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David Vidmar Čeru 

Lingvistična razlaga Herodotovih zlatokopnih mravelj 

Povzetek 
V pričujočem sestavku je narejena analiza in interpretacija ene izmed najbolje poznanih in 
velikokrat tudi najpogosteje narobe razumljenih motivov iz Herodotovega monumentalnega 
dela Zgodbe. Izmed mnogih fantastičnih, mitoloških in pravljičnih elementov so ravno njegove 
velikanske zlatokopne mravlje eden izmed tistih elementov, ki bralca s svojo nemogočnostjo 
obstoja zmedejo do tolikšne mere, da postane vprašljivo, ali držé v rokah resno zgodovinsko 
delo, osnovo za razvoj zgodovinopisja na sploh, ali pa antično zbirko fiktivnih prigod. Tukaj 
bo narejena možna interpretacija teksta ter postavljena v obširnejši kontekst Herodotovega 
pisanja.  

Abstract 
The following article is an attempt at an analysis and interpretation of one of Herodotus' most 
famous and often misunderstood tall-tales from his monumental Histories. Even though his 
work is filled with tales of the fantastic, mythological and fairy-tale like, his gold digging ants 
are one motif that sticks out and dumbfounds the reader to such an extent, that the latter has to 
wonder, whether he or she is reading a serious work of historic significance or an ancient mash-
up of fictitious tall-tales. Here a possible interpretation of this fable will be presented and placed 
in the broader context of Herodotus’ literary opus and writing style.  
 
Ključne besede: Herodot, komparativna lingvistika, mitologija, zlatokopne mravlje, antična 
književnost, antično zgodovinopisje 

*** 
Uvod 

Herodotove Zgodbe so še dandanes v nekaterih krogih videne in opisane ter razumljene kot 
proto-zgodovinski poskus zgodovinopisja, ki se od »objektivne« zgodovinske paradigme 
kasnejših pisateljev razlikuje v mnogih aspektih. Posebno mesto pri tem napadu na »očeta 
zgodovine« pa imajo številni prikazi fiktivnega in fantastičnega. Instance prikazovanja krajših 
ekskurzov takšne narave so tako številčne, da so nekateri avtorji izdali celotne knjige, kjer so 
bile te pasaže le naštete.1  

Seveda je v enem sestavku nemogoče analizirati ter ovrednotiti vrednost vseh v 
Herodotovih delih naštetih pravljičnih ekskurzov, takšno početje navsezadnje niti nima smisla. 
Nekatere med njimi so navsezadnje le fiktivni prikazi, namenjeni olajšanju branja dela, mnoge 
pa so vendarle odraz tega, da je Herodot v mnogih aspektih podcenjeval pomen skepse in dvoma 
ter iz tega izhajajoče želje po lastni potrditvi slišanega. Spet drugje pa imajo nekatere pravljične 
prigode, kakor bomo videli v nadaljevanju, logično podlago, s katero jih lahko potrdimo, spet 
drugje pa je videti, da je krivda za nedoslednost tuja in ne Herodotova. Tako se bom v tem 
sestavku osredotočil na Herodotove »mravlje«, ki so poleg opisa reševanja Ariona,2 zgodbe o 
afriškem (oziroma egipčanskem) Feniksu, njegovega netočnega opisa nilskega konja3 in 
njegove »rogovite« kače, ki so jih sedaj našli v Egiptu in so nam poznane pod imenom Cerastes 

                                                 
1 Glej: Keller, Werner. Da aber staunte Herodot: merkwürdige und gruselige, wunderbare und komische Stories 
des Vaters der Geschichte, präsentiert und kommentiert. München; Zürich: Droemer Knaur, 1975. 
2 O odnosih med ljudmi in delfini je že bilo veliko napisanega, tako internetni članki kot tudi nekatere razprave pa 
omenjajo, da so delfini samo v zadnjih nekaj letih rešili več ljudi, ki so se utapljali. To daje Herodotovi pripovedi 
o Arianu vrednost ter kredibilnost. Za sam potek zgodbe glej: Herodot, 1.24. 
3 Kateri je bil po vsej verjetnosti kopiran od starejših Hekatajevih spisov. 
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cerastes oziroma Saharski rogoviti gad, verjetno najbolj znana pravljična podoba iz njegovega 
opusa.  

V Herodotovih Zgodbah se v skoraj vsakem poglavju pojavi ali direktni opis 
fantastičnega, ali pa se napisano nekako navezuje na nekaj, česar izvor leži v pravljičnem 
oziroma fantazijskem. Tako je na prvi pogled nenavadno, zakaj bi obstajala potreba, da bi se 
izpostavile ravno Herodotove zlatokopne mravlje. To je zaradi tega, ker je ravno ta zgodba že 
dolgo časa ena izmed najbolj popularnih in največkrat omenjenih zgodb, s katero posamezniki 
dokazujejo, da je Herodotov tekst potrebno razumeti kot roman, ne pa kot resno zgodovinopisno 
delo. Razumljivo je, da je bilo Herodotu opravičeno, da je omenjal mnoge mitološke kreature 
in dogodke v svojem delu, saj je, kot vsi ljudje, tudi on produkt časa in navad, v katere je bil 
rojen. Podobno bi lahko rekli za njegovo navezanost na religijo, opisi delfinov, ki rešujejo ljudi 
ter kača z rogovi pa so samo ostalina časa, nekakšne »vaške čenče«, lokalne legende, ki samega 
poteka zgodbe ne spremenijo in ki po pravici rečeno do neke mere (v drugačni obliki) obstajajo 
še danes in bi lahko bile videne kot odraz neresnosti pisca. A ravno Herodotove mravlje 
prebijajo steno tega, kar lahko razumemo kot neškodljiv ljudski »tričtrač« in mejijo na več kot 
očitno laž oziroma izmišljotino. Kako je možno, da je lahko mož, tako vešč sveta in njegovih 
lepot ter nenavadnosti, zapisal, da obstajajo košate mravlje velike kakor manjši psi, katere 
kopljejo zlato in so osnova za gospodarstvo celotnega ljudstva, medtem ko je na več mestih 
izpostavil, da je pri pisanju zgodovine potrebna natančnost in nepristranskost ter zanesenost?4  

Že tukaj je potrebno omeniti, da slika Herodota stvarno ni tako črno-bela. Navsezadnje 
je treba upoštevati tudi, da služijo fabule kot pomemben vir za razumevanje kulture ter 
predvsem odnosov med različnimi skupinami v petem stoletju pr. Kr. So prikaz tega, kaj so si 
ljudje mislili drug o drugem, kako so videli svoje soseske narode, ki so bili prijateljsko ali 
sovražno drug do drugega nastrojeni. Obenem so te fabule pomemben odraz posredne 
povezanosti antičnega sveta. Kakor bomo v nadaljevanju videli, je tudi fabula o zlatokopnih 
mravljah bila prevzeta od veliko starejše oralne tradicije in ni le ena izmed Herodotovih 
izmišljotin. A vprašajmo se, kakšno vrednost ima sedaj to? Analiza vseh teh fabul in pripovedi 
bi nam podala izredno zanimivo in barvito sliko grške družbe 5. stoletja pr. Kr., a kaj pa le-te 
povedo o Herodotu kot zgodovinarju? Vpeljava takšnih fabul niti približno ne izniči 
Herodotove vrednosti, saj večina le-teh bazira na klasičnih človeških motivih ter pred-
znanstveni razlagi sveta, omeniti pa je potrebno, da je pri večini pasaž Herodot – na njemu 
značilno nekoliko zvit način – zavaroval svojo objektivnost ter resnost s tem, da je navedel 
(ustni) vir.  Navsezadnje je potrebno še omeniti, da je (do neke mere) vsa historiografija vse od 
predznanstvene do moderne na nek način pripovedništvo in prikaz realnosti, kakršno si avtor 
sam predstavlja. Za Herodota so te zgodbice v Zgodbah imele izredno pomembno vlogo – 
Zgodbe so tako postale prijetno in, kar je bilo takrat navsezadnje najpomembnejše, popularno 
ter večkrat brano čtivo, obenem so pa prikazale intrinzično lepoto našega sveta in so bile medij, 
s pomočjo katerega je Herodot izrazil svoj pogled na filozofijo duha, stvarnosti, človeškega 
okolja in interakcij ter človeške eksistence na posreden način. 

Herodotove zlatokopne mravlje v Zgodbah ter pri drugih avtorjih 
Herodotove mravlje se le na kratko pojavijo v Herodotovemu monumentalnemu delu Zgodbe, 
in sicer v tretji knjigi (3.102–105), ko avtor opisuje kulture, gospodarjenje in življenje na 
daljnem vzhodu takrat znanega sveta – v Indiji. Na mestu je, da si, preden naredimo analizo in 
obrazložitev napisanega, najprej iz prve roke pogledamo, kaj so Herodot in kasnejši antični 
avtorji sami zapisali o teh nenavadnih kreaturah. Preden se podamo v sam pogled, pa je treba 
obrazložiti še nekaj. Med prebiranjem posamičnih segmentov postane kmalu jasno, da, čeravno 
se pojavljajo variacije, se teksti pri večini avtorjev vsebinsko ne spreminjajo, sam vrstni red, 
kako so najprej opisane mravlje na sploh, posebnost Himalajskih mravelj, njihovo telo, njihov 
                                                 
4 Glej npr. pasažo Herodot, 4.191. 
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življenjski habitat ter interakcija z ljudmi kaže na to, da so bolj kot ne vsi antični ter srednjeveški 
avtorji svoj opis izluščili iz enega poglavitnega vira – Herodota, ki jih je spremenil iz obskurne 
vzhodne kuriozitete v popularen motiv v literaturi. Zlatokopne mravlje so zaradi svojih 
karakteristik (navidezna urejenost njihove skupnosti, delavnost, marljivost, itd.), katere je 
možno precej z lahkoto prenesti na človeško družbo, logično postale popularen motiv tako v 
antičnem kot srednjeveškem svetu. Pojavljajo se predvsem v Physiologus-ih, v antičnih in 
srednjeveških bestiarijih, se pravi v tekstih, ki bazirajo ali iz del z načrtno naravoslovno vsebino 
ali iz izsekov raznih del, kjer je pač govora o naravi, živalih in temu podobnemu. Kakor že 
omenjeno, pa se sami opisi mravelj v antičnih virih ne prekrivajo povsem. Ponekod živé mravlje 
na pobočjih Himalaje, drugi opisi dajejo kot njihov dom puščavski predel Indije oziroma 
današnjega Pakistana5 (oziroma vzhod takratnega Perzijskega cesarstva), spet tretji pa kot 
prostor njihovega domovanja podajajo Etiopijo. Spet drugačni so opisi njihove velikosti, ki 
variira od lisice do egipčanskega volka, drugačni so pa tudi opisi njihove interakcije z vsiljivci.6 
Čeravno obstajajo mnoge diskrepance med posamičnimi opisi – človek bi lahko trdil, da je edini 
povezovalni faktor vseh teh zgodb omemba zlata – pa pričujoči opisi po vrstnem redu opisanega 
in samih besedah, uporabljenih pri opisovanju, indirektno dokazujejo, da vsi izhajajo iz enega 
samega vira – Herodota.7  

Herodotove Zgodbe so bile v antiki izjemno popularno čtivo in so zaradi tega prišle v 
roke mnogim učenim ljudem, mnogi izmed njih pa so, ker so vendarle Herodota smatrali kot 
nekakšno avtoriteto, njegovo besedo vzeli za vsebinsko pravilno in povsem skladno z razumom. 
Zgodba je bila izredno popularna v Atenah ter celo v Rimu, po virih sodeč naj bi o tej fabuli 
vedel celo sam Aleksander Veliki med svojim napredovanjem proti Indiji.8 Razlog, zakaj je 
potrebno Herodota smatrati kot tistega, ki je ustvaril ta mit, je (poleg prevalentnosti in 
popularnosti Zgodb v antiki) predvsem vezan na komparativno lingvistiko povezano s 
prehodom iz staroindijščine preko staroperzijščine v starogrščino, za kar je Herodot sam 
najboljši kandidat, in bo obrazložen v naslednjem podpoglavju. Poglejmo si sedaj posamične 
izseke, kjer se pojavljajo zlatokopne mravlje, začenši s Herodotom: 

 
Drugi Indijci, ki prebivajo više proti 
severu, v soseščini mesta Kaspatira 
in pokrajina Paktijcev, imajo 
približno enak način življenja kakor 
Baktri. To vam je najbojevitejše 
pleme v Indiji, in tisto, ki ga 
pošiljajo po zlato: zakaj pri njih se 
začenja peščena pustina. V ti 
peščeni pustini živijo mravlje, po 
velikosti manjše kakor psi, a večje 
mimo lisic. Tudi perzijski kralj jih 
ima nekaj, ki so jih ujeli v teh krajih. 
Mravlje si delajo bivališča pod 
zemljo, zato mečejo iz rovov pesek 
na površje, prav kakor mravlje pri 
nas na Grškem; a tudi po vnanjosti 
so jim močno podobe. Pesek pa, ki 

 ἄλλοι δὲ τῶν Ἰνδῶν Κασπατύρῳ τε 
πόλι καὶ τῇ Πακτυϊκῇ χώρῃ εἰσὶ 
πρόσουροι, πρὸς ἄρκτου τε καὶ βορέω 
ἀνέμου κατοικημένοι τῶν ἄλλων 
Ἰνδῶν, οἳ Βακτρίοισι παραπλησίην 
ἔχουσι δίαιταν. οὗτοι καὶ 
μαχιμώτατοι εἰσὶ Ἰνδῶν καὶ οἱ ἐπὶ τὸν 
χρυσὸν στελλόμενοι εἰσὶ οὗτοι· κατὰ 
γὰρ τοῦτο ἐστὶ ἐρημίη διὰ τὴν 
ψάμμον.  ἐν δὴ ὦν τῇ ἐρημίῃ ταύτῃ 
καὶ τῇ ψάμμῳ γίνονται μύρμηκες 
μεγάθεα ἔχοντες κυνῶν μὲν 
ἐλάσσονα ἀλωπέκων δὲ μέζονα· εἰσὶ 
γὰρ αὐτῶν καὶ παρὰ βασιλέι τῷ 
Περσέων ἐνθεῦτεν θηρευθέντες. 
οὗτοι ὦν οἱ μύρμηκες ποιεύμενοι 
οἴκησιν ὑπὸ γῆν ἀναφορέουσι τὴν 

                                                 
5 Glej npr. opise, kjer se pojavlja beseda Deosai. 
6 Primerjaj recimo opisa pri Herodotu in Pliniju Starejšemu. 
7 Lastna, iz Zgodb izhajajoča interpretacija.  
8 »The gold digging "ants".« 
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ga izmetavajo, je zlatonosen.9 Po te 
pesek hodijo Indijci v puščavo. Vsak 
ima po tri kamele, povezane v 
trojko, na vsako stran po enega 
žrebca kot povodnika, v sredi pa 
velblodico, na kateri sedi, najraje 
takšno, ki mora pustiti doma mlado 
žrebe. Indijske kamele niso za tek 
nič slabše nego konji, vrh tega pa 
morejo nositi veliko težja 
bremena.10 
 
 
 
 
 
/…/11 
 
S takimi in tako povezanimi 
velblodi se torej odpravijo Indijci po 
zlato. Pri tem si uravnajo pot tako, 
da so na grabežu ravno v času, ko je 
dan najbolj vroč. Zakaj mravlje se 
pred pripeko skrijejo pod zemljo. 
Najbolj pa pripeka sonce v tistih 
krajih ob jutranjih urah, ne opoldne 
kakor drugod, to se pravi, med 
sončnim vzhodom in časom, ko se 
začenja prazniti trg. V teh urah pa 
pritiska žarina veliko huje kakor v 
Heladi opoldne, tako da se ljudje že 
navsezgodaj dobesedno kopljejo v 
znoju. Opoldne je v Indiji približno 
tako vroče kakor po drugih deželah, 
popoldne pa ima sonce takšno moč 
kakor drugod zjutraj. Bolj pa ko gre 
proti večeru, bolj se ozračje ohlaja, 
tako da je ob sončnem zahodu že 
prav občuten mraz.12  
 
 
Ko pridejo Indijci na določeni kraj, 
napolnijo vreče, ki jih imajo pri sebi, 
s peskom, nato pa jo kar moč naglo 

ψάμμον κατά περ οἱ ἐν τοῖσι Ἕλλησι 
μύρμηκες κατὰ τὸν αὐτὸν τρόπον, 
εἰσὶ δὲ καὶ αὐτοὶ τὸ εἶδος ὁμοιότατοι· 
ἡ δὲ ψάμμος ἡ ἀναφερομένη ἐστὶ 
χρυσῖτις.  ἐπὶ δὴ ταύτην τὴν ψάμμον 
στέλλονται ἐς τὴν ἔρημον οἱ Ἰνδοί, 
ζευξάμενος ἕκαστος καμήλους τρεῖς, 
σειρηφόρον μὲν ἑκατέρωθεν ἔρσενα 
παρέλκειν, θήλεαν δὲ ἐς μέσον· ἐπὶ 
ταύτην δὴ αὐτὸς ἀναβαίνει, 
ἐπιτηδεύσας ὅκως ἀπὸ τέκνων ὡς 
νεωτάτων ἀποσπάσας ζεύξει. αἱ γάρ 
σφι κάμηλοι ἵππων οὐκ ἥσσονες ἐς 
ταχυτῆτα εἰσί, χωρὶς δὲ ἄχθεα 
δυνατώτεραι πολλὸν φέρειν. 
 
/…/ 
 

οἱ δὲ δὴ Ἰνδοὶ τρόπῳ τοιούτῳ καὶ 
ζεύξι τοιαύτῃ χρεώμενοι ἐλαύνουσι 
ἐπὶ τὸν χρυσὸν λελογισμένως ὅκως 
καυμάτων τῶν θερμοτάτων ἐόντων 
ἔσονται ἐν τῇ ἁρπαγῇ· ὑπὸ γὰρ τοῦ 
καύματος οἱ μύρμηκες ἀφανέες 
γίνονται ὑπὸ γῆν.  θερμότατος δὲ ἐστὶ 
ὁ ἥλιος τούτοισι τοῖσι ἀνθρώποισι τὸ 
ἑωθινόν, οὐ κατά περ τοῖσι ἄλλοισι 
μεσαμβρίης, ἀλλ᾽ ὑπερτείλας μέχρι 
οὗ ἀγορῆς διαλύσιος. τοῦτον δὲ τὸν 
χρόνον καίει πολλῷ μᾶλλον ἢ τῇ 
μεσαμβρίῃ τὴν Ἑλλάδα, οὕτω ὥστ᾽ ἐν 
ὕδατι λόγος αὐτούς ἐστι βρέχεσθαι 
τηνικαῦτα.  μεσοῦσα δὲ ἡ ἡμέρη 
σχεδὸν παραπλησίως καίει τούς τε 
ἄλλους ἀνθρώπους καὶ τοὺς Ἰνδούς. 
ἀποκλινομένης δὲ τῆς μεσαμβρίης 
γίνεταί σφι ὁ ἥλιος κατά περ τοῖσι 
ἄλλοισι ὁ ἑωθινός, καὶ τὸ ἀπὸ τούτου 
ἀπιὼν ἐπὶ μᾶλλον ψύχει, ἐς ὃ ἐπὶ 
δυσμῇσι ἐὼν καὶ τὸ κάρτα ψύχει. 
 
ἐπεὰν δὲ ἔλθωσι ἐς τὸν χῶρον οἱ Ἰνδοὶ 
ἔχοντες θυλάκια, ἐμπλήσαντες ταῦτα 
τῆς ψάμμου τὴν ταχίστην ἐλαύνουσι 

                                                 
9 Pomen zlata je Herodot izpostavil v 92. odlomku tretje knjige, ko je omenil prebivalce področja, kjer živijo te 
zlatokopne mravlje in kako morajo le-ti plačati letni davek perzijskemu vladarju: »Kaspijci, Pausi, Pantimati in 
Dareiti so skupno oddajali dve sto talentov.« Glej: Herodot, 3.92. 
10 Herodot, 3.102. 
11 V odstavku 3.103 opisuje Herodot kamelo, ki zavoljo te razprave vsebinsko ne pride v poštev.  
12 Herodot, 3.104. 
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pobrišejo. Zakaj kakor 
pripovedujejo Perzijanci, jih mravlje 
hitro zavohajo in so jim takoj za 
petami. Urne so neki tako kot ne 
zlepa kaka stvar; zato pa, ko ne bi si 
Indijci naredili dovolj prehitka, 
vtem ko se mravlje zbirajo, bi 
nobeden ne ostal živ. Moški velblodi 
so slabši za tek kakor ženski, zato tu 
in tam omagujejo, da jih morajo 
samice vleči, velblodice pa so 
neutrudljive, ker mislijo na žrebeta, 
ki so jih pustile doma. Tako pravijo, 
Perzijanci, pridobivajo v Indiji 
večino zlata, nekaj ga pa, seveda ne 
kdo ve koliko, nakopljejo tudi v 
domačih rudnikih.13 
 

ὀπίσω· αὐτίκα γὰρ οἱ μύρμηκες ὀδμῇ, 
ὡς δὴ λέγεται ὑπὸ Περσέων, 
μαθόντες διώκουσι. εἶναι δὲ ταχυτῆτα 
οὐδενὶ ἑτέρῳ ὅμοιον, οὕτω ὥστε, εἰ 
μὴ προλαμβάνειν τοὺς Ἰνδοὺς τῆς 
ὁδοῦ ἐν ᾧ τοὺς μύρμηκας 
συλλέγεσθαι, οὐδένα ἂν σφέων 
ἀποσώζεσθαι. τοὺς μέν νυν ἔρσενας 
τῶν καμήλων, εἶναι γὰρ ἥσσονας 
θέειν τῶν θηλέων, παραλύεσθαι 
ἐπελκομένους, οὐκ ὁμοῦ 
ἀμφοτέρους· τὰς δὲ θηλέας 
ἀναμιμνησκομένας τῶν ἔλιπον 
τέκνων ἐνδιδόναι μαλακὸν οὐδέν. τὸν 
μὲν δὴ πλέω τοῦ χρυσοῦ οὕτω οἱ 
Ἰνδοὶ κτῶνται, ὡς Πέρσαι φασί· 
ἄλλος δὲ σπανιώτερος ἐστι ἐν τῇ 
χώρῃ ὀρυσσόμενος.14 
 

Podoben, čeravno krajši opis je nastal tudi izpod peresa Aeliana v delu De Natura 
Animalium:  

 
Indijske mravlje [Formicae Indicae (lat.) oziroma Myrmkes Indikoi 
(str.gr.)], katere stražijo zlato, ne bodo prekoračile reke Kampylinos 
(Campylinus).15 
 
Nadalje v Τὰ ἐς τὸν Τυανέα Ἀπολλώνιον oziroma v Vita Apollonii Filostrata, kjer je 

tudi (z zdravo mero skepse – »če drže kar pravijo poeti.«) izpostavljeno, da imajo velik vpliv 
na razvoj tamkajšnjega gospodarstva:  

 
In Grypes (Grifoni) Indojcev (Indijcev) ter mravlje Aithiopov (Etiopijcev), 
čeravno so različni po obliki pa, po tem kar nam je znano, igrajo enako 
pomembno vlogo v življenju teh ljudi; v obeh državah, če drže, kar pravijo 
poeti, stražijo zlato in bogastvo teh dveh dežel.16 

 
Potem se zlatokopne mravlje pojavijo tudi v petnajsti knjigi Strabove Geographica, kjer 

so podane nekatere podrobnosti njihovega domovanja: 
 

Nearchus pravi, da je videl kožo mravelj, ki so kopale zlato, veliko kakor 
kožo leopardov, a Megasthenes ob opisu pravi, da je v deželi Derdajev, 

                                                 
13 Herodot, 3.105. 
14 Herodot, 3.102–105. 
15 Aelian, De Natura Animalium, 3.4. Opomba k citatu: Ker se mi ni uspelo dokopati do slovenskega prevoda, je 
v tem sestavku predstavljen prevod iz angleškega jezika, ki sem ga naredil sam. V originalu: »The Indian Ants 
(Myrmkes Indikoi) which guard the gold will not cross the river Kampylinos (Campylinus).«. 
16 Philostratos. Life of Apollonius. 6.1. Opomba k citatu: Ker se mi ni uspelo dokopati do slovenskega prevoda, je 
v tem sestavku predstavljen prevod iz angleškega jezika, ki sem ga naredil sam. V originalu: »And the Grypes 
(Griffins) of the Indoi (Indians) and the Ants of the Aithiopes (Ethiopians), though they are dissimilar in form, yet, 
from what we hear, play similar parts; for in each country they are, according to the tales of poets, the guardians 
of gold, and devoted to the gold reefs of the two countries.«.  
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živečih v Indiji visoko v gorah velika gora s 3000 stadijami [se pravi okoli 70 
– 80 km] po obsegu. Pod to goro naj bi se nahajale planjave, kjer so mravlje, 
velike kakor lisice, kopale. Pozimi kopljejo luknje in ustvarjajo velike zaplate 
izkopane zemlje, živijo pa kakor krti. Zlati prah, ki ga nabirajo, je kovina, ki 
jo je s pomočjo ognja lahko oblikovati. Tamkajšnji domačini zlato kradejo s 
pomočjo živine, mravlje pa se na krajo burno odzovejo ter zasledujejo 
nepridiprave in, če jih ujamejo, ubijejo tako njih kot njihovo živino. Da 
preprečijo to, domačini raztrosijo razno meso za vabo in, ko mravlje iščejo 
meso, ukradejo zlato in ga, ker so nevešči taljenja, prodajo trgovcem po nizkih 
cenah.17 

 
Vsebinsko malo drugačen opis je podal tudi Dio Chrysostom v petintridesetemu 

odlomku svojega dela Oratio:  
 

Izcedek, ki ga mravlje izbruhnejo, sestoji iz najplemenitejšega zlata na tem 
svetu. V naravi se ti izcedki pojavljajo kot zlat prah, ki prekriva obsežne 
planjave. Težko je tako gledati proti soncu [zaradi odseva] in veliko ljudi je 
zaradi tega že oslepelo. Tisti, ki nabirajo to zlato, morajo najprej z vozovi 
prečkati puščavo, za to so pa tudi vzredili najboljše konje. Mravlje, ko 
odkrijejo nepridiprave, so jim za petami in jih napadejo ter jih ubijejo ali pa 
so same ubite med boji, saj so izmed vseh živali ravno one najbolj pogumne. 
Očitno je, da razumejo, kakšno vrednost ima zlato in so se tudi pripravljene 
žrtvovati, namesto da bi se ločile od njega.18  

 
Zadnja znana antična omemba pa prihaja izpod peresa Plinija Starejšega, in sicer iz 36. 

poglavja 11. knjige Naturalis Historia, v enem izmed kasnejših izsekov pa omenja, da je moč 
videti rogove teh »indijskih« mravelj v templju Herkula v Eretriji:19 

 
Mravlje so močna bitja, zmožna nositi ogromno težo sorazmerno z njihovo 
velikostjo. Manjše tovore prenašajo v ustih, večje na plečih. Pri delu si 
pomagajo, imajo urejen sistem vladanja in imajo tako spomin kot veliko 

                                                 
17 Strabo. Geographica. XV 1.44. Opomba k citatu: Ker se mi ni uspelo dokopati do slovenskega prevoda, je v 
tem sestavku predstavljen prevod iz angleškega jezika, ki sem ga naredil sam. V originalu: »Nearchus ... says that 
he saw skins of the myrmeces (or ants), which dig up gold, as large as the skins of leopards. Megasthenes, however, 
speaking of the myrmeces, says, among the Derdæ a populous nation of the Indians, living towards the east, and 
among the mountains, there was a mountain plain of about 3000 stadia in circumference; that below this plain 
were mines containing gold, which the myrmeces, in size not less than foxes, dig up. /…/ In winter they dig holes, 
and pile up the earth in heaps, like moles, at the mouths of the openings. The gold-dust which they obtain requires 
little preparation by fire. The neighbouring people go after it by stealth, with beasts of burden; for if it is done 
openly, the myrmeces fight furiously, pursuing those that run away, and if they seize them, kill them and the beasts. 
In order to prevent discovery, they place in various parts pieces of the flesh of wild beasts, and when the myrmeces 
are dispersed in various directions, they take away the gold-dust, and, not being acquainted with the mode of 
smelting it, dispose of it in its rude state at any price to merchants.«. 
18 Dio Chrysostom. Oratio. 35. Opomba k citatu: Ker se mi ni uspelo dokopati do slovenskega prevoda, je v tem 
sestavku predstavljen prevod iz angleškega jezika, ki sem ga naredil sam. V originalu: »The heaps which the ants 
throw up consist of gold the purest and brightest in all the world. They are in regular order like hillocks of gold-
dust, 'whereby all the plain is made effulgent. It is difficult therefore to look towards the sun, and many who have 
attempted to do this have thereby lost their eyesight'. Those who go to plunder the heaps cross the intervening 
desert on wagons, to which they have yoked their swiftest horses. The ants on discovering them pursue and fight 
them until they conquer or die, for of all animals they are the most courageous. It appears that they understand the 
worth of gold and will sacrifice their lives rather than part with it.«. 
19 Cardell, »Herodotus and the gold digging ants: A voyage across time and space,« 9. 
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vnemo. Semena, ki jih naberejo, pred shrambo pregriznejo, s čimer preprečijo 
kalitev. Ves čas delajo, tudi ponoči ob polni luni; zaradi hoje med eno in 
drugo točko ustvarjajo majhne stezice in celo gladijo kamenje. Mravlje so 
poleg človeka edina živa bitja, ki pokopljejo umrle. V Dardajski regiji v Indiji 
so mravlje odete v barve mačk, velika pa kakor egipčanski volkovi in 
prenašajo zlato iz jam na plano. Zlato, ki ga izkopljejo pozimi, Indijci 
velikokrat kradejo poleti, ko se mravlje zaradi vročine skrivajo v svojih 
podzemnih predorih. A te mravlje so srborite in branijo svoje zlato, velikokrat 
skočijo iz svojih predorov in ugriznejo tatove, ko se ti že umikajo na svojih 
kamelah.20 

 
 A ti opisi niso omejeni na te izbrane avtorje. Zlatokopne mravlje se pojavljajo tudi v 
srednjem veku, posamične omembe pa je moč zaslediti še kasneje. Tako so npr. Istran Aethikus, 
cerkveni oče Hieronim, Izidor Seviljski in Bergen de Xivrey vsi pisali o tem. Tako je npr. Izidor 
Seviljski spisal slednje: 
 

Mravlja je bila poimenovana (formica) po drobcih (ferat micas) žita, ki ga 
prenaša. Poleti si pripravi hrano, ki jo bo potrebovala pozimi; za čas žetve si 
nabere žito, ječmena pa ne. Če dež zmoči zrna jih mravlja prinese ven, da se ta 
posušijo. Pravijo, da obstajajo v Etiopiji mravlje, ki po obliki spominjajo na pse 
in ki s svojimi nogami kopljejo drobce zlata iz zemlje; to zlato ščitijo, da ga nihče 
ne more ukrasti. 21 

 
Fabula o teh mitičnih bitjih pa ni bila omejena samo na evropski prostor, temveč so jo poznali 
tudi v muslimanskem svetu za čas evropskega srednjega veka. Muhamed al Quaswini jih je 
opisal v 13. stoletju, posamične omembe pa se pojavljajo tudi v 15. stoletju, pri osmanskih 
Turkih je bila pripoved popularna še v 16. stoletju, krščanski evropski škofje zgodnjega novega 
veka, med njimi Olaus Magnus, nadškof v Uppsali je sredi 16. stoletja uporabil Herodotov opis 
zlatokopnih mravelj za vsesplošen opis mravlje anatomije ter njihove narave.22 Šele 
»aufklärerischer Geist« 17. stoletja je sprožil kritično mišljenje o tem, kaj je Herodot napisal 
in Ulysses Aldovrandi je bil eden izmed zgodnejših kritikov Herodotovega pisanja, med drugim 

                                                 
20 Plinij Starejši. Naturalis Historia. 11.36. Opomba k citatu: Ker se mi ni uspelo dokopati do slovenskega prevoda, 
je v tem sestavku predstavljen prevod iz angleškega jezika, ki sem ga naredil sam. V originalu: »Ants are strong 
creatures, able to carry immense loads proportional to their size; they carry smaller loads with their mouths and 
push larger loads with their shoulders. They share their labor, have a system of government, and possess memory 
and diligence. They bite the seeds they gather before they store them, to keep them from sprouting; they split larger 
seeds to fit them in; if seeds become wet from rain they bring them out to dry. They work constantly, even at night 
if there is a full moon; their travels form paths and wear down rocks. Ants are the only creatures besides man to 
bury their dead. In the Dardae region of Indian are ants colored like cats but the size of Egyptian wolves, that carry 
gold out of caves in the earth. This gold, which is dug out in the winter, the Indians steal in the summer when the 
ants stay in their burrows because of the heat; but even then the ants are ferocious in defense of their gold, flying 
out and stinging the men even as they retreat on fast camels.«. 
21 Isidore of Seville, Etymologies 12.3:9. Opomba k citatu: Ker se mi ni uspelo dokopati do slovenskega prevoda, 
je v tem sestavku predstavljen prevod iz angleškega jezika, ki sem ga naredil sam. V originalu: »The ant has its 
name (formica) because it carries bits (ferat micas) of grain. It prepares in the summer the food it will need in the 
winter; at harvest time it picks wheat but not barley. If rain wets its grain it puts it out to dry. It is said that in 
Ethiopia there are ants shaped like dogs which dig up grains of gold with their feet; they guard this gold so no one 
can steal it.« 
22 Tukaj je potrebno izpostaviti, da so v tem sestavku navedeni le najprominentnejši antični in srednjeveški viri, ki 
govoré o tej temi. Omembe zlatokopnih mravelj so mnogoštevilne in nesmiselno ter navsezadnje tudi nemogoče 
bi bilo navesti vse poznane omembe.  
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pa je tudi izpostavil (očitne) netočnosti zlatokopnih mravelj.23 Kakor mnoge Herodotove 
prigode so tudi njegove mravlje tako za nekaj časa postale stvar popolne fikcije.24 Ampak ali 
je res tako? Če želimo odgovoriti na to vprašanje si je potrebno pomagati s komparativno 
lingvistiko ter s pregledom nekaterih še starejših perzijskih in predvsem indijskih virov. 

Proces prehoda »Pipīlika – mur mess – Myrmex Ινδικος« 
Herodot je tekom svojega dela uporabil besedno zvezo »Μυρμηξ Ινδικος« oziroma »Μυρμηκες 
Ινδικοι«, kar pomeni »indijska mravlja«,25 čeravno se v tekstu tudi pojavi le beseda »Μυρμηξ« 
oziroma »Myrmex«, se pravi mravlja.26 Ta beseda je ključ za razumevanje celotnega teksta, saj 
smo se zaradi pomanjkanja drugih zgodovinskih virov27 primorani poslužiti predvsem 
lingvistične interpretacije. A za pravilno razumevanje tega, kaj je Herodot stvarno slišal, se je 
potrebno obrniti še na starejše, bolj oddaljene in še slabše ohranjene jezike kot pa na staro 
grščino.  

Medtem ko so v času devetnajstega stoletja sprva začeli množično zavračati Herodotove 
Zgodbe in jih predstavljati kot fikcijo, pa se je v dvajsetem stoletju stvar obrnila – raziskovalci 
so se počasi obrnili na druge vede, s katerimi so poskusili obrazložiti Herodotovo 
zgodovinopisje ter na racionalen način prikazati napake, zablode ter kuriozitete, ki se pojavljajo 
tekom Zgodb. Tekom zadnjega stoletja je tako nastalo več teorij, ki predvsem temeljijo na eni 
razlagi: fonetična misinterpretacija pri prehodu iz perzijščine v staro grščino oziroma z 
drugačnimi besedami, da je bila staroperzijska beseda za žival28 ali pa za pojav, ki je povzročal 
akumulacijo zlatega prahu na področju Himalaje tako podobna starogrškemu pojmu »Myrmex«, 
da je prišlo do vsebinske zamenjave teh terminov. Se pravi, glede na poznavanje anatomije in 
habitatnih značilnosti mravelj je povsem možno potrditi, da se Herodot ni zmotil pri samem 
opisu, ampak da se je vendarle zavedal, da tukaj beseda ne teče o mravljah, temveč je le 
zamenjal ime. Vprašati se je torej potrebno, zakaj je Herodot sploh dovolil, da je takšen več kot 
očiten lapsus sploh pristal v Zgodbah? Herodot po opisih krajev sodeč nikoli zares ni obiskal 
najbolj oddaljena področja takrat znanega sveta in večina strokovnjakov se strinja, da je bilo 
popotovanje po Indiji bolj kot ne prevzeto po tujih pripovedovanjih, ne pa opis tega, kar bi sam 
videl. To tudi potrjuje dejstvo, da so opisi vezani na oddaljene kraje polni ekscerptov kot: 
»Zakaj kakor pripovedujejo Perzijanci«. Vpeljava takšnih povedi je tipična za Herodota ter je 
eden izmed najpomembnejših elementov pri poskušanju razumevanja tega, kaj je Herodot sploh 
želel biti – ne zgodovinar v sedaj klasičnem pomenu besede, temveč objektivni poročevalec, 
kateri je želel ohraniti živo staro izročilo ter s tem spomin na že takrat stare kulture, šege in 
navade, oziroma kako je Herodot to sam navedel: 
 

HERODOT iz Halikarnasa je ta poročila zbral in zapisal, da ne bi s časom 
zamrl spomin na to, kar se je godilo po svetu, zlasti pa, da bi se ne pozabile 
velike, občudovanja vredne storitve tako Helenov kakor Barbarov, in zakaj je 
prišlo do vojne med njimi.29 

 
Kot objektivni poročevalec Herodot tako ni imel potrebe po rigoroznemu preverjanju 

čisto vsake podrobnosti podane v Zgodbah, saj so stavki kot »Zakaj kakor pripovedujejo 
                                                 
23 Schiern, Über den Ursprung der Sage von den goldgrabenden Ameisen: Vortrag in der Sitzung der Kgl. 
Dänischen Gesellschaft der Wissenschaften vom 2. December 1870, 3–12. 
24 Glej recimo sestavek: Hennig, »Herodotos ‚Goldhütende Greifen‘ und ‚Goldgrabende Armeisen‘.« 
25 »Indian ant (Mymres Indikos).« 
26 Cardell, »Of ants and men,« 5–6. 
27 Kakor že v prejšnjem paragrafu omenjeno je potrebno razumeti, da vsi zgoraj našteti antični izseki izhajajo iz 
enega samega vira – Herodota.  
28 »Herodotus' "Furry Ants": the Hymalayan Marmot.« 
29 Herodot, 1-uvodni stavek. 
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Perzijanci« služili kot varnostni ventil, ki so preprečevali, da on sam ne bi bil smatran kot tisti, 
ki si je to izmislil, temveč le kot tisti, ki je slišano zapisal. Toda kaj za prav pa je pater historiae 
slišal? Če želimo odgovoriti na to vprašanje moramo uporabiti komparativno fonetično metodo. 

