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David Vidmar Čeru 

Aristotelovo pojmovanje vloge ženske in »ženskega« v družini, 
gospodinjstvu in družbi 

Izvleček 
Pričujoči prispevek obravnava vprašanje pojmovanja vloge ženske in »ženskega« v družini, 
gospodinjstvu in družbi v sklopu aristotelijanske filozofske tradicije. Aristotel je v sklopu 
svojega obsežnega korpusa ustalil številne teze, vezane na žensko biologijo, njene 
predispozicije, »omejitve« in ostale biološke značilnosti, na podlagi katerih je sklepal o možni 
in dovoljeni ženski umestitvi in delovanju v družbi. Njegove misli so skozi čas izoblikovale 
specifičen pogled na vlogo žensk v družbi ter utrdile že obstoječo noto o obstoju zasebnostne 
(ženske) in javne (moške) sfere znotraj grške družbe. Aristotelovo pisanje je stoletja vplivalo 
na nadaljnjo postavitev ženske znotraj starogrške družbe, posamični aspekti njegovega pisanja 
pa so bili v času pozne antike vneseni v novo nastajajočo krščansko dogmo, njegove misli pa 
so odigravale pomembno vlogo v islamski verski skupnosti srednjega veka. 

Abstract 
The following article displays Aristotle's views on women and the “feminine” principle in the 
basic family structure, the oikos and in broader society. As a prolific writer, Aristotle wrote 
extensively on the subject of women in his treaties and brought before new ideas about female 
biology, its natural predispositions, “limitations” and other biologically defining traits, which 
influenced his views on how and why women should be seen in society. Gradually, Aristotle 
formed a coherent narrative on the role of women in society and helped strengthen older societal 
traditions, which further cemented the idea of a private (feminine) and open (male) sphere of 
life within Greek society. His writings influenced the role of women in ancient Greek society 
for centuries to come, while some aspects of his thought merged in the newly formed Christian 
dogma of late antiquity, whilst also influencing Islamic cultural traits of the (early) medieval 
period.  
Ključne besede: Aristotel, zgodovina žensk, ženske v antiki, antično zgodovinopisje, 
aristotelijanska filozofija, oikos 

*** 
Uvod 

Pri zgodovini žensk v starogrškem kulturnem prostoru so nadvse pomembno vlogo odigrale 
posamične filozofske paradigme, nastale v času klasične dobe. Nekateri pogledi so se razvili iz 
starejših kulturnih norm, spet drugi zaradi političnega položaja mnogoterih polisov, nekateri pa 
zaradi idej posamičnih mislecev. Kakršenkoli je bil izvor, te posamične paradigme so ženske 
umestile v fiksno določeno mesto znotraj urejene hierarhije in jim opredelile dolžnosti ter 
svoboščine. Razvili so se mnogi pogledi, od špartanskega, platonističnega in celo ciničnega. A 
tudi znotraj aristotelijanske tradicije je nastal specifičen pogled na ženske in njihovo vlogo 
znotraj politeie in ravno ta, od Aristotela izhajajoča tradicija, je bila tista, ki je imela enormen 
vpliv na nadaljnji pravni položaj žensk v posamičnih družbah in političnih strukturah Grčije in 
grškega vzhodnega Sredozemlja. Aristotel je v sklopu svojega opusa namenil več pasaž 
vprašanju žensk in »ženskega«, prvenstvo v delih Historia animalium, Politica, Oeconomica, 
Ars Rhetorica, Ethica Nicomachea, De Partibus Animalium in De Generatione Animalium. V 
teh spisih je določil njihove biološke predispozicije in iz tega izhajal o njihovih telesnih, 
moralnih in miselnih sposobnostih. Na podlagi teh izhodiščnih točk je določil, kako naj bi se 
ženska vedla v družini, gospodinjstvu in v politični skupnosti (se pravi v politeii). Njegovo 
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pisanje je vplivalo na nadaljnjo umestitev žensk v pravnem, kulturnem in ekonomskem smislu, 
obenem pa pogojevalo galiensko medicino, misli cerkvenih očetov in preko njih ustroj 
krščanske vere ter, z ostalimi miselnimi ustroji, v omejenem obsegu sooblikovalo evropsko 
filozofsko paradigmo vse do nastopa moderne.     

Oris Aristotelovega razumevanja  
Vprašanje ženske biologije, njenega telesa, vloge in pomena se pojavlja v več njegovih spisih, 
med drugim v Ars Rhetorica, Historia animalium, De Partibus Animalium in De Generatione 
Animalium, v spisih Politica, Oeonomica in Ethica Nicomachea so pa namenjeni posamični 
odseki vprašanju njihove vloge in pomena znotraj teoretično popolne družbe. Aristotel 
vprašanju žensk tako dodeli dokaj pomembno mesto v njegovem pisanju. Že na samem začetku 
je potrebno razumeti, da je Aristotelov pogled na ženske v najboljši možni luči ambivalenten 
in v več pasažah se pojavljajo očitne instance negativnega pojmovanja, ki mejijo na šovinizem. 
Aristotelovi pogledi na ženske se razlikujejo glede na področje življenja, ki ga želi opisati. V 
tem oziru je potrebno deliti njegove poglede na te, vezane na zunanjo oziroma javno (se pravi 
politično) in na te, ki se vsebinsko navezujejo na zaprto oziroma zasebno (družinsko ter 
gospodinjsko) sfero. Preden bo govora o ženski v družbeno-politični in družinski vlogi, pa si je 
še potrebno pogledati Aristotelovo pojmovanje žensk in ženskega z biološkega vidika. 

Aristotel je svoje poglede na posameznike in na njihovo vlogo v družini in družbi 
utemeljil z biološkimi predispozicijami. Te predispozicije po njegovem vladajo vsem, tako 
moškim kakor ženskam in določajo njihov status ter družbeno vlogo. Aristotel je videl ženske 
kot biološko (in iz biologije izhajajoče) telesno in umsko manj razvite kakor moške. Slednje je 
po njegovem mišljenju delovalo kot razlog, da je ženska manjvredna in da mora biti v skladu z 
naravnimi zakoni hierarhično podrejena moškemu.1 A preden bo govora o tem, je potrebno 
določiti, koga smatra Aristotel za žensko; oziroma kdaj postane po Aristotelu deklica ženska?  

Aristotel navaja, da obstajajo med moškimi in ženskami telesne in umske 
predispozicije,2 ki določajo razlike med njimi. Iz tega oblikuje tezo,3 da je to nekaj, česar se 
tudi z umom ne da preseči. Biološko gledano enači Aristotel ženske z dečki. Oboji so v miselni 
fazi nedoraslih mož, a na dečkih je, da z leti to omejitev prerastejo in postanejo razmišljujoči in 
kritični možje (bitje ratia), medtem ko je deklicam in ženskam usojeno, da ostanejo v tej 
nedorasli obliki celotno svoje življenje (bitja emotia). To je posledica dejstva, da so ženski 
možgani po Aristotelu manjši in zaradi tega manj razviti kakor moški.4 Trdi, da so v primerjavi 
z moškimi ženske bolj navihane, da imajo boljši spomin, da so bolj čuječe in zmožne boljšega 
sočustvovanja, a da se s temi vrlinami bojujejo pregrehe impulzivnosti, jokavosti, malodušja, 
nizke mere samospoštovanja in pasivnosti do dela.5 Žensko vidi kot medij prokreacije in pravi, 
da je njena naravna naloga rojevanje in skrb za otroke. A kljub vsemu priznava, da imajo, kljub 
svoji biološki drugačnosti od moških, ženske vlogo pri tem, kakšna bo narava otroka. Tako npr. 
                                                 
1 Aristotel, Politica 1.9.1254b.13–16. Za več o tem glej MacLahlan, Women in Ancient Greece, 175–177. Po 
Aristotelu naj bi ženska podrejenost izhajala iz dveh dejstev: njene telesne in umske podrejenosti in temusledeči 
nezmožnosti nadzorovati svoje slo in čustvene vzgibe. Za več o tem glej: Schollmeier, »Aristotle and Women: 
Household and Political Roles,« 26.  
2 Ker je v tem sestavku predstavljen pogled na ženske in žensko iz družbenega in ne telesnega vidika, pasaže s 
telesnimi referencami (razen teh, ki so pomembne za to diskusijo) ne bodo omenjene. Za pregled le-tega glej 
odstavke v Historia animalium. Za natančnejši pregled Aristotelovega razumevanja ženske biološke 
»inferiornosti« in pasivnosti pri teoriji razmnoževanja in prenosa genetskega materiala glej: Drury, »Aristotle on 
the Inferiority of Women,« 52–56. 
3 Aristotel, Ars Rhetorica 1.7.1363b.4. Na podlagi te teze je Aristotel ustvaril idejo hierarhične družbe, kjer so bile 
ženske podrejene moškim. Za več o hierarhičnem ustroju pri Aristotelu glej: Femeias, »Women and Natural 
Hierarchy in Aristotle,« 164–172. 
4 Aristotel, De Generatione Animalium 1.728a.17–21. Za primerjavo velikosti in razvitosti možganov pri moških 
in ženskah glej Aristotel, De Partibus Animalium 2.653a26–2.653b8. 
5 Aristotel, Historia animalium 608b.1–14. 
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trdi, da obstaja pri vsakemu rojencu biološka predispozicija, poleg ostalega določena tudi skozi 
mater, ki bo (pasivno) določila, ali mu bo dano živeti dobro življenje v koraku z vrlinami.6 V 
tem oziru postane očitno, da Aristotel priznava vlogo, ki jo lahko ima mati na razvoj otroka, 
tako skozi svojo lastno genetiko kakor tudi skozi nego in vzgojo v najzgodnejših letih 
otrokovega življenja. A tudi na tem mestu je Aristotelov pogled viden z vidika ženske kot 
moškemu biološko podrejenega bitja, saj, četudi priznava, da ženska deloma določi naravo tega, 
kakšen bo otrok, je njena kontribucija pasivne, medtem ko je ta moškega aktivne narave. Kajti 
moško seme je tisto, ki vsebuje genetsko zasnovo (in preko le-te dušo in mentalne zmožnosti), 
ženska je pa samo medij, preko katerega bo ta zasnova (se pravi izključno fizično telo) prišla 
na svet. To, da je genetska zasnova otroka, ki pride preko ženske, pasivne narave, je bilo po 
Aristotelu dokaz, da je ženska v biološkem smislu ne samo šibkejša, temveč je iz tega izhajal 
njegov argument njene duševne ter mentalne nerazvitosti in temusledeče njene potrebne 
podrejenosti.7 

Aristotel je že v zgodnji starosti videl razlike med dečki in deklicami in temusledeče jim 
je odredil različno izobrazbo. Formalna izobrazba in uvajanje v politično življenje naj bi bilo, 
v nasprotju s Platonovo filozofijo, omejeno na dečke, ki bi kasneje lahko postali aktivni 
državljani. V nasprotju z dečki, katerih cilj je bilo seznanjenje z vladavino in udejstvovanjem v 
politei, deklice naj ne bi imele formalne izobrazbe v istem obsegu kakor dečki. Edina izjema je 
po Aristotelu nauk o ljubezni do politeie in nauk o osnovah vrline. Iz tega se da razbrati, da 
Aristotel per se ni nasprotoval kakršnikoli ženski izobrazbi, jo je pa želel močno omejiti.8  
Deklice naj bi se priučile gospodinjskih spretnosti, kuhanja, pletenja, a tudi branja. Branje je 
bilo po Aristotelu pomembno tudi za ženske, kajti slednje vendarle lahko služi pridobitvi vrline, 
mati, ki pa je pridobila osnove vrline, bo bolje skrbela za hčere in sinove.9  

Podobno kot ostali grški avtorji je Aristotel verjel, da deklica spolno dozori v najstniških 
letih in temusledeče je najboljši čas za poroko tedaj, ko je stara osemnajst let (v nasprotju z 
ženskami naj bi bil moški star sedemintrideset let ob poroki). Ženska naj bi se poročila mlada, 
saj je tako imela možnost roditi večje število otrok. Poleg tega je bil Aristotel mnenja, da so 
mlajše žene rojevale zdrave otroke.10 Ker se po Aristotelu spolno aktivna doba za moškega 
konča pri 70. letu, za žensko pa pri 50., je potrebno, da se ženska poroča mlada, saj je tako 
lahko imela več (zdravih) otrok.11 Moški je moral po Aristotelu žensko pred poroko spoznati, 
da je določil, če oba izpolnjujeta pričakovanja. Po poroki je bilo na ženski, da je v oikos rodila 
otroke in skrbela za dobrobit le-teh. Začuda daje na tem mestu Aristotel določene pravice 
ženskam in pravi, da morajo v primeru pomanjkanja poskusiti uravnavati število porodov in 
otrok, družini pa daje tudi pravico do splava v primerih velike revščine.12 

Kar se tiče vprašanje družinske sfere je Aristotelov pogled (z današnjega vidika) viden 
kot konservativen in reakcionaren, a na trenutke tudi nevtralen po svoji vsebnosti. V nasprotju 
s političnim udejstvovanjem žensk, čemur ostro nasprotuje, je njegov pogled na žensko 

                                                 
6 Aristotel, Ars Rhetorica 1.5.1361a.5–6. 
7 Aristotel, De Generatione Animalium 1.728a. 
8 Aristotel, Politica 7.13.1337a.21. O razlikah med Aristotelom in Platonom kar se tiče ženskega izobraževanja in 
udejstvovanja znotraj politeie glej: Mayhew, »Aristotle's Criticism of Plato's Communism of Women and 
Children,« 231–248; za Aristotelov konservativnejši pogled napram Platonu: Karbowski, »Aristotle on the 
Deliberative Abilities of Women,« 436–437; za primerjalno analizo med »proto-pro-feminističnim« pogledom 
Platona in reakcionarnostjo Aristotela pa: Smith, »Plato and Aristotle on the Nature of Women,« 468–478. 
9 Aristotel, Oeconomica 1.8.2. Na tem mestu je za izpostavit, da je avtentičnost spisa Oeconomica vprašljiva. Sicer 
še prevladuje mnenje, da je spis prišel izpod peresa Aristotela, a mnogi trdijo, da je avtor Aristotelov učenec 
Teofrast. Kljub temu, in ne glede na avtorstvo, predstavlja spis pomemben vir za razumevanje zgodnje-
aristotelijanske ideje družinskega življenja. 
10 Aristotel, Politica 7.13.1334a.6. 
11 Aristotel, Politica 7.13.1335a.5–10. 
12 Aristotel, Politica 7.13.1335a.13–14. 
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udejstvovanje znotraj družinske strukture ambivalentnejši. Lahko bi rekli, da je Aristotel videl 
osebnostno sfero (se pravi družino in gospodinjstvo) kot tisto domeno, kjer so ženske imele 
vlogo in vsaj nekaj veljave ter kot domeno, kjer njihove hibe niso prišle do izraza. To izhaja iz 
dejstva, da Aristotel verjame, da mora družina delovati kot skupnost, katere namen je iskanje 
sreče, ta pa mora biti ustvarjena preko konsenza odločitev moškega in ženske.13 A Aristotel se 
tukaj ne ustavi in pravi, kot nekdo, ki gleda na družbeno ureditev kot na razširjeno družino, da 
je predispozicija družbe, ki želi uspevati in stremeti v vrlini to, da so člani te skupnosti srečni. 
Pri tem poudarja, da morajo srečo občutiti vsi člani skupnosti; tako moški kot ženske.14 
Podobno ne gleda Aristotel na ženske kot na bitja, ki so popolnoma brez pravic, ki bi morale 
ždeti pod skrupuloznimi željami svojih mož ter mirno prenašati vse nepravičnosti, ki bi se lahko 
porodile v nesrečnem zakonu. Tako obsoja ravnanje nekaterih mož zoper svoje žene in otroke 
v gospodinjstvih in celo predlaga, da je možno in celo pričakovano zoper takšna dejanja vložiti 
pritožbo.15 Navsezadnje, če je sreča predispozicija tiste družbe, ki si želi doseči vrlino, potem 
je pričakovano, da se kritizirajo in preprečujejo nesrečni zakoni in tudi smiselno, da se »najbolj 
nesrečne« med njimi poskusi pravno anulirati.  

Obsežen opis vloge, ki jo je ženska imela znotraj oikosa, podaja Aristotel v spisu 
Oeconomica. Na ženski (oziroma ženi) je bilo, da je ohranjala gospodinjstvo urejeno ter da je 
skrbela za slogo znotraj krvne in razširjene družine, h kateri so spadali otroci, ostali sorodniki 
in sužnji (če je družina te seveda imela). Navaja celo, da je na ženi, da poskusi prevzeti vajeti 
vodenja vsakodnevnih dejavnosti znotraj hiše, kajti mož je nezmožen vihteti žezlo nad vsemi 
malenkostmi. Možu se je žena kljub temu morala podrejati, a obenem tudi pomagati in svetovati 
v zadevah poroke, otrok, bolezni in družine. Pravico do tega je imela, saj naj bi bilo v nasprotju 
z moško naravo, da bi se pretirano ukvarjal s temi aspekti vsakodnevnega življenja, kakor je 
bilo ženi po naravi tuje udejstvovati se v javnem življenju.16 Tukaj se Aristotel najbolj obrne 
ženskam v prid in poudari potrebo obeh partnerjev po zvestobi in pravilnem ter vljudnem 
obnašanju. Mož naj bi ostal zvest in ljubeč do žene, a obenem ohranjal avro strogosti kar se tiče 
družbenih vlog; žena pa naj bi poskusila zadovoljevati moža v zakonskem življenju.17 Od obeh 
zahteva zvestobo, kajti, pomanjkanje slednje pri možu bi onečastilo ženo, pomanjkanje pri ženi 
bi moža spremenilo v tirana, otrokom, rojenim in živečim v takšni družini pa bi bilo preprečeno 
doseči srečo in vrlino.18 Tako je bilo na možu, da je ženo ščitil in zagotavljal ekonomsko 
prosperiteto, na ženi pa, da je slednjega spoštovala in mu bila poslušna.19 

Zanimivo je tudi, da Aristotel vidi ženske v sklopu družine ne le kot nekakšen pasivni 
agens, temveč kot posameznice s pravico določati o pomembnih zadevah, ki se pritičejo 
gospodinjstva.20 Ženskam daje Aristotel pozitivno noto in pravi, da so po naravi one velikokrat 
tiste (in ne možje), ki so pripravljene in na katerih (deloma) ždi odločitev, da se sprejme nekoga 
v družino.21 Pri tem je razvidno, da je Aristotel vsaj nominalno priznaval pomembno vlogo, ki 
so jo imele ženske v sklopu stvaritve in ohranjanja poenotene družinske strukture ter opravljanja 
vsakodnevnih potreb prehranjevanja, ekonomske produkcije in ostalega. Ampak, četudi je 
priznaval, da so ženske imele nek pomen, in da je na njih ždel nek doprinos k blaginji 
                                                 
13 Aristotel, Ethica Nicomachea 8.1162a.16. Za diskurz o Aristotelovem pojmovanju vloge »političnega« in 
»prijateljskega« odnosa med možu in ženo v zakonu glej: Drury, »Aristotle on the Inferiority of Women,« 59–62. 
Za razloge, zakaj je Aristotel, kar se tiče gospodinjstva milejši, do žensk v primerjavi z njihovim udejstvovanjem 
na področju javne sfere glej: Levy, »Does Aristotle Exclude Women from Politics?,« 397–399. 
14 Aristotel, Ars Rhetorica 1.6.1363a.25. 
15 Aristotel, Ars Rhetorica 1.12.1373a.32. 
16 Aristotel, Oeconomica 1.7.1–1.7.2. 
17 Aristotel, Oeconomica 1.8.1–2. 
18 Aristotel, Oeconomica 1.8.3. 
19 Aristotel, Oeconomica 1.8.3–4. 
20 Aristotel, Historia animalium 10.1. 
21 Aristotel, Ars Rhetorica 2.23.1398b.11; podobno Historia animalium 10.3.6. 
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gospodinjstva, pa je, kar se tiče družbenega in hierarhičnega udejstvovanja, ženska morala ždeti 
kot podrejen člen fiksno določene hierarhične piramide.  

Aristotel je, kljub temu, da je priznaval, da obstajajo razlike med tem, kakšna morata 
biti značaj in vloga ženske v zaprti sferi (v gospodinjstvu) in v odprti sferi (širom polisa), uvidel, 
da mora znotraj gospodinjstva obstajati poenoten odnos med ženo in možem ter da mora biti 
slednji »političnega značaja.«22 Aristotel trdi, da mora biti znotraj gospodinjstva ta »politično-
značajen« odnos mešanica elementov principa vladajočega in vladanega. Drugače rečeno, 
Aristotel podaja tezo, da je znotraj gospodinjstva potreben konsenz kar se tiče nekaterih 
odločitev in v tem oziru, četudi je bila zadnja beseda zmeraj ta moškega, je bil dialog znotraj 
gospodinjstva vendarle možen, celo spodbujan. Drugače je bilo razmerje med moškim in 
žensko v odprti sferi, kjer Aristotel jasno pojmuje, da mora imeti moški prevlado nad žensko 
na podoben način, kakor imajo starši nad otroki.23   

V nasprotju z družinsko vlogo se pri vprašanju političnega udejstvovanja žensk Aristotel 
izkaže za manj strpnega, celo šovinističnega. Po njegovem je namreč, da se ženskam in sužnjem 
ne sme dovoliti udejstvovati in poučiti se o zadevah politične narave. Polis je po Aristotelu 
skupek več oikosov zunanje-sferne narave in zaradi tega naj bi imeli le možje, ki so vešči 
pravilnega ravnanja v zunanji sferi, pravico delovati kot politični agens.24 V tem oziru primerja 
Aristotel ženske in sužnje z otroci (stvarno tukaj dečki), a z eno veliko razliko. Tako ženske kot 
sužnji so nezmožni razumeti kompleksnosti politike, saj so slednjega oboji nevešči in so oboji 
nerazumni narave političnega diskurza. Po Aristotelu so sužnji nevešči političnega 
udejstvovanja zaradi njihovega statusa v družbi, a izločitev žensk iz političnega prostora je 
posledica kompleksnejših, bioloških faktorjev. Aristotel namreč trdi, da so biološke25 in 
psihološke26 predispozicije, ki vladajo ženski psihi in telesu tiste,27 ki jih prisilijo, da se 
udejstvujejo na podlagi emocij in ne razuma ter da so, v nasprotju z dečki, ki bodo nekoč odrasli 
v može zmožne in vredne uma in kritičnega mišljenja, same nezmožne preseči to biološko 
predispozicijo in zavladati telesu preko svojega uma.28 Zaradi tega pravi Aristotel, da je v 
skladu s človeško naravo, da je moški tisti, ki vodi in usmerja delovanje mlajših (se pravi 
dečkov) in tistih, katerih biološke predispozicije jim ne dajejo zmožnost razumnega 
udejstvovanja (se pravi žensk in deklic).29 Iz tega je moč razbrati, da je po Aristotelu skladno z 
naravo, da vlada »bolje izpopolnjeno« človeško bitje (se pravi moški) nad bitjem pomanjkljive 
narave (se pravi žensko).30 Na podlagi takšnega razmišljanja ni nepričakovano, da je Aristotel 
trdil, da je nesmiselno in celo nevarno pustiti ženskam pravico do političnega udejstvovanja, 
katerega odločitve vplivajo na celotno politeio.   

Njihova vloga je morala biti omejena na zaprto sfero, se pravi na gospodinjstvo, kjer so 
lahko vodile  svoj »svet v malem«, medtem ko je bil moški zadolžen, da se je ukvarjal z javno 
sfero, se pravi z udejstvovanjem širom skupnosti, v religioznih festivalih31 in da je preko tega 
udejstvovanja oskrboval gospodinjstvo.32 Ženska je bila po Aristotelu zadolžena skrbeti za 
gospodinjstvo, biti omejena na oikos in se zadrževati političnega udejstvovanja, saj naj bi trpela 

                                                 
22 Aristotel, Politica, 1.11.1259a.40. 
23 Aristotel, Politica 1.11.1259b2–1.11.1259b.5; 1.11.1259a37–1259b4 in 3.4.1277b.8. 
24 Aristotel Politica 2.5.1269b.14. Za več o Aristotelovem pojmovanju vloge moškega v javni sferi in omejitve 
ženske v le-tej glej: Sparshott, »Aristotle on Women,« 11–14. 
25 Aristotel, Historia animalium 608b1–14 
26 Aristotel, Politica 1.12.1260a.11. 
27 Aristotel, Historia animalium 608b1–14. 
28 Aristotel, Ethica Nicomachea 1.1095a.2; podobno Politica 1.12.1260a.11. 
29 Aristotel, Politica 1.11.1259a.41. 
30 Aristotel, Politica 1.11.1245b.12; podobno Ars Rhetorica 1.9.1367a. 
31 Aristotel Oeconomica 1.7.2. in Politica 7.17.1336a.10–11. 
32 Aristotel, Politica 3.4.1277a. 
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za pomanjkanjem avtoritete in ostalih vrlin.33 Četudi ji naj ne bi bilo dovoljeno politično 
udejstvovanje, Aristotel na več mestih trdi, da morajo biti tako otroci kakor tudi ženske poučeni 
o vrlinah, ki jih predstavlja politeia, kateri pripadajo.34 Ženske za to, da bodo zveste, otroci 
(oziroma dečki) pa zavoljo tega, da bodo kasneje lahko postali koristni členi politeie.35 To 
pomeni, da, četudi naj ne bi bile aktivne članice širše družbe, kaj šele moškim enakovredne 
državljanke, so imele dolžnost izražati lojalnost in pripadnost politični skupnosti, kateri so 
pripadale preko svojih mož in ostalih moških družinskih članov. Lojalnost žensk in ostalih 
podrejenih družbenih skupin (npr. sužnjev, tujcev in fizičnih delavcev brez državljanskih 
pravic) enotni ideji politeie je imela izreden pomen. Lojalnost slednje skupine je vzdrževala 
red, mir in urejenost, to pa je vodilo h komunalnemu dobremu. A ne le to, Aristotel je mnenja, 
da je bila ženska (pasivna) lojalnost do politeie tisto, kar je preprečevalo njen moralni padec.36 
Iz tega se da sklepati, da je bil Aristotel mnenja, da morajo ženske verjeti v politeio, v katero 
so bile rojene in v kateri so se živele, a pa da nikakor ne smejo aktivno sodelovati pri upravi in 
vladanju slednje. Aristotelovo mnenje, da morajo biti ženske kakor moški zveste, ampak da 
obenem ne smejo delovati v aktivni vlogi upravljanja politeie, je najbolje prikazano v sklopu 
njegovega opisa špartanske družbe in vloge žensk v le-tej.  

Aristotel meni, da je špartanska družba sama po sebi slaba, saj so imele v njej osebe 
pomanjkljivih vrlin (se pravi ženske) preveliko, skorajda enakovredno vlogo kakor moški, kar 
se tiče lastništva nad nepremičninami pa na trenutke celo prednost.37 Je mnenja, da je ravno 
prevelik vpliv žensk in »ženskega« v špartanski družbi tisto, ki je pripeljalo do razbohotenja 
pohlepa in požrešnosti, in kar je nekoč močno Šparto pripeljalo na rob propada.38 Navaja, da je 
potrebno preprečevati žensko participacijo v političnem diskurzu, saj bi njihova narava lahko 
ogrozila mirno in vsaj nominalno prodemokratično družbeno ureditev. Ženske in sužnji so po 
Aristotelu bolj dovzetni besedam tirana, saj takšen režim omogoča navidezno dobro ekonomsko 
stanje in ker, kot bitja z omejenimi zmožnostmi razuma, želijo živeti v udobju, a obenem biti 
nekomu podrejeni, bi ženske zanj tudi glasovale. Tako so sužnji in ženske bolj dovzetni, da 
bodo podprli tirana, kajti slednji deluje kot človek, ki bi nemislečim lahko doprinesel 
prosperiteto.39 Aristotelova prepoved ženskega političnega udejstvovanja je posledica 
njegovega mišljenja, da bodo ženstvene pomanjkljivosti bile tiste, ki bodo uničile politični 
proces politeie in skupnost pahnile v notranjepolitično krizo. Tudi na tem mestu izpostavlja 
ženske biološke predispozicije, ki jim onemogočajo pravilno ravnanje v politeii. Medtem ko je 
na moškemu, da lahko zaradi nadzora lastnih čustev preseže individualne želje ter 
karnivoristično-čustvene vzgone in stremi k občemu dobremu zavoljo dosege »srečnega 
stanja«, ženskam nekaj takega zaradi telesnih in umskih pomanjkljivosti ni omogočeno.40 
Posledica političnih pravic žensk bi bila anarhija, notranjepolitična nesloga in padec politeie v 
tiranijo, kar bi bilo kontradiktorno s temeljnim ciljem vsake aristotelijanske skupnosti; 
poskusom dosege vrline. Po Aristotelu je bila ženska participacija v političnem življenju ne le 
nasprotna z njenimi iz biologije izhajajočimi pomanjkljivostmi, temveč direktna nevarnost 
samemu konceptu sreče in vrline politične skupnosti. 
                                                 
33 Aristotel, Politica 1.12.1260a.19. 
34 Aristotel, Politica 1.12.1260a.11–14. 
35 Aristotel, Ethica Nicomachea 8.1162b.7.  
36 Aristotel, Politica 2.5.1269b12–37 in 2.9.1270a11–15. Za več o tem in o pomenu lojalnosti ženske do politeie 
zavoljo ohranjanja enotnosti skupnosti in čistosti njenega lastnega duha glej: Trott, Aristotle on the Nature of 
Community, 193. 
37 Aristotel, Politica 2.9.1270a13 navaja, da naj bi ženske nadzorovale okoli dve petini vse zemlje špartanskega 
ozemlja, katerega so pridobile preko dedovanja in poročnih pogodb.  
38 Aristotel, Politica 2.9.1269b.5–2.9.1270b.19. 
39 Aristotel, Politica 5.11.1313a.11–12. Aristotel sicer nikoli ne enači žensk s sužnji, a vendarle potegne več paralel 
med obema družbenima skupinama. Glej: Jalbert, »Aristotle's Account of the Subjection of Women,« 930. 
40 Aristotel, Politica 1.12.1260a.  
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Sklepne misli in zaključek 
Kako sedaj ovrednotiti Aristotelov pogled na vprašanje žensk in ženskega? Smiselno je zatrditi, 
da je Aristotelovo splošno mnenje precej konservativno, na več mestih pa tudi šovinistično iz 
današnjega kulturnega ustroja. Aristotel je videl ženske kot bitja z biološkimi deficiti, ki so jim 
preprečevali telesen in umski razvoj, kakršnega je lahko dosegel moški. Zaradi teh predispozicij 
je Aristotel ženske uvrstil nižje v družbeni hierarhiji kakor moške, a še vedno višje od sužnjev 
in otrok, ter trdil, da izhaja iz te podrejenosti pravica moškega do »gospodarjenja« nad žensko. 
Vendarle je pa potrebno omeniti, da je Aristotelov odnos kompleksnejši, saj se razlikuje glede 
na spis in glede na domeno ženskega udejstvovanja (ambivalentnejši odnos je moč najti v spisih 
Oeconomica, De Generatione Animalium, De Partibus Animalium, Historia animalium, Ars 
Rhetorica in Ethica Nicomachea, medtem ko je Politica družbeno konservativnejša). Četudi so 
ženske »biološko pomanjkljiva« bitja, so vendarle osebe, ki imajo nekatere sposobnosti in ki 
lahko stremijo k sreči in vrlini, četudi le v omejenem obsegu. Tako priznava Aristotel, da mora 
biti tudi ženski dana možnost do srečnega in spodobnega življenja znotraj družine in 
gospodinjstva, dveh domen, kjer njene hibe ne pridejo do izraza. Kot tista, ki skrbi za družino 
in jo neguje, ima ženska pravico do izražanja svojega mnenja. Zaradi tega mora biti njen odnos 
z možem »politične« narave in dialog mora biti dovoljen, četudi je jasno, da je moževa beseda 
nekakšna auctoritas ultima. Drugače kakor v gospodinjstvu in družini je pa vloga ženske znotraj 
politične skupnosti po Aristotelu omejena in bi morala biti prepovedana. Na tem mestu se 
Aristotel obrača po tedanjih družbenih normah in jih na več mestih celo preseže, saj meji njegov 
družbeni konservatizem že na odkriti šovinizem, če ne že prezir. Tudi pri vprašanju ženske 
participacije znotraj politeie je Aristotelova argumentacija izhajala iz biološke razlage. Kot bitje 
telesa in čustev je bila ženska nezmožna razumeti intrikatno naravo političnega udejstvovanja 
in tako ni mogla delovati kot produktiven člen političnega ustroja. Njena participacija bi po 
Aristotelu ogrozila institucije urejene in pravne države, saj naj bi bile ženske zaradi 
pomanjkanja kritičnega mišljenja bolj dovzetne vzgibom tiranov. Njegov izgon žensk in 
»ženskega« iz javne sfere je bil pogojen preko teze, da je bilo slednje najboljše varovalo za 
ohranjanje urejene družbe, stremeče k vrlini. Norme, pogojene preko teh tez so vse do nastopa 
»moderne« ostale modus operandi v političnem ustroju političnih struktur ter modus vivendi 
evropskih ter bližnjevzhodnih religiozno-kulturnih sfer. 
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Ema Bjelčevič 

Lik Elektre pri Ajshilu, Sofokleju in Evripidu 

Izvleček 
Članek se ukvarja z likom in problematiko Elektre pri treh klasičnih avtorjih – Ajshilu, 
Sofokleju in Evripidu.  Elektra nastopi v vlogi glavne junakinje v istoimenskih tragedijah 
Sofokla in Evripida, njena vloga pa je pomembna tudi pri Ajshilu. Lik Elektre se pojavlja tudi 
pri modernih avtorjih, ne le v gledališču, ampak tudi v književnosti, v operi in filmu. K 
popularnosti zgodbe od antike do danes prispeva kompleksnost vsakega od glavnih likov, 
njihovih medsebojnih odnosov in osebnih razpetosti vsakega od njih. Čeprav je nastala v času, 
v katerem veljajo drugačna socialna pravila, je ravno ta večplastnost nasprotujočih si sil, ki 
usmerjajo čustva, misli in dejanja, tudi v modernem času še zmeraj aktualna.  

Odnos med Elektro in Agamemnonom je dal v psihoanalizi poimenovanje Elektrin 
kompleks, ki pri otrocih opisuje nezavedno seksualno tekmovanje deklice z materjo za 
naklonjenost očeta, pri odraslih pa nerazrešene odnose hčere do očeta. Bistvo Elektrinega 
kompleksa je nepotešena želja ženske po pozornosti, priznanju s strani očeta. Odnos Elektre in 
Klitajmnestre pa ilustrira kompleksnost odnosa med materjo in hčerjo. Zgodba Elektre in 
Klitajmnestre je zgodba o hčeri, ki je popolnoma zavrnila mater. Elektra predstavlja 
problematiko neuspešnega psihičnega razvoja ženske v odraslo, zrelo osebnost, pri čemer igrajo 
vlogo ekstremna ljubosumnost, mazohizem, teatralnost, odrekanje lastni ženstvenosti in 
inhibicija lastne seksualnosti. 

Abstract 
The article deals with the character and the problem of Electra in the works of three classical 
authors - Aeschylus, Sophocles, and Euripides. Electra appears as the protagonist in the 
eponymous tragedies of Sophocles and Euripides, but her role is also important in Aeschylus' 
works. The character of Electra also appears in the works of modern authors, not only in the 
theatre but also in literature, opera, and film. The complexity of each of the main characters, 
their relationships with each other, and the personal ramifications of each of them have 
contributed to the popularity of the story from antiquity to the present day. Although it was 
written at a time when different social rules applied, it is precisely this multiplicity of conflicting 
forces that guide emotions, thoughts, and actions that make it still relevant in modern times.  

In psychoanalysis, the relationship between Electra and Agamemnon has been named 
the Electra complex, which describes the unconscious sexual competition between a girl and 
her mother for her father's affection in children, and in adults the unresolved relationship 
between a daughter and her father. The essence of the Electra Complex is the unsatisfied desire 
of a woman for attention, for recognition by her father. The relationship between Electra and 
Clytaimnestra illustrates the complexity of the mother-daughter relationship. The story of 
Electra and Clytaimnestra is the story of a daughter who has completely rejected her mother. 
Electra represents the problem of a woman's failure to develop a mature personality wherein 
extreme jealousy, masochism, theatricality, denial of her own femininity, and inhibition of her 
own sexuality play a vital part. 
Ključne besede: Elektra, Ajshil, Sofoklej, Evripid, elektrin kompleks 

*** 
Elektra v literaturi 

V grški mitologiji je Elektra hči mikenskega kralja Agamemnona in kraljice Klitajmnestre. Z 
bratom Orestom sta skovala načrt za umor njune matere in njenega novega moža, 
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Agamemnonovega bratranca Ajgista, in ga tudi izpeljala. Elektra je ena od najbolj popularnih 
in brezčasnih likov tragedije. Kot glavna junakinja nastopa v istoimenskih tragedijah Sofokla 
in Evripida, prav tako je njena vloga pomembna pri Ajshilu, ki se osredotoči bolj na lik njenega 
brata Oresta, pa tudi pri kasnejših avtorjih. 
Dosedanja (ohranjena) gledališka dela z likom Elektre:1  

 Oresteja, trilogija avtorja Ajshila  
 Elektra, gledališka tragedija avtorja Sofokla 
 Elektra, gledališka tragedija avtorja Evripida 
 Oresteja, gledališka tragedija avtorja Ajshila 
 Electra (1901) gledališka tragedija – Benito Pérez Galdós 
 Elektra (1903) gledališka tragedija – Hugo von Hofmannsthal 
 Mourning becomes Electra (1931) gledališka tragedija – Eugene O'Neill 
 Electra (1937) gledališka tragedija – Jean Giraudoux 
 Muhe (1943) gledališka tragedija –  Jean-Paul Sartre  
 Electra (1949–1987) gledališka tragedija –  Ezra Pound in Rudd Fleming 
 Elektra, ali Maske padejo (1954) gledališka tragedija –  Marguerite Yourcenar 
 Electra (1974) Robert Montgomery  
 Elektra (1995) Danilo Kiš 
 Electricidad (2004) Luis Alfaro, sodobna adaptacija zgodbe 
 Electra/Orestes (2015) gledališka tragedija – Jada Alberts and Anne-Louise Sarks 
 Small and Tired (2017) gledališka tragedija –  Kit Brookman 

Opere z motivom Elektre: Elektra (Richard Strauss, libreto na osnovi Hofmannsthalove igre), 
Elektra (Mikis Theodorakis), Mourning becomes Electra (Marvin David Levy, avtor libreta 
Eugene O'Neill), Idomeneo (Wolfgang Amadeus Mozart), Elektra (Johann Christian Friedrich 
Haeffner, libreto Adolf Fredrik Ristell). 
Filmi z motivom Elektre: Elektra (Michael Cacoyannis), Mourning becomes Electra (Dudley 
Nichols), Pozabljeni Pistolero, špageti vestern (Ferdinando Baldi), Ellie, Szerelmem, Elektra 
(Miklós Jancsó), Filha da Mãe in Mal Nascida (João Canijo), elektraZenSuite (Alessandro 
Brucini), Electra (Shyamaprasad). 
Motiv Elektre v literaturi: Beneath the Shadow of the Mountain (Yannis Ritsos), Electra 
(1963, Henry Treece), Electra on Azalea Path (1959, Sylvia Plath) in drugod.  
K popularnosti zgodbe od antike do danes prispeva kompleksnost vsakega od glavnih likov, 
njihovih medsebojnih odnosov in osebnih razpetosti vsakega od njih. Elektra goji zamero do 
matere in njenega novega moža, ker Mikenam, katerih princesa je tudi sama, vladata kot tirana, 
obenem pa zaradi tega, ker sta umorila njenega očeta Agamemnona. Elektrina mati 
Klitajmnestra pa je imela svoje razloge, da se je odvrnila od moža: njuno hčer Ifigenijo, 
Elektrino sestro, je dal žrtvovati bogovom. Če drži, da je med osnovnimi gonili v tragediji 
krivica, ki mora biti poplačana, je Agamemnon prvi prizadel krivico, ki je prispevala k 
ženinemu besu in s tem k svojemu koncu. Čeprav je zgodba iz drugega časa, v katerem veljajo 
druga socialna pravila, je biološka vez med materjo in otrokom nekaj, česar niti v tistem času 
ni bilo mogoče zanikati. Tudi to, da je Agamemnon iz vojne pripeljal s seboj novo žensko, 
trojansko princeso Kasandro, ki mu je že rodila dvojčka, ni prispevalo k temu, da bi mu soproga 
odpustila spodrsljaj z umorom njene hčere, zato je stvar posebne debate, zakaj materinega 
morilca Oresta na koncu oprostijo. Vendar pa se brezčasna zgodba osredotoči na lik Elektre in 
na njen odnos do vsakega od staršev ter na njeno stališče do izgube očeta in do dejanja, ki sta 

                                                 
1 Wikipedia, »Electra.« 
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ga zagrešila mati in njen ljubimec. Kako kompleksni in specifični so medčloveški odnosi se 
tipično razkrije, kadar kulminirajo v tragediji. Ravno zaradi te kompleksnosti in nasprotujočih 
si sil, ki usmerjajo čustva, misli in dejanja, pa je mogoče, da vsak bralec ali gledalec nekje v 
zgodbi vsaj deloma najde sebe in se poistoveti s katerim od junakov.  

Elektrin kompleks 
Psihoanalitična znanost (natančneje Carl Jung v letu 1913) je posvojila en aspekt zgodbe v 
terminu Elektrin kompleks. Tako kot odnose med starši in otroki opisujeta pojma Ojdipov 
kompleks in Jokastin kompleks, ki se nanašata na (nezdrave) odnose med materami in sinovi, 
je Elektrin kompleks poimenovanje, ki pri otrocih opisuje nezavedno seksualno tekmovanje 
deklice z materjo za naklonjenost očeta, pri odraslih pa (tudi v nekoliko poljudni rabi) 
nerazrešene odnose hčere do očeta.  

Hiter pregled dostopnih virov pokaže, da ne obstaja moški, očetovski ekvivalent 
Jokastinega kompleksa. Obstaja Lajev kompleks (Laios), poimenovanje za nezavedno željo 
moškega, da bi kastriral sina, odraz česar bi lahko bila navada obrezovanja. Ni pa mogoče najti, 
vsaj ne opisano s primerljivim  strokovnim jezikom (obstajajo poljudna poimenovanja tipa 
daddy's princess ali mini-wife), da bi imela Elektrina čustva do očeta odziv na drugi strani. 
Bistvo Elektrinega kompleksa je pravzaprav ravno nepotešena želja ženske po pozornosti, 
priznanju s strani očeta, tragedija antične Elektre pa v tem, da ji je mati odvzela možnost, da bi 
bila ta njena čustvena potreba po očetu kdaj potešena. V resnici seveda ne kaže, da bi oče, ki je 
bil sposoben umoriti eno hčer, da se je prikupil bogovom, zmožen kakšne posebne ljubezni do 
druge hčere, tako da je Elektrina jeza zaradi nepotešenosti po očetovi ljubezni usmerjena v 
napačno osebo, kar pa je tudi večna značilnost človeških odnosov.  

Z odnosom Elektre in Klitajmnestre se posebej ukvarja psihoanalitičarka Halberstadt-
Freud v delu Electra vs Oedipus : the drama of the mother–daughter relationship, ki razpravo 
o odnosu med njima uvede z ugotovitvijo, da so v dramah treh antičnih avtorjev predstavljeni 
vsi aspekti tega, kar v odnosu med materjo in hčerjo lahko gre narobe (»Everything that could 
possibly go wrong between the two of them is described in these works«).2 Avtorica izpostavlja, 
da se je Elektra mnogo bolj kot z očetom, katerega je oboževala, ukvarjala z materjo, katero je 
sovražila. Agamemnon se ne ukvarja z otroki. Že deset let pred časom, v katerega je postavljena 
drama, se je odpravil v Trojo kot vojaški poveljnik, da bi se boril za Klitajmnestrino sestro 
Heleno, s tem pa je sprožil trojansko vojno. Medtem ko je oče odsoten, je mati, zaposlena z 
ljubimcem, fizično, a ne nujno tudi čustveno prisotna. Elektra se počuti izločena, zapostavljena, 
ljubosumna je na materinega ljubimca, tava po palači, jadikuje in preklinja. Avtorica meni, da 
je njen problem v prvi vrsti hrepenenje po materini ljubezni. Ker se počuti zapostavljeno, se 
skoncentrira na bes in željo po maščevanju materi za vse, kar ji v življenju manjka, medtem ko 
očeta idealizira. Za majhnega otroka je mati primarni referenčni objekt, od katerega je 
dobesedno odvisno njegovo življenje in smrt, zaradi česar je od matere odvisen, jo na nek način 
obožuje, po drugi strani pa v ta objekt usmerja sovraštvo, saj ga njegov obstoj opominja, da je 
odvisen od volje drugih.  

Elektrin kompleks je dopolnilo Ojdipovega kompleksa. Oba pojava se bistveno 
razlikujeta med seboj. Oba se ukvarjata z otrokovo navezanostjo do starša nasprotnega spola in 
tekmovalnostjo do starša istega spola, a bistvena razlika je v tem, da je – poenostavljeno 
povedano – ženska v svojem sovraštvu do matere bolj vztrajna, bolj maščevalna. Ojdip ubije 
očeta po naključju, Elektra pa več let spletkari in snuje maščevanje materi. Po mnenju avtorice 
je mati, ne oče, najpomembnejša v otrokovem psihološkem razvoju. Ojdipov kompleks se pri 
dekletih lahko nadaljuje v Elektrin kompleks, bes do matere in idealizacijo očeta.3  

                                                 
2 Halberstadt-Freud, Electra vs Oedipus, 1. 
3 Halberstadt-Freud, Electra vs Oedipus, 3. 
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Razlog za brezčasno fascinacijo dramatikov z motivom Elektre je po mnenju avtorice 
poskus razumeti žensko.4 Elektra predstavlja problematiko neuspešnega psihičnega razvoja 
ženske v odraslo, zrelo osebnost, pri čemer igrajo vlogo ekstremna ljubosumnost, mazohizem, 
teatralnost, odrekanje lastni ženstvenosti in inhibicija lastne seksualnosti. Elektre kljub temu, 
da je fizično odrasla, ne zanima možitev niti otroci, le maščevanje materi. Za nekatere avtorje 
je Elektra histerična, pri čemer je beseda rabljena v poljudnem, zaničevalnem smislu, temelji 
pa na tem, da je Elektra trmasta, glasna norica, okrog očetovega telesa pleše ples ljubezni in si 
domišlja, da se pogovarja z njim. V današnjem jeziku bi njeno vedenje vsaj deloma morda 
ustrezalo histrionični osebnosti. Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders 1994, 
ki ga je izdala Ameriška zveza psihiatrov (American Psychiatric Association), med značilnosti 
histrionične osebnosti šteje naslednje:5 
Vzorec zelo izražene čustvenosti in iskanje pozornosti, ki se izraža z najmanj petimi od 
naslednjih točk:  

(1) počuti se neprijetno v situacijah, ko ni center pozornosti, 
(2) interakcijo z drugimi pogosto karakterizira neprimerno seksualno zapeljivo ali 
provokativno vedenje, 
(3) izkazuje hitro spreminjajoče se in plitva čustva, 
(4) uporablja fizično podobo, da pritegne pozornost nase, 
(5) uporablja način izražanja, ki je pretirano impresionističen in mu manjka podrobnosti, 
(6) je teatralična, izraža pretirano poudarjena čustva, 
(7) je sugestibilna, nanjo zlahka vplivajo drugi, 
(8) odnose z drugimi vidi kot bolj globoke in intimne kot v resnici so. 

Osebnostna motnja je indikator nerazrešenih odnosov ali nezadovoljenih potreb v otroštvu, 
zaradi katerih oseba ni bila sposobna odrasti od določene točke naprej. Sovraštvo do matere je 
bistven del Elektrine identitete. »Če imajo Sofoklej in ostali avtorji glede Elektre prav, se 
ženske pogosto mnogo bolj ukvarjajo z ljubeče-sovražnim odnosom do matere kot z ojdipsko 
ljubeznijo do očeta«.6 Racionalno gledano ni razloga, da bi Elektra idealizirala očeta, ki je 
morilec njene sestre, prešuštnik, egoist, ki je ubil Klitajmnestrinega prvega moža. Ko je odšel 
na vojno, je bila Elektra še otrok in se ga je komajda spomninjala. Sovražila je materinega 
novega moškega, ta pa je v njej videl nevarnost, ker je bila potencialna mati naslednika trona. 
Njenega brata Oresta je kot otroka pregnal v drugo deželo. Tako je Elektra še bolj pogrešala 
idealiziranega očeta in še bolj prezirala mater, ki je seveda tudi sama žrtev okoliščin, a tega 
Elektra ni pripravljena videti. Ajshilova Elektra izrecno pravi, da si želi, da bi bili njena dejanja 
in njene misli popolnoma drugačne od materinih. Klitajmnestra se v svojem obupu obrne na 
Elektro kot vir tolažbe, a to ne spremeni ničesar med njima.  

Feministka Phyllis Chesler v delu Woman's Inhumanity to Woman opozarja, da je ravno 
nepripravljenost ženske videti stališče druge ženske eden največjih problemov medosebnih 
odnosov med ženskami, razloge za to pa išče med drugim ravno v globokih razlogih, ki jih 
razkriva mit Elektre. Opozori tudi na to, da Elektra v svoji maščevalnosti materi na nek način 
odtuji tudi edinega sina, njenega brata Oresta.7 

Najhujši konflikti med staršem in otrokom se ponavadi razvijejo med materami in 
hčerami, ne med sinovi in očeti.8 Zgodba Elektre in Klitajmnestre je zgodba o hčeri, ki je 
popolnoma zavrnila mater. Halberstadt-Freud opozarja, da so prav vse različice zgodbe 
napisane s stališča hčere, nobena pa s stališča matere. Medtem ko je bilo tudi v strokovni 
                                                 
4 Halberstadt-Freud, Electra vs Oedipus, 64–66.  
5 Millon in sod., Personality Disorders in Modern Life, 294. 
6 Halberstadt-Freud, Electra vs Oedipus, 79. 
7 Chesler, Woman's Inhumanity to Woman, 201. 
8 Halberstadt-Freud, Electra vs Oedipus, 140. 
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literaturi mnogo napisanega o hčerah, ki zavračajo, in o zavrnjenih očetih (v zadnjem času 
predvsem skozi perpektivo odtujevanja otrok od očetov po ločitvi s pomočjo matere), je bilo 
zelo malo, skoraj nič, napisanega o zavrnjenih materah. V obeh primerih pa je otrok, ki zavrača, 
pogosteje hči kot sin. 

Z likom Klitajmnestre se je nekaj let kasneje (2014) bolj poglobljeno ukvarjala 
Chesijeva v razpravi The Play of Words : Blood Ties and Power Relations in Aeschylus’ 
Oresteia. Osredotočila se je na Klitajmnestrin odnos do žrtvovanja Ifigenije, na njeno retoriko 
materinstva in na očetovo nasilje v povezavi z vezjo med materjo in hčerjo. Klitajmnestra 
upraviči Agamemnonov umor na štirih mestih Ajshilove drame:9 

(1) kot kompenzacijo za Ifigenijino smrt, 
(2) kot izraz Alastorjeve moči, 
(3) kot kazen za Agamemnonov odnos s Kasandro, 
(4) kot maščevanje za prešuštvovanje z drugimi ženskami in za to, da zaščiti lastni 

prešuštniški odnos. 
Klitajmnestra se identificira kot Ifigenijina mati, ne kot Agamemnonova žena. O Agamemnonu 
govori kot o morilcu svoje hčere. Avtorica meni, da je tendenca (moških) kritikov, da 
spregledajo ta del, izraz predsodka, po katerem ženska z otrokom ni najprej mati, temveč žena, 
torej objekt moške želje po spolnosti in reprodukciji, s tem pa je Klitajmnestra zreducirana na 
nič več kot prešuštniško ženo otrokovega očeta. Takšen je pogled, ki se kaže iz Homerja (tudi 
Penelopa avtomatično postane dobra mati takrat, ko je dobra žena), pri Ajshilu pa je potrebno 
videti tudi piščev vpogled v odnos med starši in otroki, ne le med zakonci in njihovimi ostalimi 
partnerji. Pri Ajshilu je Klitajmnestra slaba žena, a ne nujno slaba mati. Klitajmnestra je pri 
njem (razen Furij) edina, ki uporablja retoriko materinstva. Za vse ostale osebe je mati 
okarakterizirana edinole kot žena svojega moža. Chesi meni, da Klitajmnestra morda pretirano 
poudarja vez med materjo in otrokom, da se s tem izogne moralni dilemi pred umorom 
Agamemnona. Ni ji potrebno kolebati med maščevanjem enega in umorom drugega bližnjega 
sorodnika, saj kot bližnjega sorodnika vidi le hčer. Dodajmo, da je s stališča druge hčere, 
Elektre, ta pristop vsekakor problematičen, saj medtem ko enega otroka maščuje, drugemu 
vzame starša, ki ga ta idealizira. Elektra se na začetku sprašuje, ali naj o materi govori kot o 
ženi, ki je bila nezvesta njenemu očetu, ali kot o materi.10 

Klitajmnestra tudi sicer ni prikazana kot najboljša mati. Orestova pestunja nima za 
povedati kaj dosti dobrega o njej (z današnjega stališča) – ni skrbela za sina, ni ga dojila. Vendar 
je krvna povezava s Klitajmnestrinega in Ajshilovega stališča daleč najpomembnejša. Mati je 
mati, ker je sina nosila v maternici. Po drugi strani pa Orest zastopa stališče, da je bila hči rojena 
na ta svet, da bi izkazovala čast bogovom in je tako žrtvovanje Ifigenije upravičeno. Oba, 
Elektra in Orest, zagovarjata tudi mnenje, da je pomembno, da je Agamemnon zmagovalec v 
vojni, kralj, Klitajmnestra pa se je polastila moči, ki pripada moškemu. 
Bogovi se precej vmešavajo v dogajanje. Agamemnona nad Trojo pošlje Zeus, Ifigenijina smrt 
je namenjena Artemidi, Kasandro kaznuje Apolon, ker se mu je izneverila, Orest in Elektra 
molita k Hermesu in ko Oresta preganjajo Erinije, se pomoč pričakuje od Apolona. Vloga bogov 
je v pomoč, da ljudje ne nosijo bremena odločitev sami. Orest pravzaprav mora ubiti mater, saj 
je takšna volja bogov.  

Tri Elektre 
Vse klasične starogrške tragedije, ki so se ohranile v današnji čas, so bile napisane v petem 
stoletju pred našim štetjem v Atenah in so delo samo treh avtorjev. Roisman in Luschnig v 
Euripides’ Electra : a commentary pišeta, da je veljala legenda, da se je Ajshil boril v bitki pri 

                                                 
9 Chesi, The Play of Words, 11. 
10 Chesi, The Play of Words, 23. 
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Salamini (480 pr. n. št.), Sofoklej je pel v fantovskem zborčku na proslavi ob zmagi, Evripid 
pa je bil rojen na Salamini na dan bitke.  O Sofokleju (496–406) vemo, da je bil pomemben 
general, da je napisal 123 iger in da je štirindvajsetkrat zmagal na tekmovanju dramatikov, o 
Evripidu (pribl. 480–406) pa, da je bil samotar, ki se je najrajši umaknil na otok Salamino, da 
je napisal 92 iger in da je na tekmovanjih zmagal štirikrat.  

Igre o Elektri sodijo v širši okvir mita o nasledniku Tantala Atreju in njegovi 
disfunkcionalni rodbini, ki so jih zadele razne kazni in nesreče zaradi napuha. Menelaj in 
Agamemnon, Atrejeva sinova, sta poročena s sestrama Heleno in Klitajmnestro. Na začetku se 
je pozornost pripovedovalcev osredotočala bolj na Oresta in njegovo vlogo v zgodbi. Elektra 
se kot bolj centralna figura pojavi relativno pozno.11 V Ilijadi jo srečamo še pod drugim 
imenom, Laodika. Ime Elektra se pojavi kasneje kot namig na njen samski stan. 

Težko je ugotoviti, kateri deli so pri posameznih avtorjih del izvornega mita, katere pa 
je kdo dodal sam. Medtem ko sta Evripid in Sofoklej gotovo oba črpala iz Ajshila, je precej 
debate o kronologiji in dostopnosti del med njima samima. Po Roismanu in Luschnigu večina 
raziskovalcev datira Sofoklejevo Elektro med 420 in 410 zaradi podobnosti z dramo Filoktet in 
Ojdip v Kolonu, ki so ju igrali v zadnjem desetletju petega stoletja.12 Znotraj tega časovnega 
razpona je lahko tako ena ali druga Elektra napisana prva. Raeburn in Thomas opozarjata na 
pomebnost poznavanja starejših verzij mita za oceno, kaj je tisto, kar je občinstvo potegnilo pri 
Ajshilovi različici, vendar pa je iz starejših obdobij ohranjenega le malo.13 Najstarejše reference 
najdemo v Odiseji, kjer se v uvodnem pogovoru med bogovi primerjata Agamemnon in 
Klitajmnestra z Odisejem in Penelopo. Ajgist je v vlogi kot Penelopini snubci. V tej verziji 
Klitajmnestra ubije Kasandro, ki jo je Agamemnon pripeljal s seboj, Ajgist pa ubije 
Agamemnona. Bogovi imajo v tej različici zelo aktivno vlogo.  
V času pred Ajshilom so se že oblikovali naslednji motivi:  

(1) Ifigenijina žrtev,  
(2) umor Agamemnona,  
(3) Agamemnon se zateče k Strofiju, Piladovemu očetu,  
(4) Orest se s Piladom vrne domov,  
(5) Klitajmnestrine sanje,  
(6) Elektra prepozna brata po kodru las,  
(7) maščevanje in Apolonova vloga pri tem.  

Vsi trije obravnavani avtorji so imeli na razpolago isto zgodbo z istimi elementi, napisali pa so 
zelo različne igre. 

Motiv se pojavlja tudi v poeziji, starejši od Ajshilove Elektre, npr. Stesihorova Oresteja, 
ki pa ni ohranjena, nadalje pri Pindarju, ki v odi, morda posvečeni zmagovalcu tekmovanja v 
Tebah, o Klitajmnestri govori precej negativno, a se vendar vpraša, ali jo je gnala v umor moža 
hčerina smrt ali želja po tem, da bi lahko bila z ljubimcem. Na Kreti sta v sedmem stoletju 
nastali dve možni upodobitvi motiva, ena je pečat, na katerem je stoječa ženska, ki nekaj zabada 
v golega moškega, ta pa pada s sedeža, druga pa je pinax (ploščica) s tremi figurami: oblečen 
in oborožen kralj sedi na prestolu, ženska ga grabi za roko, za kraljem pa stoji drug moški, ki 
ga drži in očitno zadržuje, da se ne more braniti. Na Argosu (kjer je ena od možnih lokacij za 
Agamemnonov dom) je najstarejša najdena upodobitev motiva bronasta plošča, na kateri 
ženska zabode drugo žensko. Na Atiki je v času, preden je Ajshil napisal trilogijo, nastala le 
ena znana upodobitev mita, vaza, na kateri se Agamemnom dviga iz kopeli, Ajgist pa se 

                                                 
11 Roisman in Luschnig, Euripides’ Electra: a commentary. 
12 Roisman in Luschnig, Euripides’ Electra: a commentary, 20. 
13 Raeburn in Thomas, The Agamemnon of Aeschylus: A Commentary for Students. 
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pripravlja, da ga bo že drugič zabodel v prsi. Za Ajgistom stoji Klitajmnestra s sekiro (ki je njen 
razpoznavni znak v upodobitvah). 

Glede same Ajshilove upodobitve Elektre opaža Goldhill, da je predstavljena manj 
»histerična«. Moli k bogovom, da bi bila »mnogo bolj čista od moje matere«, avtor pa opozarja 
tudi, da je Elektrina obsesija z verskimi rituali bolj izraz tega, da ženska v  tem času nikakor ni 
mogla nastopati/se izražati javno ne da bi s tem prestopila meje tega, kar se od nje pričakuje, 
razen v primeru religije. Ko se približa maščevanje, jo brat pošlje v hišo, s čimer jo simbolično 
postavi na njeno mesto, kjer čaka na ustrezen razplet dogodkov, da se znova vzpostavi primeren 
red, kar pa tudi pomeni, da je zanjo spet napočil čas, ko je najbolj primerno, da molči. 14 

Ajshilova Elektra je bila izjemno vplivna, v prvi vrsti je vplivala seveda na Sofokleja in 
Evripida, kar se vidi v njunem slogu.15 Značilnost Sofoklejevih del je »patologija 
ekstremizma«. V svojih dramah predstavlja osebe, ki so izjemno zavezane osebni časti in 
lastnemu uspehu, ki pridejo v zelo močan in nerešljiv konflikt z družbo  in ki ponavadi tragično 
končajo v konfliktu s kolektivnim. To je sofoklejski junak. V drami Elektra je to Orest, vendar 
pa je fokus na njegovi sestri in na njeni strastni zavezanosti maščevanju. Orest se pojavi v prvem 
dejanju, potem se umakne in ga spet vidimo šele v zaključnem dejanju, aktu maščevanja. 
Medtem ko je pri Ajshilu v aktu matricida pri Orestu vidno oklevanje, se Sofoklej tu odloči za 
drugačen pristop – scena se odvije v hiši, zunaj gledalčevega vidnega polja, Klitajmnestra 
moleduje za svoje življenje, odgovora ne slišimo, Elektra pa brata od zunaj spodbuja. Pri 
Sofokleju ni prostora za dvome, ni potrebe po spodbudi s strani božanstev, s tem pa se Sofoklej 
odvrne od Ajshilovega razumevanja nazaj k Homerjevemu, kjer je Orest junak, ki je opravil, 
kar je bilo potrebno. Sofoklej »napravi publiko za sodišče in poroto dogodkov, na publiko 
preloži problem ocene predstavljenega matricida.«16 Homerjev Orest je zgled pravega junaka, 
Ajshilov je tragičen, Sofoklejev ni obsojan niti slavljen, za Evripidovega pa nas božanstvo 
obvesti, da ni naredil prav, ko je umoril mater.  

Po Roismanu in Luschnigu je razlika med Sofoklejem in Evripidom v tem, da je 
Sofoklej ustvaril karakter z veličino, Evripidova Elektra pa je oseba okleščenega značaja, ki jo 
vodi čisto zasebna in skoraj drobnjakarska meščevalnost. Sofoklejeva Elektra je uporniška, 
značajna junakinja, borka za pravico, katere strastni idealizem vzbuja občudovanje, čeprav tudi 
odpor, kljub temu, da je nefleksibilna, nekoliko preveč črno-bela in globoko destruktivna tako 
do sebe kot do drugih. Njena globoka žalost za očetom, čeprav je pretirana, njena hrabrost in 
samožrtvovanje v tem, ko se postavi proti kraljevskemu paru, jo karakterizirajo kot herojsko 
junakinjo. Evripid Elektro poroči z revnim kmetom, tako da njeni otroci ne bi zahtevali prestola, 
naslika pa jo kot polno sovraštva, ker jo je mati zavrnila, poslala iz očetove hiše in poročila pod 
status.17 V primerjavi s Sofoklejevo Elektro je Evripidova orisana precej manj plastično.  

Meniva, da bo dramatik, kadar si zada za nalogo, da dvigne minorno literarno 
osebo v glavno vlogo, to osebo orisal kot heroično in tragično. Sofoklejeva 
gledališka igra kot da govori 'Ajshil je Elektri napravil krivico. V resnici je to 
velika, junaška figura, ki si zasuži glavno vlogo v moji igri.' Težko si 
predstavljamo Evripida, da si reče 'Ajshil je dal Elektri le stransko vlogo. 
Napravil jo bom za glavno junakinjo, da jo bom prikazal kot ozkosrčno in 
maščevalno osebo, ki je prisilila svojega šibkega, neodločnega brata, da je ubil 
svojo mamo, čeprav je to nemoralno in proti njegovi volji'. Čeprav verjameva 
/…/, da sta tako Sofoklej kot Evripid replicirala Ajshilu, verjameva tudi, da je 
Evripid repliciral Sofokleju. Ker je bil v svoji skepsi skoraj ciničen, je 

                                                 
14 Goldhill, Aeschylus: The Oresteia. 
15 Goldhill, Aeschylus: The Oresteia, 88. 
16 Goldhill, Aeschylus: The Oresteia, 86. 
17 Roisman in Luschnig, Euripides’ Electra: a commentary, 31. 
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Evripidovo sporočilo, kot kaže, naslednje: 'Sofoklej je Elektro orisal preveč lepo. 
Pokazal bom, kakšna je bila v resnici v tem svetu brez junakov in junakinj.18 

Grške tragedije so bile napisane in igrane po določenem znanem vzorcu. Grške igre niso 
razdeljene v dejanja, ampak na govorjene dele in péte dele, ki jih je spremljal ples. Roisman in 
Luschnig v Euripides’ Electra : a commentary opozarjata, da je pri Evripidu razporeditev 
govorjenega in petega besedila nekoliko nenavadna za klasično grško tragedijo. Medtem ko 
ima tipična grška gledliška igra štiri ali pet od in prav toliko epizod, je Evripidova Elektra precej 
bolj kompleksna. 

Vse vloge so igrali moški, naj gre za junake ali za zbor. Če odštejemo zbor, na odru niso 
nikoli več kot trije govoreči igralci naenkrat: 

- protagonist (prvi igralec),  
- deuteragonist (drugi igralec),  
- tritagonist (tretji igralec).  

Elektra je v obeh Elektrah protagonistka, Orest je deuteragonist, v položaju tretjega igralca pa 
se menjavajo ostali liki. Stažisti ne govorijo (mutae personae) – ko je Pilad na odru z Orestom, 
ne spregovori niti besede. Protagonist ni bil nujno tisti, ki je imel največ teksta, ampak tisti, 
čigar vloga je zahtevala največ fleksibilnosti v glasu, saj so maske, ki so jih nosily tako igralci 
kot zbor, onemogočale, da bi izražal čustva z mimiko.19 

 

 
Slika 1: Dionizijevo gledališče v Atenah, sredina petega stoletja, vir: Roisman in Luschnig 2011: 20 po A. L. H. Robkinu v 
Ernst Fiechter: Das Dionysos-Theater in Athens. 

Elektrine posode. Raziskovalci so pozorni na to, da se v vsaki od treh iger pojavi posoda. Tudi 
na upodobitvah je Elektra pogosto upodobljena s posodo.  

 

                                                 
18 Roisman in Luschnig, Euripides’ Electra: a commentary, 31–32. 
19 Roisman in Luschnig, Euripides’ Electra: a commentary, 14. 
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Slika 2: Elektra in Orest; vir: Wikipedija, reprodukcija iz knjige Alfred Church Stories from the Greek Tragedians 

1897 

Pri Ajshilu se Elektra pojavi s sužnjami iz palače. Nosijo bogato, fino posodje za pitno daritev. 
Pri Sofoklu sta dve pomembni posodi, ena za pitno daritev, druga pa je žara. Nosi ju Elektrina 
druga sestra Hrisotemis. V žari naj bi bil Orestov pepel, vendar Orest, kot se pokaže, ni mrtev. 
Orest žaro prinese sam. Obe posodi sta povezani z resnico in s seznanjenostjo z njo.20 Prizor z 
Elektro in žaro, za katero verjame, da vsebuje pepel njenega brata, kaže na trenutek, ko je 
junakinja povsem na tleh. Pri Evripidu je posoda z vodo znak, da je Elektra pregnana z doma. 
Simbolizira njeno izgubljeno prihodnost (pričakovanje, da bo žena plemenitega Grka in da mu 
bo rodila otroke) in ukradeno preteklost (kot ljubljena in ljubeča hči svojega očeta). S posodo 
ne gre na grob svojega očeta, da bi tam opravila daritev, ampak po vsakdanjih opravkih, po 
vodo za gospodinjstvo, kar simbolizira njen padec.  

Orestova daritev in obisk očetovega groba. Pri Ajshilu si Orest na odru ritualno 
odreže lase v dramatičnem sedanjiku na začetku drame. Kodre posveti žalovanju za očetom. Pri 
Sofokleju obvesti publiko, da bo obiskal očetov grob. Pri Evripidu obvesti publiko, da je očetov 
grob že obiskal. Grob je, tako kot palača, scena zunaj odra. Kot znaki, s katerimi Elektra 
prepozna (ali ne) brata, služijo žara, koder las in odtis stopinje.21 
Apolonov orakelj. Delfski Apolon v vseh treh verzijah naroči Orestu, naj ubije mater. Ajshil 
poda daljše poročilo o tem, Sofoklej in Evripid bolj skopo. Omenili smo že, da je vloga 
božanstva v tem, da odvzame del bremena ali krivde s pleč junaka. To je posebej pomembno, 
ker gre za orakelj, za katerega vemo, da je bilo njegova sporočila mogoče razumeti na veliko 
različnih načinov, torej v vsakem primeru tako, kot je naslovniku najbolj ustrezalo. V luči 
Evripidovega cinizma ni nenavadno, da je Apolonova vloga manj pomembna kot pri drugih 
dveh avtorjih. Vlogo božanstva sta deloma prevzela Elektra in Starec.22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
20 Roisman in Luschnig, Euripides’ Electra: a commentary, 242. 
21 Roisman in Luschnig, Euripides’ Electra: a commentary, 243–245. 
22 Roisman in Luschnig, Euripides’ Electra: a commentary, 252–253. 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Electra_and_Orestes_-_Project_Gutenberg_eText_14994.png
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Deus ex Machina.  

 
Slika 3: Rekonstrukcija mēchanē za Dionizijevo gledališče v Atenah,  peto stoletje pr. n. št., vir: Roisman in Luschnig 2011: 
22 po A. L. H. Robkinu 

Mēchanē  ali deus ex machina je v tehničnem smislu naprava, s katero so v sceno priletela 
božanstva, da so pojasnila peteklost in napovedala prihodnost. V tragediji so se bogovi 
zadrževali nad sceno in niso sodelovali v dogajanju na istem nivoju kot igralci, kot se to lahko 
zgodi v komediji. Včasih so se bogovi pojavili na višjem platoju (theologeion).  V Elektri je 
tehniko deus ex machina uporabil Evripid. Bistvo povedanega je:23 

(1) Apolon ni imel prav; Orest ne bi smel ubiti matere, 
(2) Helena ni šla v Trojo, ampak je Zeus tja poslal njeno podobo, da bi povzročil uničenje 

in smrt, 
(3) Elektra se bo poročila s Piladom, 
(4) kočar bo šel z njima in obogatel, 
(5) Orest bo šel v izgnanstvo, preganjale ga bodo Furije, sojeno mu bo za umor, ustanovil 

bo novo mesto.  
Evripidova Elektra po Roismanu in Luschnigu obsoja ne le matricid, temveč tudi idejo krvnega 
maščevanja kot tako. Evripidov Kastor sporoča gledalcem, da čeprav je Apolon moder bog, 
njegov orakelj ni bil moder. Ta trditev, podana z avtoriteto deus ex machina, je bistveno 
sporočilo, po katerem umor matere nikoli ne more biti moralno dejanje. Božanska dvojčka 
pošljeta junaka v prihodnost, v kateri se od njiju zahteva, da postaneta drugačna človeka kot v 
prejšnjih upodobitvah in kot ju vidi tradicija. 24 
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Enej Lovrečič 

Nemanjeva Srbija in dve cesarstvi 

Izvleček 
Sestavek temelji na preučevanju dogodkov med drugim desetletjem 12. stol in letom 1199, ki 
so privedli do vzpona Štefana Nemanje kot velikega župana in vzpostavitve tako imenovane 
»svetorodne dinastije« ali »dinastije svetih korenin«. Sestavek je razdeljen na štiri dele: v prvem 
delu bo poudarek na opisu okoliščin ter dogajanjih, ki so se pripetila pred letom 1166; drugi del 
bo posvečen vzponu Štefana Nemanje na položaj velikega župana, medtem ko se bo tretji del 
osredotočil na utrjevanje oblasti. Zadnji del pa bo orisal posledice in vplive, ki jih je Štefan 
Nemanja pustil po njegovi smrti. Z začetkom propada bizantinskega cesarstva v 12. stoletju, 
vmešavanje tujih sil v balkanski prostor in sposobno vladanje Nemanje omogočilo, da je veliki 
župan osvobodil Raško deželo oziroma Srbijo izpod nadoblasti Bizanca ter vzpostavil temelj 
za nastanek carstva približno 150 let po njegovi smrti.  

Abstract 
The paper examines events occurring between the second decade of the twentieth century and 
1199 that led to Štefan Nemanja’s rise as Grand Prince and the so-called “Sanctified Dynasty” 
or “The Sacred Roots Lineage”. The paper is divided into four parts: the first part will focus on 
the circumstances before 1166; the second part will be dedicated to Štefan Nemanja’s rise to 
the position of Grand Prince, while the third part will concentrate on solidifying his power. The 
last part will illustrate the consequences and influences that Štefan Nemanja left. The beginning 
of the fall of the Byzantine Empire in the 12th century, interventions from foreign forces in the 
Balkans, and Nemanja’s competence as a leader, made it possible that the Grand Zupan 
liberated the Grand Principality of Serbia from Byzantium and established the foundation for 
an empire, which came into existence 150 years after his death. 
Ključne besede: Srbija, Štefan Nemanja, srbsko cesarstvo, Bizanc, 12. stoletje, Raška dežela 

*** 
Vzpostavitev Raške dežele 

Preden se osredotočim na Nemanjo in dogodke, ki so privedli do njegovega vzpona, je najprej 
potrebno umestiti obdobje in prostor v kontekst. 12.stoletje je bil čas ti. vojaških plemičev v 
Bizancu. Cesarstvo je iz leta v leto postopoma izčrpalo še preostanek moči, ki mu je ostala. Na 
Vzhodu, v Mali Aziji, so izgubili svojo oblast, in čeprav so Komneni poskusili ponovno 
prevzeti oblast v regiji, je bil ta poskus zaman; prav tako so gospodarsko naraščajoče italijanske 
komune prevzele nadzor nad Sredozemljem, povzročile ponižujoč propad cesarstva leta 1204. 
Pritisk bizantinskih sovražnikov (Normani, Pečenegi, Seldžuki) in notranja kriza v sistemu sta 
povzročila krizno obdobje Bizanca.1  

Odnosi med Rasom in Madžari 
Krizo v cesarstvu je izkoristilo severno ljudstvo Madžarov, da se je uprlo Bizancu in vpadlo na 
njihovo ozemlje. Ljudstvo se je začelo širiti po Dalmaciji, z namenom da bi vzpostavili stik z 
ostalimi Mediteranskimi skupnostmi in proti Sremu širili svoj vpliv nad slovanskimi ljudstvi. 
Opis tega vdora nam poda bizantinski pisec Janez Kinam. Cesar, Ivan II. Komnen, je na Ogrski 
imel rodbinske vezi, ki so mu omogočale, da se je vpletal v tamkajšnje politične afere.2 Med 
letoma 1127 do 1129 je Ivan II. poslal enote na Zahodne meje cesarstva. Veliki zmagi nad 
Madžari je sledil tudi ugoden sporazum leta 1129, toda kljub temu viri, ki pričajo o tej vojni, 

                                                 
1 Ostrogorski, Zgodovina Bizanca, 342. 
2 Kinnamos, Deeds, 17. 
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ne nakazujejo, da je Ivan II. jemal madžarske vpade kot grožnjo na Balkanu. Madžarsko 
kraljestvo se je nahajalo med dvema cesarstvoma – bizantinsko na jugu in rimsko-nemško 
cesarstvo na Zahodu. Dobri odnosi med Ivanom II. in cesarjema Lotarjem III. (1125–1137) ter 
Konradom III.(1138–1152) so omogočili, da je Bizanc svoje pohode lahko osredotočil proti 
Vzhodu.3 Janez Kinam pa omenja še eno ljudstvo, ki se je uprlo cesarju: Srbe. Ti so izkoristili 
madžarski upor za širitev svojih interesov na bizantinskem ozemlju. Srbi so zavzeli in zažgali 
bizantinsko trdnjavo Ras.4 Tukaj so Srbi umestili svojo novo prestolnico in deželo – Raška. 
Bizantinske sile so nato premagale napadalce in deportirale srbske ujetnike v Malo Azijo. Gre 
za prakso, ki jo je cesarstvo izvedlo še mnogokrat v 12. stoletju.5 To je bil eden izmed mnogih 
konfliktov, ki so jih Madžari in Srbi povzročili v temu stoletju. Zaradi poroke Bele II., bodočega 
madžarskega kralja, in Jeleno, hči srbskega župana Uroša,6 so se ta ljudstva rodbinsko povezala. 
Madžarska je imela močan vpliv nad srbsko elito. To se vidi s pojavim imena Uroš med srbsko 
elito. Poraženi ljudstvi sta tedaj pomoč začeli iskati proti Zahodu. Po zaslugi Ogrske povezave 
z Normani in Beneško republiko je za Srbe – kljub temu, da so bili pogostokrat izkoriščeni –to 
pomenil prvi stik z Zahodnimi civilizacijami in vir, ki je krepil njihove uporniške želje proti 
Bizancu. Takšne povezave pa so močno pripomogle k vzponu Nemanje, saj je bila tradicija 
dogovarjanja z Zahodnimi ljudstvi, do začetka njegovega vladanja, že dobro vzpostavljena. 
Posledično se je s svojimi zavezniki uspel bistveno hitreje dogovoriti in si izboriti boljše pogoje. 

Manuel I. Komnen in podreditev raškega župana 
Leta 1143 je Janez II. umrl. Nasledil ga je njegov najmlajši sin Manuel I. Komnen, ki pa se je 
moral soočiti s posledicami dejanj svojega očeta. Madžarom je bilo prepuščeno, da so širili svoj 
vpliv na severno-zahodni meji cesarstva, Benetke pa so na vzhodnem Jadranu popolnoma 
prevzele vlogo pomorske sile, namreč Manuel je posvetil največ pozornosti Normanom na 
Siciliji.  

Leta 1149, ko je cesar pripravljal ofenzivo na Sicilijo, so se raški Srbi, s pomočjo 
Normanov in Madžarov,7 uprli. Če je Manuel želel izpeljati ofenzivo proti Normanom je moral 
najprej pokoriti Srbe.8 Upor je korigiral raški župan Uroš II., ki se je ob novici, da cesar prihaja 
z vojsko, skril v hribe; Manuel je s hitro ofenzivo zavzel regijo Nikavo in pomembne utrdbe;9 
cesarjev lov na Uroša II. je zima povzročila predčasen konec ofenzive, ki se je nadaljevala šele 
v naslednji jesen. V drugi ofenzivi so Srbom v pomoč Madžari poslali svoje vojake, a jih je 
cesar prestregel in številčno srbsko vojsko premagal v bitki pri hribu Tara.10 Po porazu se je 
srbski župan vrgel k nogam cesarja in prosil za pomilostitev. Uroš II. je prisegel zvestobo 
cesarju in prispeval 2000 vojakov za prihodnje ofenzive na Zahodu ter 500 vojakov za boj v 
Mali Aziji; prav tako je moral prekiniti vse stike z Normani in Madžari.11 Ključna posledica 
tega poraza pa je bila ta, da je cesar odtlej lahko imenoval in odstavljal srbske župane. 

Madžari so skozi celotno obdobje Manuelovega vladanja iskali različne načine, s 
katerimi bi lahko pridobili vpliv nad Srbi. Ker je bil župan na oblasti zvest Carigradu, so 
Madžari začeli podpirati Uroševega brata, Deso, ki pa je bil prav tako zvest Madžarom. Z 
madžarsko podporo se je Desa lotil uzurpacije županovega prestola. Manuel je hitro prestregel 
ta poskus in se vpletel v dinastične afere Raške. Cesar je nad raškima županoma izvajal vlogo 
sodnika. Urošu je povrnil nazaj njegova ozemlja in titulo; Deso pa ga je, namesto da bi ga 
                                                 
3 Stephenson, Frontier, 210.  
4 Kinnamos, Deeds, 19. 
5 Curta, Southeastern Europe, 328. 
6 Čirković, Srbska, 43. 
7 Kinnamos, Deeds, 82. 
8 Stephenson, Frontier 225. 
9 Kinnamos, Deeds, 83. 
10 Kinnamos, Deeds 84. 
11 Kinnamos, Deeds 90. 
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kaznoval, je priznal kot vladarja nad nekaterimi ozemlji v Dalmaciji. Manuel je pred tujimi 
diplomati impresioniral nemškega cesarja Friderika Barbarosse.12 Z ustaljenimi mejami in 
enačenjem dveh vladarjev kot njegova douloi (suženj)13 je ponovno vzpostavil mir v Raški 
deželi. Nekaj let kasneje je bil Desa povzdignjen v župana, toda ni ostal zvest svojemu 
gospodarju. Deso so leta 1163 aretirali in odpeljali v Carigrad, kjer so mu sodili zaradi 
sodelovanja z Alemani in ker je imel madžarskega kralja kot svojega »vladarja«.14  
 Današnja Srbija je torej, v prvi polovici 12. stoletja, predstavljajo območje nenehnih 
uporov. Bizantinsko cesarstvo je vsak upor zatrlo in si ponovno podredilo uporne Srbe. Vloga 
raškega župana je bila pod popolnim nadzorom cesarja iz Carigrada, saj je ta odstavljal in 
poimenoval župane, kadar so bili neposlušni, in jim sodil. Tudi taki ukrepi niso bili zadostni, 
da bi pokorili srbske župane. Položaj župana v šestdesetih letih je bil torej odvisen in – na 
papirju – zvest cesarju, ko je Manuel na oblast postavil novo dinastijo srbskih velikašev, ki je 
vladala do leta 1371.  

Začetek vladanja Štefana Nemanje 
Leta 1166 je cesar na položaj raškega župana postavil Tihomirja in njegove tri brate (Stacimir, 
Miroslav in Štefan Nemanja). Žal nam primanjkuje virov o temu iz kje izhaja ta nova dinastija 
in če so sploh imeli kakšne povezave s prejšnjo dinastijo, a raziskovalci so vseeno povezali 
Štefana Nemanjo s prej omenjenim Urošem I. Prav tako je podatek, da je srbsko plemstvo 
sprejelo oblast novo imenovane dinastije, tudi pokazatelj, da so bili lahko povezani s prejšnjimi 
župani; saj bi plemstvo prej sprejelo staro rodbino, kot pa popolnoma novo dinastijo.15  

Štirje brati 
Manuel je oblast razdelil med štiri brate in najstarejšega brata (Tihormir) naslovil kot »velikega 
župana«. Vsak brat je v last dobil regijo, kjer je vladal. Odločitev, da je Raško razdelil med štiri 
vladarje lahko razumemo, kot poskus fragmentiranja Raške dežele, da jo je želel ohraniti šibko, 
saj bi tako preprečili nadaljnje upore.16 Najmlajšemu bratu, Štefanu Nemanja, je, poleg Ibarske 
regije, cesar dodelil regijo Dubočico (najverjetneje Dendra blizu Niša)17 in ga postavil v vazalne 
odnose z Bizancem. Nemanja je poskusil si prisvojiti svobodo z gradnjo dveh samostanov 
(samostan Matere Božje v Toplici in samostan Svetega Nikolaja v Banjski). Tihomir je, kot 
veliki župan, menil, da bi moral on sprva dati dovoljenje za Nemanjeve gradnje in je to smatral 
za poskus pridobitve samostojnosti. Nemanjo so aretirali in zaprli, kar je sprožilo upor med 
njegovimi privrženci. Aretacijo so spreobrnili tako, da je izpadlo kot da bi Tihomir aretiral 
Nemanjo ker je zgradil cerkvi, ne pa ker si je želel pridobiti samostojnost; Nemanjevo 
osvoboditev je tedaj podpirala Cerkev. Prav tako ne smemo izločiti – domnevno – bizantinske 
pomoči, ki je vse brate poskušala obdržati pod nadzorom, da ne bi nihče od njih vzpostavil tako 
velike moči, kot so jo imeli prejšnji župani. Nemanjo je Tihomir izpustil, toda boj med brati je 
bil neizogiben. Med letoma 1167 in 1168, je Nemanja z bizantinsko pomočjo odgnal svoje brate 
v Bizanc in prevzel prestol. Seveda je Štefan Prvovenčani, da bi čim bolj legitimiral oblast 
svojega očeta, pripisal ta dogodek božjemu čudežu.18 Svojega očeta je imenoval kot božjega 
izbranca za prestol velikega župana. Nemanja si je hitro po osvojitvi Raške prisvojil enako moč 
kot prejšnji župani. Manuelu je takšen župan prekrižal interese na Balkanu.19 Cesar je svojo 
podporo namenil izobčenemu Tihomirju ter ostalima bratoma in mu prepustil vodstvo nad 
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njegovimi četami, da je lahko sam medtem dokončal opravke na Madžarskem. Okoli leta 1168 
so se bratje spopadli v bitki pri Pantini. Kljub bizantinski podpori je Nemanji uspelo zbrati 
dovolj močno vojsko, da je lahko premagal svoje brate. Tihomir je v bitki umrl, ostala brata pa 
sta priznala Nemanjo kot velikega župana in se podredila njegovi nadoblasti; Nemanja je obema 
dodelil njuna prejšnja ozemlja in jima prepustil manjšo avtonomnost.20 Z izločitvijo svojega 
največjega tekmeca na domačih tleh in podreditvijo ostalih potencialnih nasprotnikov je 
zavladal Raški kot veliki župan.  

Podreditev Manuelu I. 
V temu času se je na Zahodu sestavljala proti-bizantinska koalicija. Glavna člana te koalicije 
sta bili Madžarska pod Stefanom III., ki je bil nastrojen proti bizantinskemu cesarju zaradi 
vpletanja v dinastične afere na Madžarskem, in Benetke, ki so se želele maščevati zaradi 
nedavne aretacije Benečanov, ki so živeli znotraj bizantinskega imperija.21 Nemanja je 
pričakoval, da se bo Manuel maščeval zaradi poraza njegovih enot pri Pantini; zato je, ko so 
mu Benečani ponudili članstvo znotraj koalicije, sprejel povabilo.22 Medtem, ko se je Manuel 
osredotočil na Madžarsko in vzpostavljanje svojega privrženca na oblast, je Nemanja zavzel 
Kotor in Omiš ter napadal razne trdnjave med Beogradom in Nišem.23 Kratkotrajen uspeh se je 
končal, ko je Stefan III. umrl (domnevno zaradi zastrupitve);24 Manuel je tedaj lahko na prost 
prestol postavil Belo III. in ga navezal nase; obenem so se tudi Benečani odmaknili iz koalicije 
in kot Madžari zapustili Nemanjo, da se sam sooči s srhom cesarja. Veliki župan ni videl smisla, 
da bi se boril proti nasprotniku, ki bi ga zagotovo premagal, zato se je takoj predal. Nemanja se 
je prepustil cesarjevi milosti in ga prosil oproščanja. Kinam pripoveduje, da je Nemanja 
pristopil cesarju z odkrito glavo, rokami odkritimi do komolcev ter bos. Okoli vratu je imel vrv 
in v roki držal meč.25 Nato je cesar župana odpeljal v Carigrad, kjer je bila v dolgih govorih 
poudarjena njegova podreditev in kjer je nastopal v poniževalnem triumfu skozi mesto kot 
poražen barbar. Cesar je Nemanji razkazal različne poslikave; nekatere so prikazovale 
Manuelovo zmago nad Srbi, druge pa, prikazujejo poraženo Nemanjo v položaju sužnja.26 
Novo podrejenemu županu je bilo dovoljeno, da se vrne nazaj v svojo deželo, kjer mu je 
preostanek vlade cesarja Manuela ostal zvest. Do njegove smrti je Nemanja utrdil svojo moč 
znotraj Raške. Njegov sin (Štefan Prvovenčani) omenja, da je v temu času iz svoje dežele 
preganjal »krivo vero«,27 kar bi lahko pomenilo, da se je znebil še preostalih nasprotnikov, ki 
so ostali v Raški, da bi lahko s prostimi rokami udaril po Bizancu, po smrti Manuela I. 

Vzpon Štefana Nemanje 
Manuel I. je do svoje smrti uspešno utrdil zahodne meje proti ti. nemškemu ekspanzionizmu, 
ki je morda le obstajal v glavi cesarja.28 Toda, ko je cesar leta 1180 umrl in ga je nasledil njegov 
enajstletni sin Aleksij II. Komnen, so to šibko oblast izkoristili velikaši, da bi si sami prisvojili 
oblast. Namreč Komnenski sistem, ki je temeljil na sorodstvenih vezeh, je prav tako prispeval 
k temu, da so imeli tudi velikaši pretenzije do prestola. Eden od teh velikašev je bil Manuelov 
sorodnik Andronik (leta 1183), nato pa Izak II. Angelos (leta 1185) in Aleksij III (1195). 

Pod novo – predvsem nestabilno – vladavino so skupnosti po cesarstvu opuščale 
prejšnje imperialne in začele postavljati v ospredje lokalne interese; te skupnosti niso več iskale 
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zaščite pri Bizancu, temveč začele iskati novega zaščitnika, ki bi jim omogočal izpolnitev 
njihovih interesov.29 Z Manuelovo smrtjo je tudi zaveza Štefana Nemanje poginila. V desetletju 
kaotičnega stanja znotraj cesarstva je Nemanja izkoristil madžarsko zavezništvo, normanske 
invazije, bolgarske upore ter tretji križarski pohod, zato da si je izboril neodvisnost in povečal 
svoje ozemlje. V svojih pohodih mu je uspelo osvojiti Kosovo, Prizren in Metohijo ter prodreti 
v severno Makedonijo in zavzeti Skopje ter zgornji Vardar.30 Skupaj z Madžari, ki so že 
okupirali Beograd in Braničevo, so plenili po Moravi in mesto Niš je do leta 1188 funkcioniralo 
kot prestolnica velikega župana. Prav tako mu je uspelo zavzeti Zeto, ki jo je podelil svojemu 
starejšemu sinu Vukanu. Ob obali si je prisvojil tudi mesta Kotor, Ulcij in Bar ter regijo Pilot 
med mestoma Prizren in Skadar.31       
 Največji upor mu je predstavljalo mesto Dubrovnik. Spopad z mestom so sprožili tako 
teritorialni spori kot ekonomski ambicije, ki so se sekale med dvema nasprotnikoma. Sam spor 
naj bi se začel leta 1184, ko je Nemanjev brat, Stracimir, napadel Korčulo. Dubrovnik je 
otočanom poslal pomoč in uspešno so ubranili otok; nato je leta 1185 sledilo obleganje na 
Dubrovnika. Kronike, napisane tristo let kasneje, pričajo, da je bilo obleganje neuspešno, 
čeprav obstaja dokument iz leta 1255, ki priča, da je Nemanja zavzel mesto.32 Nemanji ni uspelo 
dolgo obdržati oblast nad mestom. Najverjetneje so meščani dobili pomoč iz strani Normanov, 
kajti leta 1186 je bil Dubrovnik že pod normansko nadvlado.33    
  27. septembra leta 1186 je Nemanja podpisal mirovno pogodbo z normanskim kraljem, 
kar nakazuje, da je bil Dubrovnik že takrat pod normansko nadoblastjo. Mir je povrnil status 
quo; obe strani sta pridobili pravico, da prosto trgujeta in izvajata ostale ekonomske dejavnosti 
na ozemljih podpisnic; Dubrovnik je prejšnji tribut plačeval Humu delno v vinu in delno z 
gotovino, od mirovnega sporazuma dalje pa je bilo tribut plačan samo v gotovini; da bi pravne 
zadeve med Srbi in Dubrovčani razsodilo enako število predstavnikov Srbov in Dubrovčanov, 
so vzpostavili skupna sodišča; Nemanja se je moral odreč pretenzijam do Korčule in Visa.34 

Tretja križarska vojna in srečanje v Nišu leta 1189 
Nekaj dni po božiču leta 1188 so k Frideriku Barbarossi v Nürnberg prispeli odposlanci iz 
Madžarske, Turčije, Konstantinopla in Srbije. Srbski odposlanci so bili poslani k nemškemu 
cesarju s sporočilom, da mu župan Štefan Nemanja nudi prost prehodi skozi Raško ter, da ga 
bo sprejel v prestolnici – Niš; kajti cesar se je pripravljal na romanje v Jeruzalem. Leta 1887 je 
Saladin, z osvojitvijo svetega mesta – Jeruzalem, sprožil serijo posamičnih ekspedicij zahodnih 
vladarjev v sveto deželo, ki bi zaznamovale tretjo križarsko vojno. Na romanje v sveto deželo 
bi se odpravili francoski kralj Filip II., angleški kralj Rihard I. Levjesrčni in nemški cesar 
Friderik Barbarossa. Do svete dežele, bi cesar moral prečkati Balkanski polotok. Upirajoča 
ljudstva so bila pripravljena cesarju nuditi pomoč, prav tako pa so pričakovali, da jim bo cesar 
pomagal v njihovih lokalnih sporih. Bizantinsko cesarstvo pa je križarski pohod smatralo kot 
krinko za nemško-francosko ofenzivo nad cesarstvom. V Aprilu leta 1189 se je Friderik na pot 
odpravil s približno 15.000 vojaki in 3.000 vitezi.35 Preko Madžarske je najprej prispel do 
bizantinske meje pri mestu Braničevo, kjer se je sprl z tamkajšnjo vojvodo. Na poti skozi 
današnjo Šumadijo so križarje napadli roparji številnih ljudstev (Bolgari, Grki, Srbi in Vlahi)36, 
ki naj bi jih najel vojvoda iz Braničeva. Zaradi nedavnih srbskih napadov (ne pa zardi 
prihajajočih Nemcev), so bizantinske sile, za katere je bil Friderik obveščen, stražile prehode 
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po Balkanu. Friderik se je o tem prepričal 27. Julija, ko sta ga v Nišu sprejela Štefan Nemanja 
in brat Stacimir. Cesarju sta, kot znak njune naklonjenosti, obdarila z vinom, ječmenom, moko, 
ovcami in voli, prav tako pa sta mu podarila šest tjulnjev, udomačenega merjasca in tri jelene.37 
Ponudila sta mu še približno 20.000 vojakov,38 za boj proti Bizancu, če bi jih na pohodu 
potreboval.39 V zameno je Nemanja pričakoval, da bi Friderik podprl njegova nadaljnja 
osvajanja na Balkanu. Ker se je župan odrekel bizantinskemu cesarju, si je moral poiskati 
novega pokrovitelja, ki bi mu zagotavljal zaščito. To priložnost pa je videl prav v Frideriku. 
Nemanja mu je zato ponudil svojo zvestobo, v zameno za ozemlja v Bizancu, ki jih je v prejšnjih 
letih osvojil, a je ta ponudbo zavrnil, saj se ni nameraval vpletati v srbsko-bizantinske konflikte 
in raje ostal zvest križarskemu pohodu in vrnitvi Jeruzalema; da bi si zagotovil dobre odnose s 
Srbi je Friderik podal svoje soglasje za poroko Nemanjevega nečaka (sin brata Miroslava, kralj 
Huma) in hčerke Bertolda IV. Andeškega,40 a se zdi, da do poroke ni nikoli prišlo.41 

 Ne glede na to, da je Friderik odklonil ponudbo raškega župana, je Bizanc to 
srečanje še vedno smatral kot sovražno dejanje. Medtem, ko je križarska vojska potovala skozi 
Bolgarijo, so Srbi izkoristili priložnost, da si priključijo del Bolgarije in potrdijo zavezništvo s 
Petrom II. Bolgarskim proti bizantinskemu cesarju.42 Bližje kot je bil Friderik Carigradu, večja 
so bila trenja med dvema cesarjema, a je Izak , ko se je Friderik začel dogovarjati s Srbi in 
Bolgari o zavezništvu, popustil. Bizantinski cesar je pomagal križarjem prečkati v Anatolijo, 
kjer je leta 1190 Friderik utonil.  

Rodbinske povezave z Bizancem 
Štefan Nemanja si je skušal v času tretje križarske vojne zagotoviti suverenost Bizanca, da bi 
se, s pomočjo Friderika, priključil zahodnemu svetu, a mu to zaradi drugih interesov cesarja, ni 
uspelo, zato je moral iskati nov, predvsem bolj neljubi odgovor. Povezal se je z Bolgari in 
skupaj z njimi za kratek čas nasprotoval Carigradu. Zavezništvo je bilo uspešno zgolj dokler so 
po Balkanu potovali križarji in je Izak svoje enote osredotočil proti njim; čim pa je grožnja 
zahodnjakov minila je Izak lahko svojo vojsko usmeril proti Srbom in Bolgarom.  
 Niketas Honiat omeni, da je Izak napadel srbskega Župana in ga odločno premagal v 
bitki pri Moravi leta 1190.43 Niketa pa izpusti mirovno pogodbo, ki jo sklene cesar z Nemanjo. 
Glede na to, da Nemanja s pogodbo ohrani večino novo prisvojenih ozemelj, zgleda, da 
bizantinska zmaga ni bila tako odločna kot ji pripisujejo bizantinski viri.44 Srbiji priznajo 
neodvisnost, toda Nemanja je moral vsa ozemlja, ki jih je osvojil ob reki Moravi (Niš in 
Ravno),45 vrniti nazaj in prav tako moral povrniti nazaj svoje osvojitve v severni Makedoniji, 
po reki Strumi, zgornjem Vardarju, vključno s Skopjem, dele v Kosovu-Metohiji, Zeti, dele v 
Severni Albaniji, Južni Dalmaciji, Trebinje in Hum. Tako je Raški preostalo ozemlje, ki je 
mejilo z Madžarsko, ozemlja zahodno od reke Morave, v Kosovu in Metohiji ter ozemlja ob 
obali Zete, Trebinja, Huma in južne Dalmacije.46 Pogodbo so zakoličili s poroko Nemanjevega 
drugega sina (Štefan Prvovenčani) in Izakove nečakinje Evdokije, hčerke Aleksija Angela. 
 Bizanc se je že od prejšnjega desetletja bojeval z upornimi Bolgari in potrebovali so mir 
z ostalimi Zahodnimi ljudstvi, zato je – poleg domnevne premoči Srbov – prišlo tudi do mirovne 
pogodbe, ki je bolj ugajala Srbom. V sledečih letih se je dober odnos s cesarstvom pokazal, ko 
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so Madžari vkorakali na Nemanjevo ozemlje in je Izak svoje vojake poslal, da bi pomagal 
velikemu županu.47 Do leta 1195 je Izak izpeljal šest kampanj proti Bolgarom, ki so se končale 
z njegovo odstavitvijo, prihodom Aleksija Angela na prestol in razglasitvijo samostojne 
Bolgarije. Prav ta poraz proti Bolgarski lahko štejemo kot enega izmed razlogov za propad 
cesarstva, ki je sledil leta 1204 med četrto križarsko vojno.48 

Epilog 
Ko je na prestol prišel Aleksij III. je zakonska zveza med Nemanjevim sinom in Evdokijo 
postala pomembna – Štefan Prvovenčani je postal cesarski zet. Nemanjevemu sinu, Štefanu 
Prvovenčanimu (ali Nemanjić), je tedaj pripadal naziv sevastokratorja, kot mož cesarjeve hčere 
pa je imel prednost pri prestolonasledstvu.49 Da bi Nemanja zagotovil gladek prehod oblasti na 
njegovega drugega sina, namesto starejšega Vukana, je 23. ali 24. Marca leta 1196 sklical sabor, 
kjer je razglasil svojo abdikacijo in prestol prepustil sinu Štefanu.50 Po zgledu takratnih 
bizantinskih imenitnikov51 je zapustil posvetno življenje in preživel svoja zadnja leta v 
samostanu Studenica kot menih s svojo soprogo Ano kot nuno.52 Njegovo preobrazbo je 
zaznamoval s spremembo imena v Simeon.       

 Leta 1198 je Simeona njegov najmlajši sin Rastko oz. Sava povabil na sveto goro 
Atos; preden je odšel, piše Sava, je svojima sinovoma zapovedal naj »ljubita brat brata, naj ne 
bo hudobije med vama.«,53 toda njegove besede nista upoštevala, kajti po njegovi smrti, leta 
1199, sta se brata med seboj vojskovala za prestol. Simeon je prva leta na Atosu preživljal v 
samostanu Vatoped s svojim sinom. Oba sta želela, da bi bili na sveti gori predstavljeni tudi 
Srbi, zato so leta 1198 prosili in dobili dovoljenje za prenovo zapuščenega samostana Hilandar. 
Samostan je hitro rastel; do leta 1199 je imel štirinajst menihov; leta 1207 pa je v samostanu 
prebivalo že dvesto menihov.54         
  Stefan Nemanja je umrl v Februarju leta 1199; Sava je njegovo telo prinesel 
nazaj v Raško do Studenice, kjer je bil pokopan in kanoniziran. Njegova sinova, Sava in Štefan, 
sta napisala žitji, ki zaznamujeta začetek izvirnega pismenstva v Srbiji.55 Deli se razlikujeta v 
vsebini. Sava se osredotoči na Nemanjevo svetno življenje, medtem ko Štefan piše o njegovih 
vojaških dosežkih. Brata sta pripomogla k razvoju kulta Simeona Mirtotočnega; kult čuvaja 
Srbije je bil pogosto uporabljen za razlago čudežne intervencije, ki je rešil ljudstvo. Njegova 
kanonizacija pa je še dodatno legitimirala prihod njegovih potomcev na prestol do zadnjega 
vladajočega Nemanjića leta 1371.56        
 Nemanja je bil zelo religiozen. Skozi svoje življenje je dal zgraditi številne cerkvene 
stavbe, daroval ozemlje tako pravoslavni cerkvi kot katoliški ter organiziral cerkveni koncil v 
letu 1170, da bi pregnal heretike iz svoje dežele. Nemanja je v svojem življenju oblikoval dobre 
odnose s cerkvijo, ki ji jih je prevzel vsak Nemanjev naslednik; vsak vladar naj bi zgradil vsaj 
en samostan v času svojega vladanja, mnogo jih je tudi darovalo ozemlje ali denar cerkvi. Tako 
kot Nemanjo so tudi naslednje vladarje kanonizirali in jih častili kot verske figure; najbolj 
dominanten cerkveni kult je pripadal Savi, toda Nemanjo so priznali kot ustanovitelja Srbije, 
vse kar se je pripetilo pred njim pa je potonilo v pozabo.  
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Zaključek 
Štefan Nemanja se je v tridesetih letih svojega vladanja uspešno uprl bizantinski nadoblasti in 
postavil temelje Srbiji, ki bi nato omogočila vzpon dinastije v carstvo. Z Nemanjevo 
kanonizacijo v svetnika pa so vzpostavili začetek tako imenovane »svetorodne dinastije« ali 
»dinastije svetih korenin«.57 Z okrepljeno legitimnostjo je dinastija ohranila vso moč tudi med 
kriznimi trenutki, ko so se bratje ali velikaši med seboj vojskovali, čeprav je bila do štirinajstega 
stoletja neprestano prisotna fragmentacija znotraj Srbije, ki je ni noben Nemanjić uspel rešiti. 
Vendarle je dinastija Nemanjićev, ter z njo država, ohranila moč do Dušana Nemanjića, ko ga 
je po smrti nasledil nesposoben vladar in popeljal dinastijo ter s seboj cesarstvo v propad, z 
začetkom vdiranja Osmanov v Jugovzhodno Evropo. Viri, ki omenjajo Štefana Nemanjo so 
problematični. Tako bizantinski viri (Niketas Honiates in Ivan Kinam) kot srbski viri 
(življenjepisa Nemanjevih sinova) so pristranski; prvi postavljajo Nemanjo v bistveno bolj 
negativno luč, slednji pa ga poveličujejo do pretiranosti. Oboji pa izpuščajo določene dogodke, 
ki niso v njihovih interesih. Podoben problem se pojavlja tudi v zgodovinopisju. Osebnost 
Štefana Nemanje je zgolj še ena osebnost, ki je žrtev vpliva nacionalizma. V Izbrani literaturi 
srbskega zgodovinarja Sime Cirkovića so ponižujoče epizode v županovem življenju ali 
dogodki, ko je bilo srbsko ljudstvo premagano, trivializirane, v skrajnem primeru izpuščene. 
Tuja literatura pa je, za razliko od srbske, bistveno bolj objektivna. Problem, slednje je, da ni 
bilo opravljene nobene temeljne raziskave na osebnosti Štefane Nemanje; v izbranih literaturah 
je bil Nemanja zgolj omenjen ali uporabljen za ilustriranje koncept. Sestavek zajema tematiko 
zunanje politike Štefana Nemanje; nadaljevanje naloge bi moralo vključevati tudi notranjo 
politiko. Prav to pa bi se lahko bolje raziskalo, če bi bila Nemanjeva življenjepisa na razpolago 
v celoti in ne v odlomkih. Prav tako bi moralo vključevati elemente umetnosti ustvarjene v času 
Nemanjevega vladanja, na katerih je bilo opravljenih že precej študij, vendar se zaradi obsega 
naloge, žal, ni bilo možno osredotočiti še na ta aspekt.  
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Ian Opara 

Vpliv industrijske revolucije na zdravje delavcev v 19. stoletju 

Izvleček 
Pričujoči članek se bo ukvarjal z vprašanjem, kako je industrijska revolucija vplivala na zdravje 
delavskega razreda v Veliki Britaniji. Pri tem ni mišljeno samo, kako je delo v tedaj 
novonastalih tovarnah vplivalo na zdravje delavcev, ampak tudi v širšem smislu; kako je nov 
način življenja, ki je nastal z industrijsko revolucijo vplival na njihovo zdravje. Z industrijsko 
revolucijo so ljudje namreč začeli delati izven svojih domov in postali vezani na urnike, kar je 
na primer vplivalo na njihovo količino spanja. Poleg tega so z industrijsko (in meščansko) 
revolucijo nastale kapitalistične družbe. Te tudi vzpodbujajo dejanja, ki vplivajo na zdravje 
(načeloma vseh, ne le delavcev, vendar so ti najbolj pod udarom). 

Abstract 
This text will deal with the question of how the industrial revolution affected the health of the 
working class in Great Britain. By that, we do not intend to limit ourselves to how work in 
newfound factories affected the health of those workers, but also how the new mode of living, 
which came about with the industrial revolution, affected their health. For example, because of 
the industrial revolution, people started working away from home and became beholden to 
timetables, which had an effect on the amount of sleep they were getting. Aside from that, 
another result of the industrial (and French) revolution was the formation of the capitalist 
society. These societies also encourage actions that have consequences for our health (these 
consequences, however, generally affect everyone, not just the working class, but this class 
takes the brunt of the consequences). 
Ključne besede: zdravje, delavski razred, kapitalizem, industrijska revolucija, 19. stoletje. 

*** 
Industrijska revolucija 

Najprej je potrebno definirati industrijsko revolucijo, postaviti v časovni okvir in razložiti kaj 
točno je, da bo razumljivo, kaj mislimo s tem izrazom.  

Nekateri zgodovinarji postavljajo začetek industrijske revolucije oziroma njeno 
predzgodovino na leto 1000 našega štetja, nekateri celo še dalj nazaj. 1 Problem pri taki dataciji 
je, da pri tako dolgotrajnem procesu ne moremo govoriti o revoluciji, brez da bi ta izraz izgubil 
svoj pomen. Poleg tega so se vse posledice, ki so za ta članek pomembne, začele kazati nič prej 
kot v osemdesetih letih 18. stoletja, pa še to samo v Veliki Britaniji. Drugod po Evropi in sploh 
ostalih delih sveta pa še desetletja kasneje. Razen teh izjemnih datacij, so v preteklosti 
zgodovinarji najpogosteje postavljali začetek industrijske revolucije v leto 1760.  Medtem ko 
Hobsbawm začetek revolucije postavlja v leto 1780, z utemeljitvijo, da so zadnje raziskave 
pokazale, da je to bilo tisto leto, s katerim je prišlo do ostre porasti gospodarstva.2 

Ta hitra, nenadna porast je bistvo industrijske revolucije. Do nje pride s sprostitvijo 
proizvodnih sil, ki nato omogočajo stalno in hitro množenje prebivalstva, dobrin in storitev.3 
To sprostitev omogoča kapitalistična produkcija oziroma delitev dela v družbi in delitev dela v 
manufakturi.4 Brez da bi zašli v preveč podrobnosti, pri delitvi dela v družbi gre za delitev dela 
med različnimi panogami (na primer živinorejec, ki proizvaja kože, strojar, ki proizvaja usnje 
iz kože in čevljar, ki proizvaja usnje v čevlje), pri delitvi dela v manufakturi pa gre za delitev 

                                                 
1 Hobsbawm, Čas revolucije, 31. 
2 Hobsbawm, Čas revolucije, 31. 
3 Hobsbawm, Čas revolucije, 30. 
4 Marx, Kapital I, 299–300. 
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dela znotraj manufaktur, pri čimer vsak posameznik ne proizvaja blaga5 temveč je blago šele 
končni produkt znotraj manufakture. Ti dve delitvi dela omogočata večjo stopnjo 
specializiranosti delavcev, za nas pomembneje od tega pa je, da pri taki delitvi lahko isti 
kapitalist uporablja te delovne sile kot kombinirano delovno silo, se pravi delovno silo spravi 
»na kup«.6  

To sicer ne pomeni, da pred nastankom kapitalistične industrijske proizvodnje ljudje 
niso najemali posameznikov za delo. Industrijska proizvodnja se je začela v obliki domačega 
dela ali založništva – trgovec je pri kmetu naročal ali kar neposredno kupil proizvode, ki so jih 
izdelovali, ko niso delali na polju. Iz take trgovine se je razvil industrijski kapitalizem: kmet, ki 
je prvotno po strani tkal, je nato postal tkalec, ki je ob strani tudi obdeloval zemljo.7 

Engels pravi podobno, da so pred izumom strojev  predilske družine živele na podeželju, 
kjer so s svojim zaslužkom lahko živele dokaj ugodno in najemale nekaj zemlje, ki so jo ob 
strani obdelovale.8 Kot vidimo, on ne omenja, da so to sprva bili kmetje vendar je to za nas 
nepomembno. Pomembno je, da razložimo, kaj je bilo potrebno, da se je ta proces lahko začel 
in kaj je iz njega sledilo. 

Prvi pogoj je bil v Veliki Britaniji že več kot sto let izpolnjen – v angleški revoluciji so 
kralja obglavili in čeprav je v času industrijske revolucije Velika Britanija bila (zopet) 
monarhija, je bil najvišji cilj vladne politike doseči čim višje dobičke in napredek gospodarstva. 
Podeželje je bilo že v celoti osvobojeno fevdalizma, nanj pa se je že razširila manufaktura. 
Kmetijsko gospodarstvo je že proizvajalo predvsem za trg, in kar je bilo še potrebno od 
poljedelstva za začetek revolucije je bilo izboljšati pridelovanje in storilnost, da bo lahko 
preživljalo hitro rastoče (mestno) prebivalstvo. Slednje pa je (bilo) potrebno za oskrbo mest in 
industrije z delovno silo.9 

Da na zelo hitro povzamemo, industrijsko revolucijo je omogočil velik porast 
prebivalstva, za to pa je bil potreben dovolj razvit agrikulturni sektor.10 Z začetkom industrijske 
revolucije se je prebivalstvo začelo seliti s podeželja v mesta, saj so se tam nahajale možnosti 
zaposlitve, sploh v mestih z ugodno lego. S tem mislimo mesta, ki ležijo na pomembnih 
trgovskih poteh.11 Sicer si ljudje sprva niso želeli spremembe v svojem načinu življenja, vendar 
so to sčasoma vseeno storili. Marksistična razlaga za to je sledeča. Šlo je za odpravo 
srednjeveškega skupnega gospodarjenja, imenovano gibanje »enclosure,« s katerim so se v 
Veliki Britaniji želeli rešiti nekomercialnega odnosa do zemlje (samozadostni kmetje so 
pridelovali le toliko hrane, kolikor so je potrebovali zase). Ker ta proces ni tukaj bistven, ga v 
večjih podrobnostih ne bomo obravnavali. Bistveno je, da so zaradi tega gibanja kmetje pristali 
v gospodarskem in socialnem pomanjkanju in torej bili prisiljeni poiskati sredstva za preživetje 
(denar) drugod. V mestih so sicer imeli sprva tudi več svobode in višje mezde, vendar ta 
vzpodbuda ni bila tako ključnega pomena, kot prisila.12 

Problem te, marksistične, razlage je, da ne upošteva Speenhamland sistema. 
Speenhamland sistem je oblika gospodarske olajšave, ki je bila prvič sprejeta v Speenhamlandu, 

                                                 
5 Marx poimenuje blago samo tiste stvari, ki se jih da prodati; imajo uporabno vrednost. 
6 Marx, Kapital I, 292–296 
7 Hobsbawm, Čas revolucije, 21. 
8 Engels, Condition of the Working Class, 50. 
9 Hobsbawm, Čas revolucije, 33–34. 
10 Hobsbawm argumentira, da znanost in tehnologija nista bila toliko ključnega pomena, kot zgoraj navedeni 
pogoji, saj so bili Francozi v naravoslovju močnejši od Britancev. Prav tako so bili bolj znani francoski ekonomisti 
(z možno izjemo Adama Smitha). Stroje, ki so jih izumili Angleži in ki so bili izjemnega pomena za industrijsko 
revolucijo, bi lahko izumil vsakršen inteligenten rokodelec. James Wattov parni stroj, na primer, je zahteval le 
znanje fizike, ki ga je posedovalo mnogo ljudi v tistem času. Medtem so Francozi dejansko izdelovali veliko bolj 
kompleksne stroje in boljše ladje (Hobsbawm, Čas revolucije, 32–34). 
11 Szreter, »Industrialization and Health,« 76; Wrigley, English Population History, 202. 
12 Hobsbawm, Čas revolucije, 55–56. 
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6. maja 1795 in je bila sčasoma sprejeta po večini Anglije. Šlo je za neke vrste minimalne plače, 
vendar ne v standardnem smislu tega izraza. Namesto, da je fiksiral plače delavcev, jih je zvišal 
glede na celotno družino. Delavec naj bi bil plačan za približno 4 kilograme kruha zase in za 
ceno enega in pol hlebca kruha za ženo in vsakega otroka.13 Se pravi, več kot je imel delavec 
otrok, višja je bila njegova olajšava. Za ta sistem14 nekateri (na primer Robert C. Allen) 
argumentirajo, da je prebivalce dejansko vzpodbujal, da ostajajo na podeželju in se ne selijo v 
mesta.15  

Vendar odločbe, na katerih je temeljil Speenhamland sistem, ne omejujejo olajšave 
samo na delavce, zaposlene na kmetijah, vsaj v kolikor te odločbe navaja W. Cunningham:  

1. Da trenutno stanje revnih zahteva večjo pomoč kot jim je splošno bila 
ponujena. 2. Da ni smotrno za sodnike, da dajo to pomoč s tem, da regulirajo 
plače delavcev glede na napotke statutov 5. Elizabete in 1. Jamesa; ampak 
sodniki zelo iskreno priporočajo kmetom in ostalim (!) v okrožju, da zvišajo 
plače njihovih delavcev proporcionalno glede na trenutno ceno oskrbe16 /…/17 

Izvirnika samih odločb žal ne najdem, vendar nimamo razloga, da bi verjeli, da jih je 
Cunningham kakorkoli spremenil. Sicer je res, da so kmetje (s tem izrazom so mišljeni 
veleposestniki, ne zgoraj obravnavani samozadostni kmetje) izrecno omenjeni v teh odločbah, 
a takoj za njimi so omenjeni tudi ostali, ki plačujejo svojim zaposlenim. Se pravi, lahko da je 
Speenhamland sistem res vzpodbujal prebivalstvo, da ostaja na podeželju, vendar ne iz 
razlogov, ki jih navaja Allen – v kolikor ni moje razumevanje tega sistema napačno oziroma 
pomanjkljivo. Allen namreč trdi, da je Speenhamland sistem plačeval ljudem, da so ostajali na 
podeželju in s tem manjšal migracije v mesta.18 Namesto tega predlagam, da je vzpodbujal ljudi, 
da so ostajali na podeželju (če jih zares sploh je) s tem, da je zagotavljal minimalne življenjske 
standarde in tako omogočal, da ljudem ni bilo potrebno iskati boljših življenjskih pogojev. Ker 
nekateri niso bili pripravljeni tvegati selitve v mesto in tam potencialno ne dobiti službe,19 ali 
pa so preprosto želeli ostati v domačem okolju, se niso selili. 
 Vendar dejstvo ostaja, da so se ljudje začeli seliti v mesta, kar bo prikazano v naslednjem 
poglavju. Ali so v to bili prisiljeni ali so to delali iz želje po boljšem življenju in bi brez 
Speenhamland sistema bila še hitrejša, za nas pravzaprav ni pomembno. Kratka razprava o tem 
vprašanju je bila prikazana, ker je dobro, da razumemo, zakaj so se ljudje selili v mesta, ker 
bomo prikazali, kako pomembno je to dejstvo za zdravje ljudi. In ker sta Marx in Engels močno 
ideološko opredeljena je prav, da predstavimo tudi protiargumente njuni tezi.  

Povečanje gostote prebivalstva in implikacije tega na zdravje ljudi 
Iz zgoraj opisanega procesa že lahko sklepamo, da je v industrializiranih in (torej) industrijskih 
mestih prišlo do porasti gostote prebivalstva v času industrijske revolucije. V Veliki Britaniji 
torej od konca 18. stoletja naprej. Gostota prebivalstva je eden izmed glavnih faktorjev, ki 
                                                 
13 Britannica.com, »Speenhamland system,« Encyclopædia Britannica. 
14 Izraz »sistem« je uporabljen, ker ne gre za pravi zakon. 
15 Allen, Engels' Pause: A Pessimist's Guide, 2. 
16 Gre za dobeseden prevod iz izvirnika, ki je v angleščini. Tam je uporabljen izraz »provisions« in v tem kontekstu 
pomeni osnovne potrebščine; hrano, vodo in (morda) obleko. 
17 Cunningham, The Growth of English Industry and Commerce in Modern Times, 718. Prevedeno iz angleščine: 
1. That the present state of the poor does require further assistance than has generally been given them. 2. That it 
is not expedient for the magistrates to grant that assistance by regulating the wages of day labourers according to 
the directions of the statutes  of the 5th Elizabeth and 1st James; but the magistrates very earnestly recomment to 
the farmers and others throughout the county, to increase the pay of their labourers in proportion to the present 
price of provisions /…/ V nadaljevanju (na strani 719) navajanja odločbe govori samo še o načinu, po katerem naj 
bo določena finančna olajšava, kar je že opisano zgoraj. 
18 Allen, Engels' Pause: A Pessimist's Guide, 2. 
19 Speenhamland sistem je višal plačo, se pravi nezaposleni niso dobivali te olajšave. 
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vplivajo na zdravje prebivalstva. Wrigley piše, da je v sredini 19. stoletja William Farr predlagal 
empirični zakon, ki je povezal stopnjo mortalitete z gostoto poselitve. Predlagal je, da selitev z 
ruralnega območja v območje z gostejšo poselitvijo pomeni višjo stopnjo mortalitