. Do tega je gojil močan odpor in v zapisih vsekakor ni moč zaznati niti 
delnega odobravanja njegove proslovanske drže, ki je bilo sicer precej razširjeno med Slovenci. 
V nadaljevanju piše še o prepričanju, da ostareli Franc Jožef vendarle ne bo silil v vojno, če pa 
že bo, potem Rusija prav gotovo ne bo dovolila agresije nad Srbijo. Kakršnega koli obžalovanja 
zaradi umorjenega para ali sočustvovanja z osirotelimi otroki v Hribarjevih spominih ni.14 

Avstro-Ogrska je 28. julija 1914, natanko en mesec po sarajevskem atentatu, Srbiji 
napovedala vojno. Pri obravnavi odnosov imamo opravka s podobnim nasprotjem kot pri 
samem atentatu. Ob razglasitvi vojne napovedi so v Ljubljani potekali shodi v duhu državnega 
patriotizma in na splošno je mesto prevevalo vojno navdušenje. Po splošni mobilizaciji so 
slovenski vojaki na fronto odhajali ob spremljavi pesmi in opremljeni s trakovi v narodnih 
barvah.15 Ob tem je nujno poudariti, da je bilo o omenjenem vojnem navdušenju oziroma »duhu 
leta 1914« že veliko napisanega, pri čemer se razprave bolj ali manj stikajo v dejstvu, da je bilo 
vojno navdušenje v precejšnji meri hlinjeno in vsiljeno s strani države, vsekakor pa zelo 
kratkotrajno.16 Kakor koli že, odkrito in odločno so vojni nasprotovali le socialdemokrati in 
manjše skupine dijakov z geslom: »Dol z vojno! Dol s klerikalci! Smrt Šušteršiču!«17 
Hribarjevo stališče je bilo zelo podobno. V svojih spominih je zapisal z odporom prežet opis 
dogajanja v Ljubljani neposredno po razglasitvi vojne napovedi: 

K gnjusu je morala vzbujati ona bizantinska, vso nizkotnost robskih duš 
razodevajoča servilnost, ki je v gotovem delu mestnega prebivalstva izbila na 
površje in ki je bila takšna, da bi bil tujec, ki bi bil tiste dni prišel v Ljubljano in 
ne bi vedel, za kaj gre, misliti moral, da je to mesto zadela nepopisna sreča. […] 
Nobena nevesta se, ko hrepeneče pričakuje svojega ženina, ne našopiri tako, 
kakor se je Ljubljana oni dan.18   

Aretacija in prisilna odselitev 
Dva dni pred vojno napovedjo Srbiji, torej 26. julija 1914, so oblasti v Avstro-Ogrski monarhiji 
uveljavile izredne razmere in njimi povezano izredno zakonodajo. V splošnem je bil njen namen 
zagotoviti hitro in učinkovito mobilizacijo čet ter preprečiti morebitno protidržavno aktivnost. 
Vojska je s tem dobila zelo obsežna pooblastila v civilni sferi, s katerimi je močno posegla v 
ustavni sistem in omajala vladavino prava, to pa je imelo usodne posledice za Habsburško 
monarhijo. Višji oficirski razred avstro-ogrske vojske je namreč postopno uveljavitev 
parlamentarizma in demokratizacijo države od 60. let 19. stoletja naprej opazoval z močnim 
nezadovoljstvom. S stališča stroge vojaške hierarhije je bil koncept neprestanih pogajanj, 

                                                 
13 Nećak in Repe, Prelom, 84–87. 
14 Hribar, Moji spomini, 91–92. 
15 Vodopivec, Od Pohlinove slovnice do samostojne države, 155. 
16 Corrnwall, »The Spirit of 1914 in Austria-Hungary,« 7. 
17 Nećak in Repe, Prelom, 87. 
18 Hribar, Spomini, 101–102. 
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sporazumov in prilagajanj med različnimi političnimi frakcijami, na katerem je temeljila 
parlamentarna demokracija, izjemno škodljiv. Po mnenju vojaškega vrha je s takšnim 
političnim sistemom monarhija pričela gniti. Prepričana v lastno profesionalno učinkovitost je 
vojska z zelo natančno opredeljeno in vnaprej pripravljeno izredno vojno zakonodajo 
nameravala zaustaviti to gnitje.19 V praksi je to pomenilo ukinitev številnih časopisov, 
razveljavitev mnogoterih svoboščin – od svobode združevanja do svobode izražanja mnenja –, 
prenehal pa je zasedati tudi dunajski parlament, s čimer je bilo bolj ali manj konec strankarskega 
in političnega življenja. Visoki vojaški funkcionarji so dobili pooblastila za poseganje v civilno 
oblast in si jo ponekod tudi v celoti podredili. Pod jurisdikcijo naglih vojaških sodišč so bili 
uvrščeni vsi primeri škodovanja vojski – kar pa je imelo zelo širok razpon.20 Med podobnimi 
izrednimi ukrepi so bili tudi pregoni, aretacije in internacije številnih jugoslovanskih in 
slovenskih nacionalistov.21 

Ivan Hribar je bil pod tajnim nadzorom policije vse od avstrijskega ultimata Srbiji. Nekaj 
dni po vojni napovedi je dobil tudi pismo, v katerem ga je policija obvestila, da do nadaljnjega 
ne sme menjavati bivališča. Kmalu zatem je sledila hišna preiskava, 17. avgusta pa je bil Hribar 
na podlagi določenih obremenjujočih pisem, ki jih je pošiljal prijatelju dr. Anteju Tresiću-
Pavičiću, aretiran. Sprva so ga nastanili v policijskih zaporih na Slovenskem trgu. Nekaj dni 
zatem – 21. avgusta – je sledilo zaslišanje, na katerem je se je Hribar, ki se je zavedal nevarnosti 
svojega položaja, branil z vsemi sredstvi, tudi z lažjo.22 O tem piše: 

Saj je bilo res, da sem prelamljal državljansko zvestobo. A država me je – ker 
sama nemoralna do kosti in mozga – k temu odgojila. […] In to državo naj bi bil 
ljubil? Tej državi naj bi bil po vseh prizadevanjih, da jo odvrnem od njenega 
pregrešnega početja ostal zvest? Ne, ne: greh bi bil to proti človeškemu 
dostojanstvu; naglaven greh proti etiki in morali.23               

Po končanem zaslišanju so Hribarja odvedli v zapore deželnega sodišča, kjer je bil 
nameščen v samici. Tam je nato preživel nadaljnje štiri mesece. Življenje v zaporu je na 
Hribarju pustilo zelo močan pečat. Čeprav v splošnem ni doživel hujših travm, je bil zanj odnos, 
ki ga je bil deležen zlasti s strani jetniškega ravnatelja Rabitscha, pa tudi s strani zaporniškega 
sistema, skrajno poniževalen in zaničljiv. K temu je pripomoglo tudi dejstvo, da ga je v tem 
obdobju večina prijateljev tako rekoč pozabila – predvsem ga je razočaral takratni župan Ivan 
Tavčar, ki mu je namenil en sam obisk. Življenje v zaporu si je Hribar lajšal z branjem poezije 
Antona Aškerca, pisanjem lastne poezije (med drugim je v zaporu napisal t. i. Kriminalno 
pesnitev) in učenjem francoščine – slednje iz čistega kljubovanja nemškim uspehom na zahodni 
fronti in prodoru globoko v Francijo. Spričo nezadostnih obremenilnih dokazov in poslabšanja 
zdravstvenega stanja pa so Hribarja v začetku decembra 1914 izpustili.24 

Eden glavnih razlogov za poznejši razpad Avstro-Ogrske je bila popolna zrušitev 
dinamičnega razmerja med državo in ljudstvom, ki je bilo utemeljeno v delovanju dunajskega 
parlamenta. Do tega je privedla uveljavitev skoraj popolnega vojaškega absolutizma, kot je to 
opisano na začetku tega poglavja. Tu lahko povlečemo vzporednice s Hribarjevim doživljanjem 
te dramatične režimske spremembe. Ponižanje, ki ga je doživel v zaporu, je morda v njem 
pustilo tako daljnosežne posledice, da mu je za vedno ukoreninilo goreč odpor do monarhije – 
odpor, ki ga je moral čutiti tudi, ko je konec 20. let pisal drugi del svojih spominov. Ali so zato 
dogodki pred aretacijo opisani z večjo mero »protiavstrijskosti«, kot je je Hribar občutil, ko jih 
                                                 
19 Deak in Gumz, »How to Break a State,« 1105–1136. 
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22 Hribar, Moji spomini, 110–116. 
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Ivan Hribar v odnosu do Habsburške monarhije med prvo svetovno vojno: analiza spominskih zapisov 

 

 
107 

 

je dejansko doživljal, je težko reči. Vsekakor pa ta možnost obstaja – podobnega mnenja je 
namreč tudi Vasilij Melik, ki pravi, da obstaja očitna razlika med zapiski izpred prve svetovne 
vojne in tistimi po njej.25 

Hribarjev čas na prostosti ni trajal dolgo. Že januarja 1915 je bil, sicer pod milejšimi pogoji, 
znova zaprt, konec marca pa so mu odredili preselitev v Abtenau v bližini Salzburga. Obtožbe 
proti njemu namreč niso bile zadostne za zapor, a je vojno-nadzorovalni urad na Dunaju kljub 
temu menil, da ne sme ostati na Kranjskem. V Abtenauu je Hribar sprva doživljal duševno 
stisko, povezano predvsem z nemškimi in avstrijskimi uspehi na vzhodni fronti. V splošnem 
sicer Hribar piše razmeroma malo o dogajanju v svetu in poteku vojne v tem času, kljub temu 
pa je iz posameznih tovrstnih omemb jasno, da je bil o dogodkih bolj ali manj na tekočem. Prav 
zato je sila nenavadno, da je popolnoma izpustil določeno dogajanje, ki je bilo izjemno 
pomembno za slovensko etnično ozemlje.26 Spomladi 1915 je namreč Kraljevina Italija s 
podpisom tajnega londonskega sporazuma vstopila v vojno na strani antante in napovedala 
vojno Avstro-Ogrski, s čimer je bila odprta soška fronta. Slovensko ozemlje je bilo s tem v 
neposredni nevarnosti, sam londonski sporazum pa je bil v Avstro-Ogrski viden kot izdajalstvo, 
predvsem spričo dejstva, da se je Italija predhodno nagibala k centralnim silam.27 Hribar torej 
v svojih spominih – z izjemo nekaterih poznejših posrednih omemb soške fronte – te dogodke 
popolnoma izpusti. Tako lahko zopet ugibamo, da je morda vzrok za to deloma tičal tudi v tem, 
da se ideja o preteči nevarnosti slovenskemu ozemlju s strani antantne sile ni skladala s 
Hribarjevim gorečim protiavstrijskim stališčem. To delno nakazuje tudi Hribarjeva poznejša 
omemba vrhovnega poveljnika avstro-ogrskih sil na soški fronti Svetozarja Borojevića von 
Bojne: »In vendar je bilo naivnih Slovencev, ki so mislili, da se gospod von Bojna čuti Slovana 
in da brani slovensko zemljo pred Lahom. Da, branil jo je; pa ne za Slovence. Leti naj bi bili le 
gnoj na njivi, na kateri je imela kali pognati in v klasje iti nemška raztegovalnost.«28 

Od majniške deklaracije do nove države 
Hribar je v Abtenauu preživel okoli dve leti. Če je v začetku tega obdobja doživljal duševno 
stisko, si je nato spričo lepote pokrajine in dobrih odnosov z domačini popolnoma opomogel. 
Konec pomladi leta 1917 je končno dobil dovoljenje za odselitev v »domovino« – kot je pozneje 
z nezadovoljstvom spoznal, se kljub vsemu ni smel vrniti na Kranjsko, temveč le na Štajersko. 
Tik pred odhodom iz Abtenaua pa je Hribarja dosegla novica, ki ga je navdala z močnim 
navdušenjem.29 Po smrti ostarelega Franca Jožefa jeseni 1916 je novi cesar Karel I. spomladi 
1917 znova sklical dunajski parlament, ki je prenehal zasedati ob začetku vojne. Na prvi 
parlamentarni seji 30. maja je Anton Korošec kot predsednik Jugoslovanskega kluba slovesno 
prebral t. i. majniško deklaracijo, ki je izražala nacionalne zahteve južnih Slovanov v 
monarhiji.30 Hribar je o tem napisal sledeče: »Dr. Janez Krek je ob napeti pozornosti vse 
zbornice čital ono znamenito deklaracijo, katera je električni iskri enako prešinila ves slovenski 
narod in pričarala na obzorje nad našo domovino zarjo svetlejše prihodnosti.«31 Zakaj piše, da 
je deklaracijo prebral Janez Evangelist Krek, ni jasno – še zlasti če vemo, da je Hribar spomine 
pisal deset let po tem odmevnem dogodku. 

Kakor koli že, majniška deklaracija je sprožila t. i. deklaracijsko gibanje, torej ljudsko 
izražanje podpore deklaraciji z zbiranjem podpornih izjav. Hribar, ki je preostanek leta 1917 
preživel sprva v Šentjurju in nato v Mozirju – čim bližje štajersko-kranjski meji –, vzdušje med 
                                                 
25 Melik, »Ivan Hribar in njegovi spomini,« 660. 
26 Hribar, Moji spomini, 146–210. 
27 Nećak in Repe, Prelom, 94–95. 
28 Hribar, Moji spomini, 210. 
29 Hribar, Moji spomini, 202–209. 
30 Vodopivec, Od Pohlinove slovnice do samostojne države, 157–158. 
31 Hribar, Moji spomini, 208. 
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tamkajšnjimi prebivalci opisuje zgolj kot vznemirjeno pričakovanje nove države: »Čakali so jo 
z nestrpnostjo in takšno radostjo, kakor čaka deca svoje matere, ki se je podala na daljnjo božjo 
pot, odkoder pričakujejo, da jim prinese odpustkov.«32 A tu je pomembno poudariti, da je iz 
izjav podpore majniški deklaraciji očitno, da je večina ljudi jeseni 1917 še vedno videla novo 
Jugoslavijo v okviru Habsburške monarhije. Še v začetku leta 1918 se v izjavah pojavljajo 
sledeči stavki: »Mi smo bili, smo in ostanemo Avstrijski Jugoslovani in pod Avstrijskim 
vladarjem hočemo ostati,« in »Živela svobodna Jugoslavija na veke pod habsburško 
dinastijo.«33 Tovrstne habsburške klavzule so izjemno pomembne pri analizi odnosa ljudi do 
monarhije, obenem pa so na tej točki očitno v velikem nasprotju s Hribarjevim stališčem.  

V začetku leta 1918 Ivan Hribar končno dobi dovoljenje za preselitev na Kranjsko. V 
spominih za to leto večinoma zelo natančno opisuje potek političnega dogajanja, v katerem je 
imel sam veliko vlogo. Po burnem spletu dogodkov, ki so zaznamovali konec prve svetovne 
vojne, so 29. oktobra habsburški Slovenci, Hrvati in Srbi razglasili odcep od Avstro-Ogrske in 
združitev v skupno državo. Tega dne je v Ljubljani potekala slovesnost na Kongresnem trgu, 
kjer je imel v odsotnosti Antona Korošca govor Ivan Hribar. V njem je poudarjal zgodovinskost 
dogodka in hvalil vse, ki so k njegovi uresničitvi pripomogli. Govor je končal z besedami: 
»Prejmi torej naše poklonstvo ti, naša krasna, ob neizmerljivih mukah rojena in zato za večno 
neporušljiva Jugoslavija!«34   

Sklep 
Ivan Hribar je v okviru prve svetovne vojne in prehoda v novonastalo Državo SHS ter 
Kraljevino SHS nedvomno ena pomembnejših slovenskih osebnosti. V svojih spominih nam je 
tako zapustil zgodovinsko neprecenljiv vpogled v takratno dogajanje in duh časa, kot ga je 
doživljal in vrednotil sam. Pri tem se vseskozi zelo izrazito izrisujeta Hribarjev odpor do 
Avstro-Ogrske in radikalna slovanska drža. Toda kot sem skušal nakazati s pričujočo razpravo, 
je bil njegov odnos do dvojne monarhije morda nekoliko manj enostranski. Menim torej, da je 
za Hribarja odločilen preobrat predstavljala izrazito osebno ponižujoča izkušnja prestajanja 
zaporne kazni v začetnih mesecih prve svetovne vojne. To pod vprašaj postavi zlasti opise 
dogodkov drugega dela spominov pred aretacijo. Predvsem je zanimivo vprašanje, kdaj je 
Hribar povsem prenehal verjeti v kakršno koli prihodnost v povezavi s Habsburško monarhijo, 
če vemo, da se je to pri večini slovenskih politikov zgodilo šele v drugi polovici vojne, pri 
ljudskih množicah pa lahko še kasneje. Seveda na tovrstna vprašanja tu ni mogoče podati 
trdnega odgovora, saj bi bila za to v prvi vrsti potrebna bolj poglobljena analiza. Pa vendar 
upam, da mi je skladno z namenom obravnave uspelo osvetliti kompleksnost preučevanja 
zgodovinskih mentalitet in s tem podati nastavke za nadaljnje razmišljanje o burnih in usodnih 
dogodkih Vélike vojne. 
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Nebo brez oblakov in nevihta – zlata dvajseta in velika depresija   

Povzetek 
V pričujočem prispevku je predstavljena velika depresija, ki je leta 1929 izbruhnila v Ameriki. 
Bralca se sprva seznani z zgodovinskim orisom dvajsetih let. Temu sledi opis delniškega trga 
in njegovega razvoja, ki je vodil v gospodarsko krizo. Nato se predstavi vzroke za veliko 
gospodarsko krizo in posledice, ki jih je zadala narodu. Na koncu pa se dotaknem poti do 
ozdravitve Američanov z opisom New Deala. 

Zusammenfassung 
In diesem Beitrag wird die Große Depression aus dem Jahr 1929 dargestellt. Die Einleitung 
wird die historischen Fakten der Goldenen Zwanziger beleuchten. Danach folgt die 
Beschreibung des Aktienmarktes und dessen Entwicklung, die in die Krise führte. 
Anschließend werden die Gründe und die Folgen der Großen Depression unter die Lupe 
genommen. Am Ende widme ich meine Aufmerksamkeit dem Programm New Deal.  
 
Ključne besede: velika depresija, gospodarska kriza, zlata dvajseta, New Deal, Združene 
države Amerike 

*** 

»Only but blue skies I see« 
Znana jazzovska pesem dvajsetih let, katere verz naslavlja pričujoče poglavje, dobro opisuje 
stanje v takratnih Združenih državah Amerike. Simbolika modrega sončnega neba brez oblakov 
predstavlja čas, ko se je zdelo vse mogoče. Zlata dvajseta so bila polna tehnoloških novosti, 
modernega mišljenja in napredne kulture. Sveče je zamenjala elektrika in kmalu so bila tako 
večja mesta kot tudi domovi polni luči. Ljudje so se začeli pogosteje prevažati z avtomobilom, 
kar je privedlo do intenzivne gradnje mostov, avtocest in ostale cestne infrastrukture. Velik 
tehnološki napredek je predstavljal tudi radio. Vsi so poslušali enako glasbo, imeli radi enake 
športe in športnike in tako se je njihova narodna zavest vse bolj utrjevala.  

Velike spremembe pa se niso dogajale zgolj v tehnologiji, temveč tudi v kulturi. 
Pomemben preboj se je zgodil na področju ženskih pravic. Ženske so veliko veljave pridobile 
že v času vojne, ko so morale opravljati večino dela namesto moških. Po prvi svetovni vojni oz. 
v kasnejših »rjovečih« dvajsetih so se še bolj kot poprej borile za svoje pravice. Začele so 
dobivati svoj prihodek in ga uporabljati po svoje. Hodile so na zabave, se oblačile v krajša 
oblačila, nedvomno pa je največjo prelomnico pomenila volilna pravica, za katero so se borile 
predvsem sufražetke. Njihov boj predstavlja pomembno prelomnico v želji po ženski volilni 
pravici, a je treba poudariti, da v času neposredno po prvi svetovni vojni ženske volilne pravice 
še niso dobile v vseh državah. Prav na podlagi na novo pridobljenih svoboščin je nastala tudi 
skupina uporniških žensk, imenovanih flapper girls. S svojimi kratkimi lasmi, močno 
naličenimi obrazi in kratkimi krilci (v tistem času je to pomenilo do kolen) so s svojim 
odklonskim vedenjem dale vedeti, da jih patriarhalno usmerjena družba ne ustavlja. Kadile so 
cigarete, uživale alkohol in tudi pogosto zahajale v bare.1 V ameriškem talilnem loncu so se 
mešale različne kulture, rase in narodnosti, kar pa s seboj ni prinašalo zgolj pozitivnih posledic. 
Prav te spremembe v mišljenju in kulturne novosti so povzročile razdvojenost med vabljivo 
prihodnostjo in domačo preteklostjo. Mnogo nestrpnih, konservativnih belcev se je pridružilo 
že v prejšnjem stoletju ustanovljenemu  klanu z imenom KKK oz. Kukluksklan. Razlike so se 

                                                 
1 »Flappers.« 
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kazale tudi med znanostjo in vero. V zvezni državi Tennessee je bilo tako z zakonom 
prepovedano učenje vsega, kar bi zanikalo teorijo nastanka človeka, kot je zapisana v Bibliji. 
Zagovarjanje lastnih načel, ki so bila v nasprotju z zakoni, je mnogo intelektualcev pahnilo v 
zapor. Med njimi se je znašel tudi učitelj biologije John Thomas, ki je bil obtožen poučevanja 
Darwinove teorije evolucije. Tako imenovana »opičja sodba« se je sicer končala z zmago 
Cerkve, a je njena odmevnost v svetovnih medijih dala misliti številnim liberalno usmerjenim 
posameznikom po vsem svetu.2 

Na vrhuncu pa nista bila zgolj tehnologija in razvoj kulture, ampak tudi industrija. 
Amerika je svoj razcvet doživela po prvi svetovni vojni, saj je bila glavna izvoznica surovin za 
evropsko obnovo. Ljudje so svoj denar začeli vlagati tudi v delnice, ki so bile zanje popolnoma 
nov pojem, s tem pa so želeli pridobiti več denarja. ZDA so postale simbol blagostanja in 
napredku ni bilo videti konca. 

Delnice, delniški trg in pojav gospodarske krize 
Podjetja za svoje delovanje potrebujejo začetni kapital, še bolj pa ga potrebujejo za kasnejšo 
rast in razvoj. Ta denar lahko pridobijo s pomočjo kreditov in osebnega denarja lastnikov, a 
tudi tega ni neomejeno. Iz tega razloga se je v praksi izoblikovala na prvi pogled preprosta 
ideja: delnice. To so vrednostni papirji, ki izkazujejo del lastništva v podjetju, katerega delnice 
je delničar kupil. Delničar ima pravico do dobička, sorazmernega z vrednostjo njegovih delnic. 
Te vrednostne papirje lahko investitorji kupijo na delniških trgih oz. borzah. Tam izdajatelj 
prejme denar za svoje prodane delnice od investitorjev, ti pa lahko svoje delnice prodajo 
drugim. Ko delnice podjetja enkrat kotirajo na borzi, njihove cene stalno nihajo. Ceno določata 
povpraševanje in ponudba na trgu, v igro pa vstopijo tudi razmišljanja o tveganosti nakupa 
delnic, predvidevanja o rasti družbe in primerjava z drugimi, podobnimi podjetji.3 

Življenjski standard je bil v Ameriki v dvajsetih letih zelo visok. To je praviloma 
posledica visoke gospodarske rasti, ki jo običajno merimo z bruto domačim proizvodom (v 
nadaljevanju BDP), omogočajo pa jo proizvodni dejavniki oz. kolesa rasti. To so človeški viri 
(delovna sila, izobrazba, izkušnje), naravni viri (zemlja, minerali, goriva, kakovost okolja), 
kapital (stroji, oprema, tovarne, infrastruktura, socialni kapital) in tehnologija (raziskave in 
razvoj, podjetništvo, inovacije). Ker je raven dejavnikov v vsakem trenutku drugačna, 
gospodarstvo ne more biti v obdobju stagnacije, ampak vedno niha. Nekaj let lahko traja 
obdobje ekspanzije oz. rasti, sledi pa mu kontrakcija oz. padec.4 Gospodarska kriza nastane, ko 
je gospodarska rast negativna, neugodni pa so tudi drugi kazalniki, npr. inflacija/deflacija, 
negativna raven kapitala in nezaposlenost. Če BDP upada vsaj v dveh četrtletjih, govorimo o 
recesiji. Ko recesija traja daljše obdobje (3–4 leta) in BDP pade vsaj za 10 %, to pa spremlja 
izjemno visoka stopnja nezaposlenosti, mnogo bankrotov, inflacija ali deflacija, bistveno 
manjša trgovinska aktivnost ter volativni valutni tečaji, govorimo o depresiji. Značilnost 
gospodarskih kriz je upad potrošniških nakupov, pri tem pa se poveča zaloga trajnih dobrin 
(npr. avtomobilov). Podjetja odgovorijo z zmanjšanjem proizvodnje, to pa vodi v padec 
realnega BDP-ja. Kmalu zatem sledi zmanjšanje naložb v tovarne in opremo, vse skupaj pa 
spremlja še manjša možnost zaposlitve. Ta se najprej kaže v krajšanju delovnega časa, temu pa 
sledita odpuščanje in visoka brezposelnost. Vse to vodi v padec povpraševanja na trgu in 
posledično v upad cen surovin, zniža pa se tudi vrednost obrestih mer zaradi zmanjšanega 
povpraševanja po kreditih.5  

                                                 
2 »The Scopes 'Monkey' Trial Pitted Science Against Religion.« 
3 Doles. »Delnice – Kaj so in zakaj jih potrebujemo?« 
4 Kovač idr., »Ekonomija 3,« 88. 
5 Metlika. »Primerjalna analiza,« 2–3. 



Tinkara Grm 

 

 
112 

 

Za boljše razumevanje to situacijo 
podrobneje prikazuje graf na desni . Cena je 
odvisna od količine ponudbe podjetij in 
povpraševanja potrošnikov, RC pa 
predstavlja točko ravnovesja. Če se pri istem 
povpraševanju količina ponudbe manjša, se 
cena viša in obratno: če je količina ponudbe 
večja, se cena izdelka niža, kar pa je, kot 
bomo kasneje spoznali, v času krize 
predstavljalo velik problem. 

Na tem mestu je tudi dobro, da 
opišemo termine, ki spremljajo gospodarske 
krize. Inflacija je danes vsakodnevni izraz, ki 
opisuje padec vrednosti denarja. Vrednost 
evra danes torej ni enaka vrednosti evra včeraj. Iz tega izraza sledi tudi beseda hiperinflacija, 
ki pomeni nekontrolirano inflacijo in lahko povzroči zlom monetarnega sistema. Do nje pride, 
ko inflacija v državi preseže stopnjo 50 % na mesec.6 Nam verjetno najbolj znana primera 
hiperinflacije sta se zgodila v času Weimarske republike ter v Jugoslaviji v osemdesetih letih 
preteklega stoletja. Dezinflacija na drugi strani pomeni obratno: vrednost denarja naraste, cene 
pa se znižajo. To se sicer sliši veliko bolj ugodno kot inflacija, vendar je treba poudariti, da s 
padcem cen pride tudi do padca plač. Ljudje posledično še manj kupujejo, to pa vodi v nižanje 
stopnje BDP. Vsekakor so to pereči problemi, ki pa so lahko eden od vzrokov ali posledic krize. 

Pihanje v borzni balonček 
Newyorško svetovno znano borzno središče Wall Street je dobilo ime po 4-metrski steni 
(»wall«). Ta naj bi v 17. stoletju varovala Nizozemce pred ameriškimi domorodci. Čeprav zidu 
danes ne vidimo več, se je ime obdržalo. Ekonomske zametke Wall Streeta lahko najdemo v 
času ameriške osvoboditve izpod angleške oblasti po kolonialni vojni. Njegov uraden začetek 
je sicer zabeležen 17. maja 1792, ko je 24 borznih posrednikov podpisalo t. i. Buttonwood 
Agreement. Od takrat naprej je Wall Street epicenter špekulacij in delniških pretresov; tam sta 
se rodila tako ameriško upanje v hitro pridobitev denarja kakor tudi požrešnost visokoletečih 
borznikov, ki so nizko padli in s seboj povlekli ves svet. Osnovna dejavnost borznega trga naj 
bi sicer bila skrb za razvoj: od tam, kjer bi bilo denarja preveč, naj bi se ta prenesel tja, kjer ga 
je premalo, s tem pa bi podjetja dobila denar za svoj razvoj. Njegova primarna funkcija je danes 
skoraj povsem pozabljena, saj je velika večina trga namenjenega špekuliranju. Borzno 
poslovanje in borzni indeksi s svetlobno hitrostjo dobivajo in izgubljajo na svojih vrednostih. 
Vse te špekulacije rastejo, kar v ekonomskem žargonu označuje izraz napihovanje 
ekonomskega balončka.7 Občasno vlaganja in delniško trgovanje ta balon napihujejo toliko 
časa, da ob prevelikem pritisku poči.  

Do podobne zgodbe je prišlo v Združenih državah Amerike. V dvajsetih letih se je za to 
državo začelo obdobje zlatih let. Število milijonarjev na ameriških tleh se je v primerjavi s 
preteklim stoletjem povečalo za 400 %. Začelo se je množično oglaševanje z reklamnimi panoji, 
z njim pa se je začel uveljavljati nov potrošniški koncept, ki je temeljil na potrošniških kreditih. 
Slogan tistega časa je postal »kupi zdaj, plačaj kasneje«, posledično pa so Američani do leta 
1927 več kot 75 % vseh gospodinjskih aparatov plačali s kreditom. Kmalu kreditov niso jemali 
zgolj za gospodinjske aparate. Mnogi od njih so stopili še korak dlje in kupovali tudi bolj 
luksuzne izdelke: tako se je v pristaniščih trlo različnih čolnov in jadrnic.8 
                                                 
6 »Hiperinflacija.« 
7 Chow, »Why Is It Called Wall Street?« 
8 TradingCoachUK, »1929 Stock Market Crash and the Great Depression – Documentary.« 
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Kmalu zatem so ljudje poleg kreditov iskali dodatne poti do zaslužka. Eno boljših in 
bolj zaželenih možnosti so takrat predstavljale delnice. Vabljivo delniško ponudbo so 
predstavile elitne banke z Wall Streeta. Zdaj je bil lahko vsak delni lastnik izbranega podjetja. 
Marsikateri delničar je tako kupil celo delnice podjetja, ki je proizvajalo njegove najljubše 
čevlje. Ljudi je omamil vonj po denarju, zato so vlagali vedno več, čeprav sredstev pogosto 
sploh niso imeli. Denar so si zato morali izposojati, banke pa so na ta način kovale ogromne 
dobičke. Z rastjo prodaje delnic je rastla tudi njihova vrednost, a njihova cena je kaj kmalu 
začela variirati. Ljudje so sčasoma ugotovili, da vse vendarle ni tako lepo, kot so jim 
predstavljale banke. Pojavila se je nevarnost, da bi vložena sredstva izgubili, zato je mnoge 
delničarje pograbil strah. Čeprav je vlada zatrjevala, da razloga zanj ni, je bila resnica daleč od 
tega. Ko so se začeli prvi manjši padci vrednosti,  je prišlo do začaranega kroga: ljudje so se 
bali za svoje premoženje, zato so vrednostne papirje prodajali v upanju, da se njihova cena ne 
bo preveč znižala. Prav ta panična prodaja je povzročila domino efekt nadaljnjega padca 
vrednosti delnic. V samo enem dnevu so cene močno padle, kar je vodilo v borzni zlom na Wall 
Streetu. Nastopilo je obdobje gospodarske krize, ki jo zaradi njenih pogubnih učnikov 
imenujemo tudi velika depresija.9 

Vzroki za veliko depresijo in njene posledice 
Vzrok za veliko depresijo pa v nasprotju s splošnim mišljenjem ni bil zlom borze. Ta je bil zgolj 
povod, dejanski vzroki pa so tičali mnogo globlje. Da bi razumeli dogajanje v času depresije, 
se moramo vrniti v obdobje takoj po koncu prve svetovne vojne. Celinsko Evropo je vojna 
močno prizadela, veliko držav je bilo tik pred finančnim zlomom. Združene države v vojno niso 
bile neposredno vpletene, zato so po vojni začele z gospodarsko podporo Evropi. Kmalu so 
ZDA postale motor za spodbujanje celotne evropske povojne družbe, nosile pa so tudi breme 
mednarodne ekonomske politike. Pri tem niso samo pomagale s prodajo svojih izdelkov, ampak 
so tudi posojale denar Franciji in Veliki Britaniji. Tudi znotraj Evrope so države zahtevale 
reparacije, v središču katerih je bila Nemčija. Velika Britanija in Francija sta kot zmagovalki 
od nje želeli iztržiti ta denar, ki bi ga nato vrnili Združenim državam Amerike. Zapletlo se je, 
ker Nemčija omenjenega denarja ni imela ali pa je ta denar dobila od ZDA. Te so tako postale 
nekakšna svetovna banka, o čemer zgovorno pričajo tudi podatki o zadolženosti.  Med letoma 
1924 in 1931 je bilo 60 % vsega svetovnega dolga v rokah Američanov, 40 % od tega je 
dolgovala Nemčija. Kljub vsemu pa se je situacija v Evropi pričela umirjati – valute so se 
stabilizirale, monetarno tržišče se je začelo urejati, mednarodna trgovina pa je polagoma začela 
naraščati. 10 

Na drugi strani Atlantika so nizke obrestne mere, veliko investicij, stabilne cene, visoke 
plače in zaposljivost ter veliki profiti ameriških podjetij, prepleteni z optimizmom in pogumom 
celotnega naroda, pripravili odlične temelje za rast vrednosti borze in napihovanje borznega 
balončka. S statusom največjega svetovnega trgovca so ZDA priskrbele Evropi blago in hrano, 
ki jo je ta potrebovala za svoj obstoj in obnovo. Ker si je Evropa sčasoma opomogla do te mere, 
da ameriške pomoči ni več nujno potrebovala, je v ameriški industriji in kmetijstvu prišlo do 
kopičenja zalog. Povpraševanja je bilo torej vedno manj, zalog pa vedno več, zato so cene 
začele padati. Prav ta nesorazmerja med cenami, kopičenje izdelkov in njihovo uničevanje 
zaradi neuporabe pa so bili nekateri od vzrokov za padec ameriškega slovesa velesile.11 

Drug vzrok je popolnoma človeške narave. Ljudje so sprva zaupali pohlepnim borznim 
posrednikom, ki so jih s svojimi retoričnimi sposobnostmi lahko prepričali v investicije v zelo 
tvegane delnice. Kasneje se je vpliv človeške narave videl tudi v strahu in paniki, ko so cene 

                                                 
9 »The Century: America's Time.« 
10 Crafts, »The Great Depression of the 1930s,« 6. 
11 Gorupič, »Velika gospodarska kriza in njen vpliv,« 34. 
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delnic začele padati. Jeseni 1930 je že tako slabotno ameriško gospodarstvo prejelo hud udarec, 
ko je ZDA zajel prvi od štirih navalov panike v bančnem sistemu. Panika se pojavi, ko veliko 
komitentov izgubi zaupanje v bančne sisteme in se tako odločijo za dvig svojih prihrankov. Ker 
je teh oseb veliko, banka zaradi masovnih dvigov prihrankov ne more zagotoviti sredstev za 
vse. Tovrstna panika je ZDA zajela še spomladi in jeseni leta 1931 ter nato še naslednjega leta. 
Zadnja je trajala vse do zime 1933, dokler ni rešitve predlagal Franklin Roosevelt, ki je razglasil 
t. i. bančne počitnice. Z njimi so bile ameriške banke zaprte, dokler jih ni pregledal revizor in 
potrdil njihove solventnosti. 12 

Panika je sicer težko pojasnljiv dogodek. Ekonomski zgodovinarji verjamejo, da so 
dolgovi v kmetijstvu in dovoljenje za odpiranje novih bank, tudi če te niso prilagodljive, slabi 
temelji za hišico iz bančnih kart. Po prvi svetovni vojni so si kmetje izposojali denar, saj so 
hoteli povečati produktivnost in izdelati obilo takrat nujno kot potrebnih izdelkov. To je kasneje 
vodilo v težave, predvsem potem, ko so si evropske države opomogle. Povpraševanje je upadlo, 
posledično je prišlo do padca cen na trgu in s tem do manjšega zaslužka, zaradi česar kmetje 
kmalu niso več zmogli plačevati svojih kreditov. Tej nevarnosti navkljub je ameriška centralna 
banka (FED) naredila zelo malo, da bi omejila izbruh panike. Ponudba denarja v obtoku v ZDA 
se je med letoma 1929 in 1933 zmanjšala za 31 %, a ZDA so kljub temu še dodatno krčile 
ponudbo denarja in s tem septembra 1931 zvišale obrestno mero. Zmanjšanje količine denarja 
pa je za potrošnike pomenilo deflacijo. Lahko so pričakovali znižanje plač in znižanje cen. Kot 
rezultat so bile tudi obrestne mere nižje, a si ljudje niso hoteli sposojati denarja, saj je bil strah 
pred nezmožnostjo odplačevanja kredita prevelik.13  

K pomembnim razlogom za izbruh velike gospodarske krize lahko prištejemo še 
neustrezno monetarno politiko ameriške centralne banke. Po prvi svetovni vojni je bila ta 
ekspanzivna, kar je pomenilo nizke obrestne mere in več denarja v obtoku. Iz tega razloga je 
denarju vrednost padla, zaradi česar so se cene izdelkov dvignile. Četudi je bila na vidiku očitna 
inflacija, se ljudje zanjo sprva niso menili: sami so potrošili več denarja, kot so ga imeli, med 
njihove nakupe pa so še vedno sodile tudi delnice.14 Zaradi povečanega zanimanja so se cene 
delnic leta 1929 v primerjavi z letom 1921 povečale za štirikrat, zato so poskušali to rast omejiti 
z višjimi obrestnimi merami, kar pa vlagateljev ni posebej motilo.15 Vlada je s tem zgolj 
zmanjšala proizvodnjo v panogah, občutljivih na nihanja, kot sta gradbeništvo in avtomobilska 
industrija, kar je povzročilo upad proizvodnje. Kljub temu se je promet na newyorški borzi 
povečeval iz dneva v dan. V začetku meseca marca leta 1928 je ta znašal nekaj manj kot štiri 
milijone lotov, količinskih enot, s katerimi se trguje na borzi, dnevno. Konec taistega meseca 
se je promet zvišal na rekordnih 4,7 milijona lotov, junija pa se je že prebil do petih milijonov, 
kar je bil zgolj začetek. Seveda so bili vmes tudi rahli padci, a na borzo, kaj šele svetovno 
gospodarstvo, niso posebej vplivali. Poleti leta 1929, tik pred zlomom, so se vrednosti delnic 
skorajda dotaknile neba. Cena delnice družbe Westinghouse se je povišala s prvotnih 151 na 
286 dolarjev, delnice manjših korporacij pa so se zvišale tudi za več kot 100 %. Promet je bil 
vsak dan večji, posledično pa so se povečevali najemi kreditov. Na začetku jeseni se je situacija 
začela spreminjati. Nekaj vlagateljev je začelo svoje naložbe prodajati, zato so vrednosti delnic 
začele rahlo padati. Nekaj večjih špekulantov, bančnikov in borznih posrednikov se je združilo 
v t. i. organizirano podporo (organized support). Poskušali so umetno vzdrževati raven tečajev 
s tem, da so kupovali svoje delnice in poskušali ljudi spodbuditi, naj storijo podobno, a večjega 
uspeha niso dosegli. Tako se je padec nadaljeval. Ljudje, ki so svoj denar vlagali v delnice, so 
se padca ustrašili. Da ne bi izgubili svojega denarja, so množično drli na borzo in začeli 

                                                 
12 Kunčič, »Velika gospodarska kriza in Keynesianska revolucija,« 4. 
13 Kunčič, »Velika gospodarska kriza in Keynesianska revolucija,« 4. 
14 Metlika, »Primerjalna analiza,« 12. 
15 Štor, »Največje ekonomske krize in njihov vpliv,« 8. 
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bliskovito prodajati svoje delnice, a so s tem poskrbeli za tisto, česar so se najbolj bali. V zadnji 
uri trgovanja 23. oktobra popoldne so borzniki prodali kar 2,6 milijona lotov, glavni indeks 
Times Industrial je izgubil 8 % svoje vrednosti, podobno pa se je godilo tudi ostalim delnicam. 
Borzni posredniki in vsi, ki so vedeli, kaj to pomeni, so s strahom pričakovali naslednji dan, 
danes poznan kot »črni četrtek«. Večina poslov je bila sklenjena že zjutraj. Povpraševanja 
praktično ni bilo več in delnice so v povprečju padle za 10 %. Kljub temu se je konec tedna 
končal dokaj mirno, a to je bilo zgolj zatišje pred nevihto. Prava katastrofa se je zgodila 29. 
oktobra (»črni torek«), ko so delnice padle še za nadaljnjih 11,7 %. 16 

Borzni balonček je torej počil in povzročil verižno reakcijo. Ljudje so začeli varčevati 
in niso več odvečno zapravljali. Posledično je prišlo do propada trgovin in s tem do propada 
dobaviteljev oz. tovarn, to pa je privedlo do vse manj prostih zaposlitvenih mest. Najhuje je 
bilo pozimi leta 1932, ko je bilo brezposelnih več kot 12 milijonov Američanov. Vsak dan je 
12.000 ljudi ostalo brez službe, bankrotiralo pa je okrog 20.000 podjetij. Podpore za 
brezposelne takrat še ni bilo, zato je okoli 23.000 ljudi videlo edini izhod v samomoru (podatek 
se nanaša samo na tisto leto in predstavlja največje število samomorov v enem letu do sedaj). 
Veliko ljudi je umrlo zaradi lakote, znani pa so tudi primeri, ko so ljudje namerno povzročili 
požare, da so bili lahko zaposleni kot gasilci. Kmetje so ubijali svoje živali, saj jih niso mogli 
preskrbeti, prodati pa jih tudi ni bilo možno, saj si kljub neizmerni lakoti ljudje tega niso mogli 
privoščiti.17  

Za kmete se je kriza začela že v času blagostanja. Predstavljali so 30 % delovne sile 
ZDA, njihov dohodek pa je znašal zgolj tretjino povprečnega dohodka. Ker so hoteli biti čim 
bolj produktivni in svoj dohodek povečati, so začeli kupovati traktorje in druge stroje, seveda s 
pomočjo kreditov. Kmalu so začeli proizvajati preveč, kar je v skladu s principom ponudbe in 
povpraševanja vodilo v padec cen. Poleg brezposelnosti je ta težava predstavljala velik problem 
tudi po krizi. Treba je poudariti, da kmetje sprva sploh niso vedeli za zlom, saj veliki večini za 
delnice ni bilo mar. Kljub temu so kmalu čutili njegove posledice, saj se je ustavila prodaja na 
tujih tržiščih, prav tako pa je bil zasičen tudi domači trg. Cene pa niso padale samo v Ameriki, 
ampak tudi po svetu. Zaradi napačnega mišljenja so proizvajali še več, kar pa je vodilo zgolj v 
še večji padec cen. Veliko kmetov je propadlo, nekaj se jih je ukvarjalo s kmetijstvom samo še 
za samooskrbo.18  

Ena od posledic krize je bila tudi hiperinflacija, ki je bila rezultat tega, da se države niso 
menile za zlati standard. Prva ga je v 19. stoletju uvedla Velika Britanija po Newtonovem 
menjalnem tečaju. To pomeni, da se je denar vezal na zlato (1 dolar je bil 1/20 unče zlata), s 
čimer so skušali čim bolj omejiti inflacijo. Z začetkom prve svetovne vojne, ki je kmalu 
prinašala vse več stroškov, so države začele tiskati vedno več denarja brez oziranja na zahtevani 
zlati standard. Ker je količina denarja strmo naraščala, valute niso bile več sorazmerne z 
določeno količino zlata in so posledično začele izgubljati svojo vrednost. Zlati standard so 
kasneje ukinili, kar pa je povzročilo še večji tisk denarja ter vse bolj naraščajočo inflacijo, ki se 
je kmalu spremenila v hiperinflacijo.19 

Slabo organiziran ameriški bančni sistem je hkrati vzrok in posledica izbruha krize leta 
1929. Sistem je namreč temeljil na razmeroma šibkih lokalnih bankah. Naj za primer navedem 
Chicago, kjer je imela skoraj vsaka etnična skupnost svojo banko. Banke so v dvajsetih letih 
kredite dodeljevale vsepovprek, ne da bi preverjale zmožnost odplačevanja. Če dodamo še 
neizterljive dolgove in špekulacije na nepremičninskem trgu, lahko prepoznamo »recept za 
katastrofo« v obliki krize. Novih kreditov banke sicer niso dajale več, a je bilo že prepozno. 
                                                 
16 Štor, »Največje ekonomske krize in njihov vpliv,« 8–10. 
17 Chow, »Why Is It Called 'Wall Street'?« 
18 Gorupič, »Velika gospodarska kriza in njen vpliv,« 40. 
19 »Zlati standard zagotavlja pravičnost.« 
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Leta 1933 je bila skoraj polovica bančnih hipotek neplačanih, v treh letih (1929–1932) pa je 
propadlo okoli 5.000 bank, kar je povzročilo še hitrejšo rast brezposelnosti, saj banke zaradi 
lastnih težav niso nikogar več kreditirale. Posledično so začela propadati tudi podjetja, ki so se 
ukvarjala s proizvodnjo surovin in hrane. Tako je npr. cena čaja in pšenice padla za dve tretjini, 
cena svile pa za tri četrtine. To je zelo prizadelo tiste države, ki so temeljile tako na uvozu kot 
na izvozu teh dobrin. Pomembno je tudi, da omenimo stanje v takratni Nemčiji. Nemška 
industrijska proizvodnja se je takrat skoraj prepolovila. Mnogo malih podjetij in obrtnikov je 
propadlo, ponovna rast inflacije pa je prizadela tudi tiste ljudi, ki so varčevali. V napetem 
vzdušju so Nemci iskali rešitev in jo kmalu tudi našli v novi politični usmeritvi, ki jo poznamo 
pod imenom nacizem. Državni viri so bili kmalu usmerjeni v nov cilj: ponovno oborožitev in 
gospodarsko samozadostnost.20 

Posledice pa niso bile samo slabe, čeprav se na prvi pogled tako zdi. Čeravno je bilo 
samomorov ogromno, je bila na koncu leta 1933 pričakovana življenjska doba pravzaprav višja. 
Od leta 1929, ko je bila pričakovana življenjska doba 57 let, je v štirih letih skočila na 63 let. 
Izboljšala se je predvsem pri temnopoltih, saj so ti v povprečju živeli osem let dlje kot pred 
štirimi leti. Čeprav se nam to zdi nenavadno, je, če pogledamo večjo sliko, pravzaprav smiselno. 
Ljudje niso imeli več denarja za avtomobile, zato je bilo prometnih nesreč občutno manj. Niso 
si mogli privoščiti niti cigaret, ki so bile v času blagostanja moderne, kar je izboljšalo zdravje 
mnogih.21 Kljub temu pa so bili ljudje depresivni in tesnobni. Poskušali so najti načine, kako 
priti do denarja, in kmalu jim je luč na koncu tunela prižgal Joseph Sicker, lastnik podjetja, ki 
se je ukvarjalo s pridelovanjem jabolk. Zaradi izgube povpraševanja se mu je nakopičilo za 
10.000 dolarjev jabolk, ki pa bi, če jih ne bi prodal v zadostnem času, začela gniti. Prišel je do 
preproste ideje, kako se izogniti nepotrebni izgubi: nezaposlenim je dal košare z jabolki, da bi 
jih prodajali po mestnih ulicah, in na koncu prodaje zahteval od njih 1,75 dolarja na prodano 
košaro. Zamisel je delovala, saj so moški pridobili delovna mesta in posledično denar, količina 
jabolk, ki bi jih sicer zavrgli, pa se je drastično zmanjšala. Kmalu po njegovem uspehu se je na 
ulicah trlo prodajalcev jabolk, ki so prodajali jabolka po pet centov na kos. Najbolj se je začasna 
služba uveljavila v New Yorku, kjer je bilo prodajalcev okoli 6.000. Kmalu pa organizacija s 
Sickerjem na čelu ni imela več odvečnih jabolk, zato se je ta možnost izčrpala. A kljub temu je 
bil to korak v pravo smer, saj je Sicker dal upanje vsaj tistim ljudem, ki so imeli nekaj dobička 
od tega.22 

Velika gospodarska kriza je vplivala tudi na politično mišljenje. V kriznih časih je 
namreč Hooverjeva politika pokazala svoj pravi obraz. V letih Hooverjevega predsedovanja 
(1929–1933) so dno dosegle tako ameriške borze kot tudi industrija (njihova vrednost je padla 
z 949 na 74 milijonov dolarjev), Hoover pa s svojim »surovim individualizmom«, idejo, da si 
morajo ljudje pomagati sami in ne smejo pričakovati pomoči drugih, ni pripomogel k boljšemu 
življenju naroda. Zaradi njegovih praznih dejanj, ki so jih sicer spremljale optimistične besede, 
je na naslednjih volitvah leta 1933 razumljivo zmagal njegov nasprotnik, demokrat Franklin 
Delano Roosevelt. Na volitvah je dobil 22.813.786 glasov, Hoover pa zgolj 15.759.286. Ljudem 
se je prikupil v znanih radijskih »pomenkih ob kaminu«, v katerih jim je kot izvrsten retorik s 
prepričljivimi besedami obljubljal, da bo vlada poskrbela za svoje ljudi.23  

Novo mišljenje, novo življenje, nov dogovor 
Leta 1932 so se v Ameriki začeli kazati znaki, da moč krize pojenja. Pred začetkom volitev je 
takratni guverner New Yorka in kasnejši predsednik Amerike Franklin D. Roosevelt obljubil 
reorganizacijo celotnega sistema, imenovano New Deal (»Nov dogovor«). 
                                                 
20 Gorupič, »Velika gospodarska kriza in njen vpliv,« 43–44. 
21 Little, »People lived longer during Great depression.« 
22 Blackmore, »How apples became weapons against Depression.« 
23 Gorupič, »Velika gospodarska kriza in njen vpliv,« 45. 
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FDR, kakor so mu tudi rekli, se je ob začetku mandata lotil izvedbe svojih obljub. V 
prvih stotih dneh je poskrbel za ukinitev prohibicije in se lotil finančnih reform. Zaprl je vse 
insolventne banke in skoraj za polovico razvrednotil denar. Država je začela banke in industrijo 
obilno kreditirati, kar je sčasoma poživilo proizvodnjo, povišala pa se je tudi obdavčitev 
najvišjih dohodkov.24 Postavil je jezove okoli reke Tennessee, ki so državljane v okolici 
varovali pred poplavami in jim zagotovili cenejšo elektriko. Kmetje, ki so pridelovali koruzo, 
pšenico, tobak in mlečne izdelke, so morali za nekaj časa opustiti svoje delo, da niso več kopičili 
pridelkov, kar bi vodilo do ponovegan padac cen. Roosevelt je samo v prvih stotih dneh uvedel 
dvanajst novih zakonov, ki so pripomogli k začetnemu zdravljenju Amerike.25  

V dveh letih je razdelil tri milijarde dolarjev pomoči za brezposelne, ki jih je sicer dobil 
z zvišanjem davkov ter znižanjem pokojnin in plač zaposlenih. Poskrbeli so tudi za začasne 
službe in s tem zaposlili štiri milijone Američanov, predvsem v obliki javnih del. Roosevelt je 
rešitev videl v gradnji infrastrukture – cest, šol, elektrarn in stanovanj, kar so dosegli prav z 
javnimi deli. Z zakonom so uredili štirideseturni delavnik, najnižje plače ter pokojnine, vse to 
pa je omogočilo tudi postopno doseganje socialne varnosti. Povezan s tem je tudi ukrep, ki ga 
je  Roosevelt označil za najpomembnejšega in najobsežnejšega: ustanovitev Uprave za obnovo 
države oz. NRA.26 Ta je določila pravila poslovanja v trgovini in industriji, prepovedala delo 
otrok, omejila delovnik in dala zaposlenim pravico do kolektivnih pogajanj z delodajalci. 
Država se je začela vmešavati tudi v načrtovanje obsega industrijske proizvodnje, uvedla pa je 
tudi višje davke za bogatejše sloje. Začela se je obnova kmetijstva – področja, ki je bilo nujno 
potrebno reforme. Kmetje so morali uničiti presežek svojega pridelka, ampak so nato uvedli 
nove, donosnejše oblike kmetovanja, ki so kmalu ustalile cene. Tako se je povečalo 
povpraševanje, saj se je kolesje proizvajanja zopet začelo vrteti. ZDA so konec tridesetih let 
izplavale iz krize in zopet postale ena vodilnih držav na svetu.27 

Zaradi svoje uspešnosti ter vmešavanja na vseh področjih je Roosevelt postal trn v peti 
svojih političnih nasprotnikov z republikanskega političnega pola. Ti so se oprli na sodno vejo 
oblasti, pri kateri so imeli ogromno podporo in vpliv, s tem pa so tudi razveljavili marsikateri 
ukrep, ki ga je Roosevelt hotel izpolniti. Tako je njegova zagnanost malce upadla, a New Deal 
ni bil ustavljen, zaupanje Američanov v predsednika pa je iz dneva v dan naraščalo, čeprav naj 
ta ne bi bil tako teoretično podkovan, kot je bil npr. Hoover. John Maynard Keynes, še en 
pomemben akter v kriznem času, je komentiral, da na njegovo presenečenje predsednik ni tako 
»ekonomsko izobražen«. Vendar je dejstvo, da je ne glede na izobrazbo takratni predsednik 
obljubil veliko, izpolnil pa še več. S kolektivom izobražencev, ki so mu pomagali pri idejah, 
ljudem ni samo dal služb in pognal gospodarstva, ampak jim je tudi vlil upanja in narodne 
samozavesti, česar jim je več let primanjkovalo. 28 

»Edina stvar, ki se je moramo bati, je strah sam.« 
Po koncu prve svetovne vojne je ameriška ekonomija v nekaj letih z višav nenadoma 
strmoglavila na trdna tla. Nekatere države so v krizo stopile prej, druge kasneje, izognila pa se 
ji ni praktično nobena. V tridesetih letih, ko se je Amerika počasi spravljala na noge, pa se je 
na stari celini dogajalo nekaj hujšega. Ljudje so bili ranljivi in obupani, hoteli pa so dobro in 
odločno vodstvo, ki bi jih popeljalo iz bede.  

Najbolj znan primer za to je vzpon nacionalsocialistične nemške delavske stranke. V 
Weimarski republiki se je vlada v 14 letih zamenjala 20-krat, državo pa je poleg politične krize 
pestila še ekonomska. Na milijone ljudi je bilo brezposelnih, propadla pa so tudi mnoga 
                                                 
24 Gorupič, »Velika gospodarska kriza in njen vpliv,« 48. 
25 »New Deal.« 
26 National Recovery Administration. 
27 Gorupič, »Velika gospodarska kriza in njen vpliv,« 48. 
28 Gorupič, »Velika gospodarska kriza in njen vpliv,« 48. 



Tinkara Grm 

 

 
118 

 

podjetja. Ljudje so bili posledično vse bolj naklonjeni skrajnim strankam. Na volitvah leta 1931 
je stranka Adolfa Hitlerja postala najmočnejša stranka v Nemčiji, saj je dobila 37-odstotno 
podporo volivcev.29 Kmalu zatem je Hitler prepovedal vse stranke in organizacije, ki niso bile 
istega mišljenja kot on, dosegel pa je tudi, da lahko vlada določa zakone brez privolitve 
parlamenta. Tri leta kasneje se je polastil položaja predsednika države, kar je peljalo v 
katastrofo. Rane prve svetovne vojne so se komaj zacelile, ko so jih Hitler in sile osi znova 
odprli in še poglobili, saj se je svet znašel v drugi svetovni vojni.30 

Iz vojne in velike depresije se lahko veliko naučimo. Obe sta posledici izključno 
človeških napak. Veliko depresijo je povzročila predvsem nenasitnost po denarju, vojno pa 
obup in ranljivost, medtem ko je bil obema skupen strah. Strah pred zlomom je povzročil 
prodajo delnic, katerih cene so posledično strmoglavile. Strah nemškega naroda je povzročil, 
da je ta vsrkal vsako besedo, ki jo je izrekel zagnani Hitler, in mu sledil. Kot je dejal Roosevelt, 
je »edina stvar, ki se je moramo bati, strah sam«. Zato je pomembno, da se – sploh v teh časih, 
ko nam grozi nova kriza – ne bojimo in premislimo, preden čemu verjamemo.  
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Izak Špajzer 

Nastanek funkcije javnega tožilca Slovenije 

Povzetek 
Državno tožilstvo je bilo na Slovenskem prvič uvedeno leta 1849 z oktroirano ustavo. Do 1. 
svetovne vojne so imeli državni tožilci oz. pravdniki sedeže v Mariboru, Ljubljani, Celju, 
Novem mestu, pa tudi v Gorici in Trstu, kjer je imel sedež tudi nadpravdnik, ki ga je imenoval 
cesar. V Kraljevini SHS je bil državni pravdnik poseben organ, ki je bil neodvisen od sodišč. 
Najprej so bili državni pravdniki imenovani s strani poverjeništva za pravosodje, kasneje s 
strani kralja in ministrstva za pravosodje. Marca 1944 je bil s strani predsedstva SNOS izdan 
Odlok o postavitvi in pristojnosti glavnega javnega tožilca pri predsedstvu SNOS. Po vojni se 
je položaj javnega tožilca Slovenije precej zvišal, saj so vsa ministrstva na javno tožilstvo 
pošiljala odredbe, navodila in okrožnice, ki niso izšli v Uradnem listu, večkrat pa so pošiljali 
tudi odredbe, izdane v Uradnem listu, tako da bi lahko celo dejali, da je bilo tožilstvo na nek 
način nadrejeno ministrstvom. 

Abstract 
State prosecution was first implemented in Slovenia with the constituion of 1849. Up until the 
First World War, state prosecutors had their offices in Maribor, Ljubljana, Celje, Novo mesto 
as well as in Gorica and Trst, where the seat of the chief prosecutor, appointed by the Emperor, 
was located. In the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes, the function of the state prosecutor 
was a special one, which was independent from courts. Initially, they were nominated by the 
department of justice, later by the king and the ministry of justice. In March 1944, the 
presidency of the Slovene National Liberation Committe published a decree on the 
establishment and jurisdictions of the State Prosecutor General. After the war, the position of 
the state prosecutor of Slovenia got considerably elevated, as all the ministries were sending 
edicts, instructions and flysheets, which were not published in the Official Gazette, to the public 
prosecution. This may lead us to claim, that the prosecution was, in a way, superior to the 
ministries. 
 
Ključne besede: državno pravdništvo, oktroirana ustava, SNOS, Vito Kraigher, Božo Kobe 

*** 
Uvod 

V okviru seminarja sem se moral spoprijeti s popisovanjem arhivskega gradiva. Srečal sem se 
s fondom signature SI AS 353, ki vsebuje arhivsko gradivo, ki je pripadalo javnemu tožilstvu 
Republike Slovenije, bolj od blizu pa sem se srečal z gradivom, ki je pripadalo glavnemu 
javnemu tožilcu Slovenskega narodnoosvobodilnega odbora oz. SNOS. Gradivo je bilo 
razdeljeno po mapah. Vsako mapo je bilo treba popisati in v razpredelnico zapisati signaturo, 
številko, naslov enote, datum, tehnično enoto (škatlo) ter ugotoviti in zapisati obseg v listih. 
Prav tako je bilo treba zapisati vse pravne osebe, ki so bile omenjene v dotičnem gradivu. Med 
samim popisovanjem sem razmišljal o raziskovalni temi in tu pa tam prebral kakšen del mape, 
ki je morda vsebovala zanimiv naslov, ter si s tem pomagal pri iskanju teme za nalogo. 

Material gradiva je zelo različen, se pa opazi, da gre za gradivo, ki je bilo izdano med 
vojno, saj je precej gradiva natipkanega oz. napisanega na zadnje strani odlokov starih oblastnih 
oz. občinskih organov italijanske okupacijske oblasti ali kraljeve predvojne oblasti. Tudi nekaj 
starih zdravniških spričeval je bilo uporabljenih v ta namen. Večina gradiva je napisana na 
pisalni stroj, kar ne povzroča težav pri branju, se pa definitivno vidi, da je gradivo že načel zob 
časa. 
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Po dolgem razmišljanju in brskanju sem pomislil, da bi bilo morda zanimivo osvetliti 
sam nastanek funkcije glavnega javnega tožilca. Malce sem pobrskal po tabeli z že vnesenim 
gradivom in v roke mi je prišla mapa s signaturo SI AS 353/258 in naslovom »Mesečna poročila 
JT Slovenije«, ki vsebuje mesečna poročila, ki jih je napisal takratni pomočnik javnega tožilca 
Slovenije Vita Kraigherja, dr. Božo Kobe. Obdelano temo sem nato poslal kot prispevek za 
Klio. 

Tožilstvo pred 2. svetovno vojno 
Državno tožilstvo je bilo  na Slovenskem prvič uvedeno pod imenom državno pravdništvo v 
Avstrijski monarhiji po marčni revoluciji leta 1848 z oktroirano ustavo leta 1849.1 Na 
Slovenskem so imeli državni pravdniki do 1. svetovne vojne sedeže v Mariboru, Ljubljani, 
Celju, Novem mestu, pa tudi v Gorici in Trstu, kjer je imel sedež tudi višji državni pravdnik oz. 
nadpravdnik.2 Večino nadpravdnikov je imenoval cesar, nekaj najnižjih pa je lahko imenoval 
tudi pravosodni minister. Urejeni so bili hierarhično. Državni pravdniki okrajnih zbornih in 
deželnih sodišč so bili podrejeni generalnemu prokuratorju na višjem deželnem sodišču, kar 
pomeni, da so mu morali poročati in izpolnjevati njegove ukaze. Generalni državni 
pooblaščenci oz. prokuratorji najvišjega in ovržnega sodišča ter višjih deželnih sodišč pa so bili 
podrejeni neposredno ministru za pravosodje.3 

Z nastankom Države SHS je naloge in pristojnosti nekdanjega pravosodnega ministrstva 
prevzelo poverjeništvo za pravosodje, ki je delovalo vse do leta 1921. 16. septembra istega leta 
je vse posle poverjeništva za pravosodje prevzel oddelek ministrstva pravde s sedežem v 
Ljubljani, ki je bil popolnoma podrejen ministrstvu za pravosodje v Beogradu, deloval pa je vse 
do ukinitve 15. julija 1924. V Kraljevini SHS je bil državni pravdnik poseben organ, ki je bil 
neodvisen od sodišč.4 Državna pravdništva so bila tedaj v Novem mestu, Celju, Mariboru in 
Ljubljani, kjer je bilo tudi višje državno pravdništvo. Od začetka države je državne pravdnike 
nekaj časa imenovalo poverjeništvo za pravosodje, kasneje pa je pravdnike imenoval kralj, nižje 
pravdnike pa ministrstvo za pravosodje, kar se je že dogajalo v stari Avstriji.5 Pristojnosti 
državnih pravdnikov so bile, da so morali storiti vse za odkritje kaznivega dejanja, zahtevati 
preiskavo, vložiti in zastopati tožbe ter redna in izredna pravna sredstva.6 Državni pravdniki so 
bili urejeni hierarhično: nad državnimi pravdniki so bili višji državni pravdniki, nad njimi in 
vrhovnim državnim pravdnikom pa je bdelo pravosodno ministrstvo oz. pravosodni minister.7 
Leta 1929 je bil za Kraljevino Jugoslavijo sprejet nov enoten Zakon o državnem tožilstvu, s 
katerim je bilo določeno, da se ustanovijo državna tožilstva pri apelacijskih in okrožnih sodiščih 
ter pri kasacijskem sodišču. Državna pravdništva so se tako preoblikovala v državna tožilstva, 
višje državno pravdništvo v Ljubljani pa se je preoblikovalo v višje državno tožilstvo. 
Pristojnosti in naloge državnega tožilstva je opravljal državni tožilec, ki je tudi vodil državno 
tožilstvo, ter njegovi namestniki, ki so poslovali kot zakoniti zastopniki in so lahko opravljali 
vse naloge tožilstva. Vse tožilce, tako državne in višje državne tožilce kot tudi vrhovnega 
državnega tožilca in namestnike, je nastavljal kralj v soglasju s predsednikom vlade in po 
predlogu pravosodnega ministra. Tožilstvo je po letu 1929 ostalo hierarhično organizirano. 
Splošni vrhovni nadzor nad vsemi državnimi tožilstvi kraljevine je opravljal minister za 
pravosodje, imel pa je tudi neposredni nadzor nad višjim in vrhovnim državnim tožilstvom. V 
okvir nadzora so spadali skrb za pravilno izvrševanje poslov in opravljanje dolžnosti, odprava 
                                                 
1 Melik, »Uvedba državnih pravdništev (tožilstev) po letu 1848,« 47. 
2 Melik, »Ureditev, delovanje in poslovanje državnih tožilstev,« 29. 
3 Melik, »Uvedba državnih pravdništev (tožilstev) po letu 1848,« 47–48. 
4 Melik, »Javni tožilec, ustvarjalec arhivskega gradiva, 1944-1977,« 60. 
5 Melik, »Ureditev, delovanje in poslovanje državnih tožilstev,« 30. 
6 Melik, »Javni tožilec, ustvarjalec arhivskega gradiva, 1944-1977,« 60. 
7 Melik, »Javni tožilec, ustvarjalec arhivskega gradiva, 1944-1977,« 60. 
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napak in obveščanje oblasti, pristojnih za izdajanje naredb.8 Na koncu Kraljevine Jugoslavije 
je bilo na Slovenskem oz. v Dravski banovini pet državnih tožilstev s sedeži v Celju, Mariboru, 
Murski Soboti, Novem mestu in Ljubljani, kjer je imelo sedež tudi višje državno tožilstvo, po 
preselitvi najvišje sodne stopnje pa je bil v Ljubljani tudi sedež vrhovnega državnega tožilstva.9 

Javni tožilec pred in po osvoboditvi 
19. in 20. februarja 1944 je bilo v Črnomlju zasedanje Slovenskega narodnoosvobodilnega 
odbora oz. SNOO, na katerem je prišlo do preimenovanja v Slovenski narodnoosvobodilni svet 
oz. SNOS. SNOS je postal vrhovni predstavniški organ takrat nastajajoče slovenske države, ki 
bi bila v federaciji z ostalimi jugoslovanskimi narodi. Antifašistični svet narodne osvoboditve 
Jugoslavije oz. AVNOJ je takrat predal izvršilno funkcijo predsedstvu SNOS.10 Na zasedanju 
je SNOS sprejel več sklepov, med drugim tudi sklep o ustanovitvi javnega tožilstva. 12. marca 
1944 je bil s strani predsedstva SNOS izdan Odlok o postavitvi in pristojnosti glavnega javnega 
tožilca pri predsedstvu SNOS. Glavni javni tožilec je dobil nadzor nad izpolnjevanjem zakonov 
z zakonsko močjo s strani vseh organov izvršnih oblasti, ki jih postavljajo SNOS, njegovo 
predsedstvo ter tako okrožne kot okrajne narodnoosvobodilne skupščine. Dobil je tudi 
pristojnost imenovati nižje, okrožne in javne tožilce na vseh sodiščih. Glavni javni tožilec je 
objavil tudi pravila za delovanje vseh javnih tožilcev. V pravilih je bilo poudarjeno, da se 
funkcija javnega tožilca bistveno razlikuje od predvojnega državnega tožilstva in tožilcev, ki 
so pred tem delovali na vojaških sodiščih POS in NOV. Glavne pristojnosti javnega tožilca so 
bile, da je vodil kazensko preiskavo, vlagal obtožnice, zastopal obtožbe, kontroliral pravilno 
poslovanje sodišč v postopku sojenja, skrbel za vlaganje pravnih sredstev, nadzoroval 
izvrševanje kazni in sodeloval pri pomilostitvenih postopkih.11 Na vsakem vojaškem sodišču 
je deloval javni tožilec, ki je bil podrejen glavnemu javnemu tožilcu. Ta je imel tudi oblast nad 
postavljanjem in razreševanjem javnih tožilcev. Po osvoboditvi so načela teh pravil ostala v 
praksi javnih tožilcev.12 

Do marca 1945 je bil glavni javni tožilec pri predsedstvu SNOS dr. Vito Kraigher, ki je 
sredi marca 1945 odšel na službeno potovanje na Primorsko, zato je predsedstvo SNOS v 
njegovi odsotnosti imenovalo dr. Boža Kobeta za pomočnika, ki bi ta čas vodil dolžnosti 
glavnega javnega tožilca pri predsedstvu SNOS in pripravil vse potrebno za čas osvoboditve. 
Dr. Božo Kobe je funkcijo pomočnika prevzel 30. marca 1945. Sprva je bilo načrtovano, da bi 
dr. Kobe funkcijo opravljal do Kraigherjevega prihoda, vendar je zaradi nesreče dr. Kraigherja 
opravljal funkcijo do osvoboditve.13 

V času pred osvoboditvijo sta bili glavni zadolžitvi centralnega urada tehnično-
pripravljalno delo za čas po osvoboditvi in sistematično zbiranje materiala, kot si je zamislil dr. 
Vito Kraigher. Prizadevali so si za nadaljevanje Kraigherjevega dela o zakonodaji, kot peti del 
je bil predviden elaborat o javnem tožilstvu. Izdelane so bile pripombe k dvema referatoma dr. 
Jožeta Pokorna O nadzorstvu nad podjetji in O finančni, kreditni in valutni politiki v Jugoslaviji. 
Oddana so bila pravna mnenja o različnih problemih, dr. Kobe pa je tudi predaval na zadružnem 
tečaju v Črnomlju, na upravno-političnem tečaju in tečaju za narodno milico. Na takrat že 
osvobojenem ozemlju je bila institucija javnega tožilstva v veliki meri že popularizirana. 
Odseki predsedstva SNOS so zato zadovoljno pošiljali navodila, okrožnice in odredbe. Izdelani 
so bili že tudi pogledi na državljansko pravo, v glavnem pa se je nadaljevalo zbiranje 
zakonodajnega in naredbodajnega gradiva po posameznih resorih, kar je tvorilo osnovo za 

                                                 
8 Melik, »Ureditev, delovanje in poslovanje državnih tožilstev,« 30–31. 
9 Melik, »Ureditev, delovanje in poslovanje državnih tožilstev,« 32. 
10 Mikuž, »Od Kočevskega zbora do 1. zasedanja SNOO (SNOS) v Črnomlju,« 21. 
11 Melik, »Javni tožilec, ustvarjalec arhivskega gradiva, 1944-1977,« 60–61. 
12 Melik, »Javni tožilec, ustvarjalec arhivskega gradiva, 1944-1977,« 61. 
13 SI AS 353/258, Mesečna poročila javnega tožilca Slovenije, šk. 3. 
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celovito evidenco na področju Slovenije. Tik pred osvoboditvijo je javno tožilstvo Slovenije 
dejansko funkcioniralo le v novomeškem okrožju, nekdanjem notranjskem okrožju in na 
Primorskem, kjer je bilo pred osvoboditvijo zgrajeno javno tožilstvo. Zaradi vojaških razmer 
na Štajerskem je moral tamkajšnji javni tožilec Jože Pavličič prenehati s poslovanjem in je 
opravljal politično delo kot sekretar okrožnega odbora OF, funkcijo javnega tožilca za 
mariborsko okrožje pa je prevzel šele po osvoboditvi.14 

Ob osvoboditvi se je precej poznala izguba dr. Kraigherja, saj je bilo treba organizirati 
javno tožilstvo za Slovenijo. Prevzeti je bilo treba tudi nekdanja državna tožilstva in državno 
pravobranilstvo v Ljubljani. Po prihodu v Ljubljano je bilo nekdanjim državnim tožilcem 
oznanjeno, da je prišlo do njihove odstavitve in ukinitve nekdanjih državnih tožilstev. Vse 
pravniško in administrativno osebje je moralo biti odobreno s strani personalnega oddelka pri 
predsedstvu Narodne vlade Slovenije. Prevzeto je bilo tudi nekdanje državno pravobranilstvo 
v Ljubljani, uslužbenci pa so bili odstavljeni. Centralni urad se je preselil v notranje prostore, 
zaradi česar je administracija, ki je potekala po zamislih dr. Kraigherja, dosegla napredek. 
Začeli so se pripravljati vpisniki za vse posamezne oddelke, zbirala se je literatura, ki se je 
pošiljala javnim tožilcem. Bilo je poskrbljeno, da je vsak javni tožilec DFJ dobil en izvod vsake 
okrožnice in navodil.15 

Pred osvoboditvijo je bila glavna skrb personalnega oddelka to, kako pritegniti sposobne 
kadre, ki bi odgovarjali kriterijem tožilstva tako glede politične kot glede moralne plati. V 
centralni urad ter okrožna javna tožilstva so tako previdno novačili pravnike in administrativno 
osebje. Zaradi velika pomanjkanja kadrov na vseh področjih je bilo dokaj težko dobiti osebje, 
ki bi bilo primerno za opravljanje dolžnosti in nalog javnih tožilcev. Iz vrst partizanov so so v 
javno tožilstvo prišli le redki, zato se je bilo treba obrniti na aktiviste OF in na koncu tudi na 
ljudi, ki niso bili partizani, vendar so bili v očeh nove oblasti vredni zaupanja in so do nje gojili 
simpatije. Osebje javnega tožilstva Slovenije je štelo sedem ljudi, poleg javnega tožilca 
Slovenije pa je bilo na dolžnosti še pet drugih okrožnih tožilcev: za okrožno mesto Ljubljana, 
za ljubljansko okrožje, za celjsko okrožje, za mariborsko okrožje in za novomeško okrožje, v 
tržaško okrožje pa je bil poslan pomočnik tožilca.16 

Okrožne tožilce je javni tožilec obiskal sam in jim predal ustne direktive za poslovanje 
z opozorili v primeru napak in pomanjkljivosti. Takšen osebni stik se je izkazal za najboljšega. 
22. junija 1945 je potekala konferenca, na kateri sta bila prisotna tudi javni tožilec DFJ in njegov 
starejši pomočnik.17 

Pri internem poslovanju so bile vsak teden sklicane delovne konference, na katerih je 
vsak referent poročal o svojem delu, na konferencah pa je bilo govora tudi o problemih pri delu. 
Kontrolo spisov okrožnih javnih tožilcev so izvajali posamezni referenti za sektorje dela. Velika 
skrb je bila namenjena temu, da bi bilo javno tožilstvo prisotno na vseh konferencah, na katerih 
so se obravnavali pravni problemi v zvezi z novo zakonodajo. Javni tožilec je bil večkrat 
naprošen za izdajo pravnih mnenj pred izdajo zakonov, ki so izšli na področju Slovenije. 
Skrbelo se je tudi za popularizacijo novega prava. Dr. Kobe je imel v okviru matičnega odbora 
OF za pravosodne ustanove predavanje O osnovah prava in zakonitosti v novi državi, na poziv 
notranjega ministrstva pa je imel za nove narodne miličnike predavanje O narodnem sodstvu in 
javnem tožilstvu. Pri prvem predavanju je izpostavil predvsem navodila glede odloka o odpravi 
pravnih predpisov, elaborate in predavanja javnega tožilca DFJ, pri drugem pa je govoril 

                                                 
14 SI AS 353/258, Mesečna poročila javnega tožilca Slovenije, šk. 3. 
15 SI AS 353/258, Mesečna poročila javnega tožilca Slovenije, šk. 3. 
16 SI AS 353/258, Mesečna poročila javnega tožilca Slovenije, šk. 3. 
17 SI AS 353/258, Mesečna poročila javnega tožilca Slovenije, šk. 3. 
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pretežno o novih zakonih o kaznovanju zločinov zoper slovensko narodno čast, o vojnih 
dobičkarjih, o pobijanju brezvestne spekulacije ipd.18 

Na centralnem uradu so pričeli s sklicevanjem tiskovnih konferenc, na katerih so si 
novinarji beležili pomembne informacije, predvsem tiste glede večjih procesov proti narodnim 
izdajalcem.19 

Nujnosti narodnih oz. ljudskih tožilcev so se poleg javnega tožilstva zavedala tudi 
nekatera ministrstva in sindikati. Obljubljen je bil poseben referent za narodno tožilstvo, vsi 
okrožni javni tožilci pa so dobili navodila za pristop k volitvam narodnih tožilcev. Sledil je 
dogovor z okrožnim javnim tožilcem v Ljubljani, da bodo vzporedno z volitvami v NOO začeli 
z velikimi zborovanji delavcev, na katerih bodo izvoljeni narodni tožilci. Najprej bodo volitve 
potekale v podjetjih, nato pa tudi v državnih ustanovah. Dolžnosti narodnih tožilcev delavcem 
niso razlagali le pomočniki in javni tožilci, ampak tudi sindikalni aktivisti, aktivisti OF in 
partijski funkcionarji.20 

Odredbe, navodila in okrožnice, ki niso izšle v Uradnem listu, so vsa ministrstva redno 
pošiljala na javno tožilstvo, večkrat pa so pošiljali tudi odredbe, izdane v Uradnem listu. 
Resorna ministrstva so bila sicer opozorjena, naj pošiljajo le odredbe, ki niso izšle v Uradnem 
listu, javno tožilstvo pa je ministrstva opozorilo tudi za vestno pošiljanje konkretnih upravnih 
odločb.21 

Z javnim tožilstvom je sodelovala tudi Komisija za upravo narodne imovine, ki se je 
ukvarjala predvsem z odloki o zaplembah sovražnikove imovine in problemi v zvezi s tem. 
Nekatera resorna ministrstva so se zaradi pomanjkanja uradnih listov znašla v težavah, zato so 
pri javnem tožilstvu izdali pojasnila v zvezi z najpomembnejšimi odloki AVNOJ-a. Javno 
tožilstvo je pospešilo kampanjo za sistematiko v izvajanju pravnih norm glede zaplembe 
sovražnikove imovine in opozarjalo okrožne javne tožilce na pravilno in zakonito izvajanje 
zaplemb. Na pobudo Komisije za upravo narodne imovine je bilo sklicanih več konferenc z 
namenom, da bi se vsa materija sistematično zbrala in da bi naredili red glede izvajanja odlokov 
in zakonov, ki govorijo o zaplembi.22 

Ministrstvo za notranje zadeve je NOO izdalo posebno okrožnico glede sodelovanja z 
javnimi tožilci in volitev narodnih tožilcev ter jih opozorilo glede doslednega pošiljanja sejnih 
zapisnikov. Pri ministrstvih za gradnjo ter industrijo in rudarstvo je tožilstvo skrbelo predvsem 
za to, da so bili v podjetjih postavljeni delegati. Pri ministrstvu za trgovino in oskrbo je tožilstvo 
opazilo, da se navodila o uporabljanju bivših pravnih predpisov ne izvajajo pravilno, da pa se 
člen 2. odloka o odpravi pravnih predpisov razume, kot da bi nekdanji pravni sistem še imel 
avtoriteto, kar je napačno. Tožilstvo je tudi pokritiziralo odredbo finančnega ministrstva o 
deponiranju delnic. Iz pošiljanja navodil in okrožnic sta bili izvzeti le ministrstvi za gozdarstvo 
in lokalni promet.23 

Pri pregledu bančnih, industrijskih in gospodarskih podjetij je bilo tožilstvo pozorno 
zlasti na tista, ki so sodelovala z okupatorjem. V ta namen je bila oblikovana tudi zveza z 
ministrstvom za industrijo in rudarstvo ter ministrstvom za finance. Eden prvih uspehov je bil 
pregled Kreditnega zavoda za trgovino in industrijo v Ljubljani, zaradi česar je prišlo do 
obtožbe in kritike odgovornih vodilnih organov pravne osebe. Nadzor nad gospodarskimi 
podjetji je do tedaj potekal tako, da se je sodelovanje z okupatorjem ugotavljalo s pomočjo 

                                                 
18 SI AS 353/258, Mesečna poročila javnega tožilca Slovenije, šk. 3 
19 SI AS 353/258, Mesečna poročila javnega tožilca Slovenije, šk. 3. 
20 SI AS 353/258, Mesečna poročila javnega tožilca Slovenije, šk. 3. 
21 SI AS 353/258, Mesečna poročila javnega tožilca Slovenije, šk. 3. 
22 SI AS 353/258, Mesečna poročila javnega tožilca Slovenije, šk. 3 
23 SI AS 353/258, Mesečna poročila javnega tožilca Slovenije, šk. 3. 
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uredbe o vojaških sodiščih ali zakona o narodni časti. Glede zadružništva je tožilstvo sodelovalo 
z glavnim zadružnim iniciativnim odborom.24 

Tožilstvo je opazilo, da so vestno pošiljali svoje zapisnike in redno vabili javne tožilce 
na seje, predvsem NOO, ki je deloval že pred osvoboditvijo, od novih odborov OF pa tega ni 
bilo pričakovati. Do volitev v NOO  so začeli sejne zapisnike pošiljati predvsem v ljubljanskem 
in mariborskem okrožju. Odbori OF so se obračali na javne tožilce glede pravnih vprašanj, v 
zvezi z zakonom o narodni časti pa so izpolnjevali svojo nalogo in pošiljali prijave javnim 
tožilcem.25 

Na koncu je tožilstvo ugotovilo, da javni tožilci kot oddelek za splošni nadzor, še niso 
opravili naloge. So pa bile po mnenju tožilstva osnove izpolnjene, saj se je bistvo ljudske oblasti 
udejanjilo v delovanju odborov OF in NOO, in tako so se odločbe izdajale kolegialno. Glede 
tega sta bila tako NOO kot tudi javnost že podučena s strani notranjega ministrstva. Šele z 
izvolitvijo odborov NO se bo pokazalo, ali javni tožilci dosledno izvajajo predviden načrt dela. 
Načrt dela sicer še ni izpolnjen. Imenovan je bil poseben referent za finance, da bi zajeli celotno 
področje splošnega nadzora. Poskušali pa bodo izvesti načrt dela, o čemer bo tudi izdelano 
poročilo.26 

Zaključek 
Ko na koncu potegnemo črto, ugotovimo, da je imelo tožilstvo velik vpliv in oblast, zlasti po 
osvoboditvi leta 1945. Precej velike pristojnosti je imelo tožilstvo ob sami vzpostavitvi leta 
1849, vendar so z raznimi novimi odloki te pristojnosti vse bolj klestili. Podoben položaj je 
imelo tožilstvo v Kraljevini SHS in kasneje Kraljevini Jugoslaviji, po osvoboditvi pa se je 
njegov položaj precej zvišal. Ker so zahtevali, da jim ministrstva pošiljajo sejne zapisnike, 
odloke, ki niso izšli v Uradnem listu, vabila na konference ipd., bi lahko celo dejali, da je bilo 
tožilstvo nadrejeno ministrstvom. Sam menim, da je bilo javno tožilstvo pomemben temelj pri 
gradnji nove oblasti po 2. svetovni vojni na Slovenskem in je kot tako precej pripomoglo k 
vzpostavitvi novega socialističnega sistema. 
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Žan Grm 

Nemčija in begunci iz Bosne v času razpada Jugoslavije 

Povzetek 
V pričujočem prispevku se osredotočam na begunce iz Bosne, ki so z vojnega območja 
pobegnili v Nemčijo. Na začetku bralcu predstavim krajši zgodovinski oris: predstavljenih je 
nekaj dogodkov iz osemdesetih let prejšnjega stoletja, ki so tlakovali pot k razpadu Jugoslavije. 
V nadaljevanju se osredotočim na problematiko begunstva ter na begunce iz Bosne, ki so pred 
vojno bežali v Nemčijo. Zatem bosta predstavljeni dve begunski zgodbi ter odzivi na begunsko 
problematiko v Nemčiji. Na koncu predstavim še nekaj odzivov, do katerih sem prišel z 
vprašalniki, ki so jih rešili nemški državljani. 

Zusammenfassung 
In diesem Beitrag widme ich meine Aufmerksamkeit den Flüchtlingen, die während des 
Bosnien-Krieges nach Deutschland flüchteten. Am Anfang wird dem Leser ein kurzer 
historischer Überblick über die Ereignisse gegeben, die in den 80-er Jahren stattfanden und zum 
Zerfall von Jugoslawien führten. Im weiteren Verlauf wird die Flüchtlingsproblematik 
dargestellt, wobei insbesondere Bezug auf die Flüchtlingssituation in Deutschland genommen 
wird. Dazu werden die Geschichten zweier Flüchtlinge und die Reaktion auf die 
Flüchtlingskrise beschrieben. Am Ende werden die Resultate des Fragebogens, die von neun 
Deutschen ausgefüllt wurden, gezeigt. 
 
Ključne besede: razpad Jugoslavije, Bosna in Hercegovina, vojna, begunci, Nemčija, anketa. 

*** 
»Ko ne bo več skupne kave … O tem nočem niti misliti.« 

Leta 1980 je v Jugoslaviji završalo. 4. maja tega leta je namreč v ljubljanskem Kliničnem centru 
umrl dosmrtni predsednik države Josip Broz Tito. Četudi je bila njegova smrt malodane 
pričakovana, je predstavljala šok za celotno državo. Tita so po njegovi smrti z modrim vlakom 
prepeljali v Beograd, kjer je bil slavnostno pokopan pred tribunalom predstavnikov iz različnih 
držav. Čeprav je jugoslovanska politična srenja po njegovi smrti s parolo »Po Titu Tito« želela 
poudariti zavezanost njegovim načelom ter željo po nadaljevanju njegove poti, do tega ni prišlo. 
Ko govorimo o zgodovini bivše Jugoslavije, je namreč prva stvar, ki jo moramo omeniti, 
raznolikost. V državi so pod parolo »bratstva in enotnosti« živeli različni narodi, ki so jih 
dopolnjevale še številne manjšine. Vsakdanje življenje je bilo v tem »jugoslovanskem 
Babilonu« zaznamovano z različnimi pisavami, uradnimi jeziki in veroizpovedmi, do 
osemdesetih let dvajsetega stoletja pa je, vsaj navzven, deloval kot zgled za možnost sobivanja 
različnih narodov. Po Titovi smrti ni bilo osebe, ki bi s svojim kultom združevala to paleto 
raznolikosti, zato so mednacionalne napetosti začele naraščati. Že leta 1981 so izbruhnile 
demonstracije na Kosovu, tenzije pa so naraščale tudi med uradnim Beogradom in Ljubljano. 
Razlogi zanje so se razlikovali: takratna slovenska oblast ni podpirala ideje Velike Srbije, leta 
1989 je podprla stavkajoče v rudniku Trepča, situacijo pa je dodatno zapletel še predlog, po 
katerem bi v Jugoslaviji uvedli enotna učna jedra. Napetosti so se stopnjevale celotno desetletje, 
dokler niso dosegle svoje kulminacije v začetku devetdesetih let.  

Leta 1991 je jugoslovanska država s slovensko odcepitvijo tudi uradno pričela razpadati, 
njen razpad pa so spremljale vojne za neodvisnost. Situacija se je še posebej zapletla v Bosni 
in Hercegovini, ki je vse do tedaj veljala za simbol oz. do neke mere celo vzor mirne 
koeksistence različnih narodov. Ejup Ganić je leta 1991, tik pred začetkom vojne, to ponazoril 
s sledečo primerjavo: »In vendar, to je Bosna. Tri mnenja o isti stvari, različna mnenja, s 
katerimi se človek ne more strinjati, a jih more poslušati »ob kavi«. Dobra bosanska kava in 
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vse te politične igre ob tej topli, črni pijači še vedno rešujejo to republiko in ne dovoljujejo, da 
bi tekli potoki krvi. Ko ne bo več skupne kave ... O tem nočem misliti.«1 Leta l992 »skupne 
kave« tudi uradno ni bilo več, »mirna« simbioza se je sesula kot hišica iz kart, država pa je bila 
vse do leta 1995 v primežu krvave vojne. 

Pri vojni v Bosni in Hercegovini gre za krvav konflikt, ki je za seboj pustil veliko 
smrtnih žrtev, poškodovancev, vojnih invalidov in beguncev, dodatno pa je zaznamovan s 
številnimi obleganji. Posebno zgodbo v tej vojni predstavlja Sarajevo, ki je bilo med letoma 
1992 in 1996 neprestano oblegano; če je bil dan »miren« je na mesto padlo med 200 in 300 
granat, ob hujših dnevih pa med 800 in 1000 – posledično so Sarajevčani trpeli lakoto in splošno 
pomanjkanje.2 Obleganje Goražd in Gračanice, masaker v Tuzli ter pokoli v Fočah in Srebrenici 
so se s krvavimi črkami zapisali v zgodovinske knjige balkanskega prostora. Svoje poglavje v 
tej krvavi knjigi predstavljajo številna obračunavanja tako z živimi kot tudi z mrtvimi. V bližini 
kraja Kiseljak je slovenski vojni dopisnik Marjan Jerman videl za noge obešenega moškega, ki 
je imel razparan trebuh, odrezana ušesa in izžgani očesi.3 V taboriščih so bila kastriranja na 
dnevnem redu, zapornikom so pijani vojaki pulili obrvi, lomili prste in rezali kožo.4 
Medsebojno so obračunavali Srbi, Hrvati in Bošnjaki.  

Žalostno poglavje te vojne predstavljajo tudi posilstva, ki so žrtvam povzročala hude 
travme. Leta 1993 je skupina psihiatrov pri 25 posiljenih dekletih, ki so poiskala pomoč, 
raziskovala njihovo psihično stanje in posledice posilstev. Velika večina se jih je spopadala z 
depresijo, nekatere žrtve so bile pasivne, otopele, čustveno nestabilne, pogosta pa so bila tudi 
samomorilska nagnjenja. Noseče žrtve so s pomočjo posebnih potrdil želele storiti splav, vendar 
to v petih primerih zaradi visoke nosečnosti ni bilo možno. Po rojstvu so otroke pustile v 
bolnišnici, večinoma brez svojih podatkov, kar kaže na to, da z otroki niso želele imeti nobenih 
stikov. Večina jih je fetus obravnavala kot tujek v lastnem telesu. Raziskovalci so med drugim 
opozorili tudi na to, da razsežnosti posilstev verjetno ne bodo nikoli znane, saj žrtve zaradi 
strahu pred družbeno stigmo velikokrat niso želele oz. nočejo spregovoriti o posilstvih.5  
Poleg tega je vojna močno prizadela številna mesta, vasi in celotno infrastrukturo. Delno ali 
povsem uničenih je bilo več kot 453.000 hišnih enot, kar znaša 52% predvojnega stanja.6 
Omembe vreden je tudi podatek, da je bil uničen večji del mestne infrastrukture, od bolnišnic, 
šol, arhitekturnih spomenikov, pa vse do cestnega in telefonskega omrežja, kanalizacije in 
tovarn. Vojni vihri in uničevanju niso ušli niti gozdovi, uničeni predvsem v bombardiranjih in 
požigih.  

Begunci iz Bosne 
Vojna v Bosni in Hercegovini pa ni znana zgolj po materialnem uničenju, temveč tudi po hudih 
posledicah za prebivalstvo. Ko se je leta 1995 končala z daytonskim sporazumom, so prišle na 
dan grozljive številke: v Bosni in Hercegovini je umrlo med 200.000 in 250.000 ljudi, 50.000 
jih je bilo mučenih, 20.000 žensk posiljenih.7 Skupno naj bi bilo v deželi 143 skupnih grobišč 
in 715 koncentracijskih taborišč. Poleg teh številk je treba omeniti še število 2.200.000. Toliko 
ljudi (skoraj polovica prebivalstva) je moralo namreč zapustiti svoje domove in iskati zatočišče 

                                                 
1 Pirjevec, Jugoslovanske vojne: 1991–2001, 116. 
2 Pirjevec, Jugoslovanske vojne: 1991–2001, 140. 
3 Jerman, Iz pekla, 266. 
4 Jerman, Iz pekla, 318. 
5 Kozarić-Kovačić in sod., »RAPE, TORTURE, AND TRAUMATIZATION OF BOSNIAN AND CROATIAN 
WOMEN: Psychological Sequelae,« 428–431. Podobne posledice posilstev so sicer prisotne tudi v nekaterih 
drugih vojnih primerih: po koncu druge svetovne vojne so tudi nemške ženske in dekleta želele storiti splav oz. so 
se spopadale z depresijo. 
6 Revised core document forming part of the reports of states parties Bosnia and Herzegovina, 6. 
7 Pirjevec, Jugoslovanske vojne: 1991–2001, 460. 
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drugje v državi oz. oditi v tujino.8 V več kot 100 državah po vsem svetu je mednarodno zaščito 
poiskalo več kot 1.200.000 ljudi, približno 1.000.000 pa jih je svoje novo zatočišče poiskalo 
znotraj meja BiH.9 Begunci so odšli v različne države, ki jih prikazujem v spodnji tabeli:10  

 
Država: Število beguncev (1992–1995) Repatriacija beguncev med 

letoma 1996 in 2005 
Nemčija 320.000 246.000 
Srbija in Črna gora 297.000 110.000 
Hrvaška 170.000 56.000 
Avstrija 86.500 10.100 
Švedska 58.700 1.900 
Slovenija 43.100 15.000 
Švica 24.500 11.000 
Turčija 23.500 4.650 
Nizozemska 22.000 4.000 
Kanada 20.000 600 
ZDA 20.000 1.500 
Danska 17.000 1.600 
Avstralija 15.000 800 
Ostale države 13.500 1.100 
Italija 12.100 2.000 
Norveška 12.000 2.500 
Makedonija 9.000 3.750 
Madžarska 7.000 2.500 
Francija 6.000 900 
Belgija 5.500 500 
Češka 5.000 1.000 
Španija in Portugalska 4.500 1.000 
Velika Britanija in Irska 4.100 1.000 
Grčija 4.000 600 
SKUPAJ: 1.200.000 480.000 

 
Iz tabele je jasno razvidno, da je v Nemčijo, Srbijo in Črno goro, na Hrvaško in v Avstrijo 
prebegnilo 873.500 beguncev, kar predstavlja 72,79 % vseh beguncev, ki so med vojno zapustili 
BiH. Kljub temu pa je treba poudariti, da ni zanemarljiv delež tistih, ki so zatočišče poiskali v 
državah nekdanje Jugoslavije (tj. v Sloveniji, na Hrvaškem, v Makedoniji, Srbiji in Črni gori). 
Skupno bi bilo teh beguncev 519.100, kar v odstotnem deležu pomeni 43,26 %. Glede na to, da 
pri tej vojni govorimo o konfliktu med Hrvati, Srbi in Bošnjaki, bi lahko sklepali, da je bila 
narodna pripadnost beguncev v večjem delu enaka (bivši) jugoslovanski republiki, v katero so 
bežali. Glede na vojno vihro in zločine bi bilo namreč malo verjetno, da bi npr. hrvaški begunci 
iz Bosne prebegnili na srbsko stran ali obratno. Absolutno gledano je največ beguncev v času 
vojne prebegnilo v Nemčijo, na kar se bom v nadaljevanju tudi podrobneje osredotočil.  

Begunci v Nemčiji  
                                                 
8 Pirjevec, Jugoslovanske vojne: 1991–2001, 460. 
9 Revised core document forming part of the reports of states parties Bosnia and Herzegovina, 6. 
10 Nenadić, Comparative analysis on Access to Rights of Refugees and Displaced Persons, 48. Za namene tega 
prispevka sem uporabil zgolj podatke o številu beguncev in njihovi kasnejši repatriaciji. Države sem razvrstil v 
vrstni red glede na število sprejetih beguncev. 
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Število nemških posameznikov, ki so želeli pristaviti svoj delež pomoči beguncem iz Bosne, je 
bilo veliko. Številni so pod svojo streho vzeli begunske družine, s tem pa so prevzeli tudi vse 
stroške, ki so spadali zraven. Birgit Prosker, trgovka iz Münchna, je družini iz Bosne pomagala 
po svojih najboljših močeh. Kmalu je ugotovila, da jo lahko njena pomoč drago stane. Ker je 
pod svoje okrilje vzela begunsko družino, je zraven prevzela tudi vse stroške. Ko je ugotovila, 
da imata mlajša hči in njena mati težave z zobmi, se je Birgit zbala. Zavedala se je namreč, da 
so zobozdravstveni stroški lahko zelo visoki.11 Nevladne organizacije so sicer kritizirale 
nemško vlado, saj se ta po njihovem mnenju ni zadosti vmešavala v to problematiko. Šele po 
težkih debatah naj bi se oblast odločila, da bo sprejela 5000 beguncev na državne stroške, kar 
pa je bil zelo majhen delež vseh beguncev.12 Kljub nekaterim pomislekom se je želja po pomoči 
beguncem razširila po deželi. V Münchnu so imeli ob torkih odprto prav posebno telefonsko 
linijo, ki je bila namenjena zgolj za zadeve bosanskih beguncev. Številni klicatelji so želeli 
pomagati predvsem begunskim otrokom, vendar so jih tamkajšnji delavci opozorili, da 
potrebujejo streho nad glavo tudi njihovi starši.13 Ne glede na željo po pomoči so morali 
prostovoljci izkazati ustrezna dokazila, če so želeli pod svojo streho vzeti begunsko družino, 
med drugim tudi dokazilo o delu in višini zaslužka. Poleg tega so morali beguncem zagotoviti 
tudi ustrezno kvadraturo svojega stanovanja: v Hamburgu so tako begunce lahko sprejeli le tisti, 
ki so lahko posamezniku nudili prostor v velikosti najmanj 10 m2.14  

Četudi je vojna pri večini ljudi vzbudila empatijo in željo po pomoči, niso bili redki 
primeri velikih gibanj proti sprejemanju novih beguncev, ne le iz Bosne, temveč tudi iz drugih 
držav. V začetku devetdesetih let je več različnih skupin organiziralo večje napade na begunska 
stanovanja. V kraju Hoyerswerda so skupine neonacistov in njihovih simpatizerjev več 
beguncev napadle z molotovkami in kamenjem. V letu 1992 so oblasti zaznale tudi napade v 
Rostocku, kjer se je prav tako nahajala zbirna enota za begunce.15 Sledilo je še več podobnih 
napadov, v katerem so napadalci uporabili bejzbolske palice, metali kamne in podtikali 
zažigalne zmesi.16 Policija je lahko napade končala šele takrat, ko je zbrala ustrezno število 
policistov.17 Ni pa bilo vroče le med prebivalstvom – v začetku devetdesetih let se je vnela tudi 
ostra debata o zaostritvi begunske zakonodaje.  

Begunska kriza v devetdesetih letih prejšnjega stoletja je močno vplivala tudi na 
politično prizorišče. Zaradi begunskega vala se je v nemški politiki začela pojavljati ideja po 
spremembi ustavnega zakona. Vse do 30. junija 1993 je v 2. točki 16. člena nemške ustave 
pisalo, da vsi politično preganjani uživajo pravico do azila.18 Omenjeni člen nam sporoča, da 
so imeli do tedaj vsi, ki so bili politično preganjani, pravico do tega, da v Nemčiji zaprosijo za 
azil, ne glede na državo, iz katere so prišli. Ko je na podlagi te ustavne pravice v Nemčijo prišlo 
več sto tisoč beguncev, so se začele pojavljati ideje po spremembi zakona. Sledil je močan 
vzpon populističnih strank, ki so zahtevale popolno zaprtje meja, politični prostor pa je 
zaznamovala ostra retorika.19 Po težkih pogovorih je takratna vlada kanclerja Helmuta Kohla 
spremenila 16. člen ustave, s katerim so močno omejili pravico do azila. Člen so spremenili v 
naslednjih točkah:20 
 

                                                 
11 »Schreckgespenst für Europa,« 26. 
12 »Schreckgespenst für Europa,« 26. 
13 »Schreckgespenst für Europa,« 26. 
14 »Schreckgespenst für Europa,« 27. 
15 Grimmer, »Die 90er in Deutschand. Da war noch was?«. 
16 Grimmer, »Die 90er in Deutschand. Da war noch was?«. 
17 Grimmer, »Die 90er in Deutschand. Da war noch was?«. 
18 16. Artikel der deutschen Verfassung: »Politisch verfolgte genießen Asylrecht.« 
19 Grimmer, »Die 90er in Deutschand. Da war noch was?«. 
20 16. člen nemške ustave je dosegljiv na spodnjem naslovu: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_16a.html.  
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1. Kdor prihaja v Nemčijo iz države v EU oz. kdor prihaja iz varne tretje države (oz. kdor prečka 
varno, tranzitno državo), ni upravičen do azila v Nemčiji. 
2. Oblasti v Nemčiji lahko na podlagi zakona določijo seznam varnih držav, za katere 
domnevajo, da je v njih varno živeti oz. v njih ni političnega preganjanja. Po tem se torej sklepa, 
da državljan v njej ne more biti politično preganjan. Tak zakon ne velja v primeru, da prosilec 
za azil predloži ustrezne dokaze, s katerimi dokaže politično preganjanje v državi.  
3. Če prosilec za azil ne navede tehtnega razloga za to, da ostane v državi, jo mora zapustiti. 
Izgon ne sme biti izveden v primeru dvoma v zakonitost postopka oz. v primeru ustrezne 
utemeljitve zahteve begunca. Podrobnejše stanje ureja zakon.  

Summa summarum je to za prosilca za azil pomenilo, da je bil na podlagi te spremembe 
zakona zavrnjen na nemški meji, posameznike pa so lahko iz Nemčije pod določenimi pogoji 
tudi izgnali. Glavni namen spremembe tega zakona je bila razbremenitev Nemčije. Kljub vsemu 
je treba poudariti, da omenjena določila niso veljala za begunce iz držav nekdanje Jugoslavije 
in verjetno je to tudi razlog, da jih je Nemčija, spremembi zakona navkljub, sprejela več sto 
tisoč. Položaj jugoslovanskih (in znotraj tega tudi bosanskih) beguncev je bil drugačen, saj so 
jih obravnavali kot t. i. Kontingentflüchtlinge: to je pomenilo, da so jih sprejeli kot azilante, ki 
naj bi se po koncu vojne vrnili v svojo domovino. Posledično so se morali po podpisu 
daytonskega sporazuma leta 1995 številni (bolj ali manj) prostovoljno vrniti nazaj v Bosno in 
Hercegovino. Izjemo so predstavljali begunci, ki so bili prepoznani kot travmatizirane osebe 
oz. osebe, ki so jim priznali posttravmatsko stresno motnjo: sem so uvrščali predvsem žrtve, ki 
so jih mučili ali posilili. Njim je bilo bivanje dovoljeno tudi po koncu vojne, dovoljenje za to 
pa so jim izdajali za pol leta, dokler se zdravljenje ni zaključilo.21 

Begunski zgodbi 
Begunska kriza na začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja je ustvarila številne, predvsem 
žalostne zgodbe. Mnoge družine so bile med vojno ločene. Tak primer predstavlja družina 
Čovič. Oče je bil bosanski Hrvat in je skupaj s sinom preko Hrvaške prebegnil v Nemčijo. 
Njegova žena, ki je bila Srbkinja, je skupaj s svojo hčerjo pobegnila v Srbijo. Njihove vezi so 
bile pretrgane za tri leta, saj žena in hči nista smeli oditi v Nemčijo. Nobena od njiju namreč ni 
dobila ustrezne vize. Edina možnost, da bi se družina »videla«, so bile videokasete. Oče in sin 
sta si v Nemčiji lahko ogledala videokaseto, na kateri sta videla svojo ženo (oz. mamo) in 15-
letno hčer (oz. sestro), ki se je igrala s tigrom v živalskem vrtu, kjer je delala kot prostovoljka. 
22 To ji je v teh težkih časih nudilo vsaj majhno uteho, saj je ob njem pozabila na slabe stvari, 
hkrati pa jo je tiger spominjal na očeta in brata. Kljub temu ni pozabila svoje želje po obisku 
brata in očeta v Nemčiji. Ko je oče videl, da sta obe v razmeroma dobrem stanju, je bil vesel.23 

Pot Nedima Kulenderja se je končala dobro. Leta 1992 je skupaj z bratom in mamo 
zapustil Sarajevo in kot begunec pobegnil v Nemčijo, natančneje v mesto St. Ingbert, ki se 
nahaja v Posarju. Zanj in za njegovo družino so bili to težki časi, vendar jih je z vztrajnostjo in 
izobraževanjem premagal. Pri vsem tem sta ga podpirala Elke in Josef Eich, ki sta ga po prihodu 
v Nemčijo vzela k sebi domov. Nedim pripoveduje, da so se spoznali šele takrat, ko je pozvonil 
na njuna vrata, njihov odnos pa se je razvil v pravo prijateljstvo. Ko sta morala Nedimova mati 
in brat po štirih letih Nemčijo zapustiti, sta ju zakonca Eich osebno pospremila v Sarajevo. Po 
vrnitvi domov sta bila šokirana zaradi posledic vojne v Bosni. Josef Eich je še dodal, da ima še 
danes v glavi slike uničenega Sarajeva. Nedim je ostal v Nemčiji in tam nadaljeval svoje 
izobraževanje in delo. V letu 2015, ko je bil posnetek z njegovo zgodbo objavljen na portalu 

                                                 
21 Pross, »Third Class Medicine: Health Care for Refugees in Germany,« 42–43. 
22 Marko Jo, Bosnische Flüchtlinge in Deutschland, Die Familie Coric Zenica - Part 2.wmv. 
23 Marko Jo, Bosnische Flüchtlinge in Deutschland, Die Familie Coric Zenica - Part 2.wmv. 
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YouTube, je bil Nedim direktor in družabnik pri manjšem podjetju, ki zaposluje okrog 40 ljudi. 
Bil je tudi poročen in imel majhno hčer.24  

Odzivi izbranih nemških državljanov 
V sklopu seminarske naloge, ki sem jo pred dvema letoma napisal v okviru seminarja pri 
predmetu Sodobna obča zgodovina, sem pripravil vprašalnik, s katerim sem želel pridobiti 
nekaj aktualnih informacij o nemških prebivalcih. Vprašalnik je rešilo devet nemških 
državljanov in državljank, od tega štirje moški in pet žensk. Najmlajši anketiranec je bil ob 
izvedbi ankete star 45 let. Z različnimi vprašanji sem želel preučiti: 
 

- poznavanje jugoslovanskih vojn in poročanje nemških medijev; 
- odnos do beguncev iz Bosne (definicija izraza begunec, občutki, posebnosti, ki so 

vprašanim še posebej padle v oči, morebiten kontakt z njimi, oblike pomoči, mnenje o 
(ne)uspešnosti integracije, odnosi med Nemci in begunci); ter narediti 

- primerjavo z begunskim valom iz leta 2015 (sta si bili obe begunski krizi podobni oz. 
različni?). 

Pri prvih vprašanjih sem preveril nivo poznavanja vojn na področju nekdanje 
Jugoslavije. Ugotovil sem, da je bilo njihovo znanje zelo različno. Dva anketiranca se vojn ne 
spominjata podrobno, saj je od takrat preteklo že kar nekaj časa. Tisti, ki vojno poznajo, jo 
povezujejo z osamosvojitvenimi vojnami Slovenije, Hrvaške in Bosne. Dva anketiranca sta 
omenila tudi vojna grozodejstva, taborišča, podobna tistim med drugo svetovno vojno, posilstva 
in etnična čiščenja. Eden od vprašanih se spominja tudi Radovana Karadžića in Ratka Mladića. 
Prav tako opažam, da anketiranci poznajo tudi Srebrenico. Večina vprašanih je dobila 
informacije o poteku vojn s pomočjo televizije, časopisov in radijskih reportaž. Eden od 
vprašanih je informacije dobil tudi preko znancev in skupnih debat o vojni. Na vprašanje o 
dobrem in izčrpnem poročanju medijev o vojni sem dobil različne odgovore. Trije anketiranci 
v tistem času niso zadostno spremljali medijev, da bi lahko zadovoljivo odgovorili na dano 
vprašanje. Dva od vprašanih zagovarjata mnenje, da je bilo poročanje delno uspešno. Oba se 
spominjata, da so bili aktualni dogodki sicer predstavljeni, vendar jim je manjkala poglobljena 
analiza oz. pojasnjevanje. Nekatere novice o vojnih grozodejstvih so v javnost prišle šele po 
vojni.  

Treba je poudariti, da so imeli novinarji v tistem času kar velike težave. Novinarske 
konference, ki so jih organizirali vojaški štabi, niso vedno prikazale resničnega stanja. Pri takih 
poročanjih so vojaški štabi namreč želeli speljati vodo na svoj mlin, kar pomeni, da jih je težko 
oceniti kot verodostojne. Poglobljena analiza je prav tako bistveni del za razumevanje situacije 
v tem prostoru. Navajanje dejstev brez poglobljene razlage ne more imeti takšnega učinka, kot 
če bi gledalci poznali ozadje zgodovine. Podrobnejše poročanje bi bilo zato skorajda nujno, saj 
bi le tako Nemci lažje razumeli zapleteno situacijo na Balkanskem polotoku. Če primerjamo 
povprečnega prebivalca Slovenije in Nemčije, je prvi verjetno bolje poznal odnose v Bosni in 
potek vojne. Bosna je bila tako kot Slovenija nekdanja jugoslovanska republika, vojna pa se je 
zgodila praktično pred slovenskimi vrati. 

V naslednji točki vprašalnika sem se osredotočil na tematiko begunstva. Še preden sem 
postavil vprašanja o jugoslovanskih beguncih, me je zanimalo, kako bi anketiranci razložili 
besedo »begunec«. Vsi vprašani so si pod tem izrazom predstavljali osebo, ki mora zaradi 
različnih groženj zapustiti svojo domovino. Med glavne vzroke za beg so navedli vojno, nasilje, 
lakoto, politično preganjanje, naravne katastrofe in izsiljevanje. Da bi preveril pravilnost danih 

                                                 
24 ARD Mittagsmagazin, Vom Flüchtling zum Juniorchef - Beispiel einer gelungenen Integration. 
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definicij, sem poiskal tudi uradno opredelitev pojma begunec. V skladu s Konvencijo o statusu 
beguncev lahko status begunca pridobi vsaka oseba, ki se 

 
zaradi utemeljenega strahu pred preganjanjem, osnovanim na rasi, veri, narodni 
pripadnosti, pripadnosti določeni družbeni skupini ali določenem političnem 
prepričanju, nahaja izven države, katere državljan je, in ne more ali zaradi takšnega 
strahu noče uživati varstva te države, ali osebo, ki nima državljanstva in se nahaja izven 
države, kjer je imela običajno prebivališče, pa se zaradi takšnih dogodkov ne more ali 
zaradi omenjenega strahu noče vrniti v to državo.25 
  

Iz te definicije je jasno razvidno, da so opredelitve, ki so jih zapisali anketiranci, v osnovi 
pravilne.     

Pri naslednjih vprašanjih me je zanimal predvsem odnos med nemškim prebivalstvom 
in begunci. Dobra polovica vprašanih ni imela nobenega kontakta z njimi, ostali pa so bili z 
njimi v vsaj delnem kontaktu. Eden od vprašanih se je z begunstvom srečal na delovnem mestu. 
Šoloobvezni begunec je govoril brezhibno nemščino in je tu tudi pognal korenine, vendar se je 
moral po koncu vojne skupaj z družino vrniti nazaj v domovino. Druga anketiranka je v svojem 
kraju pomagala ustanoviti organizacijo za pomoč beguncem, nekaj let pa je podpirala tudi dve 
družini s Kosova. Tretji anketiranec se je z begunci srečal ob služenju civilnega vojaškega roka 
v bolnišnici. Tam se je pogovarjal z mlado bosansko begunko, ki je delala kot čistilka in je 
poleg tega tudi dobro govorila nemško. To sicer ni bila njena glavna zaposlitev, saj je bila še 
vedno študentka, vendar v Nemčiji ni smela študirati. Anketiranec je dodal tudi to, da je v času 
odmora na delovnem mestu ostalim uslužbencem čustveno razlagala o vojni ter o njenem 
strahu, da bi jo vrnili nazaj v Bosno.   

Vprašani so pri vprašanjih o občutkih glede begunske problematike govorili o sočutju, 
eden od njih pa je občutil tudi jezo in osuplost. Vzrok zanju je bil v nejeveri, da se skorajda 50 
let po koncu vojne zopet dogajajo vojna grozodejstva, kar nakazuje, da se iz izkušnje druge 
svetovne vojne nis(m)o naučili ničesar. Večina vprašanih pri beguncih iz Bosne ni opazila 
večjih posebnosti. Eden od izpraševancev je sicer poudaril, da so begunce lahko prepoznali po 
njihovem zunanjem izgledu in drugačnem načinu življenja. Izpraševanec je poudaril, da ta 
drugačnost ni igrala nobene vloge, če so posamezniki pokazali željo po integraciji. Anketiranka, 
ki je sodelovala pri pomoči beguncem, je omenila problem nepismenosti, saj nekateri begunci 
zaradi pomanjkljive izobrazbe niso znali dobro brati in pisati, večkrat pa je opazila tudi 
pomanjkanje zavzetosti za učenje. Eden od anketirancev je kot zanimivo podrobnost omenil 
tudi povezanost beguncev z njihovo domovino in vero, večjo vlogo pa naj bi igrala tudi družina. 
Med posameznimi nacionalnimi skupinami beguncev (Bošnjaki, Srbi in Hrvati) je opazil tudi 
sovražen odnos, vendar je hkrati poudaril, da so se na nekaterih zabavah Srbi in Hrvati 
medsebojno objemali, zabave pa so minile v znamenju velikih količin alkohola.  

Pri naslednjem vprašanju me je zanimalo mnenje o (ne)uspešnosti integracije beguncev. 
Trije anketiranci se poteka integracije ne spominjajo. Trije so jo ocenili kot uspešno. Svojo 
odločitev so utemeljili s tem, da se je velika večina beguncev prostovoljno integrirala, njihov 
nenemški izvor pa so lahko prepoznali samo po izvoru imena oz. priimka. V enem od 
odgovorov sem zasledil tudi kritiko takratne politike, saj naj ta ne bi delala na dolgoročni 
integraciji beguncev, temveč bolj na njihovem zadrževanju v Nemčiji, dokler vojne ne bi bilo 
konec. Eden od vprašanih si je postavil vprašanje, kaj sploh pomeni uspešna integracija. Je 
povezana z delom v Nemčiji, morebiti z nemškimi prijatelji ipd.? Ena od anketirank pa je 
integracijo ocenila kot neuspešno. Temeljna predpostavka za uspešno integracijo je namreč vsaj 
osnovno znanje jezika. Menim, da bi bilo poleg znanja jezika smiselno zaposliti tudi psihologe 
                                                 
25 Konvencija o statusu beguncev, 2. 
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in socialne delavce. S kvalitetno psihološko pomočjo bi begunci lažje prebrodili travme, ki so 
jih doživeli med vojno. Varno okolje in stabilnost bi jim tako verjetno vzbudila večjo željo po 
učenju jezika.    

V sklopu vprašalnika sem anketirance prosil, naj ocenijo odnos državljanov do 
beguncev. Večina ga je ocenila kot pozitivnega, saj je želja po pomoči vsaj po navadi premagala 
ignoranco ali nestrpnost. Ta naj bi se po mnenju enega od vprašanih pojavljala predvsem pri 
brezposelnih oz. slabo plačanih delavcih. Eden od vprašanih jezapisal, da je bil v tistem času 
poleg nestrpnosti pri njem prisoten tudi strah pred nacionalističnim mišljenjem, saj to v osnovi 
ne bi prineslo nič dobrega.         

Le ena oseba od vprašanih je bila osebno udeležena pri pomoči beguncem. Pomoč je 
obsegala zagotavljanje prenočišč, ukvarjanje z otroki, zdravniško in pravno pomoč. Zagotovo 
bi bilo zanimivo najti še kakšnega posameznika, ki je v tem obdobju pomagal beguncem. Z 
njihovimi zgodbami bi lahko dobili dodaten uvid v to begunsko problematiko. 

Ker sem želel situacijo postaviti v modernejši kontekst, sem v zadnjem delu anketirance 
vprašal, ali se jim zdi begunski val iz devetdesetih let podoben ali drugačen od tistega iz leta 
2015. Odgovor, da sta begunski krizi podobni, je izbral zgolj en anketiranec. Svojo odločitev 
je utemeljeval s tem, da gre v osnovi za isto zgodbo, sestavljeno iz preganjanja, uničenja, vojnih 
zločinov in smrti. Vsi ostali anketiranci zagovarjajo mnenje, da je kriza iz devetdesetih let 
drugačna v primerjavi z begunskim valom iz leta 2015. Kot razloge za to navajajo večje število 
beguncev v letu 2015, ki so prišli iz več različnih držav (Sirija, Afganistan itd.), ki se ne nahajajo 
v Evropi. Poleg več različnih jezikov to pomeni še večjo kulturno raznolikost kot v primeru 
jugoslovanskih beguncev. Eden od vprašanih je omenil še eno zanimivo razliko. Ko je v Bosni 
potekala krvava vojna, je združena Nemčija šele dodobra začela obstajati. V tem času naj bi 
imela solidarnost večjo vlogo, kot jo je imela leta 2015. Obenem je anketiranec omenil tudi to, 
da so begunci zaradi vojn na področju bivše Jugoslavije v Nemčijo prišli v času nekaj let, 
medtem ko je leta 2015 v Nemčijo naenkrat prišlo skoraj milijon ljudi. Pomemben aspekt 
primerjave je zagotovo tudi ta, da v času vojne v Bosni strah pred islamskim terorizmom ni bil 
tako močan, kot je v današnjem času. Eden od anketirancev je prav tako omenil, da so pri 
beguncih iz držav bivše Jugoslavije vedeli, da gre za ljudi, ki bežijo pred vojno. Veliko nemških 
državljanov naj bi danes mislilo, da je nedavni begunski val zajemal tudi delež t. i. ekonomskih 
migrantov, ki v Nemčijo niso bežali zaradi strahu pred vojno, temveč zgolj zaradi iskanja 
lepšega življenja, kot bi si ga lahko obetali doma. 

Analizo izbranih odgovorov lahko ocenim kot zanimivo in polno dobrih in konkretnih 
informacij, vendar kljub temu obstaja še veliko možnosti za njeno dopolnitev. Zagotovo pri 
devetih posameznikih ne moremo govoriti o reprezentativnem vzorcu za posplošitev, temveč 
lahko kvečjemu dobimo manjši uvid v izbrano tematiko. Dobra dopolnitev te »analize« bi bili 
tudi intervjuji s predstavniki nemških humanitarnih družb, ki bi o tematiki lahko več povedali 
iz prve roke. Pri samem vprašalniku bi lahko postavil tudi vprašanja glede izobrazbene strukture 
anketirancev, saj domnevam, da bi se rezultati razlikovali glede na izobrazbeno stopnjo 
posameznih skupin. Ob analiziranju sem ugotovil tudi, da so bili vsi vprašani v času vojne v 
Bosni v zahodnonemških deželah. Bi bili rezultati, če bi jih izvedli v deželah bivše Nemške 
demokratične republike, drugačni? Ta vprašanja indicirajo, da je manevrskega prostora za 
raziskovanje še veliko. 
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Dediščina tišine: tematika povojnih pobojev od osemdesetih let 20. stoletja 
do danes 

Povzetek 
Konec vojne in prevzem oblasti socialističnih partizanov pod vodstvom Josipa Broza Tita sta 
močno zaznamovala smer povojnega razvoja ter obračunala z nasprotnimi strujami, ki so ostale 
po koncu vojne. Te struje, med vojno sodelujoče na strani okupatorja, so bile podvržene 
mnogim tegobam. Ne  malo jih je v tem kaotičnem svetu našlo svoj konec, spet drugi so bili iz 
strahu prisiljeni molčati. Sledeča razprava bo na kratko predstavila dediščino povojnih pobojev 
od časa šestdesetih in prvih omemb izvensodnih pobojev v književnosti do še danes aktualne 
tematike narodne sprave na Slovenskem. 

Abstract  
The end of the Second World War in Slovenia saw the rise of the socialist partisans lead by 
Josip Broz Tito who had a profound effect on the post-war development of the country and the 
dealing with opposing factions. These factions, that fought on the side of the occupying forces 
during the war, were forced into a period of hardship, leading many to be killed and the 
survivors forced to being silent due to fear. The following paper is meant to present the heritage 
of the post-war killings from the first mention of non-legislative liquidations mentioned in 
literature to the still relevant topic of the national reconciliation today.  

Ključne besede: Povojni poboji, množični grobovi, narodna sprava.  

*** 
Povojna napetost   

S porazom Hitlerjeve Nemčije je bilo videti, da je mir v Evropi zagotovljen; ljudje so evforično 
praznovali konec 6 let trajajočih bojev, vendar so se posledice, ki jih je za sabo pustil ta okrutni 
konflikt, šele začele kazati. V vojnem času so se pojavljali kolaboranti, ki so simpatizirali z 
okupatorjem in sodelovali z njim. Tako so si zagotovili lastno korist in nakopali zavist v očeh 
mnogih. Ni nujno, da je to bila zgolj zavist, bili so izdajalci naroda, ki so izdali svoje rojake za 
lastno varnost. Z zmago zaveznikov pa se je položaj teh kvizlingov znatno spremenil in znašli 
so se na narobe strani. V zaigranih vojnih procesih, ki so potekali v kaotičnem, skoraj da 
brezvladnem času so bili obsojeni na smrt. 

Maščevanja po vojni so bila vsesplošni evropski pojav in tudi Jugoslavija ni bila izjema. 
Tam so pravzaprav maščevanja dosegla monumentalne razsežnosti. Upoštevajoč število 
takratnega prebivalstva je v Jugoslaviji po vojni umrlo desetkrat toliko ljudi kot v Italiji in 
dvajsetkrat toliko kot v Franciji.1 Z zasutjem grobov in s pomiritvijo strahu med preživelimi so 
povojni poboji zašli v ozadje in postali tabu. Po tridesetih letih tišine je bila ta prelomljena. 
Nastale so daljnosežne posledice, ki so prisotne še v današnjem svetu, zlasti s tematiko narodne 
sprave in iskanjem grobov slovenskih domobrancev. V nadaljevanju bo ta razprava  
obravnavala kratek pregled tematike povojnih pobojev in čas takoj po njih. Več pozornosti bo 
posvečene tudi obdobju osemdesetih let in javnemu razkritju povojnih pobojev ter sledeči 
debati o narodni spravi. Razkritje pobojev je v javnosti sprožilo znaten odziv, začenši z objavo 
intervjuja z Edvardom Kocbekom, kateri je sledila še izjava Ivana Mačka. Usoda teh besed je 
spremenila in pod vprašaj postavila brezmadežno prizadevanje NOB-ja za osvoboditev izpod 
rok okupatorja med drugo svetovno vojno. Danes v post-socialistični dobi je to ustvarilo 

                                                 
1 Lowe, Savage Continent: Europe in the Aftermath of World War II., podpoglavje 20. 
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prizadevanje za večjo objektivnost vojnega in povojnega časa vodeč v manjšo vlogo ideologije 
v zgodovinopisju, kot je bilo tipično za povojno dobo.  

Jugoslavija po koncu vojne (poudarek na Sloveniji) 
Objava v časniku Slovenski poročevalec 26. maja 1945 jasno ponazarja ozračje časa. Poziva k 
maščevanju zoper pomagače okupatorja in vzbuja spomine na žrtve vojne. Domoljube 
nagovarja naj zahtevajo pravičnost zoper krivice, ki jim je bila prizadejana. Storilcem pa grozi 
z najstrožjim poplačilom.2 

Eden izmed prvih večjih dogodkov, ki jih moram omeniti, je »Pilberška tragedija«. Ta 
je bila »prvi okus« tega, kar je prišlo v poznejših mesecih. Z bližajočim se koncem vojne so se 
nemške čete začele umikati proti območjem, ki so bile pod nadzorom Britancev. Njim so se 
pridružili tudi kolaboranti. Hoteli so ubežati bližajoči se vojski Titovih partizanov in se predati 
zaveznikom, za katere so predvidevali, da bodo z njimi bolje ravnali.3 Pri begu ustašov ter 
ostalih kolaborantskih struj iz Zagreba 6. maja 1945, se jim je priključila še množica civilistov. 
Domneva se, da so načrtno širili strah pred partizani in tako izzvali množično število beguncev.  
Množica ljudi se je odločila, da se bo predala šele na avstrijskih tleh, zaradi česar so se bitke za 
njih končale šele 15. maja 1945. Po prihodu v avstrijsko mesto Pilberk  so se nemudoma hoteli 
predati, vendar so jih Britanci zavrnili pod pretvezo  zavezniške politike, ki je določala predajo 
vojski proti kateri so se borili.4  Zavrnitev predaje ubežnikov je v današnjem času jabolko spora, 
saj je vsekakor jasno, da so se Britanci zavedali njihove usode v partizanskih rokah. Tako so 
prekršili ženevsko konvencijo iz leta 1929, torej bi se to moralo obravnavati kot vojni zločin. 
Dodatno hrvaški emigranti trdijo, da je do Avstrije prispela celotna skupina vojakov in 
civilistov v velikosti 175.000 oseb. V resnici je ta številka pretiravana, saj jih je v Pilberk 
prispelo zgolj 25.000, ostali pa so se še pomikali proti cilju. Potrebno je upoštevati britansko 
primanjkovanje infrastrukture za preskrbo takšne množice in še dodatno željo ohranitve 
prehodnosti območja, za morebitni spopad s partizani, tako niso imeli druge izbire kot jih 
zavrniti. Pred prihodom ustašov je podobno namero skušala doseči vojska slovenskih 
domobrancev, tedaj imenovana Slovenska narodna vojska. Od 10.000 do 12.000 njenih 
pripadnikov so Britanci ob predaji začasno namestili  v taborišču v okolici Vetrinja. Vendar so 
tudi njih nameravali vrniti nazaj v Jugoslavijo. Britanci so se v tem trenutku zavedali, da bodo 
predani se vojaki nasprotovali vsakršnemu poskusu vrnitve v državo iz katere so bežali. V ta 
namen je bil skovan načrt lažne transportacije v Italijo. Ta ukana sama po sebi daje težnost tezi 
o tem, da so se Britanci zavedali usode ujetnikov, ki jih čaka v Jugoslaviji.5  

Vrnjene so v Sloveniji, natančneje v Mariboru, namestili v prehodno taborišče, od koder 
so jih z vlaki razvozili po državi. Pot do Maribora je bila znanilec sledečih grozot. Poročila 
preživelih pričevalcev omenjajo sadistično ravnanje partizanov, ki so se polastili njihovega 
imetja in na mestu ustrelili tiste, ki so od onemoglosti ostali na poti.6  

V Mariboru je potekala rudimentarna selekcija zapornikov, kjer so prvo ločili civiliste 
od vojakov, ustaše od domobrancev in častnike od navadnih vojakov. Nato so nekatere od njih 
napotili dalje do taborišč razporejenih po državi, nekatere pa so likvidirali kar v Mariboru. Iz 
pričevanj je možno razbrati, da je tukaj šlo za organizirano in masovno likvidiranje večjih 
skupin. Skupine ujetnikov so pripeljali do morišč, kjer so jih postavili pred bombne kraterje ali 
protitankovske jarke ali bodisi posebej izkopane jame za množične grobove.7  

                                                 
2 Seliškar, »Maščevanje je strašna beseda«, 1. 
3 Lowe, »Podivjana celina: Evropa po drugi svetovni vojni«, 268. 
4 Lowe, »Podivjana celina: Evropa po drugi svetovni vojni«, 268–269. 
5 Lowe, »Podivjana celina: Evropa po drugi svetovni vojni«, 269–270. 
6 Lowe, »Podivjana celina: Evropa po drugi svetovni vojni«, 270–271. 
7 Lowe, »Podivjana celina: Evropa po drugi svetovni vojni«, 272–275. 
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 Takšna slika je bila značilna tudi za ostale kraje v Sloveniji, tukaj naj izpostavim Teharje, 
Šentvid in Šterntal, kjer so se poleg Maribora nahajala večja taborišča. Posebej je treba omeniti 
tudi Kočevski rog, kamor so po prepričanju Jožeta Pučnika pripeljali na likvidacijo glavnino 
slovenskih domobrancev. Tukaj so kot odlagališča za trupla mrtvih uporabljali kraške jame, ki 
so jih nato minirali, da bi zakrili svoja dejanja. Predvideva se, da v primeru kraških jam še niso 
evidentirane vse, v katerih se nahajajo trupla pobitih. Pri pregledu krajev kamor so odlagali 
partizani trupla, opazimo, da so se večinoma naslanjali na že obstoječe jame, jarke in tunele. Te 
so bile že pripravljene in so obsegale znatno prostornino s čimer opazimo naglost pri pobojih.8 

Nevednost javnosti  
Preden se osredotočimo na glavno temo je potrebno pozornost posvetiti vprašanju ali so bili 
poboji kdaj koli zares pozabljeni. Monumentalni obseg geografske razpršenosti grobišč po 
ozemlju celotne Slovenije je težko označiti za sledi tajne akcije z zgolj ožjo skupino zaupnih 
enot. Predvideno število žrtev med domobranci, ki se pojavlja v različnih obsegih, je možno 
oceniti, da je presegalo 10.000.9 10 Natančno število žrtev na Slovenskem je po zdajšnjih 
raziskavah težko opredeliti in v tej razpravi tudi ni pomembno. 
Logistično tako obsežno dejanje je nemogoče izvesti v popolni tajnosti zaradi števila vpletenih 
tako direktno kot posredno. Lokalni prebivalci so zagotovo vedeli za dogajanja v njihovi 
okolici. Pok strela je nemogoče preslišati in ljudem po vojni gotovo ni bil nepoznan. Strah pred 
odkritim govorom, menim, da je najverjetneje povzročil umik tega v zasebno sfero.  
Znotraj skupine ujetnikov tudi ne primanjkuje ubežnikov, ki so preživeli poboje in pozneje 
izpovedali svoja doživetja. Tovrstnih pričevanj v literaturi ne primanjkuje. Podobno so ti ljudje 
sprva molčali, oziroma si upali spregovoriti le nekaj zaupanja vrednim bližnjim.  
Povojni poboji nikoli niso bili pozabljeni in nikoli čisto prikriti. Širša javnost v večini ni vedela 
za njih, kakor je možno sklepati iz odsotnosti omemb njih v takratnih medijih do sedemdesetih.  
Zasebno življenje ljudi je bila tako edina možnost, kjer so si očividci upali spregovoriti. 

Tišina je prelomljena  
Z zasutjem grobov in strahom pred naslednico VOS-a Udbo je kazalo, kot da bodo povojni 
zločini za vedno ostali v temi. Tukaj seveda moramo upoštevati, da so ubežniki iz taborišč in 
grobišč obstajali, kot je opazno iz števila pričevanj o pobojih. Skoraj vsa ta poročila, ki so bila 
objavljena pred letom 1991, so bila iz tujine. Tako lahko potegnemo sklep, da je že pred letom 
1975 bila epoha povojnega časa vsaj navidezno znana svetovni javnosti. Vendar 
primanjkovanje odziva odraža, da so tovrstne publikacije ostale v »senci« in niso bile deležne 
večje pozornosti. V dokaj izolirano Jugoslavijo pa vsekakor represivni aparati niso dovolili 
prihod takih informacij, čeprav ne moremo popolnoma izključiti, da je ožja skupina ljudi vedela 
za poboje, vendar si ni upala spregovoriti.11 

Preden je Edvard Kocbek uradno priznal povojne zločine je Tone Svetina v svojem 
romanu Ukana prvič v šestdesetih omenil, kaj se je dogajalo leta 1945. Javnosti je tako v obliki 
fikcije povedal za povojne poboje. Kritike njegovega dela so v večini bile pozitivne, omembe 
likvidacij in pobojev jetnikov pa prikazane kot del fikcije z majhno resničnostjo podlago. Dr. 
Janez Jerovšek je v svoji kritiki napisal, da se je avtor vsekakor zavedal krivde ubitih, a je 
poskušal še vedno prikazati njihovo pot, ki jih je pripeljala do izdaje. Tukaj menim, da so skušali 

                                                 
8 Pučnik, »Množični povojni poboji«, 42–46 
9 Ocena je vzeta iz podatkov v knjigi Lowe, »Podivjana Celina: Evropa po drugi svetovni vojni«.  
10 Zaradi neznanega natančnega števila se je avtor odločil izraziti zgolj z oceno. 
11 Podatek za objavljena pričevanja pred letom 1991 vzet iz letnic objav pričevanj v knjigi Lowe, » Podivjana 
celina: Evropa po drugi svetovni vojni«. 
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prikazati poboje v romanu kot orodje za doseg dramatičnosti v nekem delu zgodbe in ne toliko 
kot zgodovinsko dejstvo.12 

Jugoslovanska javnost je prvič uradno izvedela za poboje leta 1975, ko je o njih javno 
spregovoril Edvard Kocbek. Tukaj si poboja še ni upal javno tako poimenovati, vendar ga v 
svojem dnevniškem zapisu tako imenuje Dušan Pirjevec.13  Kocbek ponovno pride v obravnavo 
z letom 1987, ko je objavljena trilogija Spomenke Hribar z naslovom Krivda in Greh, ki na 
esejistično filozofski način obravnava osebo Edvarda Kocbeka in njegov odnos do likvidacij 
KPJ-a in VOS-a v vojnem in povojnem času. V glavnini se  opira na leta 1975 izdano knjigo 
Borisa Pahorja in Alojza Rebule Edvard Kocbek: Pričevalec našega časa, ki na podlagi 
dnevniških zapisov »nariše sliko« mentalitete človeka, ki si je prvi upal spregovoriti.  
Preden nadaljujem razpravo, si je potrebno podrobneje pogledati lik Kocbeka, kar omogoči 
lažje razumevanje njegovega podviga. Človek, ki je tako verjel v dobro in korist revolucije med 
vojno, vendar je bil podvržen globokim krščanskim vrednotam in je bil skozi čas svojega 
življenja »trn v peti« ostalim partijskim vodjem. Verjel je v dobro kolegov komunistov, vendar 
so ga globoko motili njihovi zločini in moralno sporni oprijemi pri doseganju ciljev. Obstal je 
izoliran na obrobju dogajanja, čeprav je prej bil vodilni v partizanskih vrstah. Zločini njegovih 
sodelavcev so ga morili in v sebi je poskušal to vedno opravičevati z nujnim zlom. Vendar je 
na koncu tudi sam začel v to dvomiti.14   

Pred objavo svojega intervjuja v primorskem časniku Zaliv je prišla ta njegova morala 
ponovno na plan. Mučila ga je krivda, krivda opazovalca, ki ni mogel narediti ničesar, da bi 
preprečil obračun z nasprotniki. V poznejših časih ga je preganjal strah pred posledicami, ki bi 
jih prineslo njegovo dejanje. Dobro je poznal nemilost svojih nekdanjih tovarišev. Javnosti je 
seveda molčal o svojih takrat spornih spominih na povojno obdobje, vendar je o tem povedal 
prijateljem. Eden takšnih je bil Boris Pahor. S pregovarjanjem je ta Kocbeka prepričal v objavo 
v reviji Zaliv, ki je izhajala v Trstu. Kljub temu je imel zadržke pri objavi in je zavrnil izvedbo 
Pahorjeve ideje že v letu 1970. V  tem času so se proti njemu stopnjevali očitki z druge strani 
Atlantskega oceana. V argentinskem listu je Ruda Jučec označil Kocbeka za sokrivca povojnih 
pobojev, čeprav on sam ni nikoli imel veliko opravka s tem. To je stopnjevalo pritisk nanj in 
leta 1974 se je Kocbek dokončno odločil za objavo svojega intervjuja v obliki jubilejne knjižice 
ob njegovem 70. rojstnem dnevu. Po parih tednih od Kocbekovega pisma Pahorju o začetku 
projekta njegovega intervjuja je izšel prispevek v časopisu Delo izpod rok Edvarda Kardelja. 
Tukaj je bil Kocbek označen za frakcionista, ki je s svojim nestrinjanjem z načini partije ogrožal 
enotnost OF-a. To vsekakor ni bilo naključje, kot sam Kocbek pravi, je vedel, da mu 
prisluškujejo. Zavedal se je pomena svojih prihodnjih izjav in je vsako tehtno premislil. Za cilj 
mu je bilo opredeliti zločine kot zločine, vendar s tem ne umazati dobrih dosežkov 
komunistične partije in OF-a. Njegovo nadaljnje razmišljanje je vodila ta smernica in večkrat 
je sam prišel v moralno zadrego glede nekaterih vprašanj. Na koncu se je odločil za kratko in 
jedrnato obliko, kjer je povedal, kar je imel za potrebno. V Trstu je 18. marca 1975 izšel zbornik 
Edvard Kocbek, pričevalec našega časa. Tišina je bila prelomljena na strah CK jugoslovanskih 
komunistov, ti so se že pred tem pripravljali in pozivali na čim močnejšo kritiko in odgovor na 
Kocbeka in njegove somišljenike.15  

Stvar je prišla v javnost in odzivi so bili vse ostalo kot naklonjeni Kocbeku. Stopnjevali 
so se očitki proti njemu in ga skušali prikazati kot moči žejnega pohlepneža, ki je pripravljen 
umazati čisto prizadevanje NOB-ja. Aprila 1975 je bil pozvan na pogovor na notranji upravi 
pri Slavku Belaku. Tam so mu predstavili vse očitke, predvsem čemu je svoje dejanje utemeljil, 

                                                 
12 Kritika po  Jerovšek, »Tone Svetina: Ukana II«, 233–236. 
13 Hribar, »Zločin brez zločincev«, 148. 
14 Inkret, »In stoletje bo zardelo: Kocbek, življenje in delo«, 11–15. 
15 Inkret, »In stoletje bo zardel: Kocbek, Življenje in delo«, 496–530. 
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kot nekaj, kar je on čutil kot pravično in potrebno za razkritje usode v Kočevskem Rogu pobitih 
domobrancev ter temne plati NOB-ja in revolucija.  16 Opazimo Kocbekovo vnemo in predanost 
svojim izjavam, čeprav se je sam zavedal težavnega položaja, v katerega se je spravil. Zavedal 
se je možnosti poziva na njegovo likvidacijo. Zavedal se je tudi morebitnega mednarodnega 
odmeva in težavnosti njegove odstranitve ter premišljenega delovanja njegovih nasprotnikov.17  
Knjiga Edvard Kocbek, pričevalec našega časa je bila izdana v zamejski izdaji, zato je potrebno 
omeniti prihod informacij v Slovenijo z izdajo nekaj strani dolgega članka 9. maja 1975.  
Članek je bil napisan kot dopolnilo k prej izdani knjigi kot odgovor na članek Edvarda Kardelja 
v sobotni prilogi. Intervju je bil na teme ozadja Dolomitske izjave in delovanja OF-a ter načina 
in težnje KPS znotraj tega. Po Kocbeku naj bi tako partija nasprotovala začetni ideji o 
koalicijskem gibanju in na koncu prevzela samo vodilno vlogo znotraj gibanja.  Znotraj tega je 
tudi omemba o dogodkih oktobra 1946 na seji CK-ja, kjer je Kocbek spraševal glede vrnjenih 
domobrancev in njihove usode. Jasno mu je bilo, kaj se je zgodilo med njegovo odsotnostjo v 
Beogradu. Ostali člani so sprva poskušali poboje označiti kot likvidacije vodilnih domobrancev. 
Splošno rečeno je Kocbek v tem članku izrazil svoje nasprotovanje do načina in idej partije o 
načinu dosega uspešnosti revolucije.18 Sledeč Kocbekovemu članku je bilo pismo Toneta 
Fajfarja, kjer je komentiral Kocbekovo obnašanje z očitkom ignoriranja partijskih prizadevanj 
za favoriziranje miroljubnih rešitev pred nasilnimi in same nevarnosti, ki bi jo po vojni lahko 
predstavljali živeči domobranci. Fajfar je prav tako opozoril na alternativno zmago 
domobrancev v vojni in njihovo morebitno prav tako okrutno maščevanje.19   

V javnosti je bila spuščena »zver«, ki je ni bilo več mogoče ustaviti. Njej je bil podvržen 
tudi Ivan Maček - Matija. V čast njegovi 70. letnici posnetem intervjuju, je leta 1980 tudi on 
spregovoril o pomoru protipartizanskih skupin po vojni. Dejanja je opredelil, podobno kot 
Kocbek, kot nujno zlo za korist in zmago revolucije. Omenil je svojo nezmožnost pri preprečitvi 
pokola. Pomembno je omeniti, da je pri tem intervjuju, ki je bil posnet kot dokumentaren film, 
šlo za močno propagandno obarvano delo, ki je poveličevalo NOB in revolucijo kot 
brezmadežno pravično dobro.20  

Čez osem let je v sobotni prilogi Dela 28. maja 1988 izšel še en intervju z Mačkom. 
Vprašanje povojnih pobojev je bilo v tem času precej pomembna tema v javnosti tudi z načetim 
vprašanjem spomenika žrtvam revolucije. Maček se je glede povojnih pobojev opredelil 
podobno kot Kocbek in jih videl kot nujno zlo. Vendar je bila razlika v tem, da je poudarjal 
nevarnost protirevolucijskega gibanja osnovanega na osnovi domobranskih enot. V tem času je 
napetost med zavezniki prišla v začetno fazo hladne vojne. Stopnjevanje nezaupanja med 
komunisti in zahodnimi zavezniki se je zgolj večalo, še posebej glede vprašanj s strani 
partizanov, ki so bili izven okvira državne meje (Trst in deli Avstrijske Koroške). Nevarnost 
vnovičnega spopada je bila del realnosti in v tem primeru bi bili domobranci nevarna struja 
nasprotnikov. Dodatno to Maček utemeljuje še z nadaljujočimi se boji proti četnikom na 
Balkanu. Omenja se tudi pravila, ki so obstajala za poboje, s katerimi so skušali obdržati vsaj 
neko raven človečnosti in prizanesti mlajšim posameznikom in otrokom. Poskušali so tudi s 
pregovarjanjem nasprotnikov k prestopu na stran partizanov, kar bi jim zavarovalo življenja. 
Prizadevanje je bilo kdaj tudi zaman in napisanih pravil se ni spoštovalo.21 

                                                 
16 Inkret, »In stoletje bo zardelo, Kocbek, Življenje in delo«, 539-540. 
17 Inkret, »In stoletje bo zardelo, Kocbek, življenje in delo«, 537–538. 
18 Kocbek, »Edvard Kocbek: Odgovori«, 247–249. 
19 Fajfar, »Namesto epiloga«, 249–250. 
20 Pogačnik, »Ivan Maček – Matija«. 
21 Korošec in Ivančič, »80 let Ivana Mačka – Matije: Revolucijo ustvarjamo še danes«. 



Dediščina tišine: tematika povojnih pobojev od osemdesetih let 20. stoletja do danes 

 

 
140 

 

 Pri združitvi teh dveh pričevanj dobimo sliko Mačka, ki se zaveda pobojev kot nujno 
zlo. Konec koncev je vsekakor njemu jasno, da je šlo za zločin, vendar ga opravičuje s 
plemenitim razlogom zmage revolucije in preprečitve nadaljevanja državljanske vojne.  

Naslednja prelomnica je prišla z 1986 objavljenim, a 1983 napisanim esejem Spomenke 
Hribar Krivda in greh.  Prvi del trilogije objasni Kocbekovo moralo in njegov pogled na prvo 
likvidacijo vojne, Marka Natlačena. On se tukaj popolnoma zaveda, da so dokazi proti njemu 
bili pomanjkljivi in vidi dejanje kot za zločin. V sebi si dejanje poskuša opravičevati kot »nujno 
zlo« in »v korist boljšega namena« ter podrejenost posameznika ciljem družbe. Vendar tukaj 
potegne jasno mejo med »revolucionarno justico« in zločinom, ta meja so nedolžni in njihovo 
ubijanje. Nastanek novega prava poskuša utemeljiti z ideologijo krščanstva, kjer jo razloži s 
podrejenostjo individualnega prava kolektivnemu.22 Naslednji del se natančneje navezuje na 
Kocbekov odnos do množičnih pobojev in njegovo distanciranje od ostalih partijskih 
funkcionarjev, ki so bili na čelu povojnega maščevanja. Sam je menil, da je nasilje med vojno 
potrebno za daljšo odpravo nasilja po njej in bi pripomoglo k bolj strpnemu svetu krščanskih 
idealov. Ni pa pričakoval maščevanja nad nasprotno stranjo domobrancev, katerih krivdo je 
priznaval. On je za razliko od ostalih tukaj zagovarjal tako imenovano »sveto jezo«, ki bi 
nasprotni strani pravično sodila in šele nato kaznovala in ne pobila iz gole srdi. Glede omenjene 
maščevalnosti sam vidi njen izvor v vodilnih članih partije. Od njih se kot potres iz epicentra 
širi dalje na ostale ljudi, ki na koncu tudi sami padejo v maščevalnost. V zgodovini, ki jo pišejo 
zmagovalci je ta maščevalnost vedno predstavljena kot pravično pravo zoper izdajalce. Vendar 
je že samo po sebi to zgodovino potrebno brati s skepso, saj človek rad zataji svoje »temne 
zgodbe« in jih poskuša opravičiti. »Resnica« zgodovine, ni absolutna in ima tako dobro kot 
slabo plat. To se v Kocbeku pojavi kot iskanje morale in meje, preko katere človek ne more iti. 
To ločitev vidi v smrti in v pravici človeka do dostojne smrti in spoštovanju nje, kar se ni 
zgodilo pri poboju domobrancev. Sam bolj žaluje za nečlovečnostjo ljudi, ki so tako vzeli 
dostojno smrt svojim bližnjim. To krši proti prvi božji zapovedi: »Ljubi svojega bližnjega kot 
samega sebe.« Dobimo sliko o Kocbeku kot globoko vernem in v krščanske ideale verujočem 
človeku, ki vidi povojne zločine kot zločine zoper božjo pravičnost.23   

Zadnji esej obravnava krivdo in iskanje krivcev, ki so zaslužni za dejanje. Njih ne vidi 
v partijcih in iskanje krivcev ima za nesmiselno, saj se je poboj domobrancev na Rogu zgodil 
in ga ni mogoče zanikati, lahko se le prizna. Priznanje je pot za priznanje tudi ostalih, ki so bili 
prisilno vpoklicani med vrste okupatorja. Tiste, ki so se borili za svobodno domovino, a so 
nasprotovali politiki komunistov in so končali pod streli partizanov. V tem vidi avtorica izvor 
razdvojenosti Slovencev na priznavajoče zločina leta 1945 in zanikajoče. Za korist narodne 
sprave bi po njenem mnenju bilo potrebno postaviti domobrancem in partizanom  spominsko 
obeležje sredi Ljubljane z napisom »Umrli za domovino«.24 Za ta čas izredno sporne besede, 
ki so sprožile močan odziv v ostalih medijih.  

Razdvojen narod  
Z objavo v prejšnjem poglavju obravnavanih esejev se je odprlo vprašanje narodne sprave. 
Mnogi so seveda v začetku temu ostro nasprotovali, saj bi izenačila heroje naroda z njegovimi 
izdajalci, kakor v epigramu pojasni Dušan Mevlja. Katerih kazen je bila po mnenju kritik 
pravična, saj so izdajalci podobno usodo doleteli tudi v drugih državah Evrope. V bran 
Spomenki Hribar je 1985 stopil France Bučar z razumevanjem njene ideje o narodni spravi in 
to še dopolni z idejo o demokraciji, katero vidi kot nujno za dosego sprave. Podporo je našla 
avtorica tudi pri Društvu slovenskih pisateljev, ki je bilo na ta račun deležno več kritik v 
podobnem smislu kot prej omenjen  epigram Dušana Mevlja. Po izključitvi Spomenke Hribar 
                                                 
22 Hribar, »Krivda in greh«, 8–9. 
23 Hribar, »Krivda in greh, II. del«, 8–9. 
24 Hribar, »Krivda in greh, III. del«, 8–9. 
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iz partije so se nadaljevale objave proti njej, ki jo označujejo za žensko z lažno predstavo o 
zgodovini, ki fašiste enači z narodnimi heroji. Nova revija je njej dala priložnost odgovora na 
kritike in obrazložitve njenih idej, kakor je tudi storila v 22. maja 1985 objavljeni številki. Do 
leta 1989 so se objave o narodni spravi umirile, a so proti koncu doživele preobrat s porastom 
zagovornikov narodne sprave. Prav tako so se začele pojavljati javne obsodbe povojnih 
zločinov, ki so v zgodovinopisju bili podvrženi takratni ideologiji. Prelomni dogodek leta 1988 
je bil praznovanje dneva mrtvih na ljubljanskih Žalah, kjer sta Spomenka Hribar in Stanislav 
Klep pozvala ljudi k spominu na žrtve stalinizma in človeških zmot. Naslednje leto sta Stane 
Klep in Spomenka  Hribar objavila predlog o posaditvi lipe na mesto, kjer je bila prejšnje leto 
omenjena  proslava na dan mrtvih, kot simbol sprave med živimi in mrtvimi. Lipa je bila maja 
samovoljno  posajena v zemljo prineseno iz Kočevskega Roga, Teharij in Podutika. Junija je 
sledila pri lipi proslava v spomin »tragedije v Vetrinju«. Z uzakonitvijo večstrankarskega 
sistema v Sloveniji je vprašanje narodne sprave postalo politično. Kritike ideje o spravi so se 
nadaljevale do prelomih dogodkov 1990, ki so vodili v odcepitev Slovenije od Jugoslavije. V 
tem času je bila sprava deležna največ pozornosti in kritike so utihnile. Govorilo se je še samo 
o načinu njenega dosega in njenem pomenu. Porast tovrstnega interesa je spremljalo tudi vedno 
večje število prispevkov izpod rok nekdanjih domobrancev. V sledečih letih se je to vprašanje 
nadaljevalo in iz javnega življenja je vedno bolj stopalo v politično sfero in se povezovalo z 
demokracijo. Dobilo je tudi oznako državljanske vojne in krivdo izoliralo na takratno  vodstvo 
KPS in ne na partizane kot take in prav tako ne na ZKS-SPD. Pojavljati so se začele ideje o 
prevrednotenju povojne in vojne zgodovine, ki bi tako postala mnogo bolj objektivna. Temu je 
sledil prodor ideje sprave vedno bolj v politično sfero, kjer je postalo eno temeljnih stališč, ki 
so stranki pomagale pridobiti volivce v samostojni Sloveniji.25   

Razdvojenost naroda torej ostaja in posamezniki obeh strani skušajo še vedno 
utemeljevati svoja stališča. Stališča so hitro označena z ideološkim ali političnim prizvokom. 
Tovrsten prizvok je v današnjem diskurzu močno sporna stvar, saj  avtorja izjave takoj »porine 
v kot«, kjer se mora soočiti z očitki nasprotujoče strani. Pridobi si lahko označbo branilca 
zločina partizanov bodisi zločina domobrancev. Lev Centrih izpostavlja v tej točki skupnost 
obeh sprtih strani in to je njihova narodnost. Z medvojnim bojem in povojnimi poboji znotraj 
istega naroda so povzročili razcepitev. Krpanje tega razreza je povzročilo nastanek strategij, ki 
so poskušale sprti strani pobotati s spoštovanjem obeh izmed njiju in apeliranju na pripadnost 
istemu narodu, ki ju združuje skupaj. Narodnost ni svobodna izbira posameznika marveč je to 
prirodna danost, ki ni odvisna od kakršnih koli ostalih pripadnostih posameznika. Primer tega 
je postavljanje spominskih obeležij na krajih protipartizanskih grobišč. Pri tovrstnih namerah 
je bilo potrebno paziti na prilaščanje pravice do žrtvovanja za svojo domovino. Do tedaj je bila 
to izključno oznaka partizanov, zdaj je postala tudi prisotna pri protipartizanskih skupinah. V 
pomoč temu je bila država, ki naj bi delovala v interesu vseh posameznikov.26 Tukaj je L. 
Centrih z vlogo države v spravi utemeljil pomen demokracije, tako da tukaj lahko vidimo, kako 
so v osemdesetih zagovorniki sprave naredili povezavo z demokracijo.  

Kje smo danes?  
Za zaključek si poglejmo še situacijo narodne sprave danes, in sicer na podlagi časopisnih 
člankov in obravnave te tematike v zgodovinopisju. Pri vpisu »povojni poboji« v Google ali pa 
Cobiss opazimo znatno število rezultatov, ki so v večini vezani bodisi na časopise bodisi na 
strokovne ali znanstvene razprave. 

 Prelomnica je bila sprejetje zakona o evidentiranju  grobišč v vladi RS leta 2001. V 
veliki meri je bil to odziv vlade na odkrita grobišča, ki so bila objavljena v medijih. V letih 

                                                 
25 Slabe, »Narodna sprava v slovenskih časopisih«, 9–24. 
26 Centrih, »O pomenu Komunistične partije Slovenije med drugo svetovno vojno in po njej«, 70–72. 



Dediščina tišine: tematika povojnih pobojev od osemdesetih let 20. stoletja do danes 

 

 
142 

 

2002 in 2003 je sledila vladna preiskava grobišč, kjer so jih evidentirali in kategorizirali. Na 
nekaterih grobiščih so opravili izkop posthumnih ostankov in analizirali njihov DNK, s čimer 
so jih lahko etnično opredelili. Nekatera izmed teh grobišč so bila v devetdesetih označena s 
tablo, a so danes v slabem stanju. Nekatera pa so celo urejena in imajo postavljeno spomeniško 
obeležje. Podrobneje so označeni večji spomeniki in parki, ki imajo kažipote do njih. Decembra 
2002 je bil na natečaju izbran projekt, ki je predvideval ureditev grobišč po enotnem modelu.27  
Glede postavitve spomenikov se pojavljajo očitki nasprotujočih se strani v politiki. Nastala je 
struja, ki v postavitvi spomenikov domobrancev vidi poveličevanje kolaborantov in ponižanje 
partizanov. Njim nasprotna stran zagovarja v prid postavitvi tovrstnih spomenikov, vendar je v 
njenem pogledu partizanska struja demonizirana in komunisti predstavljeni kot zatiralci 
lastnega naroda. Oto Luther se s to tematiko ukvarja v svojem članku, kjer na podlagi postavitve 
spominske plošče veleposlaništvu ZDA utemeljuje njihov napačen pogled na povojna 
dogajanja v Jugoslaviji. V očeh ZDA je uveljavljen isti pogled na Jugoslavijo kot je bil na 
Sovjetsko Zvezo, kjer so kot glavnega krivca za vsa povojna dogajanja obtožili komunistično 
oz. socialistično stran. V primeru Jugoslavije so označili domobrance kot borce proti 
komunizmu. Tukaj ignorirajo historična dejstva simpatiziranja domobrancev do nacistične 
ideologije, zaradi česar zelo enostransko zagovarjajo boj med kolaboranti in partizani. Avtor je 
poskušal dobiti utemeljitev postavitve tovrstnega obeležja tako od veleposlanika ZDA kot tudi 
takratnega ministrskega predsednika republike Slovenije Boruta Pahorja. Od njiju Oto Luther 
ni dobil odgovora, saj sta se vprašanca izognila direktnemu soočanju z vprašanjem. Ugotavlja, 
da med Slovenci še vedno obstaja razdvojenost med zagovorniki domobrancev in zagovorniki 
partizanov. Glavno vprašanje, ki ga tukaj rešujejo je, katera stran se je bolj borila v korist 
ljudstva v času druge svetovne vojne ter katera stran je dejanska žrtev terorja.28  

Leta 2017 je bilo vidno stanje razdvojenosti naroda s polemiko okoli postavitve 
Spomenika žrtvam vseh vojn v Ljubljani na Kongresnem trgu. Spomenik naj bi simboliziral 
razdvojeni struji, ki jo skupaj druži pripadnost istemu narodu. Po postavitvi je bilo obeležje 
deležno kritik tako iz akademskega kroga, kot tudi iz politične levice in desnice. Levica je v 
njem videla spomenik, ki ponižuje žrtvovanja partizanov v boju proti okupatorju v času druge 
svetovne vojne. V kontrastu z njimi je desnica v njem videla ignoriranje dejstva, da so 
komunisti izkoristili vrvež druge svetovne vojne za prevzem oblasti. Akademska skupnost pa 
je kritizirala sam koncept spomenika in ga označila kot slabo izvedenega. Spomenik je tako v 
očeh javnosti odražal dvojen pogled na drugo svetovno vojno. Prvotni namen o razdvojenem 
narodu, ki ga skupaj združuje skupna lastnost etnične pripadnosti je bil izgubljen.29  

Sklep  
Povojni poboji so z njihovim uradnim razkritjem dvignili veliko prahu, ki je postavil potrebo 
po spremembi pogleda na drugo svetovno vojno in delovanje NOB-ja zdaj ne več tako črno 
belo, kot prej dojeto. Med vodilnimi ljudmi, ki so delovali z vodilom pravičnost sta bila Edvard 
Kocbek in Spomenka Hribar. Njun namen ni bil prikazati NOB v slabi luči okrutnih nasilnežev, 
ki so izkoristili vrvelo vojne za doseg svojih ciljev, ampak prikazati to kot temno plat zgodbe. 
Ljudstvo sta nameravala potegniti iz platonske votline na luč resnice, saj resnica ni nikoli samo 
slaba ali dobra, vendar je po Platonovem nauku vedno treba strmeti proti njej. Zgodovina ne bi 
smela biti obarvana z ideološkim pogledom, ki jo prikazuje kot črno ali belo.  
Kocbekove besede so bile nemogoče za pozabiti ali prikriti, edina možnost je bila, da se je še 
njegov nekdanji kolega Ivan Maček opredelil do njih in zagovarjal svoje stališče. Negotovost 

                                                 
27 Ferenc, »Zločin brez zločincev«, 115–121. 
28 Luther, »The Sanitation of Slovenian Post-Socialist Memorial Landscape«, 261–273. 
29 Zajc, »The Politics of Memory in Slovenia and the Erection of the Monument to the Victims of All Wars«, 
225–240. 
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po koncu vojne naj bi vzbudila previdnost in dovolitev vseh sredstev za zagotovitev varnosti 
oblasti KPJ. Do kolikšne mere je to legitimni razlog ostaja za zdaj še neznano.   
Problematika se pojavi z različnimi pogledi  na povojne poboje. V njih nekateri vidijo 
spodbijanje dosežkov NOB-ja v boju proti okupatorjem in organiziranju povojne obnove 
države,  nekateri pa začnejo simpatizirati z domobranci in ignorirajo njihovo podpiranje 
nacistične ideologije nekaterih njihovih pripadnikov. Ustvari se poenostavljena slika 
kompleksnega stanja med vojno, ki se ponovno usmerja v črno-belo dojemanje dogodkov. 
Zgodovina in narava človeka ni nikoli takšna, vendar se prepletata dobro in slabo ter ustvarjata 
različne nianse sivine, kjer je potrebno pogledati in upoštevati tako pozitivno kot negativno.  
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David Tomažin 

Za kaj je zgodovinar poklican 

Izvleček 
Tako kot vsak drug poklic tudi poklic zgodovinarja vsebuje svoje odgovornosti. Biti zgodovinar 
pomeni delati v okviru zgodovine, ki pa se ne nujno omejuje le na preteklost. Zgodovinar sicer 
rokuje s preteklostjo, a o njej razpravlja in razmišlja v sedanjosti za namene prihodnosti. Za 
poklic zgodovinarja mora biti človek poklican. Zgodovinarjev poklic ni enostavno delo. Obsega 
več stopenj – od najbolj preproste: negovati dediščino in jo ohraniti za prihodnje rodove pa vse 
do najvišje stopnje: pomagati usmerjati družbo na pot boljše prihodnosti. Delo zgodovinarjev 
zagotovo še ni popolnoma izčrpano. 

Abstract 
As is the case with any other profession, the profession of a historian contains its 
responsibilities. To be a historian means to work in the frame of history, which does not 
necessarily limit itself to the past. Although a historian handles with the past, he talks and thinks 
about it in the present for the purposes of the future. For the profession of the historian, a person 
has to have a calling for it. A Historian's profession is not simple. It is comprised of multiple 
stages – from the most simple one: to nurture heritage and preserve it for the future generations, 
to the highest one: help direct the society on to the path of a better future. The work of historians 
is most definitely not yet exhausted. 
 
Ključne besede: Zgodovinar, poklic, poklicanost, odgovornost, delo. 

*** 
Uvod 

Ta članek je osebno mnenje in delo avtorja. Bralec naj upošteva dejstvo, da bralcu ne želim v 
usta polagati prepričanj. Že vnaprej opozarjam bralca naj bere z distance, naj tekst sam kritično 
premisli, poleg tega pa naj se ne razburja, če bo naletel na prepričanja, ki bi se razlikovala od 
njegovih. Ne želim spodbujati jeze, želim le podati pogled na svet z mojega vidika ter s tem 
prispevati k boljši kvaliteti diskurza o poklicanosti zgodovinarjev. V besedilu sem si par besed 
izmislil, ker se mi zdijo bolj nazorne od kakšne druge (že obstoječe) slovenske besede. Ob tem 
naj bralec ohrani pesniški in filozofski odnos do besedila, v katerem bi rad nekaj sporočil, ne 
pa kreiral teksta z omejenim pomenom. Upam, da bo branje bralcu v veselje. 

Zgodovina (kot ideja) 
Prav dobro vem, da zgodovinarji še kako radi gledamo v preteklost. V preteklosti je mnogo 
marsičesa. Za vsakega nekaj. Od največje oslarije do izjemne globine modrosti. Od najbolj 
podle odločitve do izjemne ljubezni. Od kar se da sproščenih momentov do izjemne 
posameznikove krize. Iz zgodovine se lahko veliko naučimo ali pa to znanje izkoristimo za 
marsikatera gnila dejanja. A kakorkoli že. Za trenutek poglejmo v prihodnost: kako bo v njej 
izgledala zgodovina kot znanstvena veda? Kakšni bodo zgodovinarji prihodnosti? Kakšen 
smisel bo imela zgodovina, če bodo za dogledno ceno na voljo izjemno tehnološko dovršeni 
čipi, ki si jih bomo lahko kirurško dali vgraditi v naše možgane in nam bodo služili kot vir 
informacij – prek njih se bomo lahko takoj spomnili vseh vrst podatkov, od dneva rojstva 
Aristotela, točne lokacije bitke pri Gettysburgu, vsakokratne omembe manjšega potoka 
Pletenice pri Šmarju - Sap, pa vse do kaj točno je kdaj točno kdo točno rekel, zapisal ali naredil. 
Predstavljajmo si torej svet v katerem ne bomo imeli nobenih težav s spominom. Predstavljajmo 
si svet v katerem se bomo lahko spomnili vsega, kar smo kdajkoli zapisali, naredili, izrekli. 
VSEGA. Ne sveta v katerem bomo imeli vpogled v dejansko zgodovino (to bi bilo možno le, 
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če bomo odkrili nekakšen časovni stroj), ampak svet, v katerem bomo (zaradi čipov ali česa 
drugega) v roku milisekund lahko zrecitirali nek nepomemben ali pomemben Ciceronov govor, 
si zapomnili vsako besedo vsake doktorske ali kakšne druge disertacije, ki je bila kadarkoli 
napisana, se spomnili čisto vsakega posameznega dejanja, ki smo ga kdajkoli storili mi ali kdo 
drug, čisto vsake posamezne besede, ki smo jo kdajkoli izrekli mi ali naš bližnji. Si sploh znamo 
predstavljati tak svet? 

Vse se spreminja, vse teče. Vloga zgodovinarja pač ni nikakršna izjema. V antiki je imel 
svoje poslanstvo, svoj krog vpliva, svoj način dela, danes pa ima drugačno poslanstvo, drugačen 
krog vpliva, drugačen način dela. A če hočemo resnično dojeti, kaj zgodovinar je in kaj bi moral 
biti, si moramo prvo (p)ogledati zgodovino, a ne zgodovino kot znanost. Zgodovino kot idejo 
namreč. Se poleg mene še kdo drug kot mali otrok čudi izgledu in pomenu besede »zgodovina«? 
Izhaja iz poimenovanja za »dogodek« oz. »to, kar se dogaja«. Z besedo »zgodovina« je v 
grobem mišljeno to, kar se je zgodilo, oziroma je mišljen sam proces opisovanja tega, kar se je 
zgodilo in se dogaja. Ni naključje, da ima zgodovina isti besedni koren kot beseda »zgodba«. 
A zgodovina ni fiktivna zgodba, ni mit, ni pravljica, temveč je veliko več. Je zgodba o dejanskih 
ljudeh v času. Da ne bomo ostali samo v filozofskih razmišljanjih bi tu rad citiral Wikipedio, 
ki ima krasen povzetek tega, kaj je zgodovina: 

 
Zgodovina ali redko historija je veda, ki raziskuje človeško vedenje skozi čas. Je 
interdisciplinarna in humanistična veda, ki preučuje človeško družbo od njenega 
nastanka v času in prostoru. Njena naloga je, da kritično in nepristransko 
raziskuje dogodke v preteklosti, rekonstruira človekovo življenje v preteklosti in 
ohranja zgodovinski spomin, saj nam poznavanje zgodovine omogoča 
razumevanje sedanjosti in nam istočasno omogoča »videnje« v prihodnost. Pod 
pojmom zgodovinopisje razumemo proces »nastajanja« zgodovine, v katerem 
zgodovinarji z različnimi orodji in metodami na podlagi virov preučujejo in nato 
interpretirajo preteklost posameznikovega življenja in delovanja preteklost 
razvoja človeških skupnosti. Zgodovinopisje se lahko prične šele s kritičnim 
odnosom do pričevanj o preteklem življenju. Glede na metodo in cilje, ločimo: 
1. deskriptivno zgodovinopisje (opisno; razgrinjanje, kaj je predmet 
zgodovinske obravnave), 2. analitično zgodovinopisje (kritično; spoprijema se s 
koncepti in filozofskimi problemi, ki se pojavljajo ob pisanju zgodovine) in 3. 
historično zgodovinopisje (zgodovinsko; konkretne zgodovinske razprave).1 

 
Kaj je zgodovina in kaj bi morala biti je sicer, ozirajoč se na zgornji citat, že kar dobro 

odgovorjeno vprašanje. Kljub temu pa še vedno obstaja zmeda glede tega, čemu lahko rečemo 
zgodovina, tega, kaj je uporabna zgodovina in kaj neuporabna zgodovina in seveda tega, kaj bi 
zgodovina morala biti (bi se morala oddaljiti od politike in pustiti filozofom razmišljati o 
izsledkih zgodovinskih razprav ali bi morala sama postati malo filozofska in hkrati biti 
objektivna in subjektivna ...). 

Veliko znanosti se ozira v preteklost in hkrati ni zgodovina. Sem spada tudi sociologija 
– deskriptivna veda (kot zgodovina), ki prav tako posega v preteklost za razumevanje določenih 
stvari v svoji stroki. A kaj je tu razlika? Sociologija ne bo preučevala pomena, obsega, opisa, 
izvedbe ljudskega štetja leta 1880 v Avstro-Ogrski. To bodo naredili zgodovinarji, sociologija 
pa bo nato izsledke zgodovinskih raziskav uporabila za svoje teze. Zgodi se tudi obratno: da 
zgodovinar izsledke socioloških raziskav o družbi uporabi za boljše razumevanje svojega 

                                                 
1 »Zgodovina« Wikipedia, (spletna stran). Dostop: 14. 03. 2020. https://sl.wikipedia.org/wiki/Zgodovina.  
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predmeta raziskovanja. Temu se reče interdisciplinarnost – le-ta nujno zahteva zamejitev mej: 
zgodovina se ne meša s sociologijo, temveč vedi skupaj, vsaka zase, srečno soeksistirata. 

K popisovanju dejstev je spodbujal Herodot, ki ga z dobrim razlogom imenujemo očeta 
zgodovine. Ljudje so začeli popisovati stvari, ker so skozi toliko in toliko preteklih let spoznali, 
da se iz tega, kar se morda zdaj zdi nepomembno, nekoč morda razvije vrhunsko spoznanje, ki 
nas bo (od)rešilo. Odrasel človek namreč za dosledno samozavedanje potrebuje dvoje – pred 
sabo mora imeti kar se da veliko informacij o svoji preteklosti (dnevnike, zapiske, fotografije 
itd.), nato pa mora vse to skupaj povezati, interpretirati, da bo razumel kje je nekoč bil ter se 
nato v luči tega, kakšna bi morala izgledati prihodnost, odločati za pravilna dejanja v sedanjosti. 
Seveda človek ni ravno najbolj brihtno bitje. Zgodbe so bile njegovo naravno orodje za 
povečevanje domišljije in kapacitete za spoznavanje sveta ter za učenje načinov obnašanja. 
Ljudje so popisovali sedanjost, da bi lahko izboljšali prihodnost. In kaj je torej služba 
zgodovine, če ne ravno predstavljati temelj za izboljševanje sedanjosti in prihodnosti? Mar ni 
človek začel »uporabljati« zgodovino prav za to, da bi z njo nekaj naredil? Naredil zase, za 
družino, za družbo in za svet? In v čem natančno se služba zgodovine razlikuje od vseh ostalih 
služb? Naj vam povem na uho (tiho zašepeta): v skoraj ničemer. 

Nekoč, ko sem bil še čisto majhen, smo odšli z vrtcem na Trubarjevo domačijo na 
Rašico. Tam sem slučajno ob mizi naletel na neke stare gospode, ki so me vprašali: »Čigav pa 
si, pobič?« Odgovoril sem jim, da »Tomažinov, po domače Kržolov iz Šmarja«. Pa so me 
vprašali: »Pa ja de ne! Mi pa poznamo tvojga deda!« Zagotovo so ga poznali, saj je moj zdaj že 
pokojni dedek takrat tja velikokrat potoval službeno. In so mi za spomin dali neko malo 
kladivce iz lesa. To kladivce mi zdaj, ko sem odrasel, pomeni simbol dedka, davno 
izgubljenega, in s tem tudi simbol zgodovine – časa, ki ga nisem imel. Kladivce mi tako priča 
o tem, kaj se je dogajalo (četudi v še tako okrnjeni obliki). V meni je nastala zgodba, ki v sebi 
nosi dvojnost: del zgodbe mi je povedalo kladivce, del pa sem dopolnil sam. Tako je tudi z 
jezikom – jezik prav toliko vpliva na nas, kot mi nanj. In prav ta dvojnost, menim, je v osrčju 
zgodovine – zgodbe o nas samih. Del zgodbe vzamemo iz realnosti, del pa dopolnimo sami – 
taka je narava človeka. Zelo podobno je z naravo zgodovine, ki je vse prej kot enovita ali 
statična, še manj monolitna. Pluralnost vzrokov in posledic je, vem, težka stvar za misliti. A 
ravno pluralno razumevanje zgodovine je ključ do razumevanja stvarnosti take kot je. Različne 
stvari imenujemo »zgodovina«, saj je zgodovina za marsikoga marsikaj. Vsekakor pa 
zgodovina ni ena. Zgodovin je več. Zgodovina niso samo strokovni članki ali monografije. 
Zgodovina je lahko tudi 50 let staro kolo ali 3000 let star pergament. Zgodovina je lahko neko 
popolnoma moderno izdelano leseno kladivce. Kakšna škoda, če zgodovine ne moremo videti 
za to, kar je. In kaj drugega je zgodovina kot pripoved, zgodba – nadvse zanimiva. V njej vedno 
deležita red in kaos. Sestavljena je iz nepremičnega dela (zgodovinski viri, dejstva, objekti ...) 
in premičnega (zgodovinarjeva interpretacija). Nepremični del govori (vseskozi isto), premični 
del pa vprašuje (vseskozi drugače), včasih pa se zgodi ravno obratno – nepremični del vprašuje, 
premični del pa govori. Ta zgodba pa je poleg vsega še stalno podvržena času. Stalno se 
spreminja, stalno se nadgrajuje, stalno se reinterpretira. In zakaj bi torej človek sploh potreboval 
zgodbe? Poglejmo si pomen angleške besede za »zgodovino«: history. Izhaja iz grške besede 
historia, ki je označevala proces iskanja, raziskovanja, preiskovanja ali pa kar znanje oz. 
rezultat kot posledica tega procesa (iskanja, raziskovanja, preiskovanja itd.). Očitno je človek 
nekaj iskal. Kaj, o, le kaj si iskal, človek starodavni? Ali pa bi bilo bolje vprašati: Kaj, o, le kaj 
si našel s tem procesom, človek ti moderni? Mar ni iskal – sebe? Mar ni našel – sebe? 

Da počasi zaključim ta del. Prehajamo k debati o zgodovinarju. Kot zgodovinar sem se 
vedno spraševal, kakšne poti se moram držati. Osebno menim, da sem jo našel (a pot je taka, 
da se ne pusti zares najti): zmernost. Ključ je v zmernosti dejanj. Zgodovinar se mora vedno 
truditi za razumevanje širše slike (kaj je svet, kdo smo mi, kaj tu delamo, kaj je naša zgodovina 
itd.), a se hkrati v svojem življenju usmeriti v nek manjši vidik in ga obvladati (npr. raziskovanje 
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Ilirskih provinc v vseh pogledih). S širšim pogledom regulira zgodovinar pot, po kateri hodi 
tako, da ne gleda venomer gor in s tem ne stopi v kak kakec ter da ne gleda venomer v tla in 
tako poskrbi, da ne hodi v krogu. Sproti gleda, da je pot prava ter da vodi tja, kamor želi priti, 
z ožjim pogledom pa služi kot izjemno zanesljiv košček mehanizma znotraj te ogromne družbe. 

Zgodovinar (kot človek) 
Vrnimo se za hip spet v prihodnost, v svet, kjer spomin ne bo težava. Kakšna bi bila torej v 
takem svetu vloga zgodovinarja? Bo takrat poklic zgodovinarja sploh še smiseln? Pravi odgovor 
je: odvisno. Odvisno od tega, kaj zgodovinar sploh je. Če je zgodovinar človek, ki iz spomina 
vleče informacije in podatke iz zgodovine, potem bo poklic zgodovinarja izumrl, saj bodo 
podatki stalno in takoj na voljo vsakemu. Če pa je (bo) zgodovinar človek, ki specifične podatke 
združi in jih na določen način interpretira ter hkrati ohranja svojo strokovnost, potem bo poklic 
zgodovinarja ostal prisoten. Že tako ali tako vlada zmeda (govorim o splošni družbi – laikih, ki 
se sami na zgodovino ne spoznajo profesionalno) glede tega, kaj sploh je vloga zgodovine in v 
čem se interpretacija podatkov zgodovinarja loči od interpretacije podatkov antropologa. V tem 
diskurzu se mi zdi pomemben dejavnik to, da še vedno, tako zgodovinarji kot tudi splošna 
družba, nimamo natančno določene vizije kam gremo kot družba. Temu botruje splošno 
neznanje in nepoznavanje delovanja nas samih, nerazumevanje delovanja stvarstva in (drznem 
si reči) splošne ignorance ter neželje po dosegu odgovorov teh vprašanj. V krogu vseh ljudi, ki 
jih poznam, se nas le manjšina stalno sprašuje, stalno razmišlja, stalno bere. Težko je namreč, 
če se le majhen delček družbe trudi za njeno delovanje in razumevanje. Primer take družbe je 
(drznem si reči – to namreč sklepam iz vsesplošnega vtisa, ki ga dobivam od medijev, 
vsakokratnega stika z ljudmi itd.) družba dandanašnjih Slovencev. Filozofija je smatrana kot 
manjvredna in (predvsem) neuporabna veda. Razmišljanje (temeljito in redno) je smatrano kot 
(preveč) utrudljivo, »težko«, kdaj tudi neuporabno. O vrlinah se sploh več ne pogovarjamo. 

A le kaj drugega kot prav razmišljanje je zgodovinarjeva najbolj temeljna vrlina, 
vrednota, lastnost, drža, pravica? Razmišljati je in ni težko. Težko je, ker zahteva določeno 
raven ponižnosti ob novo pridobljenih znanjih, ki vplivajo na naše dojemanje sebe in sveta. 
Prav tako zahteva žrtev, saj je v zameno za rezultate treba žrtvovati veliko našega časa, ki bi ga 
lahko sicer posvetili še tako cenenemu užitku. Enostavno pa je, ker lahko to počne vsak, ki si 
to želi. Še tak bumbar (med te sem spadal tudi sam, preden sem se spravil na raven, na kateri 
se lahko spoštujem) lahko doseže veliko, če je to le pripravljen doseči, če je le pripravljen 
žrtvovati kaj v zameno za doseg cilja. Ko človek začne biti pozoren na vse priložnosti, ki so mu 
dane in ko lahko razmišlja, se zave, da jih je v bistvu prav veliko: na vsaki vožnji z avtobusom, 
vsak večer namesto gledanja marsikaterih nadaljevank, ob delu enoličnih opravil itd. Samo 
človek, ki mu to ni prioriteta, bo rekel, da nima časa za razmišljanje, premišljevanje. 

Ampak zakaj je ravno razmišljanje tista glavna zgodovinarjeva lastnost? V svojem 
bistvu prav zaradi tega, ker je zgodovina sama eno samo razmišljanje. Zgodovinar mora 
zgodovini (podatkom, virom itd.) postaviti vprašanje. In če je vprašanje slabo, bodo slabi tudi 
odgovori. In če bodo odgovori slabi, bodo potem tudi sklepi, izpeljani iz teh odgovorov, slabi. 
In če bodo ti slabo izpeljani sklepi postali orodje nekritičnih ljudi z močjo in vplivom, lahko 
potem računamo na slabo realnost (pokole, iztrebljanja, taborišča, rasizem, nekritično 
netoleranco, zaničevanje, izobčitve ...). In tja nazaj nočemo nikoli več. 

Zgodovinarji so že vsaj od antike lahko predstavljali močno oporno točko v rokah 
politike ali ideologije. Njihova nadpovprečna izobraženost (ki je do nedavnega pomenila skoraj 
isto kot večvrednost) je pripomogla k legitimaciji njihovih sklepov. Še posebej lucidno se je to 
pokazalo v 19. in 20. stoletju, ko je zgodovinarjev poklic zaživel kot še nikoli prej in postal, kot 
nikoli prej, tudi orodje politike. Sklepi, ki jih iz svojih raziskovanj izpelje zgodovinar, se namreč 
tičejo izjemno veliko tematik – od eksistencialistične do religiozne, filozofske, 
svetovnonazorske. Vse te so seveda direktno povezane s čustvi in psihologijo posameznika ter 
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družbe. Zgodovinar se mora vedno zavedati odgovornosti, ki jo nosi do sebe ter do drugih. Sebi 
in družbi dolguje iskrenost, poštenost ter pogum. Tu sploh ni vprašanja. To je zgodovinarjeva 
dolžnost. Spomnimo se, da je biti zgodovinar le poklic in ni nek privilegiran status, ki ga ima 
človek, ker se ukvarja s stvarmi, s katerimi z lahkoto koga zmanipulira. 

Manipulacije je zmožen prav vsak človek, znanstvenik, intelektualec, ki do svojih 
zaključkov ni kritičen. In biti kritičen (dvomiti) je praviloma (to bi si resnično drznil reči) v 
samem srcu naše družbe – spomnimo se na Jezusove besede na križu: »Elí, Elí, lemá 
sabahtáni?« oz. »Moj Bog, moj Bog, zakaj si me zapustil?« Kritičnost je namreč vrlina 
ponižnega človeka, vrlina človeka, ki razume kompleksnost stvari, človeka, ki ni naiven, ki ne 
nasede pravljičnim besedam, ampak išče globino v njih, vrlina človeka, ki se zaveda teže 
odgovornosti, ki jo s sabo nosi moč, vrlina človeka, ki vzame »križ na svoje rame«. Konec 
koncev je kritičnost izjemna vrlina zgodovinarja. Le kritičnost je sposobna iskati resnico, le 
kritičnost se je sposobna »ponižati« in se ne nositi s tem, kar se sveti. Ker, priznajmo si, resnica 
ni vedno bleščeča. In biti sposoben iskati resnico je izjemen dosežek. Zgodovinar, ki išče 
resnico, je zgodovinar, ki mu jaz zaupam. Za zgodovinarja, ki naj bi »resnico našel«, pa imam 
nekaj vprašanj. 

Zgodovinar se mora nujno zavedati težavnosti svojega poklica, svoje obrti: z gotovostjo 
govoriti o preteklosti je velikokrat predrzno. Že mogoče, da imamo seznam količin pobranih 
davščin iz nekega kraja iz 19. stoletja. Vendar to so le informacije zapisane v knjižici, ki jo 
držiš v rokah. In mi, zgodovinarji, sklepamo sedaj iz teh zapisov na dejanja. Pri teh sklepanjih 
mora zgodovinar vedno ohraniti določeno raven ponižnosti, a ne pohlevnosti – zgodovinar naj 
ne zapade v relativizem (»vse je relativno, nič ni trdno«). Zaveda naj se, da naš poklic temelji 
na sklepanjih. Nekateri sklepi so bolj verjetni, drugi manj, nekateri izjemno malo, drugi pa so 
kar najverjetnejši, spet drugi pa kar skoraj gotovi. Seveda zgodovinar marsikdaj reče: »To je 
zagotovo«, a ko in če to izreče, mora ob pojavu novih dokazih, ki bi govorili nasproti njegovi 
gotovosti, imeti toliko ponižnosti, da premisli o spremembi svojega sklepa. To je prava 
zgodovinarjeva vrlina (in ne samo vrednota). 

Obstaja veliko vidikov ljudi v času. Politična zgodovina ljudi v času. Vojna zgodovina 
ljudi v času. Zgodovina seksualnosti ljudi v času. Socialna urejenost ljudi v času. Zgodovina 
znanstvenih prepričanj ljudi v času. Zgodovina religioznih prepričanj ljudi v času. Vsak vidik 
zahteva svojo metodo preučevanja, svoja vprašanja, ki se zastavljajo virom preteklosti, svoje 
področje raziskovanja. Sicer je včasih (v antiki, srednjemu veku ...) za zgodovino veljala vsaj 
politična zgodovina ali še kaj malega zraven. Z razvojem tehnike preučevanj in spremembo 
mentalitet ter prepričanj ljudi se je spremenil tudi odnos do zgodovine – vse se je začelo 
intenzivneje dogajati in preučevati od poznega srednjega veka dalje (od renesanse, vzpona 
kapitalizma, vzpona pravne države, do industrializacije ter seveda vzpona nacionalističnih 
gibanj 19. stoletja). Zavedati se je treba, da noben zgodovinar ne more obvladati vsega, ne more 
poznati vseh podatkov, ne brez pomoči drugih ljudi, ki prihajajo z drugih področij zgodovine 
ali kakšne druge znanosti. Interdisciplinarnost, bratje in sestre v (zgodovinskem) duhu, je 
pomembna metoda, ki jo uporablja vsak zgodovinar, ki nekaj velja. Preučevati zgodovino samo 
zase je premalo. Zgodovinar mora brati tudi knjige z drugih področij, saj mu bodo (gotovo) 
pomagale pri razumevanju svojega področja. 

Vsak je lahko zgodovinar po duši, če ima rad zgodovino kot tako in rad bere 
zgodovinske knjige ali se zanima za zgodovino. A ta hobi je treba ločiti od poklica. Zgodovinar 
je obrtnik. Zgodovinar je poklic kot vsak drug. Službujemo v službi družbe – kar delamo, 
MORA biti v korist družbe. A kakšen obrtnik mora biti zgodovinar? Kot vsak dober obrtnik se 
mora tudi zgodovinar poleg splošnega razumevanja svojega področja (splošne zgodovine) 
usmeriti v nek specifičen vidik zgodovine. Naj ponazorim s primerom. Čevelj z odlomljeno 
peto mi bo bolje popravil čevljar, ki se specifično ukvarja s popravljanjem uničenih pet na 
čevljih kot čevljar, ki počne vse, a za ceno malo nižje kvalitete. Prav tako je z nami zgodovinarji. 
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Če hočem razumeti specifičen vidik pomena tridentinskega koncila, moram iti k zgodovinarju, 
ki se specifično ukvarja s preučevanjem tridentinskega koncila, ali pa k zgodovinarju, ki se 
ukvarja z zgodovino Katoliške cerkve. Taka je in bi tudi morala biti vloga zgodovinarja danes: 
potrebno je, da se hkrati specializira za tisto področje, ki mu je všečno, za tisto področje, za 
katero se čuti še posebej dovzeten za razumevanje in naposled še za tisto področje, ki ga 
raziskovanega potrebuje širša družba. Prevetriti mora torej svojo odločitev s treh področij: z 
vidika tega, kar mu je všeč, z vidika tega, za kar je sposoben in z vidika širše družbene 
uporabnosti. Konec koncev je poanta vseh poklicev (med njimi tudi zgodovinarjevega) to, da 
so uporabni. Tako meni kot tebi, kot tudi širši družbi. Z razlogom preziramo ljudi, ki črpajo 
dobrote družbe brez, da bi k njej pripomogli kaj tudi sami (seveda ob pogoju, da imajo možnost 
kaj doprinesti k družbi). 

Zgodovinar mora s seboj vedno nositi neka čisto posebno zgodovinarska (nekaterim kar 
malo »piflarska«) očala. To so očala »vživetvenosti«, ki dajo zgodovinarju moč kar se da jasno 
videti zgodovinsko pokrajino. Vživetvenost je sposobnost zgodovinarja kot človeka znati se 
vživeti v razmišljanje oz. doživljanje neke osebe iz preteklosti. To ni samo empatija, temveč 
tudi simpatija ter poleg tega še neke vrste življenje. Le človek, ki je izkusil vojno, ve, kako se 
počuti vojak. Pa še takrat se občutja ljudi tako razlikujejo, da je težko reči, da je možno razumeti 
počutje prav vsakega vojaka. Zgodovinar mora namreč posedovati oz. se priučiti sposobnosti 
izjemne vživetvenosti. Le tako bo izpolnjeval pogoje za solidno in kvalitetno opravljeno delo 
(po-klic). 

Na tem mestu bi rad podrl nek mit. Mit, ki pravi, da je čisto vse, kar je zgodovinskega, 
nekaj krasnega, eksotičnega, vrednega obdržanja, mitičnega ali dobrega – ta mit je treba tako 
rekoč »vreči v koš«. Nietzsche je (davnega leta 1888) napovedal 200 let procesa, v katerem bo 
človeštvo prevrednotilo vse vrednote. Sicer sam ne dam veliko na prerokbe, a bi bil vesel, če bi 
se Nietzschejeva izkazala za pravilno ali vsaj samoizpolnjujočo. Prevrednotiti moramo torej 
naše vrednote. In to na vseh področjih. To pomeni tudi v zgodovini. Treba je znati ločevati med 
tem, kaj je koristno in kaj neuporabno, kaj je smiselno razstaviti in kaj vreči v koš, o čem pisati 
in o čem ne, kaj je predmet zgodovine in kaj ni. Vsaki stvari je treba posebej pripisati njeno 
točno vrednost, ki jo ima. Sem proti temu, da se stvari uničujejo ali kurijo (rezultate tega smo 
videli ob razpadih velikih bednih sistemov, ki so uničevali dokumente ter s tem Spomin sam). 
A stvari niti ne rabimo uničevati, da bi jim pripisali vrednost, ki jim pripada. Neko kolo izpred 
petdesetih let kot kolo pač ni nekaj vrednega – boljšega dobiš v 15 minutah. Če damo kolo 
strokovnjaku v pregled in se izkaže, da nima nobene vrednosti kot take, ne kot znamka ne kot 
kaj drugega, se lahko vprašamo ali komu predstavlja kako osebno vrednost oz. je kdo nanj 
posebej navezan. Če se izkaže, da ne, ga lahko potem (tako menim in v to resnično verjamem) 
brez slabe vesti razstavimo, prodamo po delih, stopimo kovine, prekujemo, recikliramo ali 
preprosto vržemo na odpad. Vsakršno bolestno navezovanje na stvari pripelje do kopičenja 
stvari – in to v najboljšem primeru. V najslabšem primeru (in to se dandanes pojavlja v velikem 
številu) pa ljudje, ki stvari kopičijo, ne premorejo sposobnosti presoditi kaj je dobro, kaj je 
slabo, kaj je uporabno, kaj ni uporabno, kaj je vredno, kaj ni vredno. In tako živijo v mislih, da 
morajo stvari obdržati zavoljo stvari same. Zgodovinar se mora vedno truditi poiskati pomen, 
ki ga je predmet imel v preteklosti. Ni namen zgodovinarja, da zaprašeno kolo pogleda in reče, 
da to ni uporabno, ergo nikoli ni bilo uporabno in gre zato v smeti. Ne. Naloga zgodovinarja je 
oceniti vrednost predmeta v vsaki točki njegove eksistence. Šele ko oceni oz. vidi, da predmet 
nikoli ni imel vrednosti kot take (kot recimo 30 let staro uničeno kolo, ki je bilo po možnosti 
manufakturno izdelano), pa lahko začne razmišljati o krožnem gospodarstvu – ponovni uporabi 
tega kolesa.  

Poglejte, Ostržek ni iz kitovega želodca potegnil ničesar drugega kot le očeta. Ta zgodba 
hoče simbolično povedati, da lahko lesena lutka (otrok) postane fantek iz mesa (odrasel človek) 
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le tako, da iz temin pošasti (kaosa vsega, kaosa vseh misli, ki so si različne med sabo, kaosa 
vseh stvari, ki jih imamo in jih ne znamo smiselno razvrstiti) povleče očeta, ki je simbol za 
tradicijo ter s tem simbol za red, trdnost, urejenost, smiselnost. Ostržek mora, če hoče odrasti, 
narediti iz kaosa red – prevrednotiti mora svoje vrednote, te iste vrednote mora smiselno urediti 
tako, da bo postal dober fantek v najboljšem pomenu besede »dober«. To pa naredi tako, da 
izhaja iz očeta, svoje tradicije, tega, kar mu je bilo dano, tega, kar so ga (na)učili. Konec koncev 
je delati red iz kaosa oz. nasploh delati red služba vsakega človeka na vsakem njegovem koraku. 
Postati kot otrok pa ni enako kot ostati otrok. Zgodovinar mora vedno odrasti najprej ter šele 
nato iz svojih globin povleči otroka – simbol za tradicijo. Ni pa zdravo, da zgodovinar ne 
odraste, temveč dobesedno ostane otrok. Dobro upam, da nam je vsem kristalno jasno, zakaj to 
ni. 

Veliko poudarjam delo zgodovinarja. To pa zato, ker menim, da je vsaka služba na njeni 
najbolj temeljni ravni enako vredna kot vsaka druga. Službe predstavljajo porazdelitev dela v 
družbi. Vsak se ukvarja z nečim drugim. Če nekdo čisti, je enako spoštovanja vredno, kot če 
nekdo opravlja vlogo ministra ali predsednika države. Seveda, več spoštovanja gre predsedniku 
kot osebi, ki je praviloma bolje izobražena od večine in predstavlja simbol države. A vse službe 
so na specifični ravni enakopravne: na ravni svoje dolžnosti do družbe. Čisto vsak poklic 
(predsednik vlade, čistilec, vzgojiteljica, ministrica, kmet ...) dolguje družbi svoj delež. Vsak 
poklic dolguje družbi svojo kvaliteto. Če opravljam delo kuharja, je moja dolžnost skuhati 
adekvaten obrok, če opravljam delo vzgojitelja, je moja dolžnost vzgojiti otroke v krepostnem 
duhu. Pri opravljanju svojega dela mora vsak (in to še posebej zgodovinar) ločiti osebno 
(čustveno) življenje od delovnega (javnega) življenja. Čustva nimajo pri opravljanju dela kaj 
iskati. To je včasih še posebej težko za zgodovinarje, saj se sklepi iz njihovih raziskovanj 
dostikrat krešejo z njihovimi osebnimi prepričanji, in ne zgodi se malokrat, da zaradi tega sklepe 
svojih raziskovanj predrugačijo tako, da ustrezajo njihovim osebnim prepričanjem. Delo je 
delo, osebno življenje pa je osebno življenje. Zgodovinar naj na delo prihaja urejen, pripravljen, 
sposoben ter uraden. Biti zgodovinar je v veliki meri poklic, v katerem je glavna poanta ta, da 
se delo opravi objektivno in kvalitetno, nepristransko in interdisciplinarno. Delo zgodovinarja 
zahteva odraslega posameznika s stabilnim čustvenim življenjem. Delo zgodovinarja ni za 
vsakogar. Za delo zgodovinarja moraš biti poklican. Navsezadnje je poklicanost velik del po-
klica. 

Poklicanost (kot duh) 
Poklicanost? Mar ni to tisto, o čemer govorijo duhovniki? Do sedaj vam je verjetno že jasno, 
da sem članek zasnoval kot trodelnost ene teme, vendar v teh treh delih – zgodovina kot ideja 
(Bog), zgodovinar kot človek (Jezus) in poklicanost kot duh (Sveti Duh) – nikakor nočem 
oznanjati ali širiti verskega nauka. Rad pa bi bralcu približal vsaj malo globlji pomen te t. i. 
»Svete Trojice«. Sicer je nauk o Sveti Trojici skrivnost in predpostavlja nespoznatnost trojice, 
a vedno se mi je zdelo, da ta nauk do neke ravni lahko spoznam. Tri (3) kot število je že od 
nekdaj imelo simbolično vrednost (trojnost je še dediščina Indoevropejcev). Tri ni enako dve 
(3 ≠ 2). Trojnost predpostavlja vmesni prostor. Trojnost ni ekstremistična. Vedno je prostor za 
nekaj vmes. Pretirana dualnost (dobro – zlo) je že od nekdaj vodila k zelo omejenemu pogledu 
na svet. Trojnost pa je vedno (oz. bi morala vedno) poudarjala vmesnost, sivo polje – polje med 
dobrim in zlim. Velikokrat najdem kakšne dobre alegorije ali pa primerjave s trojnostjo – med 
drugimi tudi konstelacija tega članka. Oče (Bog) upodablja idejo samo – še bolje rečeno Besedo 
samo (Logos). Beseda predstavlja zmožnost govorjenja, mišljenja – podlago vsega. Taka je tudi 
zgodovina – z besedami ohranja spomin in razumevanje preteklosti (red v družbi). Sin (Jezus – 
človek) upodablja človeka v specifičnem času v specifičnem prostoru. Predstavlja 
vsakokratnega človeka, ki se spopada z vsakokratnimi težavami. V ta sklop je zajeta tudi 
družba, člen katere je človek. V ta sklop je kot specifični človek vpet tudi zgodovinar. Duh 
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(Sveti Duh) pa je, menim, simbol za vzdušje, atmosfero, »duha« dobesedno. Seveda tu ne 
mislim na neko magično meglo, ki se spusti nadte in povzroči zanositev. Ideja o Duhu kot o 
»prisotnosti« (boga ...) je izjemno kompleksna ideja in ima že samo brez religioznih konotacij 
svojo globino. Poskusimo na duha pogledati bolj odprto. Umre nam babica. Že nekaj časa je 
imela demenco in ni bila več to, kar je bila nekoč. A kmalu po smrti ugotovimo, da bo njen 
»duh«, kar so v resnici spomini nanjo (tako rečemo, ker v naših mislih vedno nastopa kot oseba, 
ki je tu več ni – temu rečemo duh), po njeni smrti »še živel«. Naša babica bo še vedno »z nami« 
– to pomeni, da bomo še vedno razglabljali o njenih naukih, zgodbah, prigodah, izkušnjah z 
njo, to pa bomo posredovali na naše otroke. Naši otroci se je ne bodo spomnili, a to za »duha« 
ni nobena ovira. Naša babica bo »še vedno živela« v naukih, ki jih bomo prenesli na naše otroke. 
Kdo od nas pa se spomni našega prapraprapradedka? Pa so njegove besede, njegovi nauki še 
vedno živi v nas. Preko ljudi, ki jih je vzgajal in ki so vzgajali ljudi, ki sedaj vzgajajo nas, 
živimo po načelih, ki jih je morda imel tudi on. Pa tudi on verjetno ni vedel od kje jih je sam 
dobil. In v tem vidim pomen »duha« – nanj gledam kot na prisotnost (nečesa), vodilo (k 
nečemu), previdnost (ki nas vodi) ter atmosfero (v kateri delujemo). 

V mislih nimam dobesedne poklicanosti, v kateri bi te nekdo (človek, bog, Bog ...) 
dejansko, fizično poklical. V mislih imam poklicanost kot »klic«, ki ga začutiš v sebi. Primer: 
že od nekdaj sem sanjal, kaj bom počel v prihodnosti. Na začetku sem hotel biti vojak. Spoštoval 
sem (in še vedno spoštujem) pogum, požrtvovalnost, sposobnost in disciplino tega poklica. A 
sem ugotovil, da to ni zame. Preveč imam rad svoje ljudi, svoj kraj, svoje življenje. Nato sem 
resnično verjel, da bi bil rad duhovnik. Rad pomagam ljudem. Sem eden izmed tistih, ki dajejo 
in ki radi dajejo. Vedno tudi rad sprejmem, a še raje dajem. Poleg tega sem že takrat izjemno 
veliko bral, zato je bilo edino logično, da bom verjetno res dober župnik, če se bom to odločil 
postati. Rad sem govoril, rad sem razmišljal – v poklicu duhovnika sem videl svoj klic! Potem 
pa se je zgodilo življenje in vero sem začel jemati veliko bolj resno kot prej, s tem pa je izginila 
želja po duhovniškem poklicu. V tem obdobju sem veliko razmišljal. Kaj so moje prednosti, 
kaj moje slabosti, za kaj sem dober, za kaj slab (prevetril sem tri kriterije o katerih sem govoril 
v razdelku Zgodovinar). Nato sem naenkrat začutil klic (ta klic je bil bolj postopne narave – 
začel sem ga »čutiti« vse bolj in bolj, dokler se ni misel o tem, kaj bi rad počel v življenju, 
skristalizirala). O tem klicu govorim kot o spoznanju. Slišal nisem nikakršnega klica, sem pa 
spoznal, da sem dober v branju in razmišljanju ter sem uspešen v šoli; za te kriterije pa je bila 
krasna izbira poklica zgodovinarja (poleg zgodovine sem se odločil tudi za filozofijo). Ni 
vsakemu všeč razmišljanje ali branje. To razumem in nikakor ne obsojam tistih, ki tega ne 
počnejo radi. Le ugotovil sem, da sem v tem dober in to rad počnem. Če bi družba zahtevala od 
mene, da počnem kaj drugega, bi se prilagodil. Dokler pa lahko počnem to, v čemer sem dober, 
in hkrati s tem delom služim družbi, pa bom počel to. To zdaj počnem in svoj poklic (po-klic) 
imam rad. 

Za svoj poklic moraš biti poklican (ni naključje, da beseda »poklic« vsebuje besedo 
»klic«). Na žalost je veliko zgodovinarjev, ki za svoj poklic preprosto niso poklicani. Nekaterim 
se jasno vidi, da bi raje počeli kaj drugega, drugi svoje frustracije nad neizbranim poklicem 
mečejo vse naokoli. Služba je služba. Biti zgodovinar je težko DELO. Naj vsak, ki bere ta 
članek, dobro premisli, ali sodi v ta poklic ali ne. Če spozna, da ne, ni s tem prav nič narobe – 
vedno je čas za spremembo (vedno je prostor za nas, »vmesne«). Če pa ugotovimo, da je poklic 
zgodovinarja resnično naša poklicanost, je vse, kar lahko še rečem: »veselo na delo«. Dolžnost 
kliče. 

Človek ne more in ne sme čakati na »klic«. Klic ni nekaj, kar se ti zgodi samo od sebe, 
do klica se moraš priboriti. »Biti poklican« pomeni spoznati svoje mesto v stvarstvu. In kaj je 
boljšega kot poznati svoje mesto v stvarstvu? Mar ni to: sreča na zemlji? 
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Zaključek 
Interpretirati zgodovino, jo približati nezgodovinarjem ter jo poleg tega tudi pisati – zakaj ne? 
Biti odgovoren pri svojem delu, miren v odzivu, natančen v argumentaciji, prodoren v misli. 
Biti kritičen do svojega dela in dela bližnjega, biti odprte mentalitete, biti strog do pretirane 
popustljivosti. Biti vztrajen v svojem iskanju, odločen v sporočanju svojih sklepov. 
Predstavljati steber odnosa družbe do naše preteklosti. Skrbeti za našo tradicijo. Ne trpeti 
agresije in nestrpnosti. Skrbeti za mir in resnico. Tu. Zdaj. Vedno. Za vse to in še več je tu 
zgodovinar. Za to je zgodovinar poklican. 
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