Najzgodnejšo fonetično razlago je podal M. Wahl že leta 1819, ko je izpostavil, da mora 
Herodotova »mravlja« ustrezati takšni živali, ki bi kopala rove in pri vhodu vanje spravljala 
zemljo v takšne kupčke, ki bi spominjali na mravljišča, obenem pa imela takšno ime, ki bi bilo 
fonetično podobno besedi »Myrmex«. Wahl je tako oblikoval tezo, da je »Myrmex« hijena, ki 
bi po perzijsko bila imenovana »mur mess« (se pravi velika mravlja oziroma kralj puščave) ali 
pa »mur maitch« (se pravi mravlja-pes oziroma puščavski pes), svojo tezo pa je argumentiral s 
podobno zvenečimi idiomi iz armenščine (myr, mayr in  maur). Opis hijene bi se sicer skladal 
z opisom temperamenta Herodotove mravlje, a vendarle so kasnejše raziskave tej smeri 
raziskovanja izvora »Myrmex« hitro naredile konec,30 med drugim tudi zaradi nedoslednosti pri 
upoštevanju geografskih danosti ter same flore in favne teh področij ter nekaterih značajskih 
značilnosti hijene. 

Kontra teoriji Wahla Schiern navaja, da je Graf Veltheim izpostavil, da bi lahko 
»Myrmex« bile puščavske lisice (Steppenfüchse) reda Canis Corsack,31 Kruse pa v delu Indiens 
alte Geschichte nach dem ausländischen Quellen navaja Šakala kot možnega krivca za to 
»lingvistično zmešnjavo«.32 A do tedaj so še vedno smatrali Herodotovo zgodbo kot fabulo in 
niso verjeli v napisano.33 Po Schiernu je odkritje posebne vrste mravelj v Mehiki, ki so kazale 
drugačne vedenjske vzorce od teh, na katere so bili ljudje do tedaj navajeni pri evrazijskih sortah 
mravelj, sprožila željo po re-evalvaciji Herodotovih mravelj.34 A staroperzijski jezik ni vodil 
nikamor in potrebno je bilo spremeniti način raziskovanja. Schiern je tako pravilno izpostavil, 
da je osnovo »Myrmex« potrebno iskati ne v perzijščini, temveč v staroindijščini, bolj natančno 
v besedi »Pipīlika« oziroma »posebna vrsta mravlje« v ženski samostalniški obliki, če pa isto 
besedo uporabimo v nevtralni samostalniški obliki pa pomeni »zlato, ki so ga izkopale mravlje« 
oziroma »mravlje zlato«, moška samostalniška oblika pa pomeni »velike črne mravlje« oziroma 
»gorske mravlje.«35 Postavitev zlatokopnih mravelj vzhodneje od Perzije je po Schiernu 
pravilna domneva in on sam je bil mnenja, da natančna analiza Herodotovega teksta ter tisti 
ekscerpti Zgodb, kjer je govora o različnih ljudstvih Perzije, razodevajo, da so se te mravlje 
nahajale na današnjem Kašmirsko-Tibetanskem, Dansarskem oziroma Baltistanskem36 
področju, visoko v Himalajah, na področju, kjer so tako gore kot suho podnebje.37 

Toda vrnimo se sedaj k temu, kako je lahko iz staroindijske besede »Pipīlika« nastal 
»Myrmex«. Zavedati se je potrebno, da gre tukaj za dvostopenjsko fonetično deformacijo, saj 
je Herodot, ki sam ni bil vešč perzijščine, to prigodo slišal od nekega perzijskega vira, kateri pa 
je že slonel ne na staroperzijski, temveč na staroindijski lingvistični osnovi – se pravi, moramo 
se vprašati, zakaj je pri prehodu besede »Pipīlika« iz staroindijščine v staroperzijščino prišlo 
do tolikšne zmede. Najpomembnejša omemba te besede se pojavi v Sabha Parvi, drugi knjigi 
ene izmed dveh najpomembnejših hindujskih epskih tekstov – Mahabharate – kjer se v 
komentarju o pridatkih pojavi sledeča omemba: 
 
                                                 
30 Cardell, »Herodotus and the gold digging ants: A voyage across time and space,« 7–11. 
31 Schiern, Über den Ursprung der Sage von den goldgrabenden Ameisen: Vortrag in der Sitzung der Kgl. 
Dänischen Gesellschaft der Wissenschaften vom 2. December 1870, 11. 
32 Kruse, Indiens Alte Geschichte: Nach den Ausländischen Quellen, in Vergleich mit den Inländischen, 36. 
33 Lindegger, »Die goldgrabenden "Ameisen" in Ladakh,« 28–29. 
34 Schiern, Über den Ursprung der Sage von den goldgrabenden Ameisen: Vortrag in der Sitzung der Kgl. 
Dänischen Gesellschaft der Wissenschaften vom 2. December 1870, 12. 
35 Cardell, »Herodotus and the gold digging ants: A voyage across time and space,« 7–11. 
36 Croston, »Michel Georges Francois Peissel (1937-2011).« 
37 Schiern, Über den Ursprung der Sage von den goldgrabenden Ameisen: Vortrag in der Sitzung der Kgl. 
Dänischen Gesellschaft der Wissenschaften vom 2. December 1870, 20–21. 
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Kralji živeči ob reki Sailoda, med gorama Mer in Mandara, kjer uživajo v sencah 
bambusa in trsa – pripadajo namreč plemenom Khasa, Pradara, Pasupa, Kuninda 
– so prinesli velike količine posebnega zlata, imenovanega Pipilika – zlato, 
katero kopljejo mravlje.38 

 
Oziroma upoštevajoč bolj točen prevod drugega dela stavka (čeravno je tukaj pri 

prevodu beseda Pipilika izbrisana) iz prevoda iz leta 1884: 
 
Ti, ki živé pri reki Sailoda, ki teče med gorama Mer in Mandara in uživajoč 
senco prekrasnega tamkajšnjega bambusa /…/ so kot tribut prinesli gomile zlata, 
zmerjenega v dronasih (lonci), izkopanih izpod podzemlja od mravelj, po katerih 
se to zlato sedaj imenuje.39  

 
»Pipīlika«, kakor že zgoraj omenjeno, ima glede na samostalniško obliko lahko več 

pomenov, a Cardell navaja, da je to besedo moč razumeti tudi kot izkopane drobce zlata, 
razpršene tako, da izgledajo kakor trume mravelj, žival, ki pa izkopava to zlato, pa se – v 
prevedeni obliki – imenuje »mravlja zlatega prahu«.40 Cardell navaja, da je v tem primeru 
potrebno za pravilni prevod vzeti žensko samostalniško obliko, in sicer »mravlje zlato«, 
čeravno je ta oblika prevoda najredkejša. Se pravi, beseda »Pipīlika« se ne navezuje toliko na 
žival, ki je to zlato izkopala, temveč na samo obliko zlata, ki se pojavlja v obliki majhnih zrnc 
in nas spominja na mravlje.41 A obstaja še ena razlaga in še en dodaten pomen besede 
»Pipīlika«, in sicer kot žival, ki izkoplje zlato, da si lahko zgradi lasten rov. Ob upoštevanju 
takšnega pomena tega samostalnika je lahko to tudi istočasno beseda, s katero se poimenuje 
neka vrsta sesalca,42 kar je v osemdesetih letih potrdil francoski etnolog Michelle Peissel, ki je 
na tem področju odkril posebno vrsto svizca Marmota himalayana, znanega pod imenom 
himalajski svizec, dandanes poznan po temu, da ravno na teh področjih koplje obširne sisteme 
rovov.43 To teorijo še dodatno poudarja »ponovno« odkritje zajcu podobne sesalske vrste 
Ochotona iliensis oziroma z avtohtono designacijo Ili pika44 na področju vzhodne Kitajske, 
katero ime je več kot očitno povezano z že večkrat omenjeno osnovo »Pipīlika«. Odkritje Ili 
pike nam razodeva, da obstaja možnost, da so v staroperzijskem jeziku takšne (relativno) 
majhne, kosmate sesalce, ki so živeli na visokoležečih pobočjih Himalaje, imenovali s skupnim 
imenom, ki je bil podoben besedi »Pipīlika«. Sedaj lahko rekonstruiramo razvoj te »lingvistične 
zmešnjave«, a še pred tem je potrebno v zakup vzeti še eno teorijo, tokrat izpod peresa že prej 
omenjenega danskega zgodovinarja Frederika Schierna, ki je v zaključnem poglavju sestavka 
                                                 
38 Vyasa's Maharabta, Opomba k citatu: Ker se mi ni uspelo dokopati do slovenskega prevoda, je v tem sestavku 
predstavljen prevod iz angleškega jezika, ki sem ga naredil sam. V originalu: »The kings who live by the river 
Sailoda, between Mount Meru and Mount Mandara, where they enjoy the shade of bamboo and cane groves – they 
belong to the tribes of Khasa, Pradara, Pasupas, Kuninda – brought huge quantities of special gold called Pipilika 
- gold that is mined by ants.« 
39The Mahabharta of Krishna-Dwaipayana Vyasa, 161. Opomba k citatu: Ker se mi ni uspelo dokopati do 
slovenskega prevoda, je v tem sestavku predstavljen prevod iz angleškega jezika, ki sem ga naredil sam. V 
originalu:  »They that dwell by the side of the river Sailoda flowing between the mountains of Mer and Mandara, 
and enjoy the delicious shade of topes of the Kichaka bamboo, viz., the Khashas, Ekasanas, the Arhas, the Pradaras, 
the Dirghavenus, the Paradas, the Kulindas, the Tanganas, and the other Tanganas, brought as tribute heaps of gold 
measured in dionas (jars) and raised from underneath the earth by ants and therefore called after these creatures.« 
40 Cardel, »Herodotus and the gold digging ants: A voyage across time and space,« 18. 
41 Cardell, »Of ants and men,« 8–10. 
42 Cardel, »Herodotus and the gold digging ants: A voyage across time and space,« 18. 
43 Več o tem glej: Peissel, Michel. The Ants' Gold: The Discovery of the Greek El Dorado in the Himalayas. 
London: Harvill Press, 1984. in Reimer, Thomas. Kleiner als Hunde, aber größer als Füchse: die Goldameisen 
des Herodot; ein antikes Märchen und sein Hintergrund. Münster: Nodus-Publikationen, 2005. 
44 Arnold, »Unbelievably Cute Mammal With Teddy Bear Face Rediscovered«. 
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Über den Ursprung der Sage von den goldgrabenden Ameisen izpostavil tezo, da so »Myrmexi« 
nič drugega kot tamkajšnje tibetansko avtohtono prebivalstvo, ki se je med drugim preživljalo 
tudi s kopanjem in prodajo zlata na področju Himalaje.45 Čeravno bi ta teorija obrazložila 
krvoločnost teh »indijskih mravelj«, njihovo dobro organiziranost ter ljubezen do zlata, pa 
vendarle ta teorija ne drži. Več virov nam razodeva, da so bile »formica indicam« v antiki 
poznane kot bitja s kožuhom in so bila videna kot statusni simbol. To dokazuje, da so ta bitja 
stvarno bile živali in ne ljudje. Tako sta npr. Aleksander Veliki in Sulejman Veličastni dobila 
kožuh teh bitji v dar, kakor nam kaže ta ekscerpt iz Busbecquvih Turških pisem:  

 
Poleg ostalih darov so včasih dali 
eksotične živali, kot na primer 
indijsko mravljo veliko kakor 
manjši pes in zelo popadljivo in 
razdražljivo, katero, kakor jaz 
pomnim, bi naj prinesli. 

In his aliquando inusitati generis 
animantes, qualem memini dictum 
fuisse allatem formica Indicam 
mediocris canis magnitudine, 
mordacem admodum et saevam.46 
 

 
Ti podatki tako izničijo Schiernovo tezo iz leta 1870, da je tukaj govora o ljudeh in ne 

o živalih, že prej omenjene najdbe. Sočasno pa popisi Marmota himalayana in Ochotona 
iliensis izničijo nekatere teze, ki pravijo, da je potrebno Herodotove mravlje razumeti kot 
metaforično alegorijo o bogastvu.47  

Torej, kakšen je končen sklep glede te lingvistične »zablode«? Osnova naše zgodbe se 
prične v obmejnem področju staroindijske in staroperzijske države, nekje na današnji Indijsko-
Pakistanski meji, kakor je to v svoji knjigi določil Peissel. Na tem področju živé še danes vrsta 
svizcev imenovana Marmota himalayana, katera – kot stranski produkt oziroma bolje rečeno 
kot odpadek – med kopanjem na površje tamkajšnjih visokoležečih planot nasuje veliko 
količino zlata v obliki majhnih, mravljam podobnih, zrnc. Zaradi tega je ta himalajski svizec 
pridobil takšno ime, ki bolj kot njegovo samo obliko, telesne značilnosti in habitat opisuje enega 
izmed stranskih produktov njegovega dela – »Pipīlika« oziroma mravlje zlato. Da je bilo to 
poimenovanje za takšne vrste majhnih, kosmatih gorskih živali v tem času na tem področju 
popularno kaže tudi to, da se še dandanes uporablja na področju Tibeta podobno poimenovanje 
za svizcu vsaj deloma sorodno vrsto – Ili pika. Domačini Dansarskih planjav,48 se pravi tega 
področja, kjer se pojavljajo ti svizci, so ohranjali trgovske stike s svojimi perzijskimi sosedi, 
katerim pa je bila staroindijščina poznana do tolikšne mere, da so besedo prevedli upoštevajoč 
metaforične podobe, ki jo beseda »Pipīlika« nosi. Tako so Perzijci slišali kompozitno besedo v 
obliki »mravlja-zlato«, a so, čeravno mogoče niso razumeli kompleksne zgodbe, ki je bila 
povezana z besedo »Pipīlika«, zaradi stikov skovali nov termin, ki je kljub vsemu imel dva 
pomena. Tukaj je nato nastal dvorezen lingvistični meč, na katerega se je ujel Herodot ter še 
mnogi za njim. Perzijska designacija za to žival je bila »mur mess«, kar je lahko – kakor indijski 
termin – imelo več pomenov in je bilo prevedljivo kot žival rjavo-oranžno-rdeče kože, kar velja 
tako za mravljo kot za svizca. Obenem je termin opisoval (veliko) mravljo (op. »gorska-
mravlja«),49 žival, ki je kraljevala na tem področju, a spet istočasno so Perzijci sami vedeli, da 
gre tukaj za majhnega kosmatega sesalca, katerega oni sami niso videli, temveč so o njem preko 
Indijcev le slišali. To je nato povzročilo probleme pri prevajanju iz stare perzijščine v staro 
grščino, kjer se je pri prevodu uporabil homofon, ki pa je imel drugačen pomen. Grški 
                                                 
45 Schiern, Über den Ursprung der Sage von den goldgrabenden Ameisen: Vortrag in der Sitzung der Kgl. 
Dänischen Gesellschaft der Wissenschaften vom 2. December 1870, 39–53. 
46 Busbecq, Opera omnia quae extant, 143. 
47 Lindegger, »Die goldgrabenden "Ameisen" in Ladakh,« 28–29.  
48 »Himalayas Offer Clue to Legend of Gold-Digging 'Ants'.« 
49 »Himalayas Offer Clue to Legend of Gold-Digging 'Ants'.« 
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»Myrmex« je sicer tudi pomenil »mravlja«, a ni vseboval enake večpomenskosti kakor »mur 
mess« in »Pipilika«. Herodot sam tega ni prevajal, saj si je večina strokovnjakov enotnih, da je 
bilo njegovo poznavanje jezikov – tudi perzijščine, ki je bila v tem času eden izmed 
najpomembnejših jezikov nasploh – skopo in se je v veliki meri zanašal na prevajalce, ki pa so 
zaradi primera false friends (besede, ki enako zvenijo a imajo drugačen pomen) okorno prevedli 
»mur mess« v »Myrmex«. Cardel v nadaljevanju navaja, da so ljudje, med njimi tudi Herodot 
ter ostali prebivalci grškega prostora, ki so slišali prigodo o »indijskih mravljah« pravzaprav po 
vsej verjetnosti vedeli o čem teče beseda – ne o velikih kosmatih in srboritih zlatokopnih 
mravljah, temveč o neki njim neznani, a po slikah sodeč prav prisrčni sesalski vrsti, ki koplje 
zlato.50 Krivda, zakaj je nato v srednjem veku veljalo, da je Herodot opisal mravlje, leži 
predvsem v tem, da se je sčasoma izgubilo vedenje, kakšen pomen ima beseda »Myrmex« v 
kontekstu te pripovedi. 

Sklepne misli in zaključek 
Dandanes si je težko predstavljati svet, katerega je v Zgodbah ustvaril Herodot, svet polnega 
čudes in pravljičnih elementov. Svet, v katerem obstajajo leteče kače, grifoni, morske pošasti 
in navsezadnje tudi kosmate velike zlatokopne mravlje. Kritično mišljenje in zdrava mera 
skepse je pri branju Herodota eden izmed pomembnih elementov, a velikokrat je ravno pri 
branju Zgodb prišlo do prekomerne kritičnosti, katere cilj ni bil prikazati stvari takšne kot so, 
temveč poskusiti očrniti očeta zgodovine na mestih, kjer nekaj takega ne pride v poštev, kjer je 
bila sama kritika nepotrebna. Herodot mora biti – kakor vsak zgodovinar – podvržen kritiki, ki 
ne sme delovati pikolovsko temveč mora imeti cilj – z analizo zgodovinopisne metode, 
izpostavljanjem slabosti in sočasno odlik slehernega zgodovinarja nam je omogočeno spoznati   
vrednost njihovega dela in izboljšati način, kako mi sami pišemo zgodovino. Če je možno 
odkriti racionalno in navsezadnje tudi popolnoma sprejemljivo teorijo o zlatokopnih mravljah, 
čeravno v drugačni obliki, kot smo si jih sprva predstavljali, se je potrebno vprašati, koliko 
Herodotovih fabul sploh ni »floskul«, temveč so resnični pojavi našega sveta, kateri so pa nam 
dandanes tako tuji, da si sploh ne želimo, da bi jih odkrili in da smo nepripravljeni jih raziskati. 
Seveda nikakor ne želim, da bi sedaj analize Herodota ter ostalih, njemu podobnih, antičnih ter 
ostalih starejših zgodovinarjev, šle v smeri brezpogojnega in nekritičnega potrjevanja tega, kar 
je v njihovih delih zapisano, a želja, da bi se pri mnogih starejših zgodovinopisnih tekstih 
naredila tehtna re-evalvacija, je več kot potrebna ter seveda na mestu. 
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Leilani Štajer 

Funkcija in izpovednost zgodnjerimskih imperialnih novcev 

Povzetek 
Prispevek obravnava rimsko denarništvo v času principata, s poudarkom na razvoj novčne 
ikonografije in njene komunikacijske oz. propagandne funkcije v Rimskem cesarstvu. To je 
bilo obdobje radikalnega prehoda iz republike v cesarstvo, obdobje prvih cesarjev 
(predstavnikov julijsko-klavdijske dinastije), ki so se morali soočati z novo nastalimi problemi 
v cesarstvu in hkrati pred ljudstvom vzdrževati iluzijo obnovljene rimske republike. Za 
razumevanje kompleksnosti rimskega denarnega sistema v tem času bo v prvem delu na kratko 
predstavljen njegov začetek in razvoj od republike do principata in kratek opis novcev. V 
drugem delu pa bo obravnavan novčni ikonografski in propagandni vidik ter splošno 
ovrednotenje novcev kot zgodovinskega vira.  

Abstract 
The article is about Roman coinage in the principate with the main emphasis on the 
development of coin iconography and its propaganda in the Empire. The principate was the 
time of radical transition from the republic into an empire. It was the time of the first emperors 
(the Julio-Claudians), which had to face new problems in the empire while maintaining the 
illusion of a restored republic. In order to understand the complexity of the early imperial 
coinage I will first explain how Roman coinage started being used and developed. I will then 
focus on the iconographic development and its purpose for propaganda with an overall 
evaluation of coins as a historical source. 

 
Ključne besede: Antična numizmatika, rimski novci, cesarska propaganda, julijsko klavdijska 
dinastija, novci kot zgodovinski vir. 

 *** 
Uvod 

Antični novci so izjemno pomemben zgodovinski vir preko njih lahko preučujemo antično 
denarno in gospodarsko zgodovino, politično zgodovine, mitologijo in zgodovino religij, 
umetnost in kulturno zgodovino, zgodovino arhitekture, razvoj državne uprave, jezik in pisavo, 
antično geografijo in za zgodovino posameznih arheoloških najdišč. Antični rimski novci so za 
zgodovinarja neprecenljiv primarni vir, saj je novec neposreden predmet, ki je bil v preteklosti 
v vsakodnevni uporabi antičnega rimskega ljudstva. Poleg tega, da je novec kronološko najbolj 
zanesljiv arheološki predmet, pa nam z ikonografskimi upodobitvami in napisi razkriva tudi 
marsikatere druge zgodovinske podatke.  

 Novci so bili izdani v velikih količinah, v velikih količinah so tudi ohranjeni in vedno 
prikazujejo »uradni« portret cesarja z navedbo njegovega imena in cesarsko titulaturo in so 
precej natančno datirani. Ostali portretni mediji ne morejo biti tako zanesljivi, saj obstaja veliko 
število imitacij imperialnih tipov v privatne namene, tako kot mnogo provincialnih stilov, ki 
otežujejo identifikacijo pravega imperialnega portreta. Prav tako je bilo veliko medijev bolj 
prizadetih ob damnatio memoriae. Novci osovraženih cesarjev so ostali v cirkulaciji vsaj v bolj 
odročnih delih imperija in jih je še vedno moč najti v zakladnih najdbah.1  

 Danes smo že daleč presegli razumevanje rimske zgodovine kot zgolj politične ali 
vojaške zgodovine velikih dogodkov in osebnosti. Za celostno razumevanje njene 
kompleksnosti moramo upoštevati še marsikatero do nedavno spregledano plat zgodovine kot 
npr. ekonomsko, socialno, kulturno ali umetnostno zgodovino - ki se morajo med seboj 

                                                 
1 Pangerl, Portraits, 1–9. 
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dopolnjevati Študij novčnih upodobitev oz. ikonografije nam tako daje podroben vpogled v 
takratno mentaliteto antičnih rimskih cesarjev in rimskega ljudstva, saj so ikonografske 
upodobitve novcev poleg pripadnikov vladarskih družin, gradnje arhitekturnih objektov in 
najpomembnejših dogodkov v cesarstvu, prikazovale preko različnih božanstev in 
personifikacij tudi najbolj cenjene vrednote.  

Rimski izvor novcev in kovnic 
Prvi novci so bili v Rimu izdelani okoli leta 300 pr. n. š., kar je presenetljivo pozno, glede na 
to, da je bilo denarništvo v mediteranskem svetu (kar danes posplošeno imenujemo grško 
denarništvo), v uporabi že od že od 7. stol. pr. n. št.2 Začetek denarništva v Rimu bi lahko 
interpretirali kot kulturni fenomen in zato odločitev za izdelavo novcev lahko razumemo kot 
del širše slike helenizacije Rima v času okoli 300 pr. n. š. – tako v umetnosti in arhitekturi kot 
v družbi.3 Rimska posvojitev denarja je morda pomenila posvojitev še ene grške institucije 
nastajajoče države, ki se je borila za oblikovanje svoje mednarodne identitete. A vendar je bil 
Rim v 3. stol pr. n. št. še majhna skupnost, ki je razvila izjemen politični in vojaški sistem. S 
preobratom iz kraljevine v republiko in odpravo etruščanske nevarnosti je moral utrditi svoj 
položaj v osrednji Italiji in šele, ko mu je to uspelo se je pričel razvoj pravega rimskega 
denarništva.4 

 Denarništvo zgodnjega imperija se je v tesnem razmerju in smiselnem zaporedju 
nadaljevalo iz republikanskega denarništva, Avgust pa mu je dal podobo kakršno je ohranilo še 
naslednja tri stoletja. Denarništvo dragocenih kovin je prevzel v lastne roke, da bi tako 
nadzoroval plačila legijam, ki so bile obenem tudi glavne podpornice njegovi moči. Kovnice so 
bile razpršene, in sicer verjetno delno na politični in delno na strateški osnovi. Na zahodu je 
bilo kovanje iz dragocenih kovin (največj v Španiji) decentralizirano. Vendar pa sta bila 
Lugdunum in Galija edina administrativna centra poleg Rima, kjer Avgust ni mogel neopazno 
kršiti konstitucionalno pravico senata do kovanja denarja. Na vzhodu je večina velikih kovnic 
še naprej delovala.  V Egiptu so Avgust in njegovi nasledniki v svojem imenu nadaljevali s 
kovanjem srebrnih tetradrahem kakršne so kovali pozni Ptolemajci. Neodvisno kovanje v 
dragocenih kovinah ni bilo dovoljeno, čeprav je bilo nekaterim nekdanjim mestnim državam 
dovoljeno lastno kovanje bronastih novcev kot koncesija njihovim antičnim tradicijam kovanja 
denarja.5  

Obtok denarja in avtoriteta 
Za razumevanje razsežnosti uporabe novcev moramo najprej razdelati obtok novcev v cesarstvu 
in avtoriteto, ki je novce izdajala. Primaren namen novcev v antičnem svetu je bil ekonomski. 
Kot ostale oblike sredstev za menjavo (živina, sužnji, poljščine, kovine), so novci služili v 
namen kopičenja materialnega bogastva ali kot medij izmenjave za dobrine in storitve.6 Dve 
značilnosti, ki razlikujeta antične novce od ostalih oblik denarja, sta upoštevanje standarda, ki 
je zmanjševal stroške transakcije, in dejstvo, da so vsebovali upodobitev avtoritete, ki je novce 
izdala in s tem zagotovila njihovo denarno vrednost. Obe značilnosti sta maksimalizirali 
uporabnost novcev in obe sta odražali ključno vlogo države v njegovi proizvodnji. Glavni 
razlog za izdajo novcev v antičnem svetu je bil nedvomno olajšanje državnih izdatkov, vendar 
je hkrati olajšalo tudi zasebno trgovanje.7  

 Za rimski svet brez mreže bank, kot jih razumemo danes, je bil najpomembnejši način 
razširjanja denarja prek letnih plač (stipendia) vojski, državnim uradnikom in državnim 

                                                 
2 Burnett, Coinage in the Roman World, 1; Sutherland, Roman Coins, 13. 
3 Več o tem gl. Starr, The Beginnings of Imperial Rome; Cornell The Beginnings of Rome. 
4 Burnett »From Greece to Rome,« 310–311; Sutherland, Roman Coins, 13–17. 
5 Porteous, Coins, 27–28; Sutherland, »The Purpose of Roman Imperial Coin Types,« 23. 
6 Howgego, Ancient History from Coins, 12–23. 
7 Crawford, Roman Republican coinage, 3–28. 
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uslužbencem. Prek teh prejemnikov se je denar obračal in krožil vse do nižjih trgovcev in 
navadnih ljudi. Legije so bile številčno najpomembnejši prejemniki denarja, saj je približno 
150.000 mož v enem letu prejelo 225 denarijev na moža (skupno preko 33 milijonov denarijev), 
s časom pa se je ta znesek še zvišal.8 

 Pretok denarja je bil v času antike v glavnem svoboden in neomejen, čeprav je bil, zlasti 
v zgodnejših obdobjih, pogost zaprt denarni sistem. Upodobitve na novcih se niso navezovale 
le na avtoriteto izdaje, temveč so z njimi tudi  sporočale različne ideje. Kot rezultat so bili novci 
blago, v katerem sta se dva različna režima vrednosti – ekonomska in simbolna – združila ter 
drug drugega okrepila.9 Kovna pravica je bila že od začetka denarništva odraz politične in 
ekonomske moči ter suverenosti njenega nosilca. Od časa nastopa Avgustova, in posledično 
obdobja cesarstva, je kljub vlogi senata imel popolno oblast nad denarnim sistemom imperija 
cesar.10   

Vrste julijsko-klavdijskih imperialnih novcev 
Aureus (aureus) – je bil zlatnik in novec najvišje vrednosti v rimskem imperialnem denarnem 
sistemu. Multipli zlatniki so v tem obdobju izredno redki,  sicer pa so aureusi imeli razmeroma 
neznatno vlogo v vsakdanjem denarnem obtoku, saj so med novčnimi najbami zastopani z manj 
kot 1 %.11 Zlati kvinarij (aureus quinarius) – Kvinarij je bil zlatnik polovične vrednosti 
denarija, ki se je pojavil v času republike. V času Tiberija in nato občasno do vlade Nerona so 
ga kovali predvsem v majhnih količinah.  

 Srebrni novci – Denarij (denarius) – 25 denarijev je sovpadalo z vrednostjo enega 
aureusa, njegovo ime pa prvotno izhaja iz njegove vrednosti v višini desetih asov, zaradi česar 
je na sprednji strani novca oznaka X. Letno naj bi skovali okoli 15 milijonov denarijev.12 
Srebrni vinarij (quinarius) – je bil srebrnik polovične vrednosti denarija, ki se je pojavil v času 
republike. V času zgodnjega imperija se redko pojavlja, kovali so ga tudi v času vlade 
Konstantina I. (306–337).13  

 Sestercij (sestertius) – je bil sprva v času republike majhen srebrn novec, izdelan samo 
ob redkih priložnostih, z Avgustovo reformo pa je postal velik medeninast novec. Njegovo ime 
izhaja iz vrednosti dveh in pol asov. Sesterciji so še posebej zanimivi za preučevanje, saj je 
njihova velika površina omogočala natančnejšo izdelavo tako portretov na averu kot upodobitev 
na reveru. Dupondij (dupondius) – je imel polovično vrednost sestercija in vrednost dveh asov. 
V prvih treh stoletjih rimskega cesarstva je bil novec izdelan iz medenine.14 As (aes) – v času 
republike je bil sprva ulivan, nato kovan novec v vrednosti 1/10 denarija. V času Avgusta je 
njegova vrednost padla na 1/16 denarija. V času cesarstva so ga namesto iz brona izdelovali iz 
bakra. Analize novčnih najdb kažejo, da je bil najbolj uporabljen novec v vsakdanjem življenju 
prebivalstva, saj je bil v denarnem obtoku zastopan z več kot 80 %.15 Semis (semis) – je dobil 
svoje ime po polovični vrednosti asa. Po Avgustovi denarni reformi so ga kovali iz medenine 
vse do konca 2. stol.16 Kvadrans (quadrans) – v času julijsko-klavdijske dinastije je bil 
kvadrans po teži, kovini in značilnosti (odsotnost cesarjevega portreta) novec najnižje 
vrednosti.17 

                                                 
8 Sutherland, The Roman Imperial Coinage, 9–10. 
9 Burnett, Coinage in the Roman World, 11–16. 
10 Kos, Leksikon antične numizmatike, 187; Burnett ,Coinage in the Roman World, 17; Sutherland, Roman Coins, 
129. 
11 Kos, Leksikon antične numizmatike, 40–41; Howgego, Ancient History from Coins, xliv. 
12 Kos, Leksikon antične numizmatike, 82–83; Howgego, Ancient History from Coins, xliv–xlv. 
13 Kos, Leksikon antične numizmatike, 196–197; Howgego, Ancient History from Coins. 
14 Kos, Leksikon antične numizmatike, 100–101; Howgego, Ancient History from Coins, xlv–xlviii. 
15 Kos, Leksikon antične numizmatike, 37–38. 
16 Kos, Leksikon antične numizmatike, 306–307. 
17 Howgego, Ancient History from Coins, xlix.; Kos, Leksikon antične numizmatike, 194–195. 
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Republikanska novčna ikonografija 
Od vseh antičnih novcev pa so najbolj raznolike in politično obarvane prav upodobitve na 
rimskih republikanskih in imperialnih novcih. Te se pogosto neposredno nanašajo na aktualne 
ideološke programe. Na značilnost teh upodobitev so najbolj vplivali grški novci, nekoliko pa 
tudi helenistični.18 Zgodnji rimski novci so vsebovali upodobitve z tematiko vojne in zmage, 
Rima ter upodobitve z novcev Aleksandra Velikega. Te se skladajo z ostalimi takratnimi 
upodobitvami na kipih in v templjih, zato so nedvomno upodabljali tematike katerim so 
pripisovali določen pomen. Ker so se raznolike upodobitve vedno nanašale na isto tematiko bi 
lahko upravičeno sklepali, da so bile uporabljene v propagandni namen. Tako je Rimska država 
usmerjena v vojaško ekspanzijo19 na novcih upodabljala ikonografijo vojne in zmage, očtino 
povzete po ikonografiji vojaške Atene in "nepremaglijvega" Aleksandra Velikega.20 

 
Slika 1 - Denarij iz l. 212–211 pr. n. š. Na averu je upodobljena Roma, na reveru dioskura. 

Po letu 130 pr. n. š. so upodobitve na novcih postale še bolj raznolike in z več politične 
vsebine. Nekteri raziskovalci povezujejo to spremembo z uvedbo zakona Lex Gabinia leta 139 
pr. n. š., ko je bila uvedena zasebnost voljenja. Od takrat naprej so kovničarji pričeli upodabljati 
in oglaševati ugled njihove družine in s tem posledično njih samih, kar bi jim lahko prineslo 
boljši položaj v cursus honorum.21 Vendar ostajajo tudi nasprotovanja tej tezi, saj naj bi 
spremembe v republikanski novčni ikonografiji izhajale iz širših družbenih in kulturnih 
sprememb. Ne glede na to, kaj je te spremembe povzročilo, se je republikanski novčni sistem 
po letu 130 pr. n. š. preoblikoval v enkraten sistem novcev z lastnimi značilnostmi.22 

 
Slika 2 - Republikanski denarij iz l. 54 pr. n. š. Na averu je upodobljen L. Iunius Brutus, na reveru C. 

Servilius A.  
 Rimski kovniški mojstri so tako opustili stare podobe rimskega denarništva in jih 
zamenjali s podobami zgodovinskih dogodkov, katerih so se Rimljani vselej radi spominjali. 
Pričeli z upodabljanjem portretov velikih zgodovinskih osebnostih na novcih, ki se je še 
okrepilo z naraščajočim vplivom helenizma v rimski kulturi. Z oplenitvijo Korinta je bil zarisan 

                                                 
18 Marsova glava na zgodnjih didrahmah in bronastih novcih temelji na zgodnjih sirakuških tipih; značilna 
personifikacija Rome na averih denarijev sledi značilnostim grških novcev. Elkins, Coins, Context and an 
iconogprahic approach, 25. 
19 Gl. Harris, War and Imperialism in the Roman Republic, 175–199. 
20 O pojmu nepremagljivosti Aleksandra Velikega v Rimski državi govorita Apij Klavdij in Plutarh, Pyrrhus 19.1. 
Ta govor je bil poznan vse do Ciceronovih časov - de Senectute 6. 16. Burnett, »The Iconography of Roman Coin 
Types in the Third Century BC,« 67–75. 
21 Wiseman, New Men in the Roman Senate, 148–149; Crawford, Roman Republican coinage, 728. 
22 Avtorja Meadow in Williams, »Moneta and the Monuments: Coinage and Politics in Republican Rome,« 27–
49, trdita, da se te spremembe navezujejo na naraščajočo tradicijo monumentalnosti in spominskih obeleženj, ki 
jih je v tistem času mogoče zaslediti tako v umetnosti, arhitekturi in literaturi kot tudi na novcih. 
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poslednji padec Grčije in grške filozofije, literature in umetniških oblik, katere so vse 
številčnejše skupine učiteljev in tehnikov odnašale v Rim. Vpliv grških tehnikov v Rimu, ki je 
do sedaj prežal nad helenističnim svetom je sprožil pravi začetek karakterističnih značilnosti 
umetnosti rimskega denarništva.23 
 Julij Cezar pa je bil tisti, ki je naredil ključni korak k nastanku imperialnega novčnega 
tipa z upodobitvijo lastnega portreta na novcu. Kljub temu, da je bil portret upodobljen na 
tradicionalen rimski način ni mogoče spregledati povezave z običaji grških vladarjev 
vzhodnega Mediterana, ki so od časa Aleksandra Velikega uporabljali svoje portrete kot simbol 
oblasti na novcih. Zapuščina teh dveh značilnosti – portreta in pogosto spreminjajočih 
upodobitev - je oblikovala obsežen in raznolik novčni sistem trinajstletne državljanske vojne 
od Cezarjevega umora do Oktavijanove zmage, kar je vodilo v rimski imperialni denarni 
sistem.24  

 
Slika 3 - Denarij Julija Cezarja iz l. 44 pr. n. š. Na averu je Cezarjev portret z lovorjevim vencem. Na 

reveru stoji božanstvo Venera s personifikacijo Viktorijo, žezlom in ščitom na globusu.  

Imperialna novčna ikonografija 
Na pogled je možno po ikonografiji razlikovati imperialni novec od republikanskega, vendar 
se je v splošnem denarništvo cesarstva razvilo pod načeli, ki so bila postavljena že v času 
republike.25 Avgust pa jim je dal podobo, kakršno so ohranili še naslednja tri stoletja.26 
Avgustovi novci se velikokrat navezujejo na določene dogodke in upodobitve rimskih 
božanstev, ki so bila zaslužna za cesarjev uspeh.27 Tako so upodobitve božanstev postale 
stalnica imperialne novčne ikonografije, ki so ponavadi odražale interese določenih cesarjev.28  
Kot prvi cesar in predstavnik julijsko-klavdijske dinastije, je Avgust v želji prikazovanja rimske 
tradicije na svojih novcih upodobil republikanske simbole (npr. državljansko krono iz hrastovih 
listov). Sledile so tudi upodobitve spominskih in prazničnih obeležij. Prav tako se je uveljavila 
počastitev cesarjeve družine in s tem tudi upodobitev cesaric.29 

                                                 
23 Sutherland, Art in Coinage, 65. 
24 Burnett, Coinage in the Roman World, 72–73. 
25 Wolters, »The Julio–Claudians,« 335. 
26 Porteous, Coins, 27–28, Sutherland, »The Purpose of Roman Imperial Coin Types,« 23. 
27 Kot npr. Apolon v bitki pri Akciju. Bolj podrobno o Avgustu in Apolonu gl. Zanker, Augustus und die Macht 
der Bilder, 33–79. 
28 Kot npr. Domicijanove upodobitve Minerve, Septimij Severove upodobitve Dioniza in Herkula, ki sta bila 
povezana z njegovim rojstnim krajem. 
29 Avgust je na svojih novcih upodobil ženo Livijo v podobi Veste, boginje ognjišča in domov, na Klavdijevih 
novcih pa je bil prvič upodobljen sam portret njegove žene in otrok, Burnett, Coinage in the Roman World, 77–
78. 
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Slika 4 - Avgustov kvadrans iz l. 8 pr. n. š. Na averu se dve roki rokujeta, med njima je kaducej, na 

reveru je oznaka "SC".  

Stvarni dosežki kot so gradnja javnih stavb ali spomenikov so primeri neposrednih 
upodobitev, vendar so bile upodobitve velikokrat bolj kompleksne. Koncepti kot so zajetje 
province, morala legij ali oskrba žita z vrlinami cesarjev, cesarjev pogum ali pobožnost so bili 
izraženi s personifikacijami, ki se nam danes velikokrat zdijo tuji, za takratne rimske državljane 
pa so bili sestavni del rimske religije.30 Novčna ikonografija je še posebej zanimiva v primerih, 
ko izpodbija včasih napadalna in pristranska poročanja takratnih zgodovinarjev. Na primer, 
Tiberijevi novci večkrat poudarjajo "milost", vrlino s katero cesarja ne bi povezovali. Vendar, 
če je ta trditev izpričana na novcih jo moramo vzeti resno, ne glede na to ali je resnična ali pa 
si je Tiberij zgolj želel, da bi ga njegovo ljudstvo videlo v tej podobi.31  

Sprednja stran novcev (aver) 
Podobno kot pri helenističnih novcih, so na sprednji strani (averu) tudi cesarski novci navadno 
vsebovali podobo vladarja ali člana vladarjeve družine. A vendar vsi julijsko-klavdijski novci 
ne vsebujejo portretov, takšnih je predvsem veliko Avgustovih novcev, ki sledijo 
republikanskim vzgledom.32 Sicer pa je bil Avgust na novčnih upodobitvah še v poznih letih 
upodobljen kot mladenič. Tiberij je temu vzgledu sledil. Prvi prelom s to tradicijo je opazen 
šele na Neronovih novcih kjer se kaže ne le kako je odraščal temveč tudi kako je postajal vse 
debelejši.33 Na glavi je navadno upodobljen lovorjev venec, včasih hrastov, včasih pa je glava 
gola. Doprsje je skoraj vedno golo. Tudi tukaj se je največ novosti zgodilo v času Nerona, ko 
se je pričel upodabljati v vojaški odpravi z orožjem in vojaškim pokrivalom (paludamentum) - 
včasih pa se je upodobil z različnimi vladarskimi elementi kot so globusi ali aegis. Okoli 
portreta je navedeno cesarjevo ime in cesarska titulatura preko katerih lahko precej natančno 
določimo čas izdaje novcev.34 Novčne izdaje pa so nadzorovali tudi z izmenjanjem portreta 
obrnjenega v desno ali levo smer.35 

 
Slika 5 - Portreti Avgusta (15–13 pr. n. š.), Tiberija (15–16), Gaja (Kaligule) (37–38), Klavdija (41–42) 

in Nerona (60–61).  

                                                 
30 Porteous, Coins, 29–30. 
31 Porteous, Coins, 30–31. 
32 Sutherland, »The Purpose of Roman Imperial Coin Types,« 12. 
33 Neron je v teh upodobitvah posnemal ptolemajske ideale tryphé - (grško: τρυφἠ) »mehkoba«, »pohostnost«, 
»veličasnost« in »ekstravaganca«. To je koncept, ki je pritegnil mnogo pozornosti (in ostre kritike) v času rimske 
antike. Klasični avtorji, kot sta Ajshin in Plutarh, obsojajo takšne ideale, ki so se izražali v razkošnih večerjah in 
gradnji veličastnih stavb. Wolters, »The Julio–Claudians,« 340–341. 
34 Vendar se tukaj velikokrat pojavlja vprašanje kako natančno so novčne izdaj sledile novim titulaturam, saj so 
bile lahko te še naprej izdajane v namen obeleževanja. Wolters, »The Julio–Claudians,« 341. 
35 Wolters, »The Julio–Claudians,« 340–341. 
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Hrbtna stran novcev (rever) 
Tipi na reverih so izjemno raznoliki. Avgustovi nasledniki so upodobitvam dejanskih dogodkov 
in božanstev dodali še bolj simbolični jezik personifikacij. Tako najdemo na novcih 
upodobljena božanstva, personifikacije, cesarje ali člane cesarske družine v izvajanju nekega 
dejanja ali kot posvetila; lahko se nanašajo na takratne dogodke v Rimu ali na obrobju cesarstva; 
prikazujejo stavbe, kipe ali celo naprave.36 Preplet personifikacij, dejanskega, božanskega in 
simbolnega daje posebno značilnost rimskim imperialnim novcem. Ta nasprotja so v nekaterih 
primerih že skorajda nerodna.37 

 
Slika 6 - Rever Tiberijevega dupondija iz l. 22–23, kjer je upodobljen heksastilni tempelj s teletom na 

levi strani in jagnjem na desni. na podijumu pred petimi vojaki; in rever Neronovega denarija iz l. 54. Na njem 
je legenda NERONI CLAVD DIVI F CAES AVG GERM IMP TR P, znotraj hrastovega venca pa napis EXSC.  

Upodobitve na reverih so veliko bolj površno izbrane in izdelane kot portreti. Izjemni 
ikonografski primerki reverov so zelo redki. Kar manjka v umetniški izdelavi pa dopolnjuje 
iznajdljivost upodobitev.38 Na Neronovih novcih je že viden umetniški napredek in 
izkoriščenost velike površine sestercijev in dupondijev. Umetniška izdelava pa se velikokrat 
spreminja od kovnice do kovnice.39 Upodobitve na julijsko-klavdijskih reverih so v primerjavi 
s prejšnjimi republikanskimi in kasnejšimi cesarskimi novci presenetljivo raznolike. Vsebujejo 
lahko slikovne upodobitve z dopolnjujočim besedilom, včasih tudi samo epigrafsko upodobitev 
brez slike.40 Glede na vsebino se zdi, da je bil namen teh upodobitev informativen, v kolikšni 
meri to drži je obravnavano v naslednjem poglavju.  

 V julijsko-klavdijskem času pa je zelo izrazita razlika v ikonografiji zlatih in srebrnh 
novcev na eni strani ter asovih novcev nižje vrednosti na drugi strani.41 V času Avgusta se 
ikonografija na reveru zlatih in srebrnih novčnih tipov navezuje na samega cesarja - na njegovo 
rojstvo, zasluge rimski državi, prejete nagrade, potencialne naslednike, zmage in ureditev 
države. Vključevanje teh elementov v novčno ikonografijo je ostalo prisotno skozi celotno 
obdobje cesarstva. V svojih zadnjih letih vladanja je cesar posvečal vse več pozornosti svojima 
nesrečnima naslednikoma, katerih upodobitve so bile prisotne na novcih tudi po njuni smrti. 
Podobno je Tiberij 20 let neprekinjeno upodabljal svoj "Pontif. Maxim." na reverih. Kaligula je 
posvetil veliko pozornosti v spomin svojemu pra-staremu očetu, očetu in materi. Klub temu, da 
Klavdij ni zanemaril upodobitev svoje družine, je več pozornosti posvetil okoliščinam 
njegovega vzpona na oblast in vojaškim zmagam. V drugi polovici Neronove vlade so postajali 
prevladujoči tipi z vse bolj religiozno vsebino (z bogovi in manjšimi božanstvi), ki so 
predstavljali določen pomen.42 Veliko teh navezav nam je danes še vedno nerazumljivih.43 

                                                 
36 Wolters, »The Julio–Claudians,« 341. 
37 Na Klavdijevih novcih imamo primere zapisov o zmagi nad Germani ali Britanci na eni strani in popolnoma 
nejasnimi upodobitvami personifikacij na drugi strani, kot npr. Pax ali Konstancija, ki s temi zmagami nimajo 
nobene povezave. Burnett, Coinage in the Roman World, 77–78. 
38 Kot na primer upodobitev pretorjanskega kampa na Klavdijevih novcih. 
39 Mattingly, Coins Of The Roman Empire, lxii–lxiii. 
40 Sutherland, »The Purpose of Roman Imperial Coin Types,« 13. 
41 Sutherland, »The Purpose of Roman Imperial Coin Types,« 13. 
42 Kot npr. upodobitev Rome in Veste v navezavi na velik požar, ki je izbruhnil v Rimu in njegovo sledečo 
prenovitev mesta. 
43 Mattingly, Coins Of The Roman Empire, lxix–lxxv. 
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Slika 7 - Rever Avgustovega aureusa iz l. 18–17 pr. n. š. kjer je upodobljen cesar katerega v kočiji s 

slonoma na vrhu arkadnega oboka krona Viktorija; in Klavdijevega aureusa iz l. 43–43 kjer se cesar rokuje z 
vojakom.  

Na asovih reverih so v času Avgusta prevladovale konzervativne upodobitve.44 Nov 
razvoj se je začel s Tiberijevimi in Kaligulovimi sesterciji ter dupondiji. Upodobitev 
personifikacij je postala razširjena predvsem v času Klavdija. Poudarjena oznaka "SC" (Senatus 
Consulto), ki označuje senatovo vlogo pri izdelavi novcev, je bila z vse manjšo vlogo senata 
izrinjena na manjši in slabše vidni del revera.45 S to razliko med novčnimi upodobitvami višje 
in nižje vrednosti, bi lahko sklepali, da so bile preprostejše upodobitve na novcih nižje vrednosti 
namenjene širšemu ljudstvu, izbrane upodobitve na novcih višje vrednosti pa bolj 
izobraženemu in razgledanemu ljudstvu.46 

 
Slika 8 - Rever Avgustovega dupondija iz l. 7 pr. n. š. Na njem je legenda P LVRIVS AGRIPPA IIIVIR A 

A A F F in napis SC na sredini; in rever Klavdijevega asa iz l. 50–54. Na njem je upodobljena personifikacija 
Libertas z napisom S C.  

Izpovednost rimskih imperialnih novcev 
Na področju klasičnih študij kjer je količina virov zelo omejena, novci predstavljajo 

pomemben zgodovinski, ekonomski in umetniški vir. Danes ohranjeni novci daleč presegajo 
število drugih virov, kot so keramični ali epigrafski viri, in v nasprotju z večino ti vedno 
odražajo javno sfero, saj definicijo in vrednost novcev zagotavlja sama država. Zato nam lahko 
novci - tako posamezni kot v obliki zakladnih najdb - dajo pomemben vpogled v državno 
religijo in kult, politično misel, ideologijo, umetnostne značilnosti kot tudi v denarni sistem. 
Kljub temu numizmatični viri še vedno niso dovolj vključeni v področje klasičnih študij.47  

Novčni viri nam lahko služijo kot potrditev dogodkov izpričanih v virih, lahko celo 
pomagajo določiti kraj dogajanja, v nekaterih primeirh pa celo pričajo o dogodkih, ki v virih 
niso izpričani. Že samo na slovenskem prostoru imamo nekaj takih primerov iz rimskih časov. 
Dve najbolj znani zakladni najdbi sta iz 4. stoletja - emonska in čenturska zakladna najdba. 
Emonska zakladna najdba nam s svojo izjemno vrednostjo prvotnih domnevno 21, danes 
poznanih 19, večkratnih Magnencijevih zlatnikov priča o premožnemu Magnencijevemu 
privržencu, ki je najverjetneje padel v času Konstancijeve ofenzive na Emono leta 352.48 O tem 
dogodku ni niti enega samega zapisa v antičnih virih. Čenturska zakladna najdba Maksencijevih 
bakrenih novcev pa nam priča o tamkajšni vojaški postojanki, ki je bila tam postavljena 

                                                 
44 Kot so hrastov venec znotraj dveh lovorjevih vejic na sestercijih, in hrastov venec na dupondiju. 
45 Mattingly, Coins Of The Roman Empire, lxix–lxxv. 
46 Sutherland, »The Purpose of Roman Imperial Coin Types,« 13. 
47 Coins as an Historical Source. 
48 Gl. Jeločnik, »Emonska najdba Magnencijevih multiplih zlatnikov,« 201–220; Miškec, »The Double Solidus of 
Magnentius,« 822–827; Štajer, »Zakladna najdba kot primarni zgodovinski vir,« 8–21. 
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najverjetneje zaradi strateške lege na čenturskem hribu.49 To pa sta le dva izmed mnogih 
primerov. V primeru izpovednosti novcev v času julijsko-klavdijske dinastije pa ne iščemo 
zgolj dokazov o neizpričanih dogodkih, temveč odraz mentalitete takratnih vladarjev v svoji 
cersarski vlogi in v obziru njihove samo-reprezentacije ljudstvu.  

V obdobju cesarstva se veliko novcev nanaša na zgodovinske dogodke kot so vojne, 
osvajanja, gradnjo ali rekonstrukcijo javnih spomenikov, državno politiko in javna praznovanja. 
Zato nam ti novci lahko pomagajo razumeti aspekte rimske politike, tudi tiste, ki je v antičnih 
pisnih virih ne zasledimo.  

Za globlje in bolj zaokroženo razumevanje pomena novcev in novčne ikonografije v 
rimskih časih moramo pristopiti iz kontekstualnega pristopa. S preučevanjem novčne 
ikonografije lahko pridobimo nov vpogled na republikansko in imperialno komunikacijo ter v 
študij antičnih podob. Seveda pa je to možno doseči le s kontekstualnim pristopom upoštevanja 
drugih virov iz takratnega časa.50 Že ekonomski zgodovinar in numizmatik Grierson je v 
svojem delu iz leta 1951 dokazal, da so novci izjemen vir za preučavenje antične zgodovine.51 
Dejal je, da bi bila "zgodovina brez numizmatikov nepopolna", vendar obenem opozoril, da bi 
bila "numizmatika brez zgodovine nemogoča".52 Denarništvo nam da veliko več kot le potrditev 
podatkov iz drugih virov. V njem lahko utemeljeno iščemo odraz rimske države, saj 
oprijemanje na izključno pisne vire ni dovolj zanesljivo. Nedvomno je največji prispevek 
numizmatikov zgodovini reševanje zgodovinskih problemov. Numizmatika sestavlja del 
materialnih virov preteklosti in si zato zasluži večjo pozornost kot ji večina zgodovinarjev 
posveča.53 

Rimski novci kot propagandno sredstvo 
Ko so rimski novci postali neizpodbitno plačilno sredstvo, novčni tipi niso več služili 

zgolj njihovi identifikaciji izven imperija, pač pa so s kroženjem omogočili tudi komunikacijo 
znotraj imperija. Najbolj splošno razširjeno prepričanje je, da je bil v antiki novec izrazito 
propagandno sredstvo, saj je imel tedaj denar predvsem zaradi svojega hitrega širjenja 
pomembno vlogo poznejših informativnih medijev. To predpostavlja, da je cesar prek napisov 
in upodobitev na novcih pošiljal svoja sporočila po celotnem imperiju. Propagandna vloga je 
najbolj izrazita z informacijami o izgledu cesarja ali cesarjeve družine na averju in 
personifikacijami ali božanstvih na reveru, ki prikazujejo vladarjeve vrline, skrb za mesto, 
vojaške načrte in zmage. Ta vloga je podkrepljena z ustreznimi napisi.54 To dejstvo pa ne sme 
voditi k pretiravanemu sklepanju, da so novci služili kot »dnevni časopis«, kot je v svojem delu 
trdil Harold Mattingly (1960). Čeprav “so novci dogodke včasih naslovili zelo neposredno, 
njihov namen ni bil informiranje ljudi. Bolj verjeten se zdi namen krepitve zaznavanja – 
superiornosti cesarja, časti cesarskih družinskih članov, vojaških uspehov ali gradnje novih 
zgradb v Rimu. To zaznavanje je bilo z reprezentacijo na novcih pomnoženo in s kroženjem 
utrjeno v spomin. Novci so bili del vzdušja, ki ga ustvarja vsak medij, v katerem so izražene 
ideje, vrednote in miselnost vsakega obdobja.55 

Za trditev, da so interesi cesarjev razvidni na novcih, obstaja kar nekaj dokazov. Pisni 
viri velikokrat zatrjujejo, da je sam cesar izbral določene novčne upodobitve. Vendar to ni nujno 
utemeljitev propagandne vrednosti novcev. Levick pravi, da ni mogoče izključiti predpostavke, 
da so bili novci ikonografsko izdelani, da bi laskali samemu cesarju in ne nujno v namen 
                                                 
49 Gl. Jeločnik, Čenturska zakladna najdba folisov Maksencija in tetrarhije; Jeločnik in Kos, Zakladna najdba 
Čentur-C. 
50 Elkins, Coins, Context and an iconogprahic approach, 29. 
51 Jones, »Numismatics and History,« 19. 
52 Jones, »Numismatics and History,«15. 
53 Mitchell »Roman Coins as Historical Evidence«, 66. 
54 Kos, Leksikon antične numizmatike, 289–290. 
55 Noreña »Coins and Communication«, 261–265; Wolters, »The Julio–Claudians, 335.« 
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sporočanja določenega sporočila javnosti.56 Razširjen pogled na rimsko denarništvo kot 
sredstvo propagande se je uveljavil predvsem v prvi pol. 20. stol. pod množično razširjenostjo 
tiska, radija, kina in televizije, ki so komunikacijo z množicami olajšali kot še nikoli doslej. Ko 
so totalitarni režimi začeli izkoriščati te medije v lastne interese, je bila interpretacija 
princepsovega izkoriščanja denarja v podoben namen še posebej razumljiva. Preučevalcem, ki 
so se zavedali pristranskosti literarnih virov do rimskih cesarjev, je bila privlačnost 
interpretacije novcev kot cesarske propagande še toliko večja, saj je ta nudila nov pogled na 
dogodke in politiko z vidika samih cesarjev.57 

V drugi polovici 20. stol. pa so se začela kazati nesoglasja o pomenu novčnih tipov in 
legend v antičnem svetu. Jones (1959) je zatrjeval, da so bile grško govorečemu vzhodnemu 
delu cesarstva latinske legende brez pomena in da prav tako v zahodnem delu mnogo ljudi 
nepismenih legend ni moglo razbrati. Wallace-Hadrill (1981) se je spraševal, zakaj bi bilo 
navadnemu človeku mar za abstraktne cesarjeve »vrline«, prevzete po grških intelektualcih. 
Howgego (1955) pa je nasprotoval, da razširjenost imperialne ikonografije novčnih tipov do te 
mere, da je postala integrirana v privatno sfero, priča v prid, da so vsaj nekatere družbene 
skupine (predvsem v Rimu) lahko razbrale in razumele pomen novčnih upodobitev. 

Sprejemanje ene teorije ne pomeni nujno zavračanje drugih. Najbolj verjetno se zdi, da 
je več dejavnikov vplivalo na izbor tipa ali serije tipov, še posebej če je več ljudi sodelovalo pri 
izboru. Na koncu so bili izbrani tisti tipi, ki so zadovoljili največ zahtevam, ali bili najmanj 
sporni – ti prevladujoči dejavniki pa niso bili nujno enaki ob vseh priložnostih. Levick (1982) 
zatrjuje, da so kovničarji z novčnimi upodobitvami želeli laskati cesarju in mu prikazovali, kar 
si je sam želel videti. Tudi tematike, ki se na novcih niso neposredno nanašale na cesarjeve 
dosežke, zasluge in božanstva, so bile predstavljene na način, ki je cesarju ugajal. V tem obziru 
novci niso bili uporabljeni kot publiciteta, temveč v osebni cesarjev namen. Kovniški uradniki 
so zgolj predstavljali njihovega delodajalca samemu sebi v najbolj laskajoči podobi preko 
vzorcev, ki so bili najbolj privlačni in v ta namen učinkoviti.58  

A vendar vplivi sodobnih dogodkov na interpretacijo novcev kot obliko propagande ne 
izpodbijajo njeno verodostojnost. Kljub interpretaciji Levick nekateri avtorji vztrajajo v 
prepričanju, da so novci igrali pomembno propagandno vlogo v času resnih političnih kriz ali 
negotovosti. Takrat so novčni tipi postali preprosto jasni in bistveno bolj vsiljivi. To ni bilo 
vidno zgolj v času državljanskih vojn, temveč tudi v času političnih negotovosti - kot v 
prehodnem obdobju med republiko in cesarstvom. Avgust je moral v času vzpona na vrhovno 
oblast previdno združiti absolutno moč helenističnih kraljev in navidezno obnovitev 
republikanske konstitucije ter idealov, tema dvema tradicijama je zato moral posledično 
ustrezati tudi novčni sistem.59 

Burnett meni, da kljub nekakšni propagandni vrednosti novcev, le te ne smemo preveč 
poudarjati, saj so obstajale še ostale pomembnejše metode prenosa cesarjeve javne podobe 
(portretno kiparstvo, monumentalna arhitektura, napisi, govori, slovestnosti in triumfi).60 A 
vendar imperialni novčni tipi s svojimi napisi uporabljajo obliko in izražanje dobro izdelanega 
vizualnega in verbalnega jezika imperialne ideologije. To bi namreč moralo upravičevati 
primerjanje novčne propagande z ostalimi oblikami propagande.61 Tudi Zanker se strinja, da so 
novci uporabljali vizualni jezik soroden ostalim spomenikom, kjer so bile lahko upodobljene 
tudi stavbe, triumfalni oboki, kipi in (redko) celo slike, kar potrjuje njihov politični namen.62  

                                                 
56 Levick, »Propaganda and the Imperial Coinage,« 104. 
57 Levick, »Propaganda and the Imperial Coinage,« 104. 
58 Levick, »Propaganda and the Imperial Coinage,« 108. 
59 Burnett, Coinage in the Roman World, 71. 
60 Burnett, Coinage in the Roman World, 69. 
61 Howgego, Ancient History from Coins, 75–76. 
62 Zanker, Augustus und die Macht der Bilder, 110–112. 
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Še vedno ostaja nerešeno vprašanje, kako strogo je bila izbira novčnih tipov 
nadzorovana. Trditve nekaterih pisnih virov, da naj bi podobe na novcih izbral sam cesar, ne 
smemo jemati preveč dobesedno. Mnogo še tako trivialnih dejanj je bilo pogosto dvomljivo 
pripisanih cesarju.63 Bolj verjetno se zdi, da so bile predloge cesarju predložene na način, kot 
je v primeru Aleksandra iz Abonutehije v Aziji, ko je ta ne le prosil cesarja za dovoljenje za 
lastno izdelavo novcev, temveč tudi za izdelavo novcev z določenimi tipi.64 Predloge bi 
cesarjevi uradniki lahko na podoben način izbrali in jih nato ponudili cesarju. Ta model 
izbiranja predlog prav tako namiguje cesarjevo odobritev. V primerih umetniškega napredka na 
Neronovih novcih bi lahko verjeli, da je na njih vplival sam cesarjev okus za estetiko, a hkrati 
bi ta lahko odseval le bolj umetniško usmerjeno kulturno vzdušje. Najbolj verjetna se zdi 
cesarjeva dejanska vpletenost ob posebnih priložnostih, sicer pa je bila njegova vloga morda 
bolj namišljena. Navsezadnje to ni bistvenega pomena, saj ne glede na način izbire novčnih 
predlog, danes skušamo oceniti javno podobo določenega režima in razumeti, kako se je ta želel 
predstaviti svetu.65 

Prav tako zapleteno je vprašanje, če so uporabniki novcev posvetili pozornost novčnim 
tipom. A že močna sprememba tipov v času principata kaže, da je bila ustrezna pozornost le 
pričakovana. Seveda to pričakovanje ni bilo namenjeno zgolj vsebini nekega tipa, vendar je bilo 
lahko namenjeno tudi bolj splošno, kot so se spreminjali estetsko zelo ambiciozni novci. 
Bronasti novci v času julijsko-klavdijske dinastije, predvsem veliki sesterciji, od časa Tiberija 
naprej izstopajo zaradi vzorcev in njihovih tehničnih dovršenosti. Iz finančne perspektive ne bi 
bila produkcija novcev s standardiziranimi tipi samo cenejša in tehnično bolj učinkovita, 
temveč bi bila tudi njihova uporaba v večjezičnem imperiju z raznolikimi kulturnimi 
tradicijami, bistveno bolj poenostavljena.66  

Težko bi spregledali dejstvo, da je še danes za osebe v politiki izjemnega pomena v 
kakšni podobi se ti akterji pokažejo ljudstvu. Bodisi z nadčloveškimi lastnostmi ali kot skromni 
predstavniki delovnega ljudstva, se upodobitve danes ne razlikujejo veliko od podob, ki so si 
jih cesarji zarisali na svojih novcih Res je, da se te podobe ne pojavljajo več na novcih ali 
bankovcih. A vendar se v današnji družbi, v kateri ima že malone vsakdo pametni telefon z 
naloženo instagram aplikacijo, te, na en ali drugi način ponujajo kot idealizirane podobe 
vladarjev in medijsko izpostavljenih osebnosti, ter krožijo "v rokah" vsakdanjega ljudstva, kot 
so to nekoč počeli antični novci.  

Tako lahko sklepamo, da je neka sporočilnost novcev gotovo obstajala, ne glede na to, 
ali je bila namenjena prejemnikom novcev ali samemu cesarju. V vsakem primeru, če so 
upodobitve ugajale samemu cesarju, so bile primerne tudi za predstavitev ljudstvu, saj se je 
cesar nedvomno želel prikazati (sebe in svojo vladavino) kot se je videl v lastnih očeh. Zato 
sporočilnost novcev ni mogla biti popolnoma spregledana.  

Vizualni in verbalni jezik imperialne ideologije je namerno ali ne oblikoval podobe 
cesarja in cesarstva. Kljub temu same propagandne vrednosti novcev zaradi veliko 
pomembnejših metod prenosa cesarjeve javne podobe ne smemo preveč poudarjati, lahko pa 
novce razumemo kot podkrepitev le teh. Novčni tipi v času julijsko-klavdijske dinastije so kot 
ostali mediji le sledili spremembam v politični ureditvi in državni umetnosti. Zato v današnjem 
času julijsko-klavdijski novci in novčni tipi, zaradi množičnosti, razširjenosti in ohranjenosti, 
lahko služijo kot pomemben izpovedni element za dopolnjevanje našega celostnega 
razumevanja političnih in kulturnih sprememb na prelomnem prehodu iz republike v novo dobo 
rimskega cesarstva. 

                                                 
63 Burnett, Coinage in the Roman World, 69. 
64 Burnett, Coinage in the Roman World, 70. 
65 Burnett, Coinage in the Roman World, 70. 
66 Wolters, »The Julio–Claudians,« 346. 
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Matija Terglav 

Od Bizanca do stepe: Konstantin in Metod pri Hazarih 

Povzetek 
V 9. stoletju sta med pogani na vzhodu Evrope delovala solunska brata Konstantin in Metod. 
Preden sta odšla v slovanske dežele, sta se odpravila na Krim – tako v Žitju Konstantina – 
misijonarit k Hazarom. Toda v luči zgodovinskih dejstev se zdi to malo verjetno. Verjetneje je 
bil vir prirejen na podlagi starejših dogajanj, mirovne pogodbe z muslimani, sklenjene stoletje 
pred tem, in dejanske spreobrnitve Hazarov v judovstvo ob koncu 8. ali v začetku 9. stoletja. 

Abstract 
In the 9th century, brothers Constantine and Methodius from Thessaloniki preached among 
pagans of Eastern Europe. According to Life od Constantine, before they went to the lands of 
the Slavs, they went to Crimea, to preach their true faith to the Khazars. Considering historical 
facts however, this seems unlikely. It is more likely that Life of Constantine was adapted from 
previous happenings, the peace treaty with the Muslims a century earlier and the actual 
conversion of Khazars to Judaism at the end of the 8th century or in the beginning of the 9th 
century. 
 
Ključne besede: Konstantin, Metod, Hazari, judovstvo, krščanstvo. 

*** 
Uvod 

Preden sta se Konstantin in Metod odpravila med Slovane in v Rim, ju je bizantinski cesar 
poslal k Hazarom, da bi sodelovala v verski debati z židovskimi in muslimanskimi teologi kot 
zagovornika krščanstva. V tem članku bom razdelal hazarski odnos do abrahamskih religij, 
bizantinsko-hazarske odnose pred prihodom svetih bratov na Krim in vlogo Konstantina in 
Metoda v teološki debati pri Hazarih.  

Pri tem bom kritično ovrednotil nekatere odlomke virov. Kot temeljna vira bom uporabil 
Žitje Konstantina, najverjetneje delo Konstantinovega brata Metoda, in Italsko legendo, katere 
avtor ni znan, lahko pa bi to bil ostijski škof Leon ali veletrijski škof Gauderih. Vključil bom 
tudi Žitje Metoda, ki ga je najverjetneje napisal njegov učenec Kliment Ohridski, in Pohvalo 
sv. Cirila in Metoda s konca 9. stoletja. Uporabil bom še podatke iz t. i. hazarske 
korespondence, serije pisem, ki sta si jih pošiljala hazarski vladar Jožef in židovski uradnik 
kordovskega kalifa Hasdai ibn Shaprut v sredini 10. stoletja. 

S tematiko Hazarov, tudi njihove religioznosti in odnosov z Bizancem, se ukvarjajo 
predvsem raziskovalci, ki živijo na področju nekdanjega kaganata, kot je Farda Asadov, kot 
posebno avtoriteto pa se na tem mestu spodobi navesti tudi profesorja emeritusa Petra 
Benjamina Goldna z univerze Rutgers v New Jerseyju. 

Hazari in religija 
Religija pri Hazarih je obsežna in zapletena tema, predvsem iz dveh razlogov. Prvi je ta, da je 
njihov kaganat obstajal v bližini dveh velikih versko nasprotujočih si sil: ob krščanskem 
Bizantinskem cesarstvu in ob muslimanskem Abasidskem kalifatu.1 Drugi razlog pa je ta, da je 
bila sama hazarska država kot stepski kaganat izrazito heterogena in decentralizirana, čeprav 
so, neznačilno za stepska ljudstva, imeli nekaj utrjenih mest. Vrhovna avtoriteta pri Hazarih je 
bil kagan, toda pri vladanju ni sodeloval. To vlogo je prevzel njegov namestnik kaganbeg ali 
preprosto beg, pod njim pa so bili še lokalni kralji in vojvode. Kagan je bil predvsem duhovni 

                                                 
1 Bury, History of the Eastern Roman Empire from the Fall of Irene to the Ascension of Basil I, 403. 



Matija Terglav 

 
31 

 

voditelj.2 Prebivalstvo njegovega kaganata so sestavljala mnoga turška in ostala ljudstva, ki so 
deloma opustila nomadstvo, poleg Hazarov samih med drugimi tudi razne skupine Bolgarov 
(seveda tiste, ki niso odšle z Asparuhom na Balkan), Madžari in celo krimski Goti.3  

Čeprav so si bila prvotna poganska verovanja teh skupin (razen Gotov) vsaj sorodna, so 
se kasnejši kagani in njihovo plemstvo občasno uklonili pritiskom sosednjih verskih avtoritet. 
Leta 737 je kalif Mar preko mest Balanjar in Semender odšel na pohod nad hazarsko prestolnico 
Itil. Kagan je v zameno za mir moral sprejeti islam.4 Malo pred tem se je z bizantinskim 
cesarjem Konstantinom V. Kopronimom poročila hazarska princesa Čičak, verjetno sestra ali 
hči prej omenjenega kagana, in sprejela krščansko ime Irena. Pri Hazarih je bila torej tudi v 
najvišjih krogih prisotna fluidnost veroizpovedi za osebne koristi (oziroma za obrambo pred 
škodo).5 Prav tako so se v abrahamske religije neodvisno od kagana spreobračale razne skupine 
ljudstva, kot na primer Volški Bolgari, ki so v 10. stoletju že bili muslimani.6 Hazarska elita se 
je proti koncu 8. in v začetku 9. stoletja spreobračala v judovstvo.7 Za razmah judovstva so 
odgovorni predvsem judovski trgovci, ki so bili skoncentrirani v pristanišču Tamatarkha ob 
Črnem morju in v mestu Jundar v Kavkazu, o verski inkluzivnosti pa priča navada guvernerja 
Jundarja, kaganovega sorodnika, ki naj bi ob petkih molil z muslimani, ob sobotah z judi in ob 
nedeljah s kristjani.8  

Spreobrnitev kagana in njegovega plemstva je bila brez dvoma politične narave. S tem, 
da so prevzeli abrahamsko religijo, so se dvignili nad poganske barbare, hkrati pa so bili zaradi 
prevzema tretje vere versko neodvisni tako od Konstantinopla kot od kalifata. Okoliščine 
spreobrnitve opisuje korespondenca kagana ali kaganbega Jožefa s kordovskim uradnikom, 
vendar vir ni popolnoma zanesljiv – napisan je bil namreč skoraj dve stoletji po dogodku.9 Po 
tem viru naj bi kagan poklical učene judovske, krščanske in muslimanske teologe, da bi ga 
podučili o veri. Ker se niso mogli strinjati niti v eni stvari, je vsakega za tri dni poslal nazaj v 
šotor. Po treh dneh je vprašal muslimana, ali se mu zdi boljše krščanstvo ali judovstvo, in 
kristjana, ali je boljša judovska vera ali islam. Ker sta oba odgovorila, da judovstvo, naj bi se 
kagan spreobrnil v to vero.10 Pestrost hazarske verske zgodovine je predvsem posledica 
razdrobljenosti njihovega ljudstva in posebnega položaja njihovih dveh vladarjev, kagana in 
kaganbega. Verski vladar kagan je bil podrejen posebnim običajem, ki so ga lahko hitro stali 
glave. Ob ustoličenju je moral povedati, koliko časa želi vladati, in ko se je to obdobje izteklo, 
so ga usmrtili. Prav tako je lahko bil usmrčen, če ga je ljudstvo krivilo za naravno ali vojaško 
katastrofo.11 Tako brutalen konec vladavine in menjava vladarja zagotovo nista kazala na 
duhovno stabilnost ljudstva. 

Hazari in bizantinska sveta brata 
O odposlanstvu Hazarov k bizantinskemu cesarju pišeta tako Žitji Konstantina in Metoda kot 
tudi t. i. Italska legenda.12 Prostovoljno odposlanstvo za pomoč pri spreobrnitvi ni nič 
nenavadnega, v tistem času so bili Hazari in Bizantinci namreč že dolgo zavezniki. Zgodovina 
                                                 
2 Golden, »Irano-Turcica: The Khazar Sacral Kingship Revisited,« 167–168. 
3 Golden, »Courts and Court Culture in the Proto-Urban and Urban Developments among the Pre-Chinggisid 
Turkic Peoples,« 21, 25–26; gl. tudi: Bury, History of the Eastern Roman Empire from the Fall of Irene to the 
Ascension of Basil I, 409–410. 
4 Golden, Studies on the Peoples and Cultures of the Eurasian Steppes, 75. 
5 Bury, History of the Eastern Roman Empire from the Fall of Irene to the Ascension of Basil I, 407; Golden, 
Khazar Studies: Volume I, 65. 
6 Golden, »Nomads and Their Sedentary Neighbors in Pre-Činggisid Eurasia,« 51. 
7 Golden Studies on the Peoples and Cultures of the Eurasian Steppes, 75. 
8 Bury, History of the Eastern Roman Empire from the Fall of Irene to the Ascension of Basil I, 408. 
9 Golden »Irano-Turcica: The Khazar Sacral Kingship Revisited,« 169. 
10 Golden »Irano-Turcica: The Khazar Sacral Kingship Revisited,« 419–420. 
11 Golden »Irano-Turcica: The Khazar Sacral Kingship Revisited,« 166, 168–169. 
12 Benedik, »Žitje Konstantina (Cirila) in Žitje Metoda,« 138, 200; Perko, »Italska legenda,« 48. 
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prijateljskih odnosov sega v 6. stoletje, v čas, ko so bili Hazari del Prvega turškega kaganata.13 
V začetku 8. stoletja so Hazari, sedaj že samostojni, s častmi sprejeli pregnanega cesarja 
Justinijana II., ki se je celo poročil s kaganovo sestro. Leta 711 je nato dal kagan pod 
bizantinskim pritiskom umoriti Justinijana in se s tem prikupil vodilnim silam v cesarstvu.14 
Skozi 8. stoletje so bili Hazari branik pred saracensko ekspanzijo na Kavkaz in zato zelo cenjen 
bizantinski zaveznik.15 Zavezništvo se je nadaljevalo v 9. stoletje in leta 838, okoli dvajset let 
pred prihodom Konstantina in Metoda, so Bizantinci Hazarom na Donu pomagali zgraditi 
utrdbo Sarkel, najverjetneje za zaščito pred Pečenegi.16 Kot pomembno prijateljsko silo so jih 
tudi Bizantinci sami nedvomno želeli pokristjaniti. To so poskušali storiti s pomočjo zihijske 
in abhazijske nadškofije, predvsem pa iz krimskega mesta Herzon, ki je v prvi polovici 9. 
stoletja postalo središče teme.17  

V Žitju Konstantina so Hazari prikazani kot monoteisti, vendar še razpeti med judovsko 
vero in islamom. Njihovi sli prinašajo cesarju to sporočilo: 

 
Zdavnaj poznamo samo enega Boga, ki je nad vsemi, in njemu se 

klanjamo na vzhod in se drugih svojih ostudnih običajev držimo. Judje pa nas 
nagovarjajo, naj sprejmemo njihovo vero in dela. A Saraceni nam na drugi strani 
ponujajo mir in mnoge darove, da bi nas pridobili za svojo vero, in govoré: ,,Naša 
vera je boljša kakor od vseh (drugih) narodov.” Radi tega pošiljamo k vam, 
starega prijateljstva in ljubezni se držeč. Ste namreč velik narod in imate 
cesarstvo od Boga; in vašega svéta želimo in prosimo od vas izobraženega moža, 
da vašo vero sprejmemo, ako zavrne Jude in Saracene.18 

 
Monoteizem brez odločenosti za določeno abrahamsko religijo in omemba klanjanja na 

vzhod bi lahko pomenila, da so po mnenju pisca Hazari takrat še verjeli v svojega poganskega 
boga Tengrija. Toda Italska legenda poroča, da so hazarski odposlanci k cesarju prišli v času 
cesarja Mihaela in da je takrat Konstantin že živel. Omenjeni cesar je torej lahko samo Mihael 
III. Pijanec,19 to pa pomeni, da je zgornji sloj hazarske družbe takrat zelo verjetno že bil 
judovske vere. Ker so vsi trije viri pri opisu tega dogodka relativno nezanesljivi, je možno troje: 
da se Hazari do takrat še niso spreobrnili, kar je najmanj verjetno, saj hazarska korespondenca 
postavlja spreobrnitev v čas kalifa Haruna al Rašida, ki je vladal med letoma 786 in 809,20 da 
so judovsko vero do takrat že opustili, saj jim je bila tako ali tako zgolj politično orodje, ali pa, 
da je celotna zgodba o odposlanstvu k Hazarom izmišljena in povzeta po starejših dogodkih. 
Versko disputiranje Konstantina in Metoda z judi in muslimani bi lahko bil prirejen opis 
dejanske hazarske spreobrnitve, tako kot bi “mir,” ki naj bi ga Hazarom ponudili muslimani, 
lahko bil mir iz leta 737, ko se je kagan za nekaj časa spreobrnil v islam. Trditvi, da so bili 
Hazari v trenutku obiska svetih bratov pogani, govori v prid navedba, da naj bi se takrat 

                                                 
13 Med cesarstvom in kaganatom se je najprej oblikovalo ekonomsko zavezništvo – del svilne poti je namreč 
potekal čez turško ozemlje. Toda na poti med Turki in cesarstvom je del poti potekal tudi čez perzijsko ozemlje, 
zato so Bizantinci s Turki sklenili tudi vojaško zavezništvo proti Perzijcem, gl.: Obolensky, The Byzantine 
Commonwealth: Eastern Europe, 167. 
14 Obolensky, The Byzantine Commonwealth: Eastern Europe, 170–171. 
15 Obolensky, The Byzantine Commonwealth: Eastern Europe, 172. 
16 Golden Studies on the Peoples and Cultures of the Eurasian Steppes, 99. 
17 Obolensky, The Byzantine Commonwealth: Eastern Europe, 173. 
18 Benedik, »Žitje Konstantina (Cirila) in Žitje Metoda,« 138–139. 
19 Perko, »Italska legenda,« 48. 
20 Golden, Khazar Studies: Volume I, 19. 
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spreobrnilo 200 ljudi, ki naj bi opustili svoje poganske običaje, kot je mnogoženstvo.21 Lahko 
pa so tu mišljeni le preprosti ljudje, ki so ohranili poganstvo tudi po kaganovi spreobrnitvi.22 

Konstantin je v debati nedvomno izgubil, saj nimamo podatkov o kaganovi spreobrnitvi, 
in tudi Žitje omenja spreobrnitev zgolj 200 neimenovanih ljudi. Kagan celo pravi, da upa, da 
bo nekoč tudi sam videl luč vere. Njegova obljuba, da bo usmrtil tiste, ki molijo po judovsko 
ali se držijo saracenske vere, je najverjetneje izmišljotina avtorja Žitja.23 Navedbi grških 
ujetnikov, ki jih je Konstantin namesto darov odpeljal s sabo v Konstantinopel, in obleganja 
Herzona namigujeta na poslabšanje hazarsko-bizantinskih odnosov v sredini 9. stoletja, za kar 
bi lahko bila kriva tudi vztrajanje v judovski veri in neuspeh bizantinskih misijonov.24 

Žitje Metoda o Hazarih poroča bolj skopo: omenja le, da je Metod odšel z bratom kot 
njegov sluga, Pohvala sv. Cirilu in Metodiju pa navaja še spreobrnitev 200 poganov.25 
Konstantinov obisk Krima opisuje Italska legenda, a se v glavnem ukvarja z dogodki v zvezi z 
relikvijo sv. Klementa, ki je umrl v izgnanstvu na Krimu, njegovo truplo pa naj bi bilo v 9. 
stoletju še vedno globoko pod gladino Črnega morja. Pisec Italske legende je Konstantinovo 
najdbo pripisal božjemu navdihu.26 Čeprav so nekateri mnenja, da je Italska legenda zanesljiv 
vir,27 se je pisec kratkomalo zlagal, ko je Hazare označil za spreobrnjene oziroma “potrjene” v 
katoliški veri.28 

Dodaten argument, ki služi bolj kot potrditev in ne kot nesporen dokaz za trditev, da so 
bili Hazari v času Konstantina in Metoda judovske vere, je opis hazarskega vladarja. V Žitju 
Konstantina je izmed tradicionalnega hazarskega vladarskega para omenjen samo kagan in to 
tako, da dobi bralec vtis, da ta dejansko vlada. Proti koncu obstoja kaganata je kagan zaradi 
spreobrnitve v judovstv najverjetneje pridobil tudi sodniško vlogo in svoj položaj verske 
avtoritete naredil vsaj malo otipljivejši.29 Toda niti to ni več moglo rešiti versko razdrobljenega 
kaganata, ki je sočasno z notranjim razpadom leta 965podlegel napadu ruskega kneza 
Svjatoslava.30 

Zaključek 
Bizantinski cesarji so Hazare dojemali kot pomembno silo ob svojih mejah in so političnim 
odnosom z njimi posvetili velik del pozornosti. Bili so dovolj pomembna sila, da so preživeli 
tudi v slovanskih virih, v Žitjih Konstantina in Metoda, in v latinski Italski legendi, in celo tako 
zelo, da je korespondenca njihovega vladarja segala do Kordove v Španiji. Kljub temu so bili 
v času svojega zatona hitro pozabljeni s strani Bizantincev. Konstantin Porfirogenet jim 
namenja pičla dva odstavka in njihove zgodovine sploh ne omenja.31 Vlogo braniteljev 
Kavkaza so v njegovem času prevzeli Alani.32 

Do misije bratov k Hazarom ali pa vsaj njunega obiska Herzona je zelo verjetno res 
prišlo. Jasno je tudi, da je bil takrat Konstantin v izrazito nadrejenem položaju, verjetno zaradi 

                                                 
21 Benedik, »Žitje Konstantina (Cirila) in Žitje Metoda« 148. 
22 Golden, »Courts and Court Culture in the Proto-Urban and Urban Developments among the Pre-Chinggisid 
Turkic Peoples,« 60. 
23 Zuckerman, »On the Date of the Khazars' Conversion to Judaism and the Chronology of the Kings of the Rus 
Oleg and Igor. A Study of the Anonymous Khazar Letter from the Genizah of Cairo,« 243. 
24 Benedik, »Žitje Konstantina (Cirila) in Žitje Metoda,« 148, 140; gl. tudi: Golden, »Irano-Turcica: The Khazar 
Sacral Kingship Revisited,« 182. 
25 Benedik, »Žitje Konstantina (Cirila) in Žitje Metoda,« 200–201; France M. Dolinar, »Pohvala sv. Cirilu in 
Metodiju,« 241. 
26 Perko, »Italska legenda,« 48. 
27 Perko, »Italska legenda,« 47. 
28 Perko, »Italska legenda,« 50. 
29 Golden »Irano-Turcica: The Khazar Sacral Kingship Revisited,« 182, 169. 
30 Golden Studies on the Peoples and Cultures of the Eurasian Steppes, 157. 
31 Konstantin, De Administrando Imperio, 63–65. 
32 Obolensky, The Byzantine Commonwealth: Eastern Europe, 178. 
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izobrazbe in dobrega odnosa s svojim zaščitnikom in učiteljem patriarhom Fotijem.33 V potek 
njunega obiska in teološke debate, kot ju prikazuje Žitje Konstantina, pa dvomim. Hazarska 
elita je bila v času njunega obiska skoraj zagotovo judovske vere, judje pa se ne spreobračajo 
pogosto. Sploh pa so s sprejetjem abrahamske religije tako ali tako že dosegli svoj politični cilj 
postati enakovredni cesarstvu in kalifatu. 

Ker so torej bili Hazari ob obisku bratov judovske vere in ker so podrobnosti njunega 
obiska tako zelo podobne prejšnjim dogodkom, ki so se zgodili Hazarom, hkrati pa imajo opisi 
tudi nezanemarljive faktografske luknje, lahko zaključim le, da do dogodkov, opisanih v Žitju 
Konstantina, ni prišlo. Verjetno so bili dodani kasneje, da bi se utrdil ugled svetih bratov in da 
bi se potrdila njuna svetost. 
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Zaton bosanske cerkve v 15. stoletju  

Povzetek 
Sledeča razprava je poskus krajšega in posplošenega povzetka zatona bosanske cerkve, ki se je 
zgodil v petnajstem stoletju. Na začetku je podan pregled zgodovinskega raziskovanja bosanske 
cerkve, v samem jedru razprave pa se preselimo k prezentaciji zgodovinskih fenomenov, v 
katerih sem sam videl največje vzroke, ki so botrovali k propadu te religijske institucije. Želel 
sem tudi prikazati visoko verjetnost hipoteze, da bosanska cerkev ni bila dualistična, kot so 
trdili nekateri starejši raziskovalci omenjene zgodovinske tematike. 

Abstract 
The following article is an attempt to present a short and general summary of the decline of the 
Bosnian church which happened in the fifteenth century. Article begins with a review of 
historical research on the subject. At the core of the discussion, we move to the presentation of 
historical phenomena in which I personally see the main causes that led to the collapse of this 
religious institution. I also wanted to illuminate the high probability of the hypothesis that the 
Bosnian church was not dualistic, as some older researchers of the subject of the Bosnian church 
claimed. 

 
Ključne besede: bosanska cerkev, zaton, propad, Crkva bosanska 

*** 
 Uvod 

Bosanska cerkev ali Crkva bosanska  je svoj konec doživela v petnajstem stoletju. Na naslednjih 
straneh bom na kratko naredil pregled zgodovinske literature, organiziranost bosanske cerkve 
in nato v jedru razprave predstavil poglavitne zgodovinske dogodke in vplive, v katerih jaz 
osebno vidim razloge za zaton bosanske cerkve v petnajstem stoletju. Tematika je zanimiva, 
ker z vsakim novim odgovorom odpre novo vprašanje za nove znanstveno-zgodovinske 
raziskave in kritične premisleke ter nove interpretacije že obstoječih virov in tudi literature, v 
kateri najdemo različne teorije, ki obravnavajo zgodovino bosanske cerkve. 

Pregled zgodovinskega raziskovanja tematike bosanske cerkve 
Bosanska cerkev ali Crkva bosanska je tematika z bogato tradicijo draženja raziskovalne žilice 
številnih raziskovalcev. Omenili bomo tiste raziskovalce in znanstvenike, ki so najbolj 
zaznamovali zgodovinopisje bosanske cerkve s svojim delom in hipotezami o tej tematiki. Prvo 
se moramo zavedati, da obstajata dva dominantna pogleda, ki prevladujeta v literaturi o 
bosanski cerkvi.  

Prvi pogled na to temo je, da je bila bosanska cerkev sinonim za herezijo, ker je imela 
dualistično doktrino.1 Raziskovalci, ki simpatizirajo s tem prvim pogledom, bosansko cerkev 
pogosto povezujejo z bogomili iz Bolgarije in dualističnimi herezijami iz severne Italije, južne 
Francije in manihejstvom ter gnosticizmom. Dokazi, ki podpirajo to teorijo imajo svoj izvor v 
papeških in inkvizicijskih dokumentih. Ta princip je utemeljil papež Pij II. (1458-64), ki je 
opisoval heretike kot manihejce, sledila pa sta mu Marc Antonio Sabellico in Raphael 
Volaterrano v svojih zapisih iz poznega 15. in zgodnjega 16. stoletja.2 Kasneje je isto idejo 
razvijal Daniel Farlati v 18. stoletju, ki je na temelju rimske in dalmatinske arhivske literature 

                                                 
1 Dualistična doktrina zagovarja tezo, da na svetu obstajata dve nasprotujoči si strani. Prvi je duhovni element, ki 
je stvarnik nebes in duše. Nasproti mu stoji drugi, tako imenovan zlobni ali zlodejski element, ki je stvarnik vsega 
materialnega in tudi človeškega telesa. 
2 Fine, The Bosnian Church, 21. 
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herezijo v Bosni povezal s patareni, ki so odšli iz Italije ali pa Bolgarije, od koder so Bogomili.3 
Dualistična teza je enega izmed svojih vrhuncev doživela v 19. stoletju z monografijo Franja 
Račkega Bogomili i Patareni, v kateri je zagovarjal tezo, da bosanska cerkev v svojem nauku 
sledi gnostični in manihejski tradiciji.  Tezo F. Račkega so sprejeli in razvijali tudi V. Ćorović, 
S. Ćirković, A. Babić, D. Kniewald, A Solovjev4, D. Mandić, S. Ćirković, M. Brandt in F. 
Šanjek.5 Drugi pogled pa zagovarja tezo, da je bila bosanska cerkev pravoslavna, a se je 
razlikovala od srbske pravoslavne cerkve po tem, da je imela svojo lastno bosansko hierarhijo 
ali pa da je v nekaterih okvirih sledila nauku katoliške cerkve, kar pomeni, da niso sledili ideji 
dualizma. Raziskovalci, ki zagovarjajo “pravoslavno teorijo”, so dokaze iskali v diplomatskih 
listinah Dubrovnika in bosanskih nacionalnih historičnih dokumentih, kjer obstajajo zapisi o 
tem, da so bosanci imeli krščanske tradicije in običaje, ki so se razlikovali od dualizma in tudi 
od italijanskih katoliških dokumentov, ki so dokazovali herezijo v Bosni.6 Najprej najdemo 
teorijo Božidara Petranovića, ki je trdil, da so bosanski krstjani bili pravoverni menihi 
vzhodnega obreda, ki so kasneje zaradi vpliva makedonskih bogomilov postali heretiki. Sima 
Tomić pa je bil mnenja, da je bila bosanska cerkev popolnoma pravoslavna.7 Najbolj znan 
pripadnik “pravoslavne teorije” pa je brez dvoma Vaso Glušac, ki je močno nasprotoval 
argumentom Franja Račkega iz njegovega slavnega in že prej omenjenega magnum opusa 
Bogomili i Patareni. S tem pogledom so simpatizirali tudi D. Dragoljovič, D Lovrenović, L. 
Petrović in N. Malcolm.8 Jaroslav Šidak in še nekaj drugih akademikov, pa je zagovarjalo tezo, 
da je bila bosanska cerkev v shizmi s katoliško in pravoslavno cerkvijo, a še zmeraj ni bila 
dualistična. Svoje mnenje je po letu 1953 prilagodil in se je v večini strinjal z argumenti Franja 
Račkega.9 Poznamo pa tudi primere zgodovinarjev, ki so bili mnenja, da so bili bosanski 
krstjani del katoliške veroizpovedi (na primer A. Hofer in Ć. Truhelka).10  

Obstaja pa še en pogled. Muslimanski zgodovinarji in družboslovci povezujejo 
bogomilsko poreklo ter verske podobnosti z današnjimi Bošnjaki. Tukaj velja omeniti 
predvsem Handžića, Balića in Hadžijahića, ki piše o staroslovanskemu bogomilsko-
muslimanskemu sinkretizmu.11  

Omeniti moramo tudi ameriškega raziskovalca po imenu John Van A. Fine Jr., ki 
zagovarja pozicijo, da bosanska cerkev nikakor ni bila dualistična. Priznava možnost soobstoja 
heretičnih gibanj in bosanske cerkve, ki pa v svoji osnovi ni imela nikakršne povezave z 
dualizmom.12 Izpostavil bi tudi Pejo Ćoškovića, profesorja iz Univerze v Sarajevu, ki je 
doktoriral z dizertacijo naslovljeno kot »Crkva bosanska u XV. stoljeću«. Pomembna 
raziskovalka je tudi Vera Kržišnik - Bukić, ki pravi, da je bila izvirna bosanska cerkev 
bogomilska ali patarenska krščanska ločina, ki je bistveno vplivala na poglabljanje bosanske 
identitete pri prebivalstvu.13 

Organiziranost in verska doktrina bosanske cerkve 
Crkva Bosanska ali ecclesia Bosnesis je predstavljala sinonim verske individualnosti 
srednjeveške Bosne. Na vrhu hierarhije bosanske cerkve je bil škof oziroma tako imenovani 
djed. Djedi so vodili liturgijska srečanja in so se ukvarjali tudi z diplomacijo bosanske cerkve. 

                                                 
3 Jović, »Bogomili,« 60. 
4 Fine, The Bosnian Church, 22. 
5 Wikipedia, »Bosnian Church.« 
6 Fine, The Bosnian Church, 22. 
7 Jović, »Bogomili,« 60. 
8 Wikipedia, »Bosnian church.« 
9 Fine, The Bosnian Church, 22. 
10 Jović, »Bogomili,« 60. 
11 Velikonja, Bosanski religijski mozaiki, 37. 
12 To hipotezo John V.A. Fine zagovarja v svojem delu The Bosnian Church, ki je prvič izšlo leta 1975 v Londonu. 
13 Jović, »Bogomili,« 34. 



Matija Franc Sotlar 

 
37 

 

V analih se je ohranilo nekaj imen djedov bosanske cerkve iz 14. ter 15. stoletja (na primer: 
Radoslav, Rastudij, Radomer, Mirohna, Miloje in kot zadnji Ratko).14 Voditelji bosanske 
cerkve so ohranjali tudi dobre odnose z rimokatoliško ter pravoslavno cerkvijo. Dober dokaz 
zato je srečanje djeda Miroslava s pravoslavnim in katoliškimi voditelji iz Kotorja, Huma, Zete 
in Bara med letoma 1305 in 1307.15 O močni povezavi bosanske cerkve in države govori tudi 
to, da je djed občasno bival na banovem dvoru, kjer se je gibal v krogu najbolj vplivnih 
plemičev.16 Pod voditeljem so bili po hierarhiji še gosti, staraci in strojniki. Staraci in gosti so 
imeli skupno ime starešine. Pripadniki cerkve pa so se klicali krstjani.17 Gost je bil pogosto 
glavni v tako imenovani hiži (hiža), ki je bila nekakšen samostan bosanske cerkve. Djed je 
skupaj z dvanajstimi strojniki (to so bili izbrani gosti in staraci) sestavljal odbor za nadzor 
cerkvene organizacije. Hiže so bile najdene v centralnem delu Bosne, vzhodno od Drine in 
južno proti in tudi čez Neretvo.18  

Bosanska cerkev je imela majhno število menihov in svečenikov, prav tako niso imeli 
veliko fevdalne posesti, obredi pa so se večinoma odvijali preko že obstoječe organizacije v 
rimokatoliških samostanih. Obstaja širok dvom o množičnosti bosanske cerkve, ker ta ni bila 
organizirana po župnijah. Opisuje se jo bolj kot redovniško cerkev. Bolj kot med ljudstvom je 
bila razširjena med plemstvom.19 

Kar se tiče nauka, pa je takole. Trenutno prevladuje interpretacija, da je bosanska cerkev 
bila shizmatična in samostojna, ne pa tudi dualistična. Zavračala je prevlado iz Rima, ni pa bila 
heretična. Prišlo je do določenega odmika v veri in navadah, ker te niso bile pretirano nadzirane 
s strani varuhov doktrine.20 Možno pa je potegniti vzporednice z zgodnjimi krščanskimi 
skupnostmi ter govoriti o lokalnem sinkretizmu zaradi vpliva sosednjih ter starejših poganskih 
vplivov. Ker pa cerkev ni širila svojega teritorija ter vpliva in ni bila močno povezana s 
preprostimi ljudmi, ne moremo govoriti o Cerkvi v pravem pomenu besede. 21 Delovala je pod 
zaščito bosanskih oblasti in ni bila »skrivna« organizacija, ki bi delovala v podzemlju. Prav 
tako ni silila k družbenemu uporu ali k pravičnejšemu redu.22 

Vseeno je možno govoriti o manjšini znotraj bosanske cerkve, ki naj bi sprejela nekaj 
dualističnih prepričanj (sovražnost do križa, drugačno gledanje na nekatere zakramente ipd.). 
Prevzeli naj bi jih lahko od patarenov, ki so z Jadrana migrirali v notranjost Balkana ali pa 
morda tudi od bogomilov, ki so jih preganjali na vzhodu.23 

Zbornik krstjanina Hvala 
Iz 15. stoletja obstaja vir, ki ga je skorajda nemogoče ovreči oziroma podvomiti v njegovo 
verodostojnost ter je zelo pomemben za raziskovanje nauka bosanske cerkve. Govorimo o 
zborniku krstjanina Hvale (ot' ruki Hvala Krstijanina na početnie slavom gospodinu Hr'voju). 
To je rokopis, ki je bil napisan leta 1404, hranijo pa ga v knjižnici v Bologni.  

Iz rokopisa lahko razberemo, da se je bogoslužje odvijalo v domačem jeziku in da so 
ohranili katoliško teologijo. Verjeli so v vsemogočnega Boga in Jezusa, častili so svetnike in 
sveto devico Marijo ter obhajali vse pomembnejše verske praznike (od božiča do vseh svetih). 
Zelo pogosta molitev je bila tako imenovana »Očenaš«.24 

                                                 
14 Šidak, Studije o »Crkvi Bosanskoj,« 98; Fine, The Bosnian Church, 140. 
15 Fine, The Bosnian Church, 139,140. 
16 Lovrenović, Džaja, »Srednjevekovna Crkva Bosanska«, 11. 
17 Šidak, Studije o »Crkvi Bosanskoj,« 56. 
18 Fine, The Late Medieval Balkans, 481. 
19 Velikonja, Bosanski religijski mozaiki, 40. 
20 Velikonja, Bosanski relgijski mozaiki, 41. 
21 Velikonja, Bosanski religijski mozaiki, 41. 
22 Šidak, Studije o “Crkvi Bosanskoj”, 90–96. 
23 Velikonja, Bosanski religijski mozaiki, 42. 
24 Šanjek, Kršćanstvo na hrvatskom prostoru, 135. 
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Zbornik krstjanina Hvala je odličen vir, ki prikaže, da bosanska cerkev ni koketirala z 
dualizmom ali s kakšno drugo obliko herezije. Kot je bilo omenjeno že prej, pa je možno, da so 
obstajali posamezni lokalni odkloni od katoliškega teološkega nauka, ki pa niso bili značilni za 
bosansko cerkev in pripadnike njene duhovščine. Vemo, da je bil djed spoštovana osebnost tako 
med katoliki kot tudi pravoslavci (primer djeda Miroslava). 

Začetek propada bosanske cerkve v 15. stoletju 
Prvi vzroki zatona bosanske cerkve so se začeli kazati na prelomu med 14. in 15. stoletjem, ko 
je Bosna izgubila močno centralizirano ureditev. Zaton se je nadaljeval z grobo rekatolizacijo 
v tridesetih letih 15. stoletja s frančiškanskim misijonom Jakobom Markijskim (Jakob iz 
Marchie).  

 Bosna na prelomu iz 14. v 15. stoletje 
Bosna je bila med 14. in 15. stoletjem turbulentno politično okolje, verski zemljevid pa je 
izgledal nekako takole: sever, zahod in del centra so bili poseljeni s katoliškim prebivalstvom; 
deli juga in vzhoda s pravoslavci; deli centra, vzhoda in juga pa s krstjani oziroma pripadniki 
bosanske cerkve. Potrebno je omeniti, da so si bosanski voditelji oziroma bani takrat prizadevali 
za vzajemno strpnost in tolerantnost.25 

Prva pomembna letnica, ki označuje prehod med stoletjema je 1391, saj je takrat umrl 
pomemben politični voditelj Tvrtko I. iz dinastije Kotromanićev, s katerim je Bosna postala 
takrat najmočnejša politična entiteta na Balkanu, nasledil pa ga je kralj Dabiša, ki se je v 
preteklosti že zoperstavil Tvrtku v politični zaroti, ko je podprl Tvrtovega brata Vuka v 
njegovem uporu.26 Z njegovo smrtjo je Bosna izgubila močno centralno upravo, začeli so se 
ponovni politični pritiski z Ogrske, izogniti pa se niso mogli niti notranjimi sporom. Za 
nameček pa jim je začel groziti tudi hiter napredek osmanskega imperija. Dabiša je bil bolj kot 
ne lutka v rokah močnih plemičev (Hrvoje Vukić, Tepčija Batalo, Pavle Klesić, Sandalj Hranić 
Kosača).27 Dabišo je nasledil ban Ostoja, ki je vladal med obdobjem 1398 in 1404 ter 1409 in 
1418, Ostojo pa je nasledil Tvrdko Tvrtković II., ki je vladal med 1404 in 1409 ter 1420 in 
1443. Med leti 1418 in 1420 pa je vladal Stejpan Ostojić Kotromanić. 

V izgubi močne centralne oblasti, ki je nastopila s smrtjo Tvrtka I. vidim začetek zatona 
bosanske cerkve, saj se je s tem zamajal tudi vpliv cerkve, ki je sicer ohranila svoj primat med 
bosanskim plemstvom, vendar je prišlo zaradi neenotnosti bosanske kraljevine do hitrejšega 
zatona, kot pa, če bi kraljevina ostala enotna pod vladarjem, ki bi ga spoštovali vsi plemiči. 

Frančiškanski misijon Jakoba iz Marchie 
Trideseta leta petnajstega stoletja so za Bosno in bosansko cerkev prinesla vnovične obsodbe 
heretičnosti s strani katoliške cerkve. Najbolj pomembna osebnost rekatolizacije tega obdobja 
je bil zagotovo Jakob Markijski, ki je s svojim vikariatom prišel v Bosno z dvema jasnima 
ciljema: utrditi disciplino med frančiškani v Bosni in izgnati herezijo iz vikariata. V Bosni je 
bil med obdobjema 1432 in 1433 ter 1435 in 1439.28 

Takoj ko je Jakob začel z vsiljevanjem discipline nad frančiškani, ki so živeli v Bosni, 
se je njim (frančiškanom) v bran postavil takratni bosanski vladar Tvrdko II. Jakob je namreč 
odkril, da so frančiškani v Jajcu in okolici živeli v privatnih domovih in ne cerkvenih ustanovah. 
Na tem mestu je treba poudariti, da v Jajcu frančiškani sploh niso imeli svojega samostana. 
Jakob jih je tudi obtožil, da ne živijo od miloščine, ampak tudi delajo za denar, kar ni bilo v 
skladu s frančiškansko doktrino. Frančiškani so bili v Bosni spoštovani med ljudmi, kar kaže 
na to, da so uspešno širili katoliško veroizpoved, Tvrdko II. pa jih je pri tem podpiral, kar kaže 

                                                 
25 Velikonja, Bosanski religijski mozaiki, 46. 
26 Fine, Late medieval Balkans, 453. 
27 Fine, The Bosnian Church, 182–190. 
28 Fine, The Bosnian Church, 204. 
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na to, da ni bil nasprotnik katoliške cerkve.29 Bolj ga je motil strog odnos Jakoba iz Marke proti 
frančiškanom, zato je vsem frančiškanom dovolil, da se vrnejo v svoje domove, Jakob pa je 
zato v jezi zapustil Bosno in odšel na Ogrsko. Vmes je sprožil govorice, da je Tvrdko pogan, 
kar pa si ne moremo razlagati, da je bil manihejec oziroma dualist, ker je bil v dobrem odnosu 
s papežem, ki ga je enkrat zaradi zdravstvenih razlogov celo oprostil posta.30 

1443 je Tvrdko s pismom prosil Jakoba, naj se vrne v Bosno. V pismu nagovarja Jakoba 
z besedami, da ni proti širjenju katoliške vere in da ga pri tem podpira. Jakob se je v Bosno tudi 
vrnil.31 Jakobova vojna proti hereziji obsega omembe heretikov v Bosni (patarini?), večino 
svojega časa pa je namenil bojevanju proti Husitom, ki pa se v Bosni niso pojavljali. Heretike 
v Bosni omenja duhovnik iz Srema, kjer je deloval tudi Jakob, vendar distancira bosansko, 
pravoslavno in katoliško cerkev od herezij, ki so se pojavljale v Bosni.32 

Frančiškani so se sicer v Bosni ustalili že od štiridesetih let 14. stoletja, papež Evgen 
IV. pa je vseeno leta 1444 določil, da duhovna oskrba v Bosni pripada frančiškanom. Vseeno 
je dopuščal, da je plemstvo na svoja posestva pripeljalo tudi duhovnike bosanske cerkve. 
Frančiškanska rekatolizacija, ki je bila sicer slaba za bosansko cerkev ni bila tako slaba za 
Bosno samo, saj so se takrat kot centri rimskokatoliške cerkve začela razvijati mesta.33 

Frančiškanski pohod nad Bosno nam predstavlja (po mojem mnenju) drugi del začetka 
konca bosanske cerkve v petnajstem stoletju, saj je kralj Tvrdko II. na koncu pustil in tudi 
pomagal frančiškanom pri začetku rekatolizacije frančiškanskega reda, ki se je zlil z lokalnim 
prebivalstvom. Močna rekatolizacija frančiškanskega reda namreč predstavlja konec zlitja 
lokalnih religijskih posebnosti bosanske cerkve in katoliškega nauka, kar je privedlo do začetka 
netolerance bosanske cerkve med frančiškani, ki so prej s pripadniki Crkve bosanske živeli v 
sožitju. 

Obdobje kralja Štefana Tomaša  in hercega Štefana Vukića Kosača 
1445 je papež Evgen IV. Štefanu Tomašu (vladal 1443–1461) ponudil krono Bosne, a mu je 
zraven postavil dva pomembna pogoja, ki ju je kasneje Štefan tudi sprejel. Prvi pogoj je bil, da 
se Štefan z Bosno pridruži boju proti naraščajoči osmanski nevarnosti, kar je Štefanu 
odgovarjalo, drugi pogoj pa je bil, da začne preganjati domače manihejce. Čeprav naj bi kralj 
Tomaš še vedno dopuščal delovanje bosanske cerkve na svojem dvoru in diplomatski službi, je 
še zmeraj pomagal frančiškanom v njihovem delovanju ter jim celo pomagal pri gradnji 
samostanov.34 Dominikanec Nikolaj Barbucci je papežu pisal pismo iz Jajca (nekateri pravijo, 
da je pismo iz let 1457–60, profesor Ćirković, pa da je iz leta 1456) in v njem trdil, da bosansko 
kraljestvo večinsko tvorijo manihejci, ki so bolj naklonjeni Osmanom kot pa kristjanom, vendar 
to ni bilo res. Večina prebivalstva je takrat pripadalo bosanski cerkvi. Tomaša je bilo verjetno 
strah, da bi dal papežu obljubo o tem, da bo branil kraljestvo pred Osmani, preden bi dejansko 
videl vojsko iz zahodnih dežel, ki bi mu prišla pomagat obranit kraljestvo.35 

V Humu oziroma današnji Hercegovini pa je takrat vladal herceg Štefan Vukić Kosača 
(1435–1466), ki je omenjeno ozemlje naredil za avtonomno od kraljevine Bosne. Najverjetneje 
je ostal član bosanske cerkve, a je vseeno gojil odlične odnose s pravoslavci.36 Po drugi strani 
pa so ga katoliški mogotci z Jadrana obtoževali herezije in preganjanja katolikov na svojem 
ozemlju. Kljub temu pa je iz mirovnega sporazuma iz leta 1454 možno sklepati, da pri hercegu 
ni bilo moč zaslediti herezije oziroma dualizma, ampak nauke, ki so zelo spominjali na 
                                                 
29 Fine, The Bosnian Church, 204–205. 
30 Fine, The Bosnian Church, 205–206. 
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33 Velikonja, Bosanski religijski mozaiki, 49. 
34 Velikonja, Bosanski religijski mozaiki, 49. 
35 Fine, The Bosnian Church, 264–265. 
36 Velikonja, Bosanski religijski mozaiki, 51. 
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rimokatoliško teologijo. Še vedno so ohranjali vero v sveto trojico, v sveto devico Marijo in 
svetnike.37 Tudi herceg Štefan je imel v svoji diplomatski službi zaposlene krstjane. Najbolj 
znan je bil gost Radin iz Seonice, ki je bil za hercega sklepal mirovne sporazume in je bil 
kasneje tudi promoviran v strojnika do konca svojega življenja.38 

Začetek preganjanja pripadnikov bosanske cerkve 1459 
Leto 1459 je postalo za bosansko cerkev usodno, saj so Turki vedno bolj uspešno prodirali v 
Bosno in Štefanu Tomašu ni ostalo drugega, kot da je začel izpolnjevati zahteve Vatikana, da 
bi dobil obljubljeno pomoč v obrambi svojega kraljestva. Začel se je pogrom nad duhovščino 
in pripadniki bosanske cerkve. Štefan je od njih zahteval spreobrnjenje v katoliško vero ali pa 
izselitev iz svojega kraljestva. Večina se je odločila za prehod v rimokatoliško veroizpoved, 
elita pa je zbežala k hercegu Štefanu Kosači.39 Kot primer lahko navedemo dogodek iz junija 
1461, ko so se trije predstavniki krstjanov v Rimu pred papežem Pijem II. odrekli svojemu 
»krivoverstvu«.40 

Po besedah papeža Pija II. naj bi v rimokatoliško vero prestopilo okoli 2000 pripadnikov 
bosanske cerkve, štirideset pa naj bi jih prebegnilo k Štefanu Kosači.41 Ta podatek nam priča o 
tem, da sta bili lojalnost in pripadnost med pripadniki bosanske cerkve v drugi polovici 
petnajstega stoletja zelo nizki. Vzrok za tako nizko moralo lahko iščemo v vse bolj močnem 
turškem pritisku na eni strani in grobi rekatolizaciji na drugi strani. Leto 1459 in začetek 
»uradnega« preganjanja krstjanov s strani bosanskega kralja je bila verjetno samo še pika na i, 
ki je dodatno botrovala k skoraj končnemu zatonu bosanske cerkve. Številka 40 predstavlja 
bodisi zadnje pokončne može, ki še niso obupali nad svojo religijo, bodisi žalostno usodo 
bosanske cerkve.42 

N. Filipović je postavil teorijo, da so morda jeziček na tehtnici pri odločitvi kralja 
Tomaša iz leta 1459 prenesla bogata posestva pripadnikov bosanske cerkve, ki so bili uspešni 
kmetovalci. Po njegovi teoriji naj bi Tomaš poleg pregona zasegel tudi številna posestva.43 

 Začetek borbe med pravoslavno in katoliško cerkvijo v Humu 
V petdesetih letih petnajstega stoletja pa lahko iščemo razlog za zaton bosanske cerkve tudi v 
začetku borbe za prevlado med srbsko pravoslavno  in rimskokatoliško cerkvijo. V Humu, ki 
je bil večinoma pravoslaven, je obstajala tudi pravoslavna škofija s sedežem v Stonu, ki je bila 
del srbske nadškofije. Temu pravoslavju so na zahodu pravili raščanska vera. Zlasti v zadnjih 
letih kraljevine Bosne so se začeli konflikti s sosednjimi katoliki. Carigrajski patriarh Genadij 
II. je za obdobje v petdesetih letih petnajstega stoletja uvidel uspešno širjenje pravoslavne vere 
v Bosni. Prav tako je bosanski frančiškan Janez Kapistran sporočal papežu Kalistu III., da 
metropolit iz Raške ovira rekatolizacijo pripadnikov Crkve bosanske.44 Bosanska cerkev tako 
ni bila več pomembna, saj je bila že globoko v svojem zatonu. Pomembni sta bili samo še srbska 
pravoslavna in rimskokatoliška cerkev, ki sta ohranili svoj absolutni primat, kar se tiče 
krščanske veroizpovedi na ozemlju Bosne in Hercegovine. 

 Osmansko zavzetje Bosne in konec bosanske cerkve 
Julija 1461 je umrl kralj Štefan Tomaš, ki ga je nasledil njegov sin Štefan Tomašević, ki je bil 
katolik že od rojstva, papež Pij II. pa ga je proglasil za branilca Bosne.45 Osmanski pritisk na 
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Bosno in njenega zadnjega kralja Štefana Tomaševića je doživel vrhunec leta 1463, ko so ga 
Osmani ujeli na begu, ga privedli v Jajce in tam obglavili, Bosna pa je padla v enem tednu. 
Bosanske cerkve je bilo s tem v Bosni konec. Osmanska zasedba je bila pričakovana, saj se je 
Bosna  v 15. stoletju znašla med »ogrskim nakovalom in osmanskim kladivom.«46 Mehmed II. 
Osvajalec je na krilih svojih vojaških uspehov (na primer osvojitev Konstantinopla leta 1453) 
zlahka osvojil Bosno, leta 1481 pa tudi Hercegovino. Nekateri so začeli hitro predajo Bosne 
pripisovati izdaji manihejcev,47 vendar se da to hipotezo hitro razdreti, saj je bosanska cerkev 
obstajala še naprej pod vojvodo Štefanom, kjer je tudi podpirala njegova protiosmanska 
prizadevanja, tako, da zelo težko podpremo hipotezo, da so pripadniki bosanske cerkve 
pripomogli k hitri predaji Bosne leta 1463.  

Sam bi si upal trditi, da je bilo z bosansko cerkvijo konec že prej, in sicer leta 1459, ko 
se je začel pregon pripadnikov bosanske cerkve. Obstajajo tudi zgodbe o sodelovanju 
pripadnikov bosanske cerkve z Osmani,48 a so večinoma nepomembne. Vseeno je možno trditi, 
da so se nekateri pripadniki uprli in se odločili zaupati Osmanom, saj bi to predstavljalo naravno 
reakcijo na grobo in nasilno rekatolizacijo. Kot smo omenili že prej, leta 1459, ko so pripadniki 
bosanske cerkve dobili ultimat, ali gredo ven iz države ali pa se bodo spreobrnili v katolištvo, 
ni bilo močnega upora. Moje mnenje je, da je bil ta ultimat usoden za bosansko cerkev in 
poslednji razlog za dokončni zaton bosanske cerkve. Osmanska osvojitev Bosne je bila 
pričakovana in katoliki so Osmane takoj zaprosili za dovoljenje za prakticiranje religije, 
bosanska cerkev pa tega nikdar ni storila.49 Zato si upam trditi, da je bilo z bosansko cerkvijo 
konec že leta 1459. 

Oporoka gosta Radina Seoničana 
Nikakor ne moremo mimo pomembnega dokumenta, ki je bil izdan po padcu Bosanske 
kraljevine. Petega januarja 1466 je gost Radin izročil svojo oporoko v Dubrovniku. Radin je v 
svojo oporoko zapisal, da verjame v enega in vsemogočnega Boga, s čimer je nakazal, da ni bil 
pristaš dualističnega nauka. Svoj denar je zapustil z namenom, da se ga uporabi za dobrodelne 
namene in zato  je v oporoki naročil svojemu nečaku, ki je tudi bil gost, da ga razdeli med uboge 
in bolne pripadnike Crkve bosanske. Nekaj denarja je zapustil tudi tako imenovanim mrsnim 
ljudim, to so bili tisti, ki se zaradi takšnih in drugačnih razlogov niso mogli postiti. Radin je 
tudi zapisal, da naj se denar razdeli med velikimi krščanskimi prazniki (božič, vsi sveti ipd.). 
Dubrovniškim plemičem je pustil ostalo polovico svoje zapuščine z namenom, da ga razdelijo 
med uboge prebivalce Dubrovnika, ki naj v njegov spomin na velike praznike prižgejo svečo 
in se ga spominjajo. V nadaljevanju oporoke je razvidno, da je svoj denar zapustil tudi 
nekaterim ostalim svojim sorodnikom, ki jih tudi poimenuje s predponami krstjanica oziroma 
krstjanin, kar nakazuje, da so bili pripadniki bosanske cerkve. Ena izmed njih je bila Truhelka, 
ki je tudi naredila izračun, da je Radin skupno zapustil 5640 dukatov, kar ga je naredilo za takrat 
enega najbogatejših prebivalcev na območju Bosne in Hercegovine.50 Iz Radinove oporoke bi 
lahko sklepali, da je duhovščina bosanske cerkve spadala med bogatejše pripadnike ljudstva 
bosanske države in da v bogastvu niso zaostajali za svojimi kolegi iz vrst katoliške cerkvene 
organizacije. 

Zaključek 
Tematika bosanske cerkve ponuja še ogromno raziskovalnega materiala za prihodnje 
raziskovalce, tako, da si lahko v prihodnosti obetamo še veliko novih raziskav ter tudi nove 
literature, ki bo obdelovala to zanimivo tematiko. V zaključku bi rad nekaj besed namenil še, 
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kaj bosanska cerkev pomeni prebivalcem današnje Bosne in Hercgovine oziroma bolj natančno 
bošnjakom v iskanju njihove bosanske identitete. Vera Kržišnik - Bukić pravi, da »izraz crkva 
bosanska pomeni potomcem posebno vero njihovih prednikov, ki je neločljivo povezana z 
avtohtono domačo narodno zgodovino.«51 Je ena izmed sestavnih delov bosanske zgodovine 
poleg srednjeveške bosanske države (in njenih banov ter kraljev), bosančice, Bosne Srebrene 
ipd. To so deli zgodovine, ki skupaj soustvarjajo bosansko narodno zavest in bosanska cerkev 
igra pomemben del te narodne zavesti.  
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Arne Jakob Zakrajšek 

Nekaj epizod iz diplomatske zgodovine med Združenimi državami Amerike 
in Avstrijo v dolgem 19. stoletju 

Povzetek 
Prispevek obravnava vzpostavitev diplomatskih odnosov med Združenimi državami Amerike 
in Avstrijo v 19. st. ter nekaj zanimivejših epizod iz njune diplomatske zgodovine, predvsem 
na podlagi diplomatskih virov, kot so objavljena pisma in gradivo v zbirki Foreign Relations 
of the United States (FRUS), ki izhaja od leta 1861 in trenutno obsega preko 530 zvezkov. 
Uporabil sem predvsem korespondenco med ameriškim ministrstvom za zunanje zadeve in 
ameriškim poslaništvom na Dunaju, pa tudi korespondenco ministrstva z avstrijskim 
konzulatom v Washingtonu. Prispevek tako v glavnem prikazuje ameriški pogled na določeno 
problematiko. 

Abstract 
The article deals with the establishment of diplomatic relations between the United States of 
America and Austria in the 19th century, as well as some of the more interesting episodes from 
their diplomatic history, primarily based on diplomatic sources, such as published letters and 
the material from the Foreign Relations of the United States (FRUS) series, published since 
1861 and currently encompassing over 530 volumes. I primarily used the correspondence 
between the US Department of State and the American legation in Vienna, as well as the 
Department's correspondence with the Austrian consulate in Washington. The article thus 
mostly presents the American point of view in regards to certain issues. 
 
Ključne besede: Združene države Amerike, Avstrija, diplomacija, 19. stoletje 

*** 
Uvod – Vzpostavitev diplomatskih stikov in prvih konzulatov 

Na avstrijskem dvoru sta še desetletja po ameriški revoluciji vladala nezanimanje in odvračilen 
odnos do Združenih držav, ki so jih imeli le za uporne kolonije. Še do leta 1783 je dvorna 
pisarna Američane označevala za »podložnike, ki se upirajo vladarju« (sujets revoltés contre 
leur souverain) in »ameriške upornike« (amerikanische Aufrührer), če že ne kar za »angleške 
vstajnike« (englische Insurgenten/Rebellen).1 V tem duhu je cesar Jožef II. zavrnil predlog iz 
leta 1777, da bi Trst postal luka za trgovanje med državama, leto kasneje pa je cesarska vlada 
odslovila še poslanika iz Virginije, Williama Leeja, ki je na Dunaj prispel v upanju, da bo lahko 
izpogajal pogodbo o prijateljstvu in trgovini med ZDA in Avstrijo.2 Zanimive opombe o 
zgodnih odnosih med državama najdemo tudi v pismu kasnejšega ameriškega državnega 
sekretarja Daniela Websterja (1850-1852) avstrijskemu diplomatu Hülsemannu, o katerem bo 
govora nekoliko kasneje. Webster je namreč zapisal, da je ameriškemu poslaniku na Dunaju 
(verjetno je s tem mišljen Lee) uspelo prepričati cesarja, naj skuša nemškim državam preprečiti, 
da bi Britance zalagale s četami, ki bi jih ti uporabili za zatrtje ameriškega upora. Webster se 
prav tako pohvali, da naj bi Jožef II. večkrat z občudovanjem in spoštovanjem govoril o 
Georgeu Washingtonu, Franklinu in drugih revolucionarjih, v pismu iz leta 1787 pa naj bi cesar 
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zapisal, da je Francija s svojo pomočjo Američanom omogočila rojstvo »misli o svobodi«.3 
Webster sicer ne navaja virov za te podatke, zaradi same narave pisma pa smo lahko do njihove 
verodostojnosti vsaj skeptični.  

Stvari so se vsekakor začele spreminjati po britanskem priznanju neodvisnosti ZDA s 
pariškim mirom, ki je stopil v veljavo leta 1784, ko se je pogodba o prijateljstvu in trgovanju 
Avstrijcem zdela bolj sprejemljiva, vendar se cesar kljub šestletnim pripravam na priznanje 
ZDA na koncu ni odločil za to. Franc II. se je tako za sprejem prvega ameriškega diplomata, 
konzula v Trstu, odločil šele leta 1802, nekaj let po tem, ko ga je prvič predlagal predsednik 
John Adams.4 Ta konzulat se je obdržal le do podpisa schönbrunnskega miru leta 1809, s 
katerim je Avstrija Trst izgubila. Do obnovitve konzulata v mestu je prišlo šele leta 1821.5 
Sočasno so z Metternichovo podporo potekala tudi prizadevanja za odprtje prvega avstrijskega 
generalnega konzulata v ZDA. Metternich je za konzula v New Yorku imenoval barona Aloisa 
von Ledererja, ki je v ZDA prispel jeseni 1820, ko je njegovo imenovanje sprejel tudi 
predsednik James Monroe. Lederer, ki je na položaju ostal do leta 1838, je leta 1829 uspešno 
sklenil trgovinsko pogodbo med državama, z njim pa si je dopisovalo tudi ameriško zunanje 
ministrstvo, ki mu je dodelilo diplomatski položaj drugega ranga, čeprav državi do 1838 še 
nista navezali uradnih diplomatskih stikov.6 

Motive za postopno naraščanje avstrijskega zanimanja za stike z ZDA lahko zasledimo 
v navodilih, ki jih je Metternich ob imenovanju dal Ledererju. Novemu konzulu je naročil, naj 
promovira avstrijsko trgovino in se seznani s severnoameriško trgovsko ponudbo, ki bi bila 
zanimiva za avstrijske trgovce. Posebej mu je bilo naročeno tudi, naj: »… sledi ogromnemu 
napredku Združenih držav na vseh razvojnih področjih …«, zlasti pa so Metternicha zanimali 
ameriški dosežki na področju uporabe parnih strojev v ladjarstvu.7 Lederer Dunaju ni poročal 
zgolj o dogajanju v ZDA, temveč tudi o južnoameriških vojnah za neodvisnost (pri čemer 
vsekakor ne smemo pozabiti, da se je Avstrija tedaj kot članica Svete alianse zanimala za 
tovrstne prevrate) in o usodi vrste domorodnih ljudstev v Severni Ameriki. Kljub temu 
diplomatsko zanimanje Dunaja za ZDA očitno ni bilo veliko, saj je Lederer v pismu 
Metternichu septembra 1821 potarnal, da ima zgolj omejena pooblastila, ker ga Dunaj iz 
konzula še ni povišal v avstrijskega generalnega konzula, medtem ko ga je toskanski vojvoda 
Ferdinand III. že postavil za toskanskega generalnega konzula v šestih zveznih državah.8 

Novo avstrijsko zanimanje za navezavo diplomatskih stikov z novonastalimi državami 
lahko morda povezujemo tudi z velikimi spremembami na področju diplomacije, ki jih je 
prinesel dunajski kongres. Ta je uvedel novo hierarhijo diplomatskih položajev, diplomatski 
stiki pa so postali tako pomembno sredstvo medsebojne legitimacije suverenih držav kot tudi 
področje prestiža.9 Zlasti v svetu, kjer se je tekom stoletja kot temeljna državna oblika vedno 
bolj uveljavljala nacionalna država, je bila zunanja legitimacija oblasti habsburške dinastije 
nad multietničnim ozemljem pomemben faktor. Pomemben del tega legitimacijskega procesa 
je bil tudi strogo začrtan ceremonial pri nastopu diplomatov in poslanikov, zlasti osebna 
                                                 
3 Websterjevo pismo Hülsemannu 21. decembra 1850 v The Works of Daniel Webster, Volume VI., 502–503. 
4 Agstner, »From Apalachicola to Wilkes-Barre,« 164. 
5 Benna, »Österreichs erste diplomatische Vertretung,« 224. 
6 Agstner, Austria (-Hungary) and Its Consulates, 224–227; Benna, »Österreichs erste diplomatische Vertretung,« 
224. 
7 Metternichova navodila Ledererju podaja Agstner, Austria (-Hungary) and Its Consulates, 225–226. 
8 Agstner, Austria (-Hungary) and Its Consulates in the US, 228. 
9 Phelps, U.S.–Habsburg Relations, 35–37. Na kongresu je bilo leta 1815 uvedenih 5 položajev, najvišji in 
najprestižnejši pa je bil položaj ambasadorja, ki je bil prvotno pridržan samo za 5 velikih sil – Avstrijo, Prusijo, 
Veliko Britanijo, Rusijo in Francijo. 
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predložitev poverilnega pisma ob menjavi diplomata ali vladarja in sprejem pri vladarju, brez 
katerega diplomat ni mogel začeti opravljati funkcije.10 Kot bomo videli kasneje, se je prav v 
avstrijskem primeru na tem področju zataknilo. 

Amerika in odmevi revolucije leta 1848 
Do prvega resnega trka med ZDA in Avstrijo je prišlo ob valu revolucij v Evropi leta 1848, ki 
so ga v Ameriki z navdušenjem podprli.11 Stvari so se zapletle ob vstaji na Ogrskem, ki jo je 
vodil Lajos Kossuth. Čeprav se je Kossuth močno opiral na starodavne ogrske pravice in 
zahteval njihovo obnovo, pa se je pri snovanju deklaracije o ogrski neodvisnosti, ki jo je 
ogrskemu zboru predal 19. aprila 1849, delno oprl tudi na ameriško deklaracijo in pravice 
ljudstva, ki so v njej zapisane. Pri tem je morda vsaj delno šlo tudi za upanje, da bi Ogrska 
lahko dobila zunanjo politično pomoč, kot je to desetletja prej uspelo ameriškim 
revolucionarjem. Kosshuth pa ni dobil navdiha le pri ameriški deklaraciji o neodvisnosti, 
ampak si je po zgledu ameriških predsednikov zamislil tudi vlogo in pristojnosti voditelja nove 
ogrske države.12  

Na začetku leta 1849 so ameriške oblasti svojega diplomata na Dunaju Williama Stilesa 
pozvale, naj poskuša izpogajati premirje med dunajsko vlado in ogrskimi uporniki. Avstrijska 
vlada je ponudbo pričakovano zavrnila, a s tem Američani še niso odnehali.13 Novi ameriški 
predsednik Zachary Taylor je atašeju ameriškemu poslaniku v Parizu Ambrosu Dudleyju 
Mannu naročil, naj se kot opazovalec poda na Ogrsko in se sreča s Kossuthom ter oceni 
zmožnost preživetja nove revolucionarne države. Če bi se pokazala priložnost, naj bi Mann 
novo ogrsko vodstvo povabil, da pošlje v Washington svojega diplomatskega predstavnika, kar 
pa bi seveda posredno pomenilo tudi diplomatsko priznanje neodvisne Ogrske. Taylorjeve 
načrte je prehitel hiter razvoj dogodkov, saj je vstajo na Ogrskem zatrla ruska armada, še preden 
bi Mannu uspelo izpeljati zadano nalogo. Zgodbe pa s tem še ni bilo konec. Predsednik Taylor 
je o svojih dejanjih že decembra 1849 obvestil senat in svojo neprikrito podporo ogrski 
neodvisnosti označil kot dolžnost in izpolnjevanje volje ameriškega ljudstva, ki »globoko 
sočustvuje z madžarskimi domoljubi«. Sam naj bi bil pripravljen »prvi sprejeti neodvisno 
Ogrsko v družino narodov«, če bi ji uspelo vzpostaviti stalno vlado. Pri tem je izpostavil, da se 
ZDA sicer niso vmešavale v spopad, vendar pa so bila čustva Američanov močno na strani »… 
pogumnega ljudstva, ki se je hrabro, a neuspešno borilo za svojo svobodo.«14  

Marca 1850 je Taylor senatu predal še vso Mannovo korespondenco ter javno obsodil 
avstrijsko ravnanje z ujetimi revolucionarnimi voditelji.15 Predaja dokumentov senatu, s katero 
so ti postali javni, sicer ni bila tako kritična, saj je korespondenca med Mannom in Taylorjem 
na še danes nepojasnjen način že prej prišla v roke britanskega tiska. 7. septembra 1849 je bila 
objavljena v časniku London Times, kar je bil povod za resnejši diplomatski spor. Sploh pa se 

                                                 
10 Black, A History of Diplomacy, 154. 
11 »James K. Polk, State of the Union Message, 5. december 1848.« Predsednik Polk že z veseljem pozdravlja 
ustanovitev nove francoske republike in prizadevanja nemških revolucionarjev. 
12 Billias, American Constitutionalism Heard Round the World, 195. 
13 Websterjevo pismo Hülsemannu, 21. december 1859, v The Works of Daniel Webster, Vol. VI, 497–498; Phelps, 
U.S.–Habsburg Relations, 55. 
14 »… I thought it my duty, in accordance with the general sentiment of the American people, who deeply 
sympathized with the Magyar patriots, to stand prepared, upon the contingency of the establishment by her of a 
permanent government, to be the first to welcome independent Hungary into the family of nations. [...] The United 
States did not at any time interfere in the contest, but the feelings of the nation were strongly enlisted in the cause, 
and by the sufferings of a brave people, who had made a gallant, though unsuccessful, effort to be free.«, v 
»Zachary Taylor, State of the Union Message, 4. december 1849.« (Avtorjev prevod). 
15 Scarry, Millard Fillmore, 209. 
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je do Mannove korespondence že prej dokopala tudi avstrijska vlada, najverjetneje preko 
nekega g. Schwarza, avstrijskega državljana, ki je opravljal funkcijo ameriškega konzula na 
Dunaju. Del ameriških politikov je zaradi avstrijskega ravnanja z ujetimi revolucionarji 
zahteval prekinitev neposrednih diplomatskih stikov z Avstrijo, Avstrijci pa so preko svojega 
diplomata v ZDA, Johanna Georga Hülsemanna, zahtevali, da se predsednik Taylor uradno 
opraviči za Mannovo odposlanstvo.16 Kakršno koli možnost za opravičilo ali zgladitev spora 
je prehitela Taylorjeva smrt poleti 1850 in Hülsemann je 30. septembra 1850 ZDA tudi uradno 
obtožil nedopustnega vedenja, vmešavanja v avstrijske notranje zadeve in kršitve 
mednarodnega prava, Manna pa označil za vohuna. Hülsemann je v pismu tudi nekoliko 
preroško posvaril, da lahko državljanska vojna doleti katero koli državo, zato ni pametno 
podpirati uporov drugod, Američanom pa je zagrozil z možnimi povračilnimi ukrepi.17  

Hülsemannovo septembrsko pismo, ki je postalo znamenito v ameriškem diplomatskem 
zgodovinopisju, pa je sprožilo še znamenitejši odgovor takratnega ameriškega državnega 
sekretarja Daniela Websterja, ki je bil kmalu tudi javno objavljen. Webster je bil sicer goreč 
podpornik ogrskega upora in je že po propadu ogrske revolucije leta 1849 naznanil, da je videl 
»… na Ogrskem več upov za vzpostavitev svobodne vlade kot v katerem koli drugem delu 
Evrope …«.18 Odnosi med Websterjem in Hülsemannom tako že pred dogodki ob koncu leta 
1850 niso bili najboljši, Websterjev izjemno dolg in napadalen odgovor Hülsemannu 21. 
decembra 1850 pa je konfliktu dal nove razsežnosti. Webster je avstrijsko vlado obtožil, da je 
zaradi pritožb glede Manna, izraženih s strani Hülsemanna, pravzaprav ona tista, ki se vmešava 
v notranje zadeve tuje države, saj gre za interno korespondenco med ameriško vlado in njenim 
diplomatom.19 Obenem je Webster na dan privlekel stare izjave cesarja Franca in določila, 
sprejeta na ljubljanskem kongresu leta 1821, ter jih označil za nič manj kot spodkopavanje 
legitimnosti ameriške vlade. ZDA pa so bile po njegovem mnenju sedaj že tako močne in 
velike, da so v primerjavi z njimi »posesti habsburške hiše le zaplata na zemeljskem površju«.20 
Avstrijsko razglasitev Manna za vohuna je označil za razžalitev ameriške vlade in zagrozil, da 
bi ravnanje z Mannom kot z vohunom zahtevalo takojšnje vojno stanje, tako na kopnem kot na 
morju.21 Webster je v pismu vseskozi zagovarjal tudi pravico ameriških organov, da v interni 
korespondenci uporabljajo subjektivne oznake za osebe, udeležene v uporu, in večkrat zavrnil 
očitke, da ZDA z vmešavanjem v evropske zadeve kršijo lastna načela, začrtana v Monrojevi 
doktrini. 

Vrsta zgodovinarjev in raziskovalcev diplomatskih odnosov je poudarila, da je bila 
Websterjeva osupljiva diplomatska netaktnost v prvi vrsti poskus pridobitve množične podpore 
ameriških domoljubov v obdobju, ko se je Webster potegoval za whigovsko predsedniško 
nominacijo na volitvah leta 1852. Webster je v pismu prijatelju tudi sam izjavil, da je odgovor 
Hülsemannu izrabil za to, da bi ljudstvom Evrope pokazal hitro rast ameriške moči in vzbudil 

                                                 
16 Bemis, A Diplomatic History of the United States, 310; Phelps, U.S.–Habsburg Relations, 57–58. 
17 Hülsemannovo pismo državnemu sekretarju, 30. september 1850, v The Works of Daniel Webster, Vol. VI., 
488–490; O poteku dogodkov Shewmaker, »Daniel Webster and the Politics of Foreign Policy,« 307–308. 
18 »We thought we saw a more rational hope of establishing free 
government in Hungary than in any other part of Europe …«, v Curtis, Life of 
Daniel Webster, Vol. II., 558. (Avtorjev prevod). 
19 Websterjevo pismo Hülsemannu, 21. december 1859, v The Works of Daniel Webster, Vol. VI, 494–495. 
20 »The power of this republic, at the present moment, is spread over a region one of the richest and most fertile 
on the globe, and of an extent in comparison with which the possessions of the house of Hapsburg are but as a 
patch on the earth's surface.«, v Websterjevem pismu Hülsemannu, 21. december 1859, v The Works of Daniel 
Webster, Vol. VI, 495–496. (Avtorjev prevod). 
21 Websterjevo pismo Hülsemannu, 21. december 1859, v The Works of Daniel Webster, Vol. VI, 500–501. 
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ter utrdil nacionalni ponos pri Američanih.22 Websterjev odgovor je bil označen za »enega 
najbolj senzacionalnih dokumentov, kar jih je kdaj napisal ameriški državni sekretar«,23 pri 
manj prizanesljivih zgodovinarjih pa za »naduto in neupravičeno pridigo« in »absurdno 
sporočilo«.24 
Da pri vsem skupaj res ni šlo za namensko zaostritev odnosov z Dunajem in iskanje spopada, 
pa je razvidno iz tega, da je Hülsemann državnega sekretarja že marca 1851 obvestil, da je »… 
cesarska vlada iskreno pripravljena ostati v prijateljskih odnosih z vlado Združenih držav,« če 
se te le ne bodo vmešavale v avstrijske notranje zadeve.25 Webster mu je odgovoril, da 
ameriška vlada sicer ne odstopa od svojih stališč, se pa ne nagiba k nadaljnjemu pogrevanju te 
zadeve.26 Hülsemann osebno naj ne bi razžalitve nikoli prebolel in se z Websterjem nikoli več 
ni želel osebno srečati, prav tako pa se odnosi med uradnim Washingtonom in avstrijskim 
poslaništvom niso povsem normalizirali do Websterjeve smrti leta 1852.27 

Kljub relativni umiritvi napetosti spomladi 1851 pa ameriškega ukvarjanja z ogrsko 
revolucijo še ni bilo konec. Vrsti ogrskih revolucionarjev je ob zatrtju revolucije leta 1849 
uspelo še pravočasno pobegniti iz države. Sam Kossuth se je z družino in delom podpornikov 
zatekel v Osmansko državo, kjer je nato nekaj časa živel v hišnem priporu. V valu zanosa, ki 
je sledil Websterjevemu bombastičnemu odgovoru Hülsemannu, je 3. marca 1851 ameriški 
kongres s potrditvijo predsednika Fillmora sprejel odločitev, da Kossutha pripeljejo v ZDA, za 
kar je bila v Smirno odposlana fregata USS Mississippi. Pri tem so se Američani Avstrijcem 
obvezali, da Kossutha ne bodo uradno sprejeli ali na kakršen koli način podprli neodvisnosti 
Ogrske.28 Kljub obljubam je ob prihodu ladje v New York mornarica Kossutha pozdravila s 
topovsko salvo, ameriško ljudstvo pa ga je sprejelo z navdušenjem.29 

Kossuthovemu veličastnemu sprejemu v New Yorku je sledila leto in pol trajajoča turneja 
po ZDA, na kateri se je izgnani ogrski revolucionar zavzemal za ameriško intervencijo proti 
Avstriji in pri tem očaral ameriške množice. Ameriški politik James O. Putnam je še leta 1874 
ekstatičnost Kossuthovega sprejema širom države označil za stvar brez primere v ameriški 
zgodovini.30 Kmalu po prihodu je kongres Kossuthu priredil slavnostni banket, ob tem pa se 
zopet ni mogel povsem zadržati Webster, ki je na sprejemu nazdravil »Ogrski neodvisnosti, 
ogrski samovladi, ogrskemu nadzoru nad ogrsko usodo!«31 Topel sprejem pa ni bil omejen le 
na ameriško ljudstvo – Kossutha so kot poosebljenje svobodoljubnih in domoljubnih vrlin z 
nagovori in panegiriki slavili tudi v zakonodajnih skupščinah posamičnih zveznih držav, kar je 
še bolj spodkopavalo ameriško zavezo, da ga ne bodo uradno sprejeli.32 Sam Kossuth je v vrsti 
govorov pred lokalnimi politiki slavil vse, kar je ameriškega. V govoru pred senatom države 

                                                 
22 Bemis, A Diplomatic History of the United States, 311. 
23 Billias, American Constitutionalism Heard Round the World, 197. 
24 Shewmaker, »Daniel Webster and the Politics of Foreign Policy,« 308. 
25 »...and the Imperial government is sincerely disposed to remain in friendly relations with the government of the 
United States, so long as the United States shall not deviate from [the principles of non-interference].«, v 
Hülsemannovem pismu Websterju, 11. marec 1851, v The Works of Daniel Webster, Vol. VI, 505. (Avtorjev 
prevod). 
26 Websterjev odgovor Hülsemannu, 15. marec 1851, v The Works of Daniel Webster, Vol. VI, 505–506 
27 Billias, American Constitutionalism Heard Round the World, 197. 
28 Phelps, U.S.–Habsburg Relations, 62. 
29 Phelps, U.S.–Habsburg Relations, 63. 
30 Severance, Millard Fillmore Papers, Vol. 2, 467. 
31 Bemis, A Diplomatic History of the United States, 312. 

32 Nagovor državnega odbora države Ohio ob Kossuthovem obisku, v Newman, Select Speeches of 
Kossuth, 178–180. Kossuthovi govori so bili tako priljubljeni, da je bil izbor istega leta objavljen tako v Londonu 
kot v New Yorku. 
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Maryland na začetku leta 1852 je ameriško deklaracijo o neodvisnosti tako razglasil za 
»najplemenitejšo, najsrečnejšo stran v človeški zgodovini«, ZDA pa za »steber svobode 
človeštva«. V upanju na ameriško pomoč je pri tem rad pretiraval in oklical, da upanje za 
Ogrsko še ni izgubljeno, »… saj je Bog v nebesih in Amerika na zemlji.«33 Tovrstno 
navduševanje nad evropskimi revolucionarji v ZDA lahko vsaj do neke mere povezujemo tudi 
z nastankom gibanja Mlada Amerika, ki se je poistovetilo z evropskimi revolucijami leta 1848 
in ki se je zavzemalo za finančno pomoč republikanskim gibanjem v Evropi.34 Kljub množični 
ljudski podpori in simpatijam lokalnih političnih elit pa je imel Kossuth manj sreče s 
predsednikom Fillmorom, ki je njegove prošnje za intervencijo zavrnil in razglasil nevtralnost 
ameriške vlade v sporu, kar je pokopalo vse Kossuthove upe.35 Kossuth je ZDA nato kmalu 
zapustil, a kot je tedaj zbadljivo pripomnil eden od newyorških časnikov, ne brez ogromne 
vsote 90.000 takratnih dolarjev, ki jih je nabral na svoji ameriški turneji.36 

Ameriško ravnanje v ogrskem primeru in politični programi skupin, kot je bila Mlada 
Amerika (ki je imela tudi strankarsko podporo), so vsekakor presenetljivi, saj so bili v 
popolnem nasprotju z Monrojevo doktrino, ki je zavračala ameriško vmešavanje v notranje 
zadeve evropskih držav, to pa je upor oziroma revolucija nedvomno bila. Hkrati pa je šlo tudi 
za vmešavanje v sistem velikih sil, vzpostavljen leta 1815 na dunajskem kongresu, saj bi 
ameriško priznanje ogrske neodvisnosti posredno pomenilo tudi zavračanje habsburške 
suverenosti. ZDA so bile po zatrtju revolucije leta 1848 zatočišče tudi za širšo skupino 
revolucionarnih elementov iz Avstrije. Neoabsolutistični režim je kazensko preganjal vrsto 
poslancev kromeriškega državnega zbora, ki so bili obtoženi aktivnega sodelovanja v dunajski 
oktobrski revoluciji, zaradi česar so bili mnogi primorani zbežati iz države. Štirje poslanci so 
bili v odsotnosti obsojeni na smrt in vsi so, tako ali drugače, končali v ZDA, med njimi tudi v 
Radovljici rojeni duhovnik in Prešernov znanec Anton Füster. Z izjemo slednjega so vsi v 
Ameriki tudi ostali.37 

Podporo in pristne simpatije Američanov do raznih evropskih revolucionarjev in borcev 
za svobodo, v katerih so najbrž videli odsev svojih prednikov, je vsekakor težko zanikati. Na 
to, da je šlo pri epizodi s Hülsemannovim pismom in Kossuthovim sprejemom res bolj za 
notranjepolitično potezo kot pa za radikalen preobrat v ameriški zunanji politiki do evropskih 
držav, pa kaže dejstvo, da je že 1861 takratni državni sekretar William Seward zapisal, da 
težavne notranje razmere v Avstriji ameriške vlade ne zadevajo (niti je ne smejo zadevati!).38 
Spor je bil do stoletnice ameriške neodvisnost julija 1876 očitno tudi že povsem pozabljen, saj 
je cesar Franc Jožef predsedniku Ulyssesu Grantu ob tej priložnosti poslal lastnoročno pismo 
s čestitkami, v katerem je izrazil tudi občudovanje trdnosti in napredka ameriškega naroda ter 

                                                 
33 »...the Declaration of American Independence—that noblest, happiest page in mankind’s history. [...] Well, we 
are not broken yet. There is hope for us, because there is a God in heaven and an America on earth. May be that 
our nameless woes were necessary, that the glorious destiny of America may be fulfilled; that after it had beenan 
asylum for the oppressed, it should become, by regenerating Europe, the pillar of manhood’s liberty.«, iz 
Kossuthovega govora pred senatom 13. januarja v Annapolisu, v Newman, Select Speeches of Kossuth, 144–145. 
(Avtorjev prevod). 
34 Billias, American Constitutionalism Heard Round the World, 196. 
35 Fillmore Papers, Vol. 2, 498. Iz objavljenih dokumentov je sicer razvidno, da si je Fillmore še pred nenadnim 
nastopom na mesto predsednika dopisoval z vrsto ogrskih revolucionarjev, ki so se zatekli v Združene države. 
36 Scarry, Millard Fillmore, 211. To so danes slabi 3 milijoni dolarjev.  
37 Adlgasser, »Lawyers in the Austrian Parliament,« 43. 
38 FRUS 1861, Državni sekretar Seward Burlingamu, 13. april 1861. 
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izrazil željo o nadaljevanju tesnega sodelovanja med Avstrijo in ZDA, ki temelji na 
medsebojnem zaupanju (!) in razumevanju.39 

Incident glede imenovanja poslanika Keileyja 
Četudi smo prej omenili, da je potrditev diplomata s strani države gostiteljice v 19. st. postala 
važen del diplomatskega ceremoniala, pa do nje ni vedno prišlo. Že v začetku leta 1861 je 
avstrijska vlada zavrnila potrditev Ansona Burlingama za ameriškega predstavnika v Avstriji, 
ker je bil zaradi svoje nekdanje podpore Kossuthu in ogrski ter sardinski neodvisnosti na 
Dunaju označen kot persona non grata.40 Burlingamova zavrnitev sicer ni sprožila napetosti, 
pač pa je do novega diplomatskega incidenta med državama prišlo leta 1885, ko so avstrijske 
oblasti nasprotovale imenovanju Anthonyja M. Keileyja na položaj ameriškega diplomatskega 
predstavnika na Dunaju. Keileyja, ki je bil sprva postavljen za predstavnika v Rimu, so 
italijanske oblasti zaradi diplomatskega incidenta odslovile, a ga je uradni Washington nato 
nemudoma in brez predhodnega soglasja Dunaja imenoval za poslanika na Avstro-Ogrskem, 
kjer naj bi zamenjal odhajajočega Johna M. Francisa. Keileyja, ki je bil že na poti na svoj novi 
položaj, pa na Dunaju nato niso želeli sprejeti. Kot prvi zadržek so navedli njegovo ženo, ki je 
bila judovskega rodu oziroma vere in s katero je bil le civilno poročen, kar naj bi po besedah 
avstro-ogrskega zunanjega ministra, grofa Kálnokyja, poslanika pri družabnih funkcijah na 
Dunaju spravilo v »… nevzdržen in celo nemogoč« položaj.41 Pri tem ne smemo pozabiti, da 
je šlo za obdobje, ko je se je v monarhiji, zlasti na Dunaju, močno krepil antisemitizem, ki je 
pridobival tudi politično noto. To bi diplomatski par morda res lahko spravilo v nekatere 
neprijetne situacije, kot namiguje kasnejša korespondenca, pa kot razlog za Keileyjevo 
zavrnitev ne gre izključiti antisemitizma na samem ministrstvu. Američani so na podani razlog 
odvrnili, da ZDA ustavno ne dovoljujejo ali omogočajo preverjanja oziroma diskvalifikacije 
uradnikov na podlagi veroizpovedi. Prav tako so nasprotovali temu, da mora novega poslanika 
še pred imenovanjem potrditi tudi država gostiteljica.42 Zlasti slednje pa je motilo avstro-
ogrskega zunanjega ministra, ki je baronu Schaefferju, konzulu v Washingtonu, naročil, naj 
»… na najprijaznejši možni način …« pouči ameriško vlado o uveljavljeni diplomatski praksi, 
da se pred imenovanjem novega poslanika o njegovi sprejemljivosti povpraša vlado države, 
kamor ga pošiljajo.43 Ameriški državni sekretar Thomas Bayard je odvrnil, da tovrstna praksa 
za ZDA zaradi narave njihove politične ureditve ni primerna in da se nikoli prej ni izvajala.44 

O nastali zagati so junija 1885 po besedah odhajajočega ameriškega poslanika Francisa 
na Dunaju poročali že vsi časopisi v prestolnici, ki pa niso bili nič manj kritični kot minister 
Kálnoky. Pismu Bayardu s 30. junija 1885 je Francis pridal prevod članka iz liberalnega 
dunajskega dnevnika Neue Freie Presse, ki je kritiziral ameriško neupoštevanje uveljavljenih 

                                                 
39 FRUS 1876, Avstrijski cesar predsedniku Grantu, 11. julij 1876. Grantov odgovor FRUS 1876, Predsednik 
Grant avstrijskemu cesarju, avgust 1876. 
40 Williams, Anson Burlingame and the First Chinese Mission, 14. 
41 »The position of a foreign envoy wedded to a Jewess by civil marriage would be untenable and even impossible 
in Vienna.«, v FRUS 1885, Telegram grofa Kalnokyja baronu Schaefferju, 8. maj 1885 (avtorjev prevod); FRUS 
1885, Bayardov telegram Keileyju, 27. maj 1885. 
42 FRUS 1885, Bayardov telegram Keileyju, 27. maj 1885. 
43 »Please direct in the most friendly way the attention of the American Government to the generally existing 
diplomatic practice to ask previously to any nomination of a foreign minister the agrément (consent) of the 
Government to which he is accredited.«, v FRUS 1885, Telegram grofa Kalnokyja baronu Schaefferju, 8. maj 
1885. (Avtorjev prevod, poudarek del prvotnega besedila). 
44 FRUS 1885, Bayard baronu Schaefferju, 20. maj 1885. Po Bayardovih besedah naj bi tovrstna praksa zaradi 
redne menjave oblasti v ZDA in neplemenitega porekla diplomatov lahko pripeljala do spletkarjenja in 
tekmovanja za diplomatske položaje. 
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evropskih diplomatskih protokolov, poročal pa je tudi že o novem stališču avstrijske vlade, da 
je Keiley zanjo nesprejemljiv zaradi njegove razžalitve pokojnega italijanskega kralja Viktorja 
Emanuela, zaradi česar je bil že predhodno odslovljen v Rimu. Keileyjev sprejem na Dunaju 
naj bi tako imel negativne posledice za prijateljske odnose med Italijo in Avstro-Ogrsko.45 
Čeprav italijansko poslaništvo na Dunaju Keileyjevemu imenovanju ni nikoli nasprotovalo, naj 
avstrijska vlada ne bi želela tvegati poslabšanja odnosov z Italijo, s katero je tri leta prej vstopila 
v obrambno zvezo. V začetku avgusta 1885 je avstro-ogrsko zunanje ministrstvo sporočilo, da 
dokončno zavrača Keileyjevo imenovanje za ameriškega poslanika v državi.46  

V nekaterih ameriških sporočilih, poslanih spomladi in poleti 1885, je moč opaziti 
določeno mero nejevolje glede avstrijskega ravnanja, tako glede vprašanja vnaprejšnje 
naznanitve kandidata državi gostiteljici kot tudi glede obeh razlogov za zavrnitev Keileyja, ki 
so ju navedli Avstrijci. To je še najbolj razvidno v ognjevitem pismu samega Keileyja 
državnemu sekretarju, v katerem avstrijsko retoriko označi za namerno in veliko razžalitev 
ameriškega ljudstva ter obsodi avstrijski antisemitizem. Avstro-Ogrsko obtožuje, da v bistvu 
zahteva privilegij izbire, kar je: »… kršitev svobode in žalitev dostojanstva Združenih držav, 
[nekaj,] s čimer nobena sila ne more soglašati brez ponižanja ali na to pristati brez javne 
sramote.«47 Incident glede Keileyjevega imenovanja pa ni razburjal samo avstrijskega in 
ameriškega časopisja; maja 1885 je do razprave o njem prišlo celo v spodnjem domu 
britanskega parlamenta.48 Predsednik Cleveland je decembra ob letnem nagovoru senat 
obvestil o dogodkih in naznanil, da na avstro-ogrske želje po odpoklicu predlaganega poslanika 
zaradi podanih razlogov ne bi mogel pristati, ne da bi prelomil svojo predsedniško prisego in 
načela ustave.49 Novega poslanika na Dunaju, Alexandra Lawtona, je Cleveland na koncu 
imenoval šele slabi dve leti kasneje. 

Avstrija in ameriška državljanska vojna 
Že dan po začetku spopadov v Ameriki leta 1861 je državni sekretar Seward 
novoimenovanemu in nesojenemu poslaniku Burlingamu, ki je bil šele na poti na Dunaj, poslal 
daljše sporočilo o stanju ameriško-avstrijskih odnosov, zlasti z ozirom na krizo doma. Seward 
je izrazil prepričanje, da bosta c.-kr. vlada in vedno potrpežljivi cesar zavoljo »srečnega 
prijateljstva, ki je vedno obstajalo med državama«, odklonila kakršne koli ponudbe diplomatov 
Konfederacije, hkrati pa je Burlingama pozval, naj bo kljub temu pozoren na sovražne agente, 
ki bodo na Dunaju, enem od političnih centrov Evrope, nedvomno skušali širiti razkol in javno 
mnenje obrniti proti ZDA.50 Na poročila o politični krizi v Ameriki se je že v začetku aprila 
odzval tudi avstrijski zunanji minister grof Rechberg, ki je oznanil željo vlade po ponovni 
združitvi ameriškega naroda in zavrnil priznanje kakršne koli uporne vlade.51 Rechberg je pred 
ameriškimi poslaniki že od zgodnjih faz vojne večkrat izrazil tudi trdno osebno prepričanje, da 
Jug nima nikakršnih pogojev za zmago.52 Avstrijska vlada je v začetku leta 1862 hitro in z 

                                                 
45 FRUS 1885, Francis Bayardu, 24. junij 1885; FRUS 1885, Francis Bayardu, 30. junij 1885 (s člankom iz Neue 
Freie Presse); FRUS 1885, Bayard Francisu, 1. julij 1885. 
46 FRUS 1885, Leejev telegram Bayardu, 4. avgust 1885. 
47 »Austria’s claim is not an exercise of the power of rejection. It passes far beyond this, and in substance amounts 
to a demand of the privilege of selection, an infringement of the liberty and an affront to the dignity of the United 
States, such as no power could accord without humiliation or assent to without public shame.«, v FRUS 1885, 
Keiley Bayardu, 1. september 1885. (Avtorjev prevod). 
48 FRUS 1885, Bayard Francisu, 1. julij 1885. 
49 »Grover Cleveland, State of the Union Message, 8. december 1885«. 
50 FRUS 1861, Državni sekretar Seward Burlingamu, 13. april 1861. 
51 FRUS 1861, Jones sekretarju Sewardu, 15. april 1861. 
52 FRUS 1862, Motley sekretarju Sewardu, 12. februar 1862. 
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velikim zanosom pozdravila tudi diplomatsko razrešitev krize med ZDA in Veliko Britanijo, 
ki jo je povzročilo ameriško zajetje britanske poštne ladje RMS Trent, s katere so Američani 
odvedli dva pomembna diplomata Konfederacije, kar je močno zaostrilo odnose med 
državama.53 Nasploh je bila podpora avstrijske vlade Washingtonu v vseh ozirih očitno tako 
močna, da jo je Seward označil kot nekaj, kar bo v spominu »… ostalo med prijetnimi dogodki 
najbolj kritičnega obdobja življenja našega naroda. Nenavadno bi bilo, če to ne bi pripeljalo 
do vzpostavitve trajnega prijateljstva med državama.«54 

Zanimivo je tudi poročilo ameriškega poslaništva na Dunaju iz leta 1862 glede javnega 
mnenja o vojni. Dunajski poslanik John Lothorp Motley je kakršno koli resnično sočustvovanje 
aristokratskih in kraljevih vlad z ameriškim ljudstvom glede sužnjelastniškega vprašanja 
označil za nerazumno. Evropske ljudske množice naj bi z moralnimi načeli washingtonske 
vlade sicer simpatizirale, za evropske politične vrhove pa naj bi bilo v ospredju predvsem 
vprašanje bombaža.55 Nekoliko kasneje je Motley poročal tudi o vsesplošni podpori Severu v 
avstrijskem tisku. Iz prevedenih časopisnih odlomkov, ki jih je vključil v poročilo, je razvidno, 
da je dunajsko časopisje presenetljivo podrobno in obsežno poročalo o poteku vojne, zraven 
pa je tudi slavilo Lincolna in nazore Severa ter kritiziralo angleško časopisje, ki naj bi bilo na 
strani Konfederacije.56 V poročilu iz začetka leta 1865, ko je bil izid vojne razviden že domala 
vsem, je Motley izpostavil tudi, da je bilo javno (in politično) mnenje v Avstriji za razliko od 
mnogih drugih evropskih držav, ki so do tedaj razglašale nevtralnost v konfliktu, vedno trdno 
na strani Washingtona.57 

Migrantsko vprašanje 
Že od 40-ih let dalje so Avstrijci odpirali večje število diplomatskih predstavništev v ZDA, 
rasel pa je tudi nabor njihovih lokacij. Sprva so podkonzulati in konzulati nastajali v 
dejavnejših pristaniščih na vzhodni obali in ob Mehiškem zalivu – New Orleans (1837), 
Filadelfija in Boston (1841), nato Mobile, Charleston, Savannah in Apalachicola (1846–1849). 
Avstrijsko trgovinsko ministrstvo se je bliskovito odzvalo tudi na kalifornijsko zlato mrzlico 
in na izvozne priložnosti, povezane z množično emigracijo v Kalifornijo, ter že maja 1850 v 
San Franciscu odprlo konzulat. Še istega leta je Franc Jožef odobril ustanovitev še enajstih 
podkonzulatov v takrat pomembnejših krajih v ZDA.58 V mnogih primerih je sicer šlo za slabo 
plačane diplomate ali celo neplačane častne konzule, ki so delovanje konzularne pisarne 
financirali iz lastnega žepa. Poleg tega večina častnih konzulov sploh ni bila avstrijskih 
državljanov, temveč je prihajala iz raznih krajev severne Nemčije.59 Postavljanje tujih 
državljanov na konzularna mesta v 19. st. sicer ni bilo nenavadno (tudi ameriški konzul na 
Dunaju je bil priložnostno avstrijski državljan).  

Zlasti hitra ameriška obnova in gospodarska rast po državljanski vojni sta v Avstriji 
povečali zanimanje za čezatlantsko trgovino. V drugi polovici 60-ih let je sledil tudi prvi veliki 
izseljenski val iz Avstro-Ogrske čez Atlantik, kar je spodbudilo ustanavljanje novih 
                                                 
53 FRUS 1862, Motley sekretarju Sewardu, 20. januar 1862 in FRUS 1862, Sekretar Seward Motleyju, 17. februar 
1862. 
54 »The dignity, justice, forbearance, and moderation which the royal imperial government has practiced in regard 
to the unhappy civil war in which we are engaged will be preserved among the grateful incidents of the most 
critical era in our national life. It will be strange if it do not result in the establishment of a permanent friendship 
between the two countries.«, v FRUS 1862, Sekretar Seward Motleyju, 18. november 1862. (Avtorjev prevod). 
55 FRUS 1862, Motley sekretarju Sewardu, 25. avgust 1862. 
56 FRUS 1862, Motley sekretarju Sewardu, oktober 1862. 
57 FRUS 1865, Motley sekretarju Sewardu, 13. februar 1865. 
58 Agstner, »From Apalachicola to Wilkes-Barre,« 165. 
59 Agstner, »From Apalachicola to Wilkes-Barre,« 165–66. 
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konzulatov, tokrat predvsem v industrijskih središčih, njihov poglavitni namen pa je postala 
skrb za izseljene državljane.60 Habsburška monarhija je kmalu postala ena glavnih »izvoznic« 
izseljencev v ZDA. Sekretar Seward je že leta 1861 opozoril ne le na intenzivnost, temveč tudi 
na posebnost emigracije iz Avstrije , ko je zapisal, da med priseljenci ni mogoče zaslediti 
avstrijske narodne zavesti: »Povsod tukaj, tako v mestih kot na deželi, srečujemo Italijane, 
Ogre, Poljake, Madžare [sic], Jude in Nemce, ki so k nam prišli iz onega cesarstva, a nihče 
med nami ni še nikoli videl sámopriznanega Avstrijca.«61 Pri izseljevanju čez Atlantik pa ni 
šlo vedno za trajen družinski podvig. Kot je za kranjski primer ugotovil Alojz Cindrič, ni bilo 
redko, da se je oče podal na delo v rudnik ali tovarno v Severni Ameriki ter s tem družini doma 
omogočil boljše materialno stanje, sinu (ali sinovom) pa študij na avstrijskih univerzah.62 V 
nekaterih primerih so celo priseljene družine svoje otroke pošiljale študirat nazaj v Avstrijo ali 
na Ogrsko.63 

Tudi pri vprašanju izseljencev ni šlo povsem brez diplomatskih incidentov. Komaj se je 
umiril spor, povezan s Kossuthom in Hülsemannovim pismom, je izbruhnila afera glede 
Martina Koszte, še enega izmed ogrskih revolucionarjev, ki je po padcu revolucije pobegnil v 
Osmansko državo, od tam pa v ZDA, kjer je pod prisego naznanil namero sprejeti ameriško 
državljanstvo in se odreči avstrijskemu. Ko se je Koszta leto dni kasneje zaradi zasebnih poslov 
vrnil v Smirno, ga je dal tamkajšnji avstrijski generalni konzul aretirati in v verigah odvesti na 
avstrijsko vojaško ladjo Huszar, od tam pa naj bi ga odpeljali v Trst. Proti temu sta nastopila 
ameriški konzul in kapitan vojaške ladje USS St. Louis, Duncan Ingraham, ki sta vztrajala, da 
je Koszta prevzel ameriško državljanstvo in da so Avstrijci torej ugrabili ameriškega 
državljana. Ingraham je po avstrijski zavrnitvi zahteve za izročitev ujetnika zagrozil, da bo 
sredi pristanišča začel streljati na avstrijsko ladjo. V zadnjem hipu je bil dosežen dogovor, da 
se Koszto začasno izroči francoskemu generalnemu konzulu. Avstrija je nato preko 
Hülsemanna od ameriške vlade zahtevala obsodbo Ingrahamovih dejanj, ki so jih smatrali za 
kršitev mednarodnega prava in vojno dejanje.64 V ponovitvi scenarija izpred nekaj let je novi 
državni sekretar William Marcy na Hülsemanna naslovil pismo, v katerem je zavračal 
avstrijske trditve in zahteve po Koszti ter potrdil njegovo ameriško državljanstvo.65 Pismo je 
tudi tokrat končalo v javnosti in Avstrija je na koncu le popustila. Koszto so izpustili, Ingraham 
pa je za svoja dejanja celo prejel zlato kongresno medaljo.66 Incident je vplival na vprašanje 
pravnega statusa priseljencev v ZDA, ki še niso zaključili naturalizacijskega postopka.67 

Tovrstni incidenti so bili le izjeme, nasploh pa je bil avstrijski nadzor nad lastnimi 
državljani v Ameriki evidentno slab. Tamkajšnji konzuli so namreč kmalu ugotovili, da ne 
vedo niti tega, koliko avstrijskih državljanov živi v njihovih konzularnih okrožjih, niti ne vedo, 
kako bi njihovo število lahko ugotovili.68 Zaradi vedno večjega priseljevanja iz habsburških 
                                                 
60 Agstner, »From Apalachicola to Wilkes-Barre,« 167. 
61 »We meet everywhere here, in town and country, Italians, Hungarians, Poles, Magyars, Jews, and Germans, 
who have come to us from that empire, but no one has ever seen a confessed Austrain among us.«, v FRUS 1861, 
Sekretar Seward Burlingamu, 13. april 1861. (Avtorjev prevod). 
62 Cindrič, Študenti s Kranjske, 169. 
63 FRUS 1900, Harris Hayu, 2. januar 1900. 
64 Hülsemannovo pismo Marcyju, 29. avgust 1853, v Correspondence between the Secretary of State and the 
chargé d'affaires, 3–8. 
65 Maryjevo pismo Hülsemannu, 26. september 1853, v Correspondence between the Secretary of State and the 
chargé d'affaires, 8–27. 
66 »Duncan Nathaniel Ingraham.« 
67 FRUS 1873, Dokument 221, nedatirano. Dokument predstavi tudi podoben primer Simona Tousiga, ki še ni bil 
naturaliziran državljan ZDA in je bil ob ponovnem obisku Avstrije aretiran zaradi starejših prestopkov. 
68 Agstner, »From Apalachicola to Wilkes-Barre,« 168. 
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dežel pa je poraslo tudi ameriško zanimanje za to, kaj se dogaja v izhodiščih izseljevanja v 
monarhiji – v pristaniščih Trst in Reka. Avstrijska vlada je v teh dveh pristaniščih transportni 
monopol podelila ladijski družbi Cunard Line in je za vsakega potnika dobivala tudi 
provizijo.69 Avstrijska in Ogrska vlada sta nadzor nad svojim prebivalstvom izvajali preko 
policijskih registrov in bi morali, vsaj na papirju, vsako emigracijo predhodno odobriti. 
Državljani bi morali biti za odobritev odhoda brez policijske kartoteke, imeti bi morali dovolj 
premoženja za lastno vzdrževanje, moški pa bi morali prej tudi odslužiti vojaški rok. Da je to 
v praksi le slabo delovalo, lahko sklepamo iz več primerov, ko so posameznike, ki so že 
prevzeli ameriško državljanstvo in so se na Avstro-Ogrsko začasno vrnili iz družinskih ali 
poslovnih razlogov, aretirali zaradi izogibanja služenju vojaškega roka, čemur je po navadi 
sledil nekajmesečni postopek dokazovanja med ameriškim konzulatom in avstrijskimi 
oblastmi.70 

Ker so prišleke iz tržaškega in reškega pristanišča, ki sta postali odskočna deska za 
emigrante iz mnogih predelov Srednje in Vzhode Evrope, na Ellis Islandu zelo pogosto 
zavračali, se je uprava Cunarda v strahu pred upadom prometa povezala z ameriškimi oblastmi. 
Na pobudo družbe je na Reki, od koder so ladje v Ameriko vozile od leta 1904, začel delovati 
ameriški konzul. To mesto je najprej zasedel bodoči dolgoletni newyorški župan Fiorello La 
Guardia. Na Reki je sodeloval z družbinim zdravniškim osebjem, ki je pod njegovim pritiskom 
začelo opravljati popolne zdravniške preglede migrantov že na kraju odhoda. La Guardia naj 
bi bil vedno tudi osebno prisoten pri končnih zdravniških pregledih.71 Podobno nalogo je 
opravljal konzul v Trstu, zdravniške preglede pa je tam opravljala tudi ladijska družba Austro-
Americana.72 Pomena temeljitih zdravniških pregledov pred odhodom sta se sicer zavedali tudi 
avstrijska in ogrska vlada, ki pa sta sprva zahtevali, da preglede opravljajo domači in ne 
ameriški zdravniki.73 Tržaški in reški konzul sta z ladijskimi družbami večkrat prišla v spor 
glede razsodbe zdravnikov o zdravstvenem stanju posameznikov, zato sta bila konzulata z Ellis 
Islandom v stiku tudi glede raznih potnikov, pri katerih so vseeno obstajali sumi bolezni.74  

Zaključek 
Ameriški diplomatski fondi obsegajo precejšnje število sporočil med dunajskim poslaništvom 
in Washingtonom, ki pa so večinoma gospodarske narave. V drugi polovici 19. st. se je 
poslaništvo ukvarjalo tudi z vedno več problemi, povezanimi z migranti, njihovo naturalizacijo 
v Združenih državah in njihovim nejasnim pravnim statusom v prehodnem obdobju. Med 
dokumenti je bilo izredno malo korespondence, povezane s političnimi vprašanji, kar je 
najverjetneje posledica tega, da ZDA in Avstrija nista posegali v vplivno sfero druga druge ali 
imeli veliko skupnih zunanjepolitičnih interesov. Predstavljena diplomatska spora sta bila prej 
izjemi kot pravilo in nista imela nikakršnih daljnosežnih posledic. Spora sta bila prej pokazatelj 
notranjih družbenih in političnih razmer v obeh državah, kot je bil Websterjev poskus umiritve 
vedno večjih nasprotij med severom in jugom v 50-ih s sklicevanjem na ameriški patriotizem, 
                                                 
69 Schneider, »United States Government and Investigation of European Emigration,« 203. 
70 Schneider, »United States Government and Investigation of European Emigration,« 203. Primer takih 
posameznikov sta Louis Feinknopf (FRUS 1885) in John Benich (FRUS 1893 in 1894); Bayor, Fiorello La 
Guardia, 12–14. Zaradi svoje vztrajnosti je La Guardia kasneje prišel v spor z oblastmi in bil zato prestavljen v 
Trst. 
71 U.S. Immigration Commission. Reports of the Immigration Commission, Vol. 4, 92–93; Schneider, »United 
States Government and Investigation of European Emigration,« 203–204. 
72 U.S. Immigration Commission, Reports, Vol. 4, 111–113. 
73 FRUS 1903, Hale Hayu, 19. julij 1903 s pridanim odgovorom avstrijskega notranjega ministrstva ameriškemu 
poslaništvu. 
74 Schneider, »United States Government and Investigation of European Emigration,« 204. 
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v Keileyjevem primeru pa odraz antisemitizma v dunajski družbi v 80-ih letih. Ameriško 
ravnanje med ogrsko revolucijo leta 1848 bi sicer nedvomno lahko označili za nenavaden 
poskus vmešavanja v avstrijske notranje zadeve v obdobju, ko je Monrojeva doktrina to 
odklanjala, vendar bi nastali diplomatski spor brez Websterjevega namernega stopnjevanja 
verjetno ostal le notica v ameriški diplomatski zgodovini. Prav dejstvo, da sta bili Avstrija in 
Združene države tako odmaknjeni in nista imeli pravih medsebojnih interesov, je dovoljevalo, 
da sta si lahko privoščili občasne »nepotrebne« diplomatske konflikte za naslavljanje 
notranjepolitičnih razmer. 

Če zanemarimo teh nekaj incidentov so bili odnosi med državama dobri, ameriško 
poslaništvo na Dunaju pa je imelo – z izjemo prej omenjenih ekonomskih in migrantskih 
vprašanj – malo dela. Situacijo je leta 1861 še najbolje povzel državni sekretar Seward: »Naši 
predstavniki na Dunaju so po krajšem bivanju tam v glavnem prišli do zaključka, da tam nimajo 
kaj za početi in le malo za izvedeti.«75 Ameriško poslaništvo na Dunaju je torej nekako 
životarilo, za Američane je bil z ekonomskih vidikov bolj kot Dunaj tako ali tako privlačen 
Trst, kjer je konec koncev nastalo tudi prvo diplomatsko predstavništvo. Ob koncu stoletja sta 
Trst in Reka za Američane postala zanimiva zlasti kot izhodišče za množico migrantov in 
ukvarjanje z njimi je postalo glavna naloga tamkajšnjih ameriških konzulatov. Kljub 
morebitnim pričakovanjem so bili avstrijska balkanska politika in narodnostni spori v 
monarhiji za ameriške diplomate očitno precej nezanimivi. 

Med rusko-japonsko vojno je prišlo do redke neposredne ameriške prošnje za avstro-
ogrsko diplomatsko posredovanje, vendar je bil interes Avstro-Ogrske v tem primeru 
premajhen, da bi se na država ameriško pobudo aktivno vpletla v reševanje spora med Rusijo 
in Japonsko ali zaščito kitajske nevtralnosti. Odnosi med državama so bili v glavnem torej res 
omejeni le na občasno praktično politično sodelovanje, omejeno ekonomsko sodelovanje in na 
izmenjavo vljudnosti, kar je takratni diplomatski sistem pač pričakoval. 

Objavljeni arhivski viri 
– Foreign Relations of the United States (FRUS): Papers Relating to the Foreign Relations 

of the United States, With the Annual Message of the President Transmitted to Congress 
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75 »Our representatives at Vienna seem generally to have come, after a short residence there, to the conclusion 
that there was nothing for them to do and little for them to learn.«, v FRUS 1861, Seward Burlingamu, 13. april 
1861. (Avtorjev prevod). 
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– The American Presidency Project, »Zachary Taylor, State of the Union Message, 4. 
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Guzej, Dimež, Hace – trije slovenski razbojniki v zgodovini in literaturi 

Povzetek 
V slovenskem prostoru od 17. stoletja dalje zasledimo razbojniške tolpe, ki so jih sestavljali 
predvsem dezerterji. Na začetku 19. stoletja je njihovo število močno naraslo, potem pa zaradi 
državnega pregona zasledimo le še posamezne primere, članek piše o treh takih. Franc Guzaj 
(Guzej) je bil po krivem obtožen kraje, nato je pobegnil iz zapora, se skrival po Kozjanskem in 
ropal, na koncu pa so ga žandarji ustrelili. Franc Ziherl-Dimež je izhajal iz rokovnjaške družine 
in se na pot kriminala podal, ko bi moral v vojsko. Deloval in skrival se je na Gorenjskem, 
dolgo se je izogibal roki pravice, na koncu pa je umrl v požaru. Guzaj in Dimež sta delovala v 
19. stoletju, njuni ropi so bili dobro načrtovani in domiselni, v slovenski narodni spomin pa sta 
se vtisnila tudi kot dobrotnika, ki sta ropala bogate in dajala revnim. Literarna dela o njiju so 
napisali Ernest Tiran, Anna Wambrechtsammer, Davorin Petančič, Jakob Alešovec in Anton 
Cerar. Pred 2. svetovno vojno je deloval Tone Hace, izvedel je množico ropov in moril. Bil je 
obsojen na dosmrtno ječo, po vojni pa je bil izpuščen, po njegovi zgodbi so posneli film. 

Abstract 
Since the 17th century, there had been groups of brigands, which mainly consisted of deserters, 
located in the area of modern-day Slovenia. At the beginning of the 19th century, their number 
increased drastically. After the majority were exiled, only a few were left that we know of. The 
article focuses on three of those deserters. Franc Guzaj (Guzej) was wrongfully accused of theft. 
He escaped prison and went into hiding around the area of Kozjansko. He started stealing and 
robbing and was shot by the police in the end. Franc Ziherl-Dimež came from a brigand family 
and chose to lead a life of a criminal, when he had to join the army. He hid in Upper Carniola, 
where he participated in illegal activities until his life ended in a fire. Guzaj and Dimež were 
active in the 19th century. Their robberies were very well-thought-out and ingenious. Slovenians 
remember them as a sort of benefactors that stole from the rich and gave to the poor. Ernest 
Tiran, Anna Wambrechtsammer, Davorin Petančič, Jakob Alešovec and Anton Cerar made 
written works about the pair. Tone Hace was active before the Second World War. He carried 
out a number of robberies and murders and was sentenced to life in prison but was released 
after the war. A film was made about his story. 

 
Ključne besede: razbojniki, ljudski junaki, Dimež, Hace, Guzej, zgodovinska književnost 

*** 
Uvod 

Odkar je bila večina slovenskega ozemlja vključena v habsburški državni okvir, so ob vojnah 
tudi slovenski možje morali odhajati v vojsko. Marsikdo se je pred naborom skril ali pa po kaki 
krvavi bitki pobegnil. Iz teh skrivačev so nastajale združbe, ki jih zgodovinski spomin pomni 
pod imenom rokovnjači. Poročila o takih družbah najdemo prvič po drugi avstrijsko-beneški 
vojni na začetku 17. stoletja. Terezijanske reforme so prinesle dolgotrajno obvezno služenje 
vojaškega roka. To je število skrivačev po gozdovih še povečalo in doseglo višek ob 
napoleonskih vojnah na začetku 19. stoletja. Takratni rokovnjači so se precej vtisnili v 
slovensko zavest, tudi po zaslugi pisateljev. Najbolj znan je verjetno Kersnik-Jurčičev roman 
Rokovnjači. S propadom Ilirskih provinc in z ukrepi avstrijske države razbojništvo ni čisto 
izginilo, posamezne primere še zasledimo. Članek prinaša zgodbe treh takih rokovnjačev – 
razbojnikov. Eden od njih je dedič rokovnjaštva z začetka 19. stoletja, drugi se je podal na 
skrivno zaradi krivice, tretji pa kar tako, morda v želji po dobičku. Gre za tri zelo različne usode, 
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ki jih druži pot po sivi strani zakona. Guzaj, Dimež in Hace; pri vsakem je najprej predstavljena 
njegova življenjska zgodba, sledijo podatki o književnih delih, ki so svoj navdih dobila iz 
razbojniških življenj in dejanj. Za sodelovanje se zahvaljujem dijakoma Jaki Bašu in Matjažu 
Vuhererju, ki sta v letošnjem šolskem letu raziskovala dediščino rokovnjaštva v projektu Mladi 
za Celje.  

Guzaj 
Prvi razbojnik je Franc Guzej-Šarkelj, pozneje imenovan Guzaj (1839–1880), ki je pred 150 
leti močno zaznamoval ter s svojstvenimi roparskimi podvigi in ukanami ustrahoval ljudi na 
širšem območju Kozjanskega (takratni cesarski južni Štajerski). Rodil se je 12. novembra 1839 
v revni kmečki družini v Sv. Primožu pri Šentjurju. Usoda Francu ni prizanesla, kljub 
nadarjenosti, ki jo je pokazal v osnovni šoli, je moral še kot otrok s trebuhom za kruhom. Svoje 
borbene sposobnosti je najprej pokazal pri služenju vojaškega roka v Bosni in Hercegovini, 
pozneje se je v Dalmaciji izšolal za orožnika, vendar mu službovanje daleč od rodnega Šentjurja 
ni odgovarjalo. Ko se je vrnil domov, je začel iskati primerno službo v bližini doma. Ker je ni 
našel, se je začasno zaposlil kot pomožni kmečki delavec na bogati kmetiji, delal pa je tudi v 
gostilni na Dobrni, ki je bila že tedaj znana po zdraviliškem turizmu.1 

Pri kmečkih in gostilniških opravilih je bil zelo spreten in iznajdljiv, bil pa je tudi 
prijazen, lep in postaven mladenič. S svojim šarmom je očaral tudi svojo gospodarico in 
gostilničarko Ano Klančar. Ta je bila prepričana, da lahko s svojo veljavo in s svojimi ženskimi 
čari kozjanskega mladeniča osvoji, vendar jo je zavrnil in sklenil oditi. Ana je bila zelo užaljena. 
V jezi mu je v kovček, ki si ga je pripravil pred odhodom, podtaknila 3000 goldinarjev in nekaj 
srebrnega pribora. Potem je poklicala celjske okrajne orožnike, češ da ji je Franc to ukradel. 
Ukana ji je uspela, saj je bil Guzej obtožen kraje in obsojen na 7 let zapora. Zaporno kazen je 
prestajal v Starem piskru, celjskem zaporu. V zaporu je dozorela njegova misel po maščevanju. 
Ker je bil v zaporu eden izmed redkih, ki so znali pisati in brati, je dobil delo sodnega pisarja, 
kar mu je dajalo precej svobode. Nekega dne je izkoristil priložnost, ki se mu je ponudila, in 
ušel iz Starega piskra k prijatelju Drobnetu v Košnico. S tem pobegom se je začela zgodba o 
razvpitem kozjanskem razbojniku Guzaju, ki je samega sebe poimenoval tudi »skrivalec«. 
Čeprav je bil rojen kot Guzej, so ga od pobega dalje nazivali kot Guzaja.2 

Guzaj se je združil s somišljeniki in skupaj z njimi plenil vse, kar mu je bilo dosegljivo. 
Še posebej rad je ropal duhovnike, ki so ljudstvo svarili pred rokovnjači, hkrati pa so imeli 
polne žepe denarja. Svoje tatvine je vedno skrbno in domiselno načrtoval, da ni bilo nič 
prepuščenega naključju. Svoj nakraden plen je delil z revnimi, ki so simpatizirali z njim, tudi 
od tod njegova priljubljenost in mit. Tako je enkrat, ko so mu bili za petami orožniki, moža in 
ženo prosil, naj ga skrijeta. Res sta ga skrila, in ko so šli žandarji mimo, sta rekla, da nista nič 
videla. Tako sta rešila Guzaja, ta pa jima je v zahvalo drugi večer v hlev pripeljal telico. Guzaju 
je bilo zelo všeč, če ga je kdo pohvalil, zanj bi naredil vse. Nekemu kmetu, ki je rekel dobro 
besedo o njem in ni imel vprežne živine, je priskrbel vola. Šel je k sosedu, ki je imel dva in 
enega ukradel. Sosed pa ni upal nič narediti, saj se je Guzaja bal. Po drugi strani pa se je zelo 
hitro razjezil in skladno s tem tudi ravnal, če je o njem kdo govoril grdo. Po ljudskem spominu 
naj bi Guzaj take ljudi kaznoval tako, da jih je podkoval.3  

Ker ga na videz ni nihče poznal, se je rad posmehoval orožnikom. Večkrat je napovedal, 
kje bo, na primer da bo šel v neko gostilno, in če ga želijo žandarji videti, naj pridejo tja. Večkrat 
so ga res pričakali orožniki, ki ga niso prepoznali in so z njim pili, se pogovarjali in ga celo 
spraševali, ali mogoče ve, kje bi našli tega rokovnjača Guzaja. Ko pa je zapustil njihovo družbo, 
je vedno pustil neko sporočilo, ki so ga orožniki čez čas našli. V njem je pisalo, da so pili in se 
                                                 
1 Strašek, Tiran, Razbojnik Guzaj, 5–10. 
2 Strašek, Tiran, Razbojnik Guzaj, 5–10. 
3 Tanšek, Franc Guzaj, 50–58. 
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pogovarjali z Guzajem. Več kot dve leti se je potikal po širšem Kozjanskem in se uspešno 
skrival pred žandarji in lovci na glave. V tem času se je maščeval tudi grešnici, bivši gospodarici 
Ani Klančar z Dobrne, ki ga je zaradi zavrnjene ljubezni po krivem obtožila kraje. Kljub slabi 
izkušnji s Klančarico si je Guzaj želel ženske v svojem življenju. Našel jo je v dolini sredi 
kozjanskih gričev ob potoku Bistrica. Tam je živela mlinarjeva hčerka Barbka Amon. Z njo se 
je zelo zbližal in celo načrtoval pobeg v Ameriko, saj so se orožniki zaradi številnih ropov 
vendarle malo bolje organizirali in ga iskali.4 

 Orožniki so bili postavljeni na območje od Slivnice do Glažute, Prevorja, Žegra, 
Šentvida pri Planini in Dobja. Guzaj je bil obkoljen in vsi so čakali, da ga ujamejo. Žandarja 
Gorazd in Stres sta nekje izvedela, da naj bi se slavni rokovnjač skrival pri gostilničarju 
Drobnetu v Košnici, zato sta se pritihotapila do Drobnetove gostilne, torej na istem kraju, kamor 
se je zetekel po pobegu iz zapora. Videla sta Guzaja, kako s prijatelji karta pod hruško. Naposled 
ju je eden izmed zbrane družbe opazil in posvaril ostale. Guzaj ni vedel, kam bi pobegnil, 
zavedal pa se je, da sta orožnika oborožena. Videl je vrata, ki so vodila v klet in se skril vanjo. 
Dolgo se je branil, tudi streljal skozi odprtino v steni. Poizkušal je narediti večjo luknjo v steno, 
da bi pobegnil, a mu ni uspelo. Orožnika sta ga imela v pasti in nikakor ju ni mogel zmesti, 
ukaniti ali storiti karkoli, kar bi mu omogočilo pobeg. Naposled se je odločil, da bo tvegal. 
Odprl je vrata in začel streljati, vendar ni bil dovolj hiter, da bi premagal orožnika. Njuni streli 
so ga večkrat zadeli in Guzaj je 10. septembra 1880 v Košnici umrl.  

Mrliški oglednik Ipavec je nato identificiral ustreljenega in potrdil, da je ta res iskani 
kozjanski razbojnik Guzaj. Pokopali so ga brez svetega obreda v neposvečeno zemljo izven 
pokopališča pri cerkvi sv. Ane na Prevorju. Pogreba se ni udeležil nihče razen grobarja in nekaj 
delavcev. Njegovi znanci in domačini si niso upali priti, saj bi bili lahko osumljeni sodelovanja 
z njim. Njegov grob dolgo časa ni bil kaj dosti obiskan, vendar je bil obenj vedno postavljen 
kakšen svež cvet, ki ga je verjetno prinesla njegova srčna izbranka Barbka, s katero mu nikoli 
ni uspelo pobegniti v Ameriko. Med ljudmi pa je ostal dobro znan še do današnjega dne, saj o 
njem govorijo številne pravljice in pripovedke, ki so se prenašale iz roda v rod in opisujejo 
njegove domiselne tatvine. Danes je njegov grob še skoraj turistična točka. Nekateri ga imajo 
za nekakšnega slovenskega Robina Hooda, saj je preziral in kradel bogatim ter dajal in pomagal 
revnim. Na Kozjanskem so postavili učno pot po Guzajevih poteh, vsako leto se ga spomnijo 
tudi s kakšnim dogodkom, več amaterskih gledaliških skupin je že igralo predstave o njegovi 
življenjski zgodbi. Ob smrti je imel Guzaj pri sebi kar nekaj dokumentov. V njih je zapisal, da 
je bil po krivem poslan v zapor in opisal okoliščine takratnih dogodkov. Napisal je tudi, da so 
ga zaradi njegovih številnih tatvin ljudje imeli za grešnega kozla, na katerega so zvalili krivdo 
tudi za rope, požige in druge zločine, ki jih on ni zagrešil. V svojih spisih je izpovedal svoje 
mnenje o duhovnikih, ki jih je z dna duše sovražil, in o ljubezni, katere žrtev je bil.5 

Guzaj v literaturi 
Razburljivo življenje Franca Guzeja je bilo v navdih nekaterim piscem. Prvi se ga je lotil Januš 
Golec, ki je bil duhovnik na Štajerskem. Rodil se je v Polju ob Sotli, torej blizu krajev, kjer je 
deloval Guzaj. Njegov Guzaj s podnaslovom ljudska povest je izšel leta 1931, pred 2. svetovno 
vojno so ga ponatiskovali tudi v Amerikanskem Slovencu, Guzaj je prišel tudi do bratov čez 
lužo. Drugi, ki se je lotil Guzaja, je bil šolnik Ernest Tiran. Leta 1932 je Guzajevo zgodbo 
najprej dramatiziral, potem pa jo izdal še kot povest. Leta 1933 je Guzaja dramatiziral tudi 
Davorin Petančič, s Tiranom pa sta se potem zapletla v sodni spor glede avtorske izvirnosti. Na 
sodišču je zmagal Tiran, pri tem sta mu pomagala tedanji eminenci Vladimir Levstik in Anton 
Slodnjak. Guzaja se je lotila tudi nemško pišoča pisateljica Anna Wambrechtsammer. Tudi ona 
je bila rojena v Guzajevih krajih, na Planini pri Sevnici. Njen »Der Gusej« je izhajal v Cillier 
                                                 
4 SAMA Navitas, d.o.o., Guzaj, »O Guzaju.« 
5 Sečen, »Razbojnik Guzaj padel pod streli orožnikov.« 
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Zeitung leta 1925 (16 listkov), leta 2013 smo ga dobili v slovenskem prevodu z naslovom Guzej, 
povest iz spodnještajerskega hribovja. Povest Wambrechtsammerjeve je v nadaljevanju 
predstavljena podrobneje.6 

Povest Wambrechtsammerjeve je napeto branje, saj je namen podlistkarstva spodbuditi 
bralce, da kupijo naslednji izvod. Avtorica je skušala besedilo iz slovenskega okolja približati 
nemško govorečemu bralcu, zato v tekstu npr. razlaga tudi o tem, kdo je kralj Matjaž, in o 
ponemčenju slovenskih imen krajev. Gre za zgodovinsko povest, ki govori o Guzejevem 
življenju, vendar je zgodba nekoliko predrugačena, Wambrechtsammerjeva ji je dodala noto 
nezaželenega plemiškega sinu, dosledno ga imenuje Guzej (ne Guzaj).7  

Na kratko gre zgodba takole: Guzeju se je že ob rojstvu zgodila krivica. Bil je namreč 
nezaželen sin grofa Jožefa Kazimirja. Sam tega ni vedel, dokler se ni zaljubil v grofovo hčer. 
Ko mu je grof povedal, da je on njegov oče in da poroka ni možna, je Guzeja to tako razžalostilo 
in razjezilo, da je odšel živet v divjino. Postal je razbojnik in vzel pravico v svoje roke. Kradel 
je bogatim in dajal revnim. Pri tem pa je izkoristil vsako priložnost, da se je ponorčeval iz 
orožnikov in duhovništva. Guzej se je zaljubil v Regino, žensko, ki je sama živela z otrokom 
na hribu. Kmet Kunšel je orožnikom izdal, kje se je skrival Guzej. Ta pa se mu je maščeval 
tako, da je požgal njegovo kmetijo. Maščeval se je tudi Regininemu nekdanjemu možu, ki jo je 
zapustil samo z otrokom in se poročil s hčerko bogatega kmeta. Maščeval se je tako, da ga je 
na dan poroke ustrelil. Umor je globoko prestrašil ljudi. Oblast je nad Guzeja poslala še več 
orožnikov. Prebivalci so se počasi začeli obračati proti njemu. Guzej se je vseeno uspešno 
izmikal, dokler ga niso ob koncu poletja izsledili. Takrat se je začel organiziran pohod proti 
njemu. Moral je pobegniti iz Reginine hiše. Nato se je zatekel v zidanico sredi vinograda. 
Orožniki so obkolili njegovo skrivališče, Guzej pa se ni hotel predati. Dvanajst dni je vztrajal, 
dokler mu ni zmanjkalo streliva. V končnem spopadu je bil ustreljen. Umrl je tudi njegov oče 
grof Jožef Kazimir. S tem je konec rodbine Kazimirjev.8 

Dimež 
Drugi znani razbojnik, ki je deloval predvsem na Kranjskem, je mož z nadimkom  Dimež. Franc 
Ziherl-Dimež se je rodil 2. decembra 1827 na Gorenji Savi pri Kranju kot nezakonski otrok 
materi Jeri Ziherl, po domače Dimci. Mati Jera je bila znana kot ženska, ki je imela najtesnejše 
zveze z rokovnjači, in kot piše kranjski okrajni glavar Tomaž Pauker, naj bi bil Dimežev oče 
Travnov Janez, ki je pripadal eni najstarejših kranjskih rokovnjaških družin, Jera pa naj bi bila 
njegova ljubica.9 Tako je bil to že kot otrok zaznamovan z rokovnjaštvom in ne preseneča 
toliko, da je stopil po očetovih stopinjah. Končni korak je storil tako kot mnogi drugi, skorajda 
vsi rokovnjači, takrat ko so ga poklicali v vojsko.10 

Dimeža so torej najprej iskali zaradi dezerterstva, dokončno pa je stopil na pot kriminala 
marca 1851, ko je s pajdaši umoril Martina Rakovca, po domače Kucnarja. Vlomili so mu v 
hišo, družino zvezali, Rakovca pa dolgo tepli, mučili in nazadnje ubili. Iz hiše so odnesli vse, 
kar se je odnesti dalo, bilo je to v Rakovici pod Šmarjetno Goro. O Dimeževih krajah veliko 
izvemo iz poročil kranjskega glavarja Paukerja, ki si je prizadeval za izboljšanje varnosti v 
kranjskih občinah, zato je veliko pisal tudi o rokovnjačih in njihovih dejanjih. V okrožnici iz 
avgusta 1851 je karal župane, da je res sramota, da vlomi in kraje kar ne prenehajo, da lopov 
Ziherl, po domače Dimež, ogroža občine od Loke do Tržiča, od Hrušice do Smlednika in 
Kamnika. Pauker je župane resno opominjal in jim nalagal, da se posvetujejo z občinskimi 
možmi, kako bi tej razbojniški tolpi naredili konec in jo pripeljali pred sodišče. Naročal jim je, 

                                                 
6 Hladnik, Slovenski zgodovinski roman, 109–110. 
7 Wambrechtsammer, Guzaj: povest iz spodnještajerskega hribovja, 57–58. 
8 Baš in Vuherer, Rokovanje z rokovnjači, 39. 
9 Stariha, Dimež in njegovi, 482–487. 
10 Stariha, Dimež in njegovi, 482–487. 
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da morajo povečati svojo informiranost s pomočjo vohunov in njihova sporočila čimprej 
posredovati organom. Pauker se je spet jezil na župane v okrožnici iz aprila naslednjega leta. V 
noči z 20. na 21. april so posestniku Jakobu Žerovniku iz Britofa ukradli 60 goldinarjev 
vrednega vola. Pauker je dejal, da ga ni toliko prizadela ta nova kraja, kot sramota in porog, ki 
ga trpijo občine, ko dopuščajo, da jim zanikrna tolovajska drhal nalaga udarec za udarcem. 
Pošteni ljudje ponoči spijo, lopovi pa izkoriščajo njihovo brezskrbnost za opravljanje svoje 
nečedne obrti. Pauker je bil kar osupnjen nad brezskrbnostjo, ki je že dajala vtis, kot da je pol 
vasi v sporazumu s tatovi.11 

Naslednji večer je Dimeževa tolpa okradla ljubenskega duhovnika Filipa Grošlja, »v 
denarju in blagu« za 764 goldinarjev. To dejanje je sledilo vlomu in maščevanju v Senici pri 
Medvodah, ki je vse pretresel, razbojnike pa opogumil. Žandarji so se takoj pognali za njimi v 
smereh proti Štajerskem in Koroškem, kar pa je bilo izdano, še preden se je začelo, medtem pa 
so se razbojniki zavlekli na Gorenjsko in oropali starega župnika v Ljubnem. Dimež je postajal 
vedno bolj predrzen in v maju se je odločil za neposreden napad na oblast – hotel je osvoboditi 
svoje tovariše, ki so bili zaprti na sodniji. Do zgradbe so priplezali preko vrtov stavb, sosednjih 
sodniji. Tam so našli lestev, z njeno pomočjo preplezali visoki vrtni zid in jo potem prislonili k 
oknu sodne hiše, prav pod okno sobe preiskovalnega urada. Pri vzpenjanju pa so jih opazili 
zaporniki, ki so kričali, češ da naj jih osvobodijo, akcija zaradi tega ni uspela. Po tem neuspehu 
se je Dimež za nekaj časa potuhnil. Zaradi tega je glavar Pauker odlašal z razpisom nagrade na 
njegovo glavo, saj je menil, da ga ne bodo več videli. Vendar se je motil, v noči s 17. na 18. 
oktober leta 1852 se je Dimež s svojo tovarišijo pojavil pred gradom Šempeter (Stražišče pri 
Kranju), nedvomno zato, da bi vanj vlomili, vendar so bili pregnani. Ker so bili razbojniki 
odgnani od gradu in so se torej prepričali o budnosti grajskih prebivalcev, je bilo pričakovati, 
da ne bodo več poskušali napasti, vendar so bili tako predrzni, da so se ponovno pojavili 
naslednjo noč okrog treh zjutraj. Spet so jih pregnali. Ko je glavar Pauker spoznal, da se je 
Dimež vrnil, se je pridružil mnenju in predlogu kranjskega sodišča, da bi za Dimežem razpisali 
nagrado od 80 do 100 goldinarjev. Poleg dovoljenja za razpis nagrade na Dimeževo glavo je 
glavar Pauker zaprosil tudi za od 50 do 100 goldinarjev za nagrade za špijone, ki bi jim dajali 
po 5, 10 ali 20 goldinarjev za informacijo, ki bi omogočila žandarjem prijetje razbojnikov, 
vendar ta predlog na namestništvu ni obrodil sadov. Odobrili so jim le izjemno enkratno 
nagrado za prijetje Dimeža. Vseeno pa je ta nagrada motivirala mnoge, tako so Dimeža 21. 
novembra 1852 prijeli.12 

Sodni proces se je nato zavlekel, saj ni bilo povsem jasno, kdo ima pristojnost pri 
sojenju. Dimež je namreč prekršil civilne in vojaške zakone. Sodili so mu od leta 1853 pa vse 
do leta 1857. Takrat so Dimeža poslali na prestajanje osemnajstletne kazni v Osijek. Že po dveh 
letih je od tam pobegnil in se vrnil na Kranjsko. Preden so ga odvedli v zapor, je vsem 
odgovornim za njegovo prijetje obljubil, da se bo maščeval, so ti v strahu čakali, kdaj bo prišel 
do njih. Zato so še enkrat od vrhovnega policijskega šefa dobili 300 goldinarjev, ki naj bi jih 
porabili za vohunjenje in za nagrado ob prijetju Dimeža in še enega njegovega tovariša. Tega 
so ulovili prvega. V tem času se je stanje na Kranjskem spet poslabšalo, saj je Dimeževa skupina 
ponovno postajala vse bolj predrzna in imela vse več podpore med ljudstvom. Zaradi tega je 
vedno manj ljudi mikala nagrada za njegovo prijetje oz. za informacije o tem, kje se nahaja.13 

Dimeža organi pregona niso nikoli več ujeli. Iz poročila kamniškega glavarja Roederja 
izvemo, da so 21. januarja 1862 ob poltretji uri popoldan na okrajni urad javili, da je v opekarni 
Josefa Skofiča v Trzinu izbruhnil požar in da sta v njem umrla dva neznana moška. Eno izmed 
trupel je bilo srednje postave in nekoliko šibkejše. Obraz je bil sicer sajast, drugače pa je bilo 

                                                 
11Baš in Vuherer, Rokovanje z rokovnjači, 19–21.  
12 Stariha, »Dimež in njegovi,« 480–487. 
13 Bešter, »O Dimežu in rokovnjačih na Slovenskem.« 
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truplo dobro ohranjeno, razen leve noge, ki je zgorela. Pripadalo je moškemu, staremu okrog 
30 let. Lasje so bili temnorjavi, skodrani, dolgi. Oči bi bile lahko sive. Kratki, redki brki so bili 
nedoločljive barve. Zobje so bili vsi, dobro ohranjeni in pravilni. Ušesa so bila majhna in na 
desnem luknja za uhan. Obraz je bil ovalen, ličnice precej poudarjene. Dlani so bile majhne in 
nežne, na levem zapestju je bila lahko opazna sled stare ureznine, na desnem laktu pa svetlo 
rdeče tetoviranje – napol odprt venec in v njem črki F. S. in pod njima H. (ali M.) S. 
Nepoškodovano stopalo je bila izrazito majhno. Koža je bila menda nenavadno nežna in mehka, 
dolžina telesa pa 62–63 palcev (pribl. 163–166 cm). Truplo je bilo oblečeno v bombažno srajco, 
izvezen telovnik, dvoje spodnjih hlač in hlače (vsa oblačila so bila fine izdelave in blaga). Na 
nepoškodovani nogi je bila dolga nogavica in ličen škorenjc iz telečjega usnja. Splošni vtis in 
ta dejstva so govorila, da je to truplo Franca Ziherla – Dimeža.14 

Dimež v literaturi 
Dimeža se je prvi lotil pisatelj in časnikar Jakob Alešovec. Leta 1863 ali leto pozneje je napisal 
ljudsko igro v nemščini, ki nosi naslov Sicherl, vulgo Dimež, der Schrecken von Krain (Ziherl, 
vulgo Dimež, strahota s Kranjske). Po slovensko jo je 1911 predelal Anton Cerar (vzdevek 
Danilo), naslovil jo je Dimež, strah kranjske dežele. Cerar je bil igralec, režiser in publicist. V 
zadnjem letu 2. svetovne vojne je izdal zgodovinsko povest z isto tematiko: Dimež: 
Zgodovinska povest iz preteklega stoletja. Cerar se zgodovinskih faktov ni čisto držal, verjetno 
je bolj črpal iz ljudskega spomina, podrobneje je predstavljena v nadaljevanju.15 

Povest se dogaja v Dimeževem času. Cerar je sicer hudega kriminalca predstavil v precej 
romantični luči. Lep in sposoben mladenič, ki so ga ženske rade pogledale, ni zdržal vojaščine, 
ampak je pobegnil med rokovnjače in postal njihov poglavar. Ropal je samo bogate in pomagal 
revnim. Poleg tega ga je pisec preimenoval iz Franca v Janeza, njegovo nevesto iz Mice v 
Katrco, iz Gorenje Save, kjer je bil v resnici rojen, ga je preselil v Bitnje. Priredil je tudi smrt, 
v zgodbi Dimež umre, ker preganjalci zažgejo hišo, kjer se skriva. Zanimivo je, da Cerar ni 
izkoristil fakta, da je bila Dimeževa mati rokovnjaška priležnica. Umetniško in jezikovno 
povest ni nikakršen presežek, zanimiva pa je zaradi svojih vložkov rokovnjaških pesmi. Kakor 
Guzaj na Kozjanskem, tako tudi v nekaterih gorenjskih vaseh obujajo spomin na Dimeža. V 
Besnici z njegovo maskoto vsako leto priredijo piknik, natisnili so celo posebni »rokovnaški 
denar« z njegovo podobo.16 

Hace 
Tretji kriminalec, ki je že deloval v domeni 20. stoletja, je Anton (Tone) Hace. Rodil se je aprila 
1917 kot sin malega posestnika v Podcerkvi na Notranjskem. Mati je bila dobra gospodinja, 
oče pa pijanec. Osnovno šolo je obiskoval v Starem trgu pri Rakeku, bil je uspešen učenec in 
končal osem razredov. Službo je dobil kot hlapec pri gostilničarju Alojziju Obersnelu na 
ljubljanskem Rožniku. Tu je prvič prišel navzkriž z zakonom, svojemu gospodarju je ukradel 
1000 dinarjev in pobegnil. Potem ni imel več stalne službe, klatil se je po raznih slovenskih 
krajih, občasno poprijel za kako delo in veliko prekupčeval s saharinom in vžigalniki. Bil je 
tudi obsojen in zaprt, a ga to ni spravilo na pravo pot. Nekaj časa je živel v Nemčiji in še naprej 
prekupčeval, potem pa postal zločinec velikega formata. Nabral si je razbojniških kolegov in 
skupaj so izvršili vrsto zločinov, množico ropov (bogatašev), fizičnih napadov, streljanj, dva 
umora (od tega tudi en orožnik). Na sojenju mu je bilo očitanih kar 47 kriminalnih dejanj. Do 
marca 1940 se je uspešno skrival, ves čas je bil dobro oborožen in bil pripravljen streljati na 

                                                 
14 Stariha, »Dimež in njegovi,« 483–484. 
15 Hladnik, Slovenski zgodovinski roman, 110–112. 
16 Hladnik, Slovenski zgodovinski roman, 112–113; Besnica, Besnica (spletna stran), »Rekreativno turistično 
društvo rokovnjači Besnica.« 
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vsakogar, ki bi mu utegnil odvzeti prostost. Sredi marca 1940 so ga prijeli na kmetiji, kjer se je 
skrival, kar 20 minut se je boril z orožniki, dva je ustrelil in ranil.17  

Sojenje se je v Ljubljani pričelo 31. marca 1940, sodili so Hacetu in devetim njegovim 
razbojniškim tovarišem. Hace je dejanja priznal, v svoj zagovor je povedal le, da orožnika ni 
hotel ubiti. Priznal je tudi krivdo za svoje tovariše, čeprav so oni marsikaj zanikali. Hacetov 
zagovornik je bil Igo Gruden, sicer pozneje znani tržaški pesnik. Že samo obtožnico so brali 
dve uri. Proces je trajal do 3. aprila, tedaj je bila izrečena sodba. Proces je z velikim zanimanjem 
spremljala širša javnost, tudi na razglasitev sodbe so šli mnogi radovedneži. Hace je ušel smrtni 
kazni, obsojen je bil na dosmrtno zaporno kazen in trajno izgubo državljanskih pravic. Izrek 
kazni je sprejel hladno. Zaprt je bil v Ljubljani, Kopru, Trstu in celo na Elbi.18 

Tok zgodovine pa se je zasukal tako, da je kraljevino Jugoslavijo zamenjala njena 
socialistična naslednica. Brat Toneta Haceta, Matevž Hace, ki je bil med vojno komisar XIV. 
divizije, je po vojni zasedal razne politične položaje in predsedoval Gasilski zvezi Slovenije. 
Verjetno je bil Tone Hace prav na njegovo posredovanje že 1946 izpuščen. Do upokojitve je 
delal kot kuhar, vratar in varnostnik (!), ustvaril si je družino in mirno živel do smrti.19 

Zgodbe Toneta Haceta se v literaturi še ni lotil nihče. Pokojni novinar Marjan Remic je 
napisal njegovo biografijo v knjigi Car slovenskih tolovajev. Leta 1990 je bil po življenjski 
zgodbi Toneta Haceta  posnet film Do konca in naprej, režiral ga je Jure Pervanje, deležen pa 
je bil pohvalnih kritik.20 

Zaključek 
Članek je prenesel zgodovinska dejstva in podatke o literarni in filmski obdelavi treh slovenskih 
razbojnikov iz zgodovine, Guzaja, Dimeža in Haceta. Za konec še razmislek o junaškosti ali 
nejunaškosti teh oseb. Eden najbolj znanih »sorodnih« junakov naši trojici je Robin Hood, ki 
pa je izmišljen, pravzaprav je za njegovo popularizacijo kriv stranski lik v romanu Ivanhoe 
Walterja Scotta. Podobne junake ima skoraj vsak narod, izobčence, ki so ali ki naj bi kradli 
bogatim in dajali revnim. Poraja se vprašanje, zakaj so bili ti razbojniki, preganjani od roke 
pravice, med ljudmi tako priljubljeni, da so si zgodbe o njih pripovedovali še generacije po 
njihovi smrti (pri čemer so jim pripisovali vse možne pozitivne lastnosti) in da so našli svojo 
pot celo kot ovekovečeni v literaturo, po kateri so bralci radi posegali. Morda gre za nekakšen 
duhoven družbeni korektiv, da vendarle obstaja ali je obstajal nekje nekdo, ki se bori za 
pravičnejšo skupnost. Po drugi strani je za literaturo dosti zanimivejša zgodba razbojnika, ki je 
sicer preganjan, a ima v očeh bralca razburljivo življenje, kot pa dolgočasni vzorni državljan. 
Prav tako včasih ni čisto jasno, koliko so bili naši trije razbojniki v resnici dobri do revnih ali 
resnični brezsrčni kriminalci. Za sklep, dejstvo je, da so razbojniki živeli, da so bili njihovi 
zločini še kako resnični, da so imeli nezanemarljiv vpliv na kolektivni spomin, pri pisanju 
njihovih biografij pa je treba biti pozoren na ločevanje zgodovinskih faktov od ljudskih zgodb, 
pa naj bodo te še tako vabljive in zanimive. 
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Žan Grm 

Od »trojanske krave« do toplozračnega balona.  
Poskusi pobega na zahodno stran berlinskega zidu 

Povzetek 
V pričujočem prispevku se ukvarjam z različnimi vrstami pobega skozi, preko oz. pod 
berlinskim zidom. V uvodnem razdelku je predstavljen historični oris tedanje situacije, ki je 
vodila v gradnjo zidu. Sledi ji predstavitev gradnje zidu in krajša predstavitev odziva 
prebivalstva. V naslednjem delu prispevka predstavljam smrtne žrtve pri poskusih pobega, ki 
mu sledi razdelek o različnih tehnikah, ki so jih prebežniki uporabili za prehod zidu. Na koncu 
sledi zaključek, v katerem so analizirani statistični podatki o pobegih. 

Zusammenfassung 
In diesem Beitrag widme ich meine Aufmerksamkeit dem Thema, wie die ostdeutsche 
Bevölkerung in den Jahren 1961–1989 auf ganz unterschiedlichen Wegen versuchte, die 
Berliner Mauer bzw. die Grenze zwischen Ost- und Westdeutschland zu überqueren. Die 
Einleitung wird die historischen Fakten beleuchten, die die Gründe für den Aufbau der Mauer 
bildeten. Danach werden der Bau der Berliner Mauer und die Bevölkerungsreaktion unter die 
Lupe genommen. Im nächsten Teil dieses Artikels ist über die Todesopfer an der Mauer zu 
lesen und im Anschluss daran folgen die Informationen über verschiedene Fluchttechniken und 
kuriose Ideen. Am Ende werden noch einige statistische Daten bezüglich der Fluchtversuche 
analysiert. 
 
Ključne besede: nemško vprašanje, berlinski zid, pobeg, NDR, ZRN, 1961–1989 

*** 
Postavitev »antifašističnega zaščitnega zidu« 

Leta 1945 se je končala druga svetovna vojna, velika morija, v kateri je življenje izgubilo več 
deset milijonov ljudi. Po vojni je sledilo obnavljanje stare celine, vendar se je na obzorju že 
pojavljala nova nevarnost v obliki hladne vojne. Evropa se je počasi, a zanesljivo delila na dva 
ideološko nasprotna bloka, eden od simbolov te delitve pa je bila tudi Nemčija. Konec druge 
svetovne vojne ni pomenil zgolj konec vojaških spopadov, temveč tudi konec »tisočletnega« 
tretjega rajha. Kar je ostalo od nemškega ozemlja, so zavezniške oblasti razdelile na sovjetsko, 
ameriško, britansko in francosko cono. Tak sistem delitve je bil v veljavi do leta 1949, ko sta 
bili iz teh štirih con oblikovani novi državi: ameriška, britanska in francoska cona so se združile 
v Zvezno republiko Nemčijo (ZRN), Sovjeti pa so svojo cono preoblikovali v Nemško 
demokratično republiko (NDR). Znotraj slednje se je nahajal tudi Berlin, ki so ga prav tako 
razdelili na zahodni in vzhodni del. Ne glede na številne poskuse preprečitve, je več milijonov 
ljudi pobegnilo oz. skušalo pobegniti. Po nekaterih podatkih naj bi med leti 1949 in 1961 iz 
vzhodne v zahodno Nemčijo pobegnilo 2,6 milijona ljudi,1 po drugih celo še več. Vse to so bili 
tudi razlogi, ki so oblast Nemške demokratične republike vodili do odločitve, da bo okrog 
vzhodnega Berlina postavila berlinski zid, kar pa je vodilo v napeto notranjepolitično situacijo. 
Njegova izgradnja je vodila do druge berlinske krize.2 
                                                 
1 Rooney, The Berlin wall, 20. 
2 Do prve berlinske krize je prišlo junija 1948 zaradi uvedbe nove denarne enote (t. i. Bundesmark) na ozemlju 
Bicone (Bicona je bila sestavljena iz nekdanje ameriške in britanske okupacije cone. Kasneje pa se ji je pridružila 
še francoska). Sovjetska zveza se z novo denarno enoto namreč ni strinjala in je v odgovor na to blokirala dostop 
do zahodnega Berlina. Zahodnim zaveznikom je bilo tako onemogočeno dostavljanje vseh potrebnih dobrin 
prebivalcem zahodnega Berlina. Da bi zavezniki kljub tej blokadi še vedno lahko oskrbovali mesto, so uvedli t. i. 
letalski most, ki je omogočal, da so letala iz bližnjih letališč poletela nad zahodni Berlin in nad njim odvrgla 
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Vzhodnonemška vlada je gradnjo zidu opravičevala z zaščito svojih državljanov. Trdili 
so, da naj bi zahod ugrabljal in kvaril prebivalce vzhodnega Berlina. Zid so poimenovali 
»antifašistični zaščitni zid« (antifaschistischer Schutzwall).3 Povsem drugo poimenovanje so 
mu dali mnogi prebivalci Berlina: »Schandmauer« oz. »zid sramote«.  

Gradnja zidu se je začela 13. avgusta 1961 malo po polnoči, končana pa je bila po hitrem 
postopku. Do pol četrte ure zjutraj je vojska zaprla vse poti do zahodnega Berlina, ob peti uri 
zjutraj so se pri Brandenburških vratih že začeli zbirati očividci in se pogovarjali o dogajanju.4 
Zahodni Berlin je bil medtem že obdan s 156 km bodeče žice, s katero so ogradili vse tri 
zahodne cone Berlina, dodali pa so ji še 43 km bodeče žice na meji med sovjetsko in zahodno 
berlinsko cono. Prebivalci zahodnega Berlina se niso strinjali z njegovo postavitvijo, zato so 
organizirali več protestov in pri tem upali na ameriško podporo. Slednje niso dobili, saj ZDA 
niso želele tvegati odprtega spopada s Sovjetsko zvezo. Pri postavljanju zidu so bile presekane 
ulice, linije podzemne železnice in druge komunikacije med vzhodnim in zahodnim Berlinom. 
Celotno gradnjo so spremljale enote ljudske armade in bojne enote delavskega ljudstva. 
Ukazano jim je bilo, da ustrelijo vsakogar, ki bi poskusil prečkati zid. Med mejo je bila 
postavljena tudi t. i. tampon cona, v kateri so se nahajale številne ograje, zidovi ter minska 
polja. V desetletjih, ki so sledila, so zid nekajkrat izboljšali. Do leta 1975 je bil dokončan 
betonski zid, ki so ga do leta 1980 dodatno utrdili, ko so postavili 45 tisoč kosov betona kot 
njegovo zamenjavo. Kosi betona so bili visoki do 3,6 metra in široki 1,2 metra. Vmesno polje, 
t. i. »polje smrti« so nadzorovali s 116 opazovalnimi stolpi in 20 bunkerji.5  

Zanimivo je, da je na vzhodni strani zidu na njegov račun nastalo kar nekaj šal, ki so 
zadevale njegove značilnosti kot npr. Zakaj v vzhodnem Berlinu nikoli ni alarma zaradi 
nevarnosti smoga, v zahodnem Berlinu pa je? Zato, ker so naše meje neprodušno zaprte.6 Na 
tak način so želeli poudariti predvsem domnevno nepropustnost zidu, a so slednjo v času obstoja 
zidu kar nekajkrat postavili pod vprašaj. Nekatere šale so se dotikale tudi takratnih vodilnih 
vzhodnonemških politikov. Ena od njih se je nanašala na Walterja Ulbrichta, generalnega 
sekretarja komunistične partije v NDR in enega ključnih mož pri gradnji zidu. Prevod šale se 
glasi: Ulbricht v restavraciji. Ker je bila natakarica, ki mu je stregla, zelo ljubka, ji je dejal, da 
si lahko zaželi eno željo. Natakarica je premislila in dejala, da naj postavi zid. Ulbricht ji 
pomežikne in reče: »Bistri ste! Vidim, da želite ostati sama z menoj!«7 V eni od šal so se 
ponorčevali celo iz Ulbrichtove žene: tako so zapisali, da bi bilo za varovanje pred nezakonitimi 
prehodi meje najbolje, da bi na vrh zidu postavili kar njegovo ženo. Ker naj bi bila tako stara, 
nihče ne bi imel poguma, da bi splezal nanjo oz. preko nje na drugo stran.8 Naslednjo šalo 
zaradi drugačnih slovničnih struktur težko prevedemo v slovenščino. Da bi bila šala razumljiva, 
je potrebno omeniti, da nemški jezik spol samostalnika določa z določnimi členi der (moški 
spol), die (ženski spol) in das (srednji spol). Šala govori o profesorju nemščine, ki je tekel ob 
zidu in se zraven spraševal, katerega spola je samostalnik zid. Med njegovim premišljevanjem 
ga je ustavila mejna policija in ga vprašala, kaj sploh dela na tem območju. Profesor jim odvrne 
da ima problem, saj ne ve, kateri slovnični spol ima samostalnik zid. Mejni policist mu 
odgovori, da bi kot profesor nemščine moral vedeti, da je zid ženskega spola (v nemškem 
prevodu zid prevedemo kot die Mauer, za razliko od slovenščine pa je Mauer ženskega spola). 

                                                 
prepotrebne dobrine. Po trinajstih mesecih je bila sovjetska blokada umaknjena, prva berlinska kriza pa se je 
končala. 
3 Rooney, The Berlin wall, 23. 
4 Rühle, 13. August 1961 Die Mauer von Berlin, 144–145.  
5 Ajlec, »Berlinski zid.« 
6 Stein, »The Berlin Wall in Jokes and Graffiti,« 96. 
7 Stein, »The Berlin Wall in Jokes and Graffiti,« 98. 
8 Stein, »The Berlin Wall in Jokes and Graffiti,« 100. 
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Profesor se je razveselil in dejal, da je imel očitno prav ter da mora imeti zid, glede na to da je 
ženskega spola, nekje luknjo.9  

Čeravno je v zvezi z zidom nastalo kar nekaj šal, pa njegov obstoj ni bil nič kaj smešen. 
Veliko prebivalcev vzhodnega Berlina se je namreč odločilo, da želi prebegniti na zahod, 
vendar so nekateri pri tem izgubili svoje življenje. Poleg tega je njegova postavitev rezultirala 
še v številnih ostalih (negativnih) posledicah; ena od teh se je dotikala tudi berlinskih 
pokopališč. Do pokopališča na ulici Liesenstraße je bil dostop praktično onemogočen. Na delu 
pokopališča so vzpostavili približno 40 metrov širok obmejni prostor, namenjen predvsem 
boljšemu nadzoru. Da bi omenjeno polje izpraznili, so na tem področju odstranili vse grobove, 
nekatere nagrobnike so celo uporabili kot gradbeni material.10 

Smrtne žrtve 
Berlinski zid je v času svojega obstoja terjal kar nekaj smrtnih žrtev. Ena bolj znanih in tragičnih  
je bila smrt 18-letnega Petra Fechterja. Med poskusom pobega je bil ustreljen, vendar ni umrl 
takoj. Po strelih je padel na tla, kjer je nato izkrvavel do smrti. Žalostno je predvsem to, da 
mimoidočim bodisi ni bilo dovoljeno pomagati umirajočemu najstniku bodisi niso hoteli 
ogrožati še svojega življenja.11 Policisti iz zahodnega Berlina so ga sicer povprašali po imenu 
in mu vrgli obveze, niso pa si upali prestopiti meje in mu pomagati. Tudi pripadniki ameriške 
vojaške policije, ki so se nahajali na bližnji mejni točki Checkpoint Charlie, niso upali priskočiti 
na pomoč, saj so se bali, da bi v teh napetih časih vstop v drug del mesta lahko povzročil začetek 
vojaškega konflikta. Eden od njih naj bi celo dejal »It's not our problem,« kar bi lahko prevedli 
kot »To ni naš problem.« Po približno 50 minutah so kriki Fechterja potihnili, mejne enote 
Nemške demokratične republike pa so odnesle njegovo truplo.12 Leta 1962 je strelom 
vzhodnonemških mejnih policistov podlegel tudi Lutz Haberlandt. Na neko majsko nedeljo se 
je povzpel na lopo, tam pa se je ulegel na sonce. Nenadoma se je odločil za skok v bližnjo reko, 
kar pa je pritegnilo pozornost mejne policije. Sprva so proti ubežniku ustrelili opozorilni strel. 
Ker ni zalegel, so pričeli ciljno streljati nanj. Policisti so bili uspešni, saj je bil Haberlandt 
smrtno ranjen, truplo pa so odpeljali šele po 40 minutah.13 Smrti niso uspeli pobegniti niti 
nekateri posamezniki, ki so želeli pomagati pri pobegu. Dieter Wohlfahrt, ki je bil sicer 
avstrijskega rodu, je po 13. avgustu 1961 številnim posameznikom pomagal pri pobegu skozi 
kanalizacijo, vse dokler je niso zaprli z rešetkami. 9. decembra 1961 je skupaj s prijatelji 
prerezal dve bodeči žici, s čimer je želel omogočiti pobeg znančevi materi, a se je tokrat poskus 
izjalovil, saj je nekdo Wohlfahrta in njegove prijatelje izdal. Vzhodnonemški mejni policisti so 
jih namreč pričakali in pričeli streljati, ena krogla pa je Wohlfahrta zadela v prsi. Na mejnem 
prostoru so ga močno poškodovanega pustili ležati skoraj eno uro, brez da bi mu nudili pomoč. 
Zahodnonemški policisti in britanski policisti se poškodovancu prav tako niso upali približati, 
zato je Wohlfahrt na koncu izkrvavel.14 Po uradnih navedbah z vzhodne strani zidu naj bi mejni 
policisti nanj streljali, ker naj bi bil oborožen, kar pa so njegovi prijatelji zanikali.15 

V času obstoja zidu se o smrtnih žrtvah ni veliko govorilo, niti niso bile poznane njihove 
osebne zgodbe. Prve raziskave so bile opravljene šele 44 let po izgradnji zidu oz. 15 let po 
odprtju arhivov nekdanje NDR. Raziskovalci so sprva definirali, kdo sploh je smrtna žrtev 
berlinskega zidu: glavni kriterij je bila časovna in prostorska povezanost smrti z režimom na 

                                                 
9 Stein, »The Berlin Wall in Jokes and Graffiti,« 99. 
10 »Todesstreifen auf dem Gräberfeld.« 
11 Brecht, »Peter Fechter.« 
12 Brecht, »Todesopfer. Peter Fechter.« 
13»Fluchtversuch am Charité-Gelände.« 
14 Podobna usoda je doletela tudi prej omenjenega Petra Fechterja, saj tudi slednjemu vojaki in policisti v 
zahodnem Berlinu niso upali pomagati oz. ga rešiti.  
15 Hertle, Die Berliner Mauer – Monument des Kalten Krieges. Berlin Wall: monument of the Cold War, 58. 
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obmejnem prostoru, hkrati pa je moralo biti prisotno tudi prebežniško ozadje.16 Ob koncu 
raziskave so prišli do sledečih rezultatov: na oz. ob berlinskem zidu je umrlo najmanj 140 ljudi, 
vzroki smrti pa so bili ustrelitev, nesreča ali pa samomor zaradi neuspešno izvedenega poskusa 
pobega. Pri nadaljnjih 16 primerih zaradi pomanjkanja dokazov niso uspeli ugotoviti, ali je 
njihova smrt povezana z berlinskim zidom in režimom ob njej ali ne. 164 primerov so izključili 
iz statistike žrtev zidu; bodisi so umrli v drugih okoliščinah, ali pa so bili težje poškodovani in 
so še vedno preživeli. Najmanj 251 predvsem starejših oseb (tako z vzhoda kot z zahoda) je 
umrlo pred, med ali po izvedeni mejni kontroli, večinoma zaradi posledic infarkta. Samo na 
mejnem prehodu v ulici Friedrichstraße je umrlo 227 ljudi, med njimi 164 državljanov NDR. 
Ponekod natančnejši podatki o vzroku smrti niso podani, zato raziskovalci niso uspeli ugotoviti, 
ali je njihova smrt povezana z mejnim režimom.17 Za lažjo predstavo v grafu prikazujem število 
umrlih na berlinskem zidu od njegovega začetka do konca. 

 

 
Tabela 1: Število smrtnih žrtev na berlinskem zidu18 

Iz tabele je jasno razvidno, da je največ ljudi umrlo ravno v prvih letih po postavitvi 
zidu. Po letu 1967 je viden močan padec, ki je posledica tehnične modernizacije zidu, ki so jo 
začeli izvajati leta 1966.19 Leta 1976 niso zabeležili nobenega smrtnega primera, tudi v 
kasnejših letih se število žrtev ni povzpelo nad pet letno; kot sem omenil že v uvodnem delu 
prispevka, so leta 1975 začeli z drugo modernizacijo zidu, ki je bila povezana predvsem z 
dodajanjem betonskih blokov, dodatnih stražnih stolpov itd. Še en razlog za ponoven padec 
števila žrtev naj bi bili tudi Helsinška sklepna listina o varnosti in sodelovanju v Evropi, ki je 
bila podpisana avgusta 1975.20 Iz grafa je prav tako jasno razvidno, da je velika večina žrtev 
umrla v prvi polovici obstoja zidu (tj. v obdobju med letoma 1961 in 1975). Do leta 1975 je 
življenje izgubilo 120 ljudi, to pa predstavlja 85,7 % vseh žrtev.  

Smrtnim žrtvam navkljub pa je med različnimi posamezniki še vedno tlela želja po 
pobegu na zahodno stran zidu. Nekateri med njimi so bili uspešni, spet drugi ne. Hkrati je 
potrebno omeniti, da so bili nekateri načini pobega spektakularni, povezani pa so bili z 

                                                 
16 Hertle in Nooke, »Die Todesopfer an der Berliner Mauer 1961–1989,« 2. 
17 Hertle in Nooke, »Die Todesopfer an der Berliner Mauer 1961–1989,« 1–2. 
18 Graf sem izdelal po podatkih, ki so dostopni v sledeči publikaciji: Hertle in Nooke, »Die Todesopfer an der 
Berliner Mauer 1961–1989,« 4. 
19 Hertle in Nooke, »Die Todesopfer an der Berliner Mauer 1961–1989,« 5. 
20 Hertle in Nooke, »Die Todesopfer an der Berliner Mauer 1961–1989,« 6. 
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ustvarjanjem lastnega balona ali celo podmornice. Nekaj takih primerov bo predstavljenih tudi 
v nadaljevanju pričujočega prispevka. 

Različni poskusi bega 
Vzhodnonemška oblast se je vse od postavitve 
zidu naprej praktično neprestano ukvarjala s 
preprečevanjem pobegov. Enega prvih 
poskusov pobega je izvedel Conrad 
Schumann, takrat 19-letni vojak NDR in član 
posebnega sektorja policije, imenovanega 
Bereitschaftspolizei. Schumann je skupaj s 
sodelavci skušal preprečevati različne upore, 
kar je bil razlog, da je deloval tudi pri 
postavitvi zidu. Tako je 15. avgusta na vogalu 
Ruppinger in Bernauer Straße nadzoroval 
gradnjo zidu. Zid je takrat sestavljala zgolj 
nizka žičnata ograja, kar je ponujalo dobre 
možnosti za pobeg. Nervozni Schumann je 
ves čas poslušal besede Komm' rüber! (Pridi 
sem!), s katerimi so ga prebivalci zahodnega Berlina želeli prepričati v pobeg. Okrog četrte ure 
popoldne je do tega res prišlo: Schumann je preskočil nizko žičnato ograjo, ta skok pa je v svoj 
fotografski objektiv ujel tudi Peter Leibing. Fotografija njegovega dejanja še danes velja za eno 
bolj znanih fotografij iz tega časa. Pobeg pa za Schumanna ni bil tako pozitiven, kot si je sprva 
predstavljal: ker je prelomil vojaško prisego se je bal za svoje življenje in življenje svoje 
družine. Prav tako se Schumann ni čutil svobodnega: v intervjuju v devetdesetih letih je dejal, 
da je občutek svobode doživel šele takrat, ko je zid padel. Tudi po tem se je izogibal stikom s 
svojimi starši, njegovi vzhodnonemški tovariši pa z njim zaradi dezerterstva niso hoteli imeti 
nobenega opravka. Leta 1998 je storil samomor.21  

Poskusi prebivalstva, da bi prišli v 
zahodno Nemčijo, so bili številni, pogosto 
tudi spektakularni. Ljudje so z željo pobega 
na zahod uporabljali različne ideje, s katerimi 
so pokazali tudi določeno mero 
ustvarjalnosti. Že novembra 1961 je tako 
skupina petih odraslih ljudi želela prebegniti 
na zahodno stran kar z osebnim vozilom. Z 
vozilom znamke Opel P4, ki je bil obdan s 
posebno jekleno ploščo, so se pri mejnem 
prehodu na ulici Chausseestraße z veliko 
hitrostjo zapeljali proti mejni postaji. 
Vzhodnonemški policisti so prepoznali poskus 
pobega, zato so proti bližajočemu se vozilu 
začeli streljati. V vozilo so izstrelili približno 100 strelov, s katerimi so uničili vetrobransko 
steklo in prednje desno kolo. Kljub temu je petčlanska skupina uspešno prebila mejno blokado 
in prišla na zahodno stran zidu.22 Podoben, a neuspešen pobeg, zasledimo tudi v prihodnjih 
letih. Maja 1963 je želela skupina osmih prebivalcev vzhodnega Berlina, starih med 20 in 28 
leti, na zahod prebegniti kar z ukradenim avtobusom. Pričakovali so, da bodo z njim lažje prebili 
                                                 
21 »Conrad Schumann defects to West Berlin, 1961.« 
22 »Gelungene Flucht mit einem gepanzerten Vorkriegs-Opel über den Grenzübergang Chausseestraße, 14. 
November 1961.« 

Slika 1: Pobeg Conrada Schumanna 

Slika 2: Neuspešen pobeg z avtobusom 
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betonske ograje, vendar jim ni uspelo. Ko so se približali mejnemu prehodu na ulici 
Invalidenstraße, so mejni policisti v njihov avtobus ustrelili kar 138-krat. Avtobus so ustavili 
komajda meter pred prehodom na zahodno stran. Nekateri od potnikov so bili zaradi strelov 
težje poškodovani. Po ozdravitvi jih je čakalo sojenje, na katerem so jih obsodili na večletne 
zaporne kazni.23  

Spet drugi so želeli pobegniti pod 
zemljo, kar je razvidno tudi v današnjih dneh; 
še danes poznamo okrog 40 tunelov za pobeg. 
Večino so začeli graditi z zahodne strani, saj 
so njihovi graditelji želeli na zahod spraviti 
svojo družino oz. prijatelje ali znance. Prvi 
podzemni tunel je bil zgrajen leta 1961, kmalu 
po izgradnji zidu. Povezan je z Waltraud 
Niebank, ki se je osem dni pred postavitvijo 
zidu poročila z Waltherjem Niebankom, 
prebivalcem zahodnega Berlina. Že pred tem 
je pridobila vsa potrebna dovoljenja, ki so ji 
omogočila preselitev k možu. Da bi uredila še 
zadnje formalnosti, se je 13. avgusta 1961 
skupaj z možem odpravila v vzhodni Berlin. 
Mislila sta, da je vse urejeno in da ne bo 
nobenih problemov, kar pa se je izkazalo za 
zmoto. Pod krinko domnevnega vojnega 
stanja so Waltraud uničili njeno dovoljenje za selitev in jo poslali nazaj v vzhodni Berlin, 
Walther Niebank pa se je domov vrnil sam. Njegova žena je medtem obiskala številne urade, 
kjer je želela razložiti nesporazum in tako urediti situacijo. Obrnila se je na nemški Rdeči križ, 
kasneje pa še na vzhodnonemško zunanje ministrstvo, celo na Walterja Ulbrichta in na 
sovjetsko veleposlaništvo v Berlinu - vsi njeni pokusi so bili neuspešni. Medtem se je s tem 
problemom ukvarjal tudi njen mož: stopil je v kontakt s posamezniki, ki so pomagali pri 
prebegu na zahodno stran zidu. Preko strica je svoji ženi decembra 1961 sporočil, naj se odpravi 
na pokopališče v Pankowu. Še pred božičem je Watraud pobegnila na zahod skozi tunel, 
katerega vhod je skrival eden od nagrobnikov. Tudi po prebegu pa Watraud ni bila mirna; še 
mesece po pobegu se je zaradi strahu prebujala ponoči, prvič pa je o svojem pobegu 
spregovorila šele po padcu zidu.24 Podoben primer predstavljajo tudi poskusi Carla-Augusta 
von Halleja, študenta arhitekture, ki je od leta 1956 dalje živel v zahodnem Berlinu. Gradnja 
zidu je bila zanj velik šok. Kmalu zatem se je odločil, da bo pomagal pri pobegu prebivalcev 
na zahodno stran meje. Skupaj s kolegi je imel dostop do zemljevida berlinske kanalizacije, 
preko katere so prepeljali veliko ljudi na zahod. Večkrat so se odpravili tudi v vzhodni Berlin, 
saj so ljudi, željne pobega želeli informirati o možnosti pobega pod zemljo. Oblasti so kmalu 
opazile, kaj se dogaja, zato so skušale ukrepati. Halleja to ni oviralo pri nadaljnji pomoči, zato 
je še septembra 1961 želel pomagati igralcu iz Potsdama, ki je na zahod želel prepeljati svojo 
ženo. Povedal mu je za podzemeljsko pot in igralcu celo pomagal pri pridobitvi lažnega potnega 
lista za ženo. Večkrat se je odpravil tudi na vzhod, saj je družino želel pripraviti na pobeg, hkrati 
pa ji je lahko prenesel tudi igralčeva pisma. Iz podobnih vzgibov se je Halle tudi 6. oktobra 
1961 odpravil v vzhodni Berlin, vendar je prišlo do težav. Po prihodu na postajo na ulici 
Friedrichstraße so ga zajele enote vzhodnonemške tajne policije in ga odpeljale v pripor. Tam 
je ugotovil, da je potsdamski igralec v resnici sodeloval s Stasi-jem. Prihodnje leto so Halleja 

                                                 
23 Hertle, Die Berliner Mauer – Monument des Kalten Krieges, 73. 
24 Hertle, Die Berliner Mauer – Monument des Kalten Krieges, 60–61. 

Slika 3: Vstop v tunel za enim od nagrobnikov 
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zaradi pomoči pri pobegu obsodili na zaporno kazen dveh let in dveh mesecev. Po 14 mesecih 
so ga izpustili iz zapora, a pod pogojem, da bo sodeloval s Stasijem. Po izpustitvi so ga poslali 
v Hannover, kjer naj bi nadaljeval s svojim študijem, marca 1963 pa naj bi se srečal z oficirjem 
»Siegfriedom.« Halle z vzhodnonemško tajno policijo ni nameraval sodelovati, zato je kmalu 
po prihodu v Hannover pobegnil v zahodni Berlin, kjer je nadaljeval s svojim študijem.25  

V mednarodni skupnosti je poznan tudi znameniti »tunel 57«. Gre za 145 metrov dolg 
tunel, skozi katerega je 3. in 4. oktobra 1964 pobegnilo 57 ljudi. Že drugi dan po odprtju tunela 
se je njegova kratka doba obstoja končala. Vzhodnonemške oblasti so ga namreč odkrile in so 
posledično želele preprečiti nadaljnje pobege. V policijski akciji 5. oktobra je življenje izgubil 
vzhodnonemški mejni policist Egon Schultz, kar pa je pa bila voda na mlin vzhodnonemške 
oblasti. Njegov »umor« so izkoristili za propagandne namene, a so pri tem zamolčali dejstvo, 
da je njegova smrt posledica strelov njegovega sodelavca in ne katerega od pomočnikov pri 
pobegih.26 

Zanimivi in relativno pogosti so bili 
tudi pobegi z balonom. Nemški urad za 
dokumente nekdanje vzhodnonemške tajne 
policije v svojem spletnem arhivu ponuja kar 
nekaj poročil na to temo. Tako so že julija 
1979 zabeležili prvi poskus pobega z 
balonom, kar je vodilo v sprejetje različnih 
ukrepov za preprečitev podobnih pobegov na 
zahod. Slednji očitno niso bili zadostni, saj sta 
16. septembra 1979 dva prebivalca iz 
Pößnecka (ki se nahaja v zvezni deželi 
Turingija) skupaj s svojima družinama 
uspešno prebegnila na zahodno stran meje. 
Vzhodnonemške oblasti so po pobegu seveda 
začele s preiskavo, v kateri je bilo ugotovljeno, da sta oba državljana svoja dejanja načrtovala 
dolgo časa. Peter Strelzyk in Günter Wetzel, kot sta se imenovala izdelovalca tega balona, sta 
veljala za zvesta in urejena državljana, kar pa ju ni oviralo pri poskusu pobega. Iz Stasijevih 
poročil je razvidno, da sta v letu in pol družini omenjenih posameznikov izdelali tri balone, pri 
čemer pobeg v prvih dveh primerih ni bil uspešen. Prvi balon se namreč zaradi zračne 
prepustnosti ni dvignil dovolj visoko, v drugem primeru se jim je sicer uspelo dvigniti, vendar 
so leteli zgolj dobra dva kilometra. V tretjem poskusu je družinama uspelo prebegniti na 
zahodno stran meje. Zanimivo je, da sta snovalca balonskega pobega kupila preko 1250 m2 
materiala za izdelavo balona. Da pri svojem nakupu ne bi vzbudila pretirane pozornosti, sta 
material kupila na več kot sto različnih lokacijah. V eni od trgovin v Pößnecku je Streczyk celo 
pustil svoje kontaktne podatke, da bi ga kontaktirali v primeru nakupa novega materiala.27 Po 
pobegu so vzhodnonemške oblasti začele s preiskavo, s katero so ugotovili, da nihče ni vedel, 
kaj se dogaja, vključno s prijatelji oz. osebami, s katerimi sta bila Strelzyk in Wetzel v 
poznanstvu. Da bi podobne pobege še preprečili, je oblast pričela z iskanjem oseb podobnega 
kova kot Strelzyk, hkrati pa je želela preveriti še lokacije, kjer bi morebitni »ubežniki« lahko 
kupili oz. na kakršen koli način pridobili material za izdelavo balona.28  

                                                 
25 Münch, »Fluchthilfe durch die Kanalisation in den Westen – und an die Stasi verraten, 6. Oktober 1961.« 
26 Hertle, Die Berliner Mauer – Monument des Kalten Krieges. Berlin Wall: monument of the Cold War, 65. 
27 »Schlußfolgerungen aus dem schweren Grenzdurchbruch mittels Ballon im Kreis Lobenstein am 16. 9. 1979,« 
1–2. 
28 »Schlußfolgerungen aus dem schweren Grenzdurchbruch mittels Ballon im Kreis Lobenstein am 16. 9. 1979,« 
3. 

Slika 4: Poskus pobega z letalom iz leta 1987. Po letu 
1979 se je zvrstilo kar nekaj letalskih pobegov. 
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Po podatkih vzhodnonemške policije Stasi to ni bil zadnji poskus pobega z balonom ali 
letečimi napravami. Vse od septembra 1979 so obravnavali 72 podobnih poskusov pobega, pri 
čemer so zajeli 151 ljudi. Od 72 poskusov pobega jih je 50  (oz. 111 oseb) želelo pobegniti s 
pomočjo balona, v 22 primerih (40 oseb) pa so skušali pobegniti s pomočjo drugih letečih 
naprav.29 V enem primeru je zakonski par skupaj s svojimi otroki želel prebegniti v zahodno 
Nemčijo s pomočjo balona na vroči zrak. Idejo za njegovo izdelavo naj bi dobila preko 
zahodnonemške televizije. Pri njima so našli številne steklenice s propanom, lan, vrvi, prav tako 
pa tudi več različnih skic. Nekaj stvari, med njimi tudi gorilnik, naj bi dobila pri srečanju s 
prebivalci zahodnega Berlina.30 V enem od drugih poročil lahko zasledimo, da so trije 
posamezniki v zahodno Nemčijo želeli prebegniti s pomočjo helikopterju podobnega 
prevoznega sredstva. Za svojo, sicer neizvedeno idejo so bili kaznovani z od enega do treh let 
zaporne kazni.31 Spet druga družina je želela izdelati lahko letalo in z njim prebegniti na zahod. 
Po pridobljenih informacijah naj bi družina svoje letalo lahko sestavila in razstavila v samo 20 
minutah, kar jih je omogočalo, da so letalo lahko prinesli do mesta začetka in ga tam v kratkem 
času tudi sestavili. Zaporne kazni za vpletene so znašale od 18 mesecev do šestih let.32 V nekem 
drugem primeru so zajeli 22-letnika, ki je želel izdelati nekakšno letalsko napravo za prebeg na 
zahod. V poročilo so zapisali, da 22-letnik ni imel jasnih predstav glede konstrukcije same 
naprave: tako je iz poliestrske smole in steklenih vlaken izdelal letalski vijak, ki ga je potem 
namestil na posebno podvozje lastne izdelave. Po prvem preizkusu je naprava letela med 40 in 
60 km/h, kar se »izumitelju« ni zdelo zadosti in je želel posledično svojo napravo še nadgraditi. 
Pri tem ni bil uspešen, saj so ga pri delu dobili in obsodili na zaporno kazen dveh let in osmih 
mesecev.33 Dva druga posameznika sta izdelala posebno letalsko napravo, ki je bila sestavljena 
iz motorja in zadnje preme34 vozila »lada«. Preko preme bi motor poganjal ventilator iz posebej 
trdnega lesa, vse skupaj pa bi premaknilo posebno konstrukcijo, narejeno iz drogov gradbenega 
odra. Sicer zanimiva ideja se je izkazala za neuspešno, saj naprave nista spravila v zrak, z njo 
pa sta si »prislužila« zaporno kazen dveh let in pol.35 Zanimivo je, da v kar nekaj poročilih 
predstavniki Stasi zapišejo, da so ljudje ideje za pobeg dobili v povezavi z zahodno Nemčijo, 
pa naj si bo to preko zahodnonemške literature, časopisov ali televizije.  

                                                 
29 »Dokumentation über verhinderte spektakuläre Angriffe auf die Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen 
Republik mittels Ballon und anderer Fluggeräte,« 3–4. 
30 »Dokumentation über verhinderte spektakuläre Angriffe auf die Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen 
Republik mittels Ballon und anderer Fluggeräte,« 13. 
31 »Dokumentation über verhinderte spektakuläre Angriffe auf die Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen 
Republik mittels Ballon und anderer Fluggeräte,« 19. 
32 »Dokumentation über verhinderte spektakuläre Angriffe auf die Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen 
Republik mittels Ballon und anderer Fluggeräte,« 27. 
33 »Dokumentation über verhinderte spektakuläre Angriffe auf die Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen 
Republik mittels Ballon und anderer Fluggeräte,« 48. 
34 Prema je prečni nosilec vozila, na katerem so pritrjena kolesa, v našem primeru zadnja.  
35 »Dokumentation über verhinderte spektakuläre Angriffe auf die Staatsgrenze der Deutschen Demokratischen 
Republik mittels Ballon und anderer Fluggeräte,« 57. 
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Enega bolj spektakularnih poskusov 
pobega predstavlja tudi pobeg z doma izdelano 
podmornico, ki ga je leta 1976 izvedel nek 
zakonski par. Priprave za njeno izdelavo so se 
začele že leta 1967, ko je mož, ki je bil inženir 
toplotne tehnike, začel z analizo in branjem 
strokovne literature. V prihodnjih letih je skupaj s 
svojo ženo dodelal svoj načrt do potankosti: poleg 
gradnje podmornice sta se osredotočila tudi na vse 
danosti reke Elbe, saj sta morala najti 
najustreznejšo pot za izvedbo svojega načrta. 
Podmornico sta gradila skoraj dve leti, pri čemer 
sta njeni gradnji posvetila praktično ves prosti čas 
in dopust. Kljub dobri tehnični podkovanosti sta potrebovala dodatno strokovno pomoč, še 
posebej pri varjenju trupa podmornice. Da ne bi vzbudila kakršnih koli sumov, je mož gradnjo 
podmornice opravičeval kot službeno nalogo. Konec leta 1975 sta končala z vsemi deli, zato 
sta podmornico s traktorjem pripeljala do reke Elbe. Na koncu je merila sedem metrov v 
dolžino, imela je 0,87 metrov premera, njena teža pa je znašala 3820 kilogramov. Zakonski par 
je pobeg želel izvesti v začetku februarja 1976, vendar je bil njun večletni trud zaman, saj pobeg 
na koncu ni uspel. Ko sta zakonca na mrzlo februarsko noč spustila podmornico v vodo, se je 
namreč strgala vrv, zato je podmornica nenadzorovano zdrsnila v vodo. Mož je podmornico 
želel rešiti, a je pri tem tudi sam padel v ledeno hladno vodo. Zaradi mrazu se je moral najprej 
preobleči in segreti. S tem se njune težave niso končale: ker podmornice nista zavarovala s 
sidrom, je slednjo tok odnesel naprej, kaj kmalu pa sta jo izgubila iz vidnega polja. Tako jima 
ni preostalo drugega, kot da se sprehodita vzdolž reke in poskušata najti svojo stvaritev. Po 
približno 200 metrih sta jo tudi našla, saj se je zagozdila med dve ledeni plošči. Ko se je žena 
želela dokopati do podmornice, se je pod njenimi nogami vdrl led, pri čemer je izgubila čevlje 
in rokavice. Ker je bila vsa premočena, se je seveda morala preobleči, njen mož pa je medtem 
skušal prebiti led in zagnati podmornico, vendar je tudi tokrat prišlo do težav. Zaradi padca je 
podmornica utrpela precejšnjo škodo. Zakonski par se je tako znašel v precepu: naj prekine z 
njunim prebegom na zahod ali naj svojo pot nadaljuje v poškodovani podmornici. Na koncu sta 
se odločila za slednjo možnost, saj sta pričakovala da ju zaradi jutranje teme nihče ne bo opazil. 
To se je na koncu izkazalo za težavno nalogo, saj je v vmesnem času sonce že skorajda vzšlo, 
posledično pa so bližnji delavci opazili zakonski par s podmornico in poklicali policijo. V 
kasnejši analizi so Stasijevi strokovnjaki prišli do sklepa, da bi bil pobeg zelo verjetno uspešen, 
če ne bi prišlo do poškodbe podmornice.36 Njihovo ugotovitev lahko razumemo, saj je bilo do 
tedaj le malo verjetno oz. vsaj nepričakovano, da bi nekdo doma izdelal delujočo podmornico 
za pobeg.  

Tehnik za pobeg je seveda še precej, v 
nekaterih primerih pa so ljudje za pobeg izkoristili 
tudi nekaj zgodovinskih idej. Ena od teh je bila t. i. 
»trojanska krava«. V osnovi je imela enako funkcijo 
kot »trojanski konj«, a z nekaj razlikami. Trojanski 
konj je bil narejen iz lesa, v njegovem trebuhu pa so 
se skrivali grški vojaki. To leseno skulpturo so kot 
darilo podarili Trojancem, ki so ga tako spravili za 
svoje obzidje. Ponoči so vojaki prilezli iz njega in 
zavzeli Trojo od znotraj. »Trojansko kravo« so 

                                                 
36 »Mit dem U-Boot durch die Elbe.« 

Slika 6: »Trojanska krava.« 

Slika 5: Končni izgled podmornice 
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uporabili julija 1969, pri čemer se je v njen »trebuh« skrilo dekle, ki je želelo prebegniti k 
svojemu zaročencu na zahodno stran zidu. Pri tem sta ji pomagala še dva posameznika. Krava 
se je nahajala v prtljažniku manjšega tovornega vozila, kjer jo je na mejnem prehodu pregledal 
tudi carinik. Kmalu je ugotovil begosumne namene celotne skupine, posledično pa se je 
»trojanski poskus pobega« izjalovil. Vsem trem posameznikom so kasneje dodelili tudi zaporne 
kazni.37 

Število uspešnih pobegov 
Številke uspešnih pobegov se medsebojno lahko razlikujejo. Po uradnih statistikah naj bi v 
časovnem obdobju med letoma 1961 in 1988 Nemško demokratično republiko zapustil 40.101 
državljan, od tega 4941 samo v Berlinu.38 Za lažjo primerjavo v spodnjem grafu prikazujem 
število uspešnih begov na zahodno stran zidu, zraven pa so vneseni tudi podatki o številu 
smrtnih žrtev v posameznih letih od postavitve do padca zidu. 
 

 
Tabela 2: Število smrtnih žrtev in pobegov na berlinskem zidu39 

S pomočjo stolpičnega diagrama prikazujem število smrtnih žrtev, ki sem jih predstavil 
tudi v uvodnem delu prispevka. Število smrtnih žrtev je prikazano na desni strani grafa. Grafu 
sem dodal še število uspešno izvedenih pobegov iz vzhodnega Berlina v zahodni Berlin, njihovo 
število je razvidno iz črtnega grafikona. Os s številom pobegov je razvidna z leve strani, 
celotnega grafa. V izbranem viru žal niso navedli števila pobegov iz let 1961, 1987 in 1988, 
vendar lahko sklepamo, da je bil ta sploh v letu 1961 zelo velik. Razlog za gradnjo zidu je 
namreč tičal predvsem v prevelikih (nedovoljenih) migracijah na zahod. V nadaljevanju lahko 
vidimo, da je leta 1962 visok tako delež pobegov kot višina smrtnih žrtev. V prvih mesecih 

                                                 
37 »Gescheiterte Flucht in einer „trojanischen Kuh", 7. Juli 1969.« 
38 Število uspešnih pobegov v Berlinu zajema časovno obdobje med letoma 1962 in 1989, pri čemer v statistiko 
niso zajeta pobegi v letih 1987 in 1988. Število pobegov, ki jih je zabeležila policija v zahodnem Berlinu se tako 
razlikuje od tega števila; po njenih podatkih naj bi v zahodni Berlin pobegnilo 5.075 oseb, od tega jih je 574 
spadalo med »oborožene organe NDR«. 
39 Graf sem izdelal po podatkih, ki so dostopni v sledečih publikacijah: Hertle in Nooke, »Die Todesopfer an der 
Berliner Mauer 1961–1989,« 4 (Podatki o smrtnih žrtvah na berlinskem zidu) in »Gelungene Fluchten aus der 
DDR und Ost-Berlin durch die Grenz-Sperranlagen, 1961-1989. (Podatki o številu pobegov v Zvezno republiko 
Nemčijo). 
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obstoja je bil zid namreč ponekod še odprt ali pa zavarovan zgolj z bodečo žico. Posledično je 
v tem času prehod meje potekal dosti lažje, kot v kasnejših obdobjih. Ker so zidovi ponekod 
prečkali celo hiše, so ljudje na zahodno stran prebegnili tako, da so preprosto skočili skozi okno 
svojega stanovanja na drugo stran. V prihodnjih letih je delež uspešnih pobegov močno upadel, 
razloge za to pa lahko iščemo predvsem v nadgradnji sistema obrambe zidu. Zanimivo je tudi, 
da je v letu 1977 razviden rahel porast števila uspešnih pobegov, čeprav so zid v prejšnjih letih 
dodatno utrdili in nadgradili. Upad uspešnih pobegov zopet zaznamo po letu 1980. V uradnih 
statistikah sicer ni navedenega uradnega razloga za to, vendar bi lahko sklepali, da določeno 
»krivdo« za to nosi nova nadgradnja zidu. Kot sem že omenil že v uvodnem delu pričujočega 
prispevka, so leta 1980 dodatno utrdili zid s kosi betona, ki so bili visoki do 3,6 metra in široki 
1,2 metra. Vmesno polje, t. i. »polje smrti« so nadzorovali s 116 opazovalnimi stolpi in 20 
bunkerji.40  
Če graf pogledamo tudi v zgodovinskem kontekstu, lahko pridemo do zanimivih ugotovitev. 
Konec šestdesetih in v začetku sedemdesetih let je nemško politiko zaznamovala znamenita 
Ostpolitik Willyja Brandta, s katero so se umirili odnosi med obema nemškima državama; 
sčasoma je bila ukinjena Hallsteinova doktrina41, leta 1973 sta bili obe nemški državi tudi 
sprejeti v OZN. Če se je na političnem področju prihajalo do nekakšne nemške »detante«, pa 
se za ljudi kaj bistvenega ni spremenilo. Delež števila pobegov v zahodni Berlin je v prvi 
polovici sedemdesetih let (v primerjavi s prejšnjim obdobjem) sicer ostal na relativno nizki 
ravni, a je ravno na začetku sedemdesetih let zopet prišlo do porasta števila smrtnih žrtev pri 
poskusu pobega.  

Kakšni pa so bili razlogi za prebeg na zahodno stran zidu? To vprašanje so postavili 
prebežnikom iz vzhodnega dela Nemčije, ki so na zahod pobegnili še pred vzpostavitvijo zidu, 
natančneje julija 1961. Za odločitev pobega so navajali različne razloge, od političnih 
(zavračanje ideologije in upor proti režimu …) pa vse do gospodarskih (nacionalizacija imetja, 
omejitev dosedanjih pravic) in osebnih razlogov (združitev z družino, želja po boljšem 
življenjskem standardu, strah pred kaznovanjem) in še bi lahko naštevali.42 Sklepamo lahko, da 
so bili podobni vzgibi za pobeg značilni tudi v prihodnjih letih in so vztrajali vse do padca zidu 
v letu 1989. 

Viri in literatura 
– Ajlec, Kornelija. »Berlinski zid.« zgodovina.si, objavljeno 14. decembra 2015, Dostop: 

april 2019. http://zgodovina.si/berlinski-zid/. 
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Demokratischen Republik mittels Ballon und anderer Fluggeräte. (Zeitraum: September 
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40 Ajlec, »Berlinski zid.« 
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Nećak. 
42 »Auslösende Fluchtgründe von 2.810 Flüchtlingen, erfasst im Notaufnahmeverfahren in der Bundesrepublik im 
Juli 1961, 31. Juli 1961.« 
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Pravila sklicevanja 

Sklicevanje in navajanje virov in literature je ena izmed temeljnih značilnosti znanstveno-
raziskovalnega aparata, s katero nam je omogočeno na najlažji in najbolj primeren način 
prikazati gradivo, s katerim smo si pomagali pri raziskavi. Sklicevanje je tako ena izmed 
temeljnih prvin, ki se jo mora študent zgodovine priučit, saj je tisti del znanstvenega aparata, 
ki omogoča in obenem zagotavlja intelektualno poštenost in akademsko transparentnost. 
Sklicevanje ter navajanje virov in literature v končnem seznamu literature ima dvojni pomen – 
ne le, da omogoči avtorju, da ima pregled nad gradivom, ki ga je uporabil, sklicevanja olajšuje 
delo nadaljnjemu raziskovanju, saj vsak navedek natančno pove, iz kod je neka informacija 
prišla in tako omogoči raziskovalcu, da se hitro znajde. Načinov sklicevanja je mnogo in 
verjamemo, da se mnogim – posebej tistim, ki se s tem prvič soočajo – zdi to kot »herkulejska« 
naloga. Ravno zaradi tega smo v uredništvu revije Klio oblikovali spodaj podan spisek 
osnovnih pravil sklicevanja, ki jih uporablja naš oddelek in ki je obenem skladen s pravili, 
napisanimi po metodi CMS. Dragi bralec in bodoči raziskovalec – upamo, da ti bodo ta pravila 
prišla v pomoč pri pisanju seminarskih nalog, diplomske in magistrske disertacije, prvih 
znanstvenih člankov in ti pri tem želimo veliko uspeha! 

Sklici 
Sklice in bibliografijo se piše in ureja po čikaškem stilu – Chicago Manual of Style (CMS) – s 
sprotnimi opombami (footnotes). Sklice dajemo na: koncu odstavkov, povedi ali znotraj 
povedi, kjer se nahajajo informacije ali mnenja, ki niso splošno znana. Sklic se da na konec 
besede, za kakršnim koli ločilom razen pomišljaja.  

o To je bilo očitno25– in treba si je tudi zapomniti… 
o To je bilo očitno!25 Treba si pa je tudi zapomniti… 
o »To je bilo očitno.« 25 Poleg tega si je treba tudi zapomniti… 

Elementi se v sklicu ločujejo z vejicami. Navaja se samo priimke avtorjev in v kolikor ima 
delo, na katerega se sklicujemo, več kot 3 avtorje, napišemo samo ime prvega in dodamo »in 
sod.« Če ima delo dva avtorja z istim priimkom, navedemo oba priimka (npr. Soars, Soars,…). 
V sklicu dolge naslove okrajšamo. Imeli naj bi največ 4 besede, okrajšamo ga tako, da se 
ohranijo pomembne besede in besedni vrstni red ni spremenjen. (npr. Daily Notes of a Trip 
around the World –> Daily notes.). Če se v enem sklicu sklicujemo na več del, se ta ločijo s 
podpičjem. Na koncu sklica je vedno pika. 

Bibliografija 
Bibliografijo se piše na koncu besedila. Urejena je po abecednem vrstnem redu glede na 
priimke avtorjev, oziroma naslove (če avtor ali urednik ni znan), oziroma glede na opisno frazo 
(če tudi naslov ni znan). Navadno se naredi en seznam vseh del, na katere se sklicujemo. V 
določenih primerih pa lahko bibliografijo razdelimo na več delov. To naredimo, če: 

o bibliografija vsebuje rokopisna dela, arhivske zbirke in podobno, 
o mora bralec na hitro videti razliko med različnimi vrstami del. Na primer, če pišemo 

članek o nekem avtorju lahko ločimo literaturo, ki smo jo prebrali o tem avtorju in 
literaturo, ki jo je ta avtor napisal in 

o je bibliografija prvotno namenjena kot vodilo k dodatnemu branju.  
Če bibliografijo razdelimo na več sekcij, mora bibliografija imeti svoj lasten naslov, 
posamezne sekcije pa svoje podnaslove. Elementi se v bibliografiji ločujejo s pikami. 

Avtorjevo ime 
Načeloma se avtorjevo ime zapisuje tako, kot je zapisano na samem delu, ki ga navajamo (na 
primer, na naslovnici ali na začetku članka). Če navajamo več del istega avtorja in je v enem 
delu naveden v celoti, v drugem pa z začetnicami, uporabljamo samo eno obliko za vsa dela – 
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raje s polnim imenom. Samo ime prvega avtorja nekega dela je obrnjeno (najprej priimek). V 
bibliografiji, za razliko od sprotnih opomb, navajamo vse avtorje. 
 
Avtorji, ki raje uporabljajo začetnice: 
Če navajamo dela avtorjev, ki vedno uporabljajo začetnice, jih uporabljamo tudi mi (npr: T. S. 
Eliot, J. D. Salinger itd.). 
 
2 ali več avtorjev: 
Samo ime prvega avtorja je obrnjeno, z vejico med priimkom in imenom. Ostali avtorji so 
ločeni z vejico, vključno z zadnjim. Če ima delo več avtorjev z istim priimkom ga ponovimo, 
tudi če se priimek v samem viru ne ponovi. 
 
urednik ali prevajalec namesto avtorja: 
Če je urednik ali prevajalec (ali več teh) naveden v delu namesto avtorja (na primer na 
naslovnici), se to osebo navede kot avtorja. V sprotni opombi se napiše samo priimek, v 
bibliografiji pa dodamo »uredil« ali »prevedel« za imenom, ločeno z vejico. 
Primer: 

o Sorrels, Kathryn, Sachi Sekimoto, ur. Globalizing Intercultural … 
 
Anonimna dela: 
Navedba anonimnih del se načeloma začne z naslovom, pri angleških delih se začetni »a« in 
»the« ignorira pri abecednem razvrščanju. »Anonimno« napišemo samo, ko želimo več 
anonimnih del dati na isto mesto v bibliografiji in ko ima delo samo eksplicitno navedeno 
»anonimno« kot avtorja (npr. na naslovnici). Če je avtorstvo znano se ime doda normalno. Če 
se avtorstvo samo ugiba, se ne doda nič. 
Primeri: 

o Stanze in lode della donna brutta. Firence, 1547. (anonimno ne zapišemo.) 
o Anonimno. Stanze in lode della donna brutta. Firence, 1547. 
o Anonimno. A True and Sincere Declaration … (anonimna dela želimo skupaj.) 
o Anonimno. »Our Family Secrets.« Annals of …(Delo pripisano »anonimnemu«.) 
o A Retrospect of the … (avtorja se ugiba.) 
o Horsley, Samuel. On the Prosodies of the … (Avtor znan, čeprav je delo pripisano 

»anonimnemu«.) 
 
Psevdonimi: 
Če vemo, da je delo pripisano izmišljenemu imenu vendar ne poznamo pravo ime avtorja, lahko 
dodamo [psevdonim] za imenom, ni pa nujno. Vendar, če se psevdonim uporablja pogosto, ga 
lahko smatramo kot avtorjevo pravo ime in kot tako tudi navedemo in dodamo pravo ime v 
oglatih oklepajih. Po drugi strani pa, če je avtorjevo pravo ime bolj znano od psevdonima, se 
raje napiše kar pravo ime in doda psevdonim v oglatih oklepajih po želji. 
Primeri: 

o AK Muckraker [psevdonim]. … (psevdonim, vendar ni jasno, da je izmišljeno ime.) 
o Twain, Mark. [Samuel Langhorne Clemens] … (Psevdonim smatran kot pravo ime in 

dejansko pravo ime dodano.) 
o Brontë, Charlotte. Jane Eyre. London, 1847. (pravo ime bolj znano od psevdonima.) 
o Brontë, Charlotte. [Currer Bell, Psevdonim]. Jane Eyre. London, 1847. (Psevdonim 

dodan po želji). 

Naslovi del 
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Naslove večjih del (knjig, zbornikov, revij, časopisov, filmov, slik, blogov in video iger) pišemo 
v kurzivi, naslove manjših del (»podnaslovi znotraj večjih del – poglavja, naslovi člankov, 
naslovi pesmi znotraj zbirk …«) pa so v navednicah. Serije knjig, naslove spletnih strani in 
redke druge vrste del ne dajemo ne v poševno pisavo, ne v navednice. 
Velike in male črke sledijo izvirniku, na kar je treba biti posebej pozoren pri delih v tujih 
jezikih. Vendar, če je v izvirniku cel naslov ali kakšna beseda v naslovu napisana samo z 
velikimi tiskanimi črkami, jih lahko spremenimo v velike in male črke. Naslovi in podnaslovi 
se ločujejo z dvopičjem. V redkih primerih, ko ima delo več podnaslovov je drugi podnaslov 
ločen s podpičjem.  

Citirani naslovi znotraj naslovov, ki jih mi navajamo, so v »navednicah«. Imena vrst 
živali in rastlin, imena ladij, besede v drugem jeziku, ki so sicer v kurzivi v besedilu, so v 
naslovu pokončno. Če je cel naslov taka fraza, ga pustimo v poševnicah. 
Prevode naslovov dajemo v oglate oklepaje za prvotnim naslovom, brez navednic in v navadni 
pisavi. Lahko pa navedemo samo prevedeno obliko naslova. V tem primeru za naslovom 
navedemo prvotni jezik v oglatih oklepajih. 
Primeri: 

o Podnaslov: Gladwell, Malcolm. David and Goliath: Underdogs, Misfits, and the Art 
of Battling Giants. New York: Little, Brown, 2013. 

o 2 podnaslova: Sereny, Gitta. Cries Unheard: Why Children Kill; The Story of Mary 
Bell. New York: Metropolitan Books / Henry Holt, 1999. 

o Naslov v naslovu: McHugh, Roland. Annotations to »Finnegans Wake«. Baltimore: 
John Hopkins University Press, 1980. 

o Besede v poševnicah: Stafford, Edward Peary. The Big E: The Story of the USS 
Enterprise. New York: Random House, 1962. 

o Izjema za zgornji primer: Hume, Christine. Musica domestica. Boston: Beacon Press, 
2000. 

o Prvotni naslov in prevod: Wereszycki, Henryk. Koniec sojuszu trzech cesarzy [Konec 
zveze treh cesarjev] … 

o Samo prevod: Wereszycki, Henryk. Konec zveze treh cesarjev [v poljščini]. Varšava: 
PWN, 1977. 

Elektronska literatura, e-knjige in e-knjižnice 
Tukaj ne govorimo o spletnih straneh in blogih ampak o spletnih verzijah knjig, revij, 
zbornikov itd. Virom in literaturi, ki smo jo našli na spletu, se doda povezavo kot zadnji 
element v bibliografiji. Razen, če opravljamo s skenom dela, pri elektronski literaturi in e-
knjigah ne moramo navajati strani. Namesto tega, navedemo poglavje ali številko odstavka (če 
so oštevilčeni). Specifično pri e-knjigah pa dodamo še format, v katerem smo brali (EPUB, 
PDF, Kindle …). V primeru, da je elektronska literatura na e-knjižnici, namesto povezave 
navedemo ime spletne knjižnice, ker te pogosto zahtevajo račun za dostop do njihovih del in 
bi povezave bralca vodile do strani za vpis v knjižnico (razen, če slučajno imajo narejen račun 
za to določeno knjižnico). E-knjižnice so strani, kot sta DiKul oz. dLib in Jstor. E-knjižnico 
navajamo samo v bibliografiji, format e-knjige pa tudi v sprotni opombi. 
Primeri: 

o Brez »strani« (bibliografija): Begley, Adam. Updike. New York: Harper, 2014. 
iBooks.  

o S »stranjo« (sprotna opomba): Begley, Updike, poglavje 9, Kindle.  
o E-knjižnica (bibliografija): Begley, Adam. Updike. New York: Harper, 2014. Jstor. 

Knjige 
Elementi, ki jih navajamo pri knjigah. Ni nujno, da vse, a dovolj, da se ve o kateri knjigi 
govorimo (podatki v debeli pisavi so posebej pomembni, te se navaja vedno, ko so na voljo): 
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o 1. avtor (ali urednik, če je namesto avtorja) 
o 2. naslov 
o 3. urednik ali prevajalec, če je na naslovnici poleg avtorja 
o 4. izdaja, če ni prva 
o 5. število vseh del, če govorimo o večdelni knjigi kot celoti, ali številka dela, o katerem 

govorimo  
o 6. naslov serije in številka dela znotraj serije, če je serija oštevilčena 
o 7. podatki o izdaji: mesto, založnik, leto 
o 8. številka oz. števila strani 
o 9. povezava, če je vzeto s spleta 

 
Primeri 
Knjige 

Najpomembnejši elementi: 
o 1 Gawande, Being Mortal, 191. (Sprotna opomba) 
o Gawande, Atul. Being Mortal: Medicine and What Matters in the End. London: Profile 

Books, 2014. (Bibliografija) 
 

2 avtorja: 
o 2 Grazer, Fishman, Curious Mind, 190. (Sprotna opomba) 
o Grazer, Brian, Charles Fishman. A Curious Mind: The Secret to a Bigger Life. New 

York: Simon & Schuster, 2015. (Bibliografija) 
 

Urednik in prevajalec poleg avtorja: 
o 3 Adorno in Benjamin, The Complete Correspondence, 35. (Sprotna opomba) 
o Adorno, Theodor W., Walter Benjamin. The Complete Correspondence, 1928-1940. 

Ur. Henri Lonitz. Prev. Nicholas Walker. Cambridge, MA: Harvard University Press, 
1999. (Bibliografija) 

Zborniki in revije 
Za več avtorjev velja isto pravilo, kot pri knjigah – v bibliografiji navedemo vse, v sprotnih 
opombah le, če jih ni več kot 3. Sicer napišemo ime prvega in sod. Elementi, ki jih navajamo 
(tukaj so vsi pomembni, spustimo jih le, če jih nimamo): 

o 1. ime avtorja ali avtorjev 
o 2. »naslov in podnaslov članka« 
o 3. naslov revije 
o 4. informacija o izdaji – letnik izdaje, št. izdaje (mesec in leto izdaje) 
o 5. strani 
o 6. povezava (če smo brali na spletu) 

Primera: 
o 6 Lock, »Comprehending the Body,« 155. (sprotna opomba) 
o Lock, Margaret. »Comprehending the Body in the Era of the Epigenome.« Current 

Anthropology 56, št. 2 (april 2015): 151-177 [povezava ali ime baze podatkov brez 
oklepajev] (Vsi elementi v bibliografiji) 

Časopisi 
Elementi - vključimo vse, kar lahko, razen strani – te se pogosto izpušča (vendar ne v sprotnih 
opombah), ker imajo časopisi pogosto več izdaj v enem dnevu: 

o avtor (če je, sploh v starejših časopisih pogosto niso navedeni) 
o »naslov članka« 
o naslov časopisa 
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o Strani (vsaj v sprotni opombi) 
o dan, mesec, leto 
o povezava 

Primera: 
o 7 Royko, »Take Aim at Arnold,« 28. (Sprotna opomba) 
o Royko, Mike. »Next Time, Dan, Take Aim at Arnold.« Chicago Tribune. 23. 

september, 1992. (Bibliografija) 
 

Antični viri 
Pri antičnih avtorjih pišemo naslove le, če je avtor pisal knjige z različnimi naslovi (na primer 
Plutarh), sicer jih izpustimo. V sprotni opombi navedemo ime, (naslov), 
knjiga.odlomek.vrstica. Antičnih del načeloma ne navajamo v bibliografiji, samo v sprotni 
opombi. Če jih vseeno dodamo v bibliografijo, se držimo pravil kot za sodobna dela, naslova 
pa ni treba prevajato. Vedno navajamo sodobne izdaje z: ime antičnega avtorja. Naslov Ur. 
Prev. Naslov sodobne izdaje. Podatki o izdaji. Za slovenjenje grških in rimskih imen nimamo 
ustaljenih pravil. Pogosto se uporablja delo Bronislave Aubelj, dostopno tudi na spletu. 
(Aubelj, Bronislava. Antična imena po slovensko. Ljubljana: Modrijan, 1997. 
https://ff.classics.si/wp-content/uploads/2016/02/Aubelj-Anticna-imena-po-
slovensko.x30392.pdf PDF.) 
Primera za sprotne opombe: 

o Tukidid 2.40.2-3 (antični avtor z enim delom) 
o Ovidij, Ljubezni 1.7.27 (antični avtor z več del) 

Primera za bibliografijo: 
o Tukidid. Peloponeška vojna. (Antični avtor) 
o Propercij. Elegije. Uredil in prevedel G. P. Goold. Loeb Classical Library 18. 

Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1990. 
Spletne strani in blogi 

Spletne strani in bloge navajamo različno, a pogosto ju težko razlikujemo. Poleg tega moramo 
biti pazljivi, da nimamo opravka z revijo, knjigo, časopisom itd., ki ima tudi spletno 
publikacijo. Te navajamo kot je opisano zgoraj. 
Naslov spletne strani je v navadni pisavi, naslov bloga (ki so podobni revijam) so v ležeči pisavi 
in naslovi objav v blogih (podobni člankom v revijah) so v »navednicah,« tako kot tudi naslovi 
podstrani.  
Ko navajamo spletne strani v sklicih, navajamo samo sledeče elemente: 

o lastnik ali sponzor strani  
o naslov ali opis celotne strani (domene) 
o »naslov ali opis specifične strani«   

Ko navajamo spletne strani v bibliografiji navedemo vse, kar lahko – naslov specifične strani 
in naslov domene sta zamenjana glede na sklic: 

o 1. lastnik ali sponzor strani 
o 2. »naslov ali opis specifične strani« 
o 3. naslov ali opis celotne strani (domene) 
o 4. lahko dodamo besedo (spletna stran) v oklepajih po naslovu ali opisu strani, če ni 

jasno, da gre za tovrstno literaturo 
o 5. datum objave ali zadnje spremembe – če tega podatka ni, dodajte datum dostopa 
o 5a. točen čas zadnje spremembe oz. datuma dostopa se navaja pri straneh, ki se pogosto 

spreminjajo (npr. Wikipedija) 
o 6. povezava 

https://ff.classics.si/wp-content/uploads/2016/02/Aubelj-Anticna-imena-po-slovensko.x30392.pdf
https://ff.classics.si/wp-content/uploads/2016/02/Aubelj-Anticna-imena-po-slovensko.x30392.pdf
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Ko navajamo bloge, jih navajamo podobno kot časopise, sploh spletne časopise. V sprotnih 
opombah za bloge navajamo: 

o 1. Avtorja bloga 
o 2. »naslov članka v blogu« 
o 3. naslov bloga 

V bibliografiji za bloge navajamo vse, kar lahko: 
o 1. Avtorja bloga 
o 2. »naslov članka v blogu« 
o 3. naslov bloga 
o 4. lahko dodamo besedo (blog) v oklepajih, če ni jasno, da gre za tovrstno literaturo 
o 5. naslov večje publikacije (če je naš blog del take večje/širše publikacije) 
o 6. datum objave bloga 
o 7. povezava 

 
Primeri: 
Spletne strani: 

o 14 Google, Privacy & Terms, »Privacy Policy.« (Sprotna opomba) 
o Microsoft Corporation. »Apps for Office Sample Pack.« Office Developer Center. 

(Spletna stran). Nazadnje spremenjeno 20. oktobra, 2015. 
https://code.msdn.microsoft.com/office/Apps-for-Office-code-d04762b7. 
(Bibliografija) 

Blogi: 
o Amlen, »One Who Gives a Hoot,« Wordplay. (Sprotna opomba) 
o Germano, William. »Futurist Shock.« Lingua Franca (blog). Chronicle of Higher 

Education. 15. februar 2017. 
http://www.chronicle.com/blogs/linguafranca/2017/02/15/futurist-shock/. 
(Bibliografija)  

 
 

https://code.msdn.microsoft.com/office/Apps-for-Office-code-d04762b7
https://code.msdn.microsoft.com/office/Apps-for-Office-code-d04762b7
http://www.chronicle.com/blogs/linguafranca/2017/02/15/futurist-shock/
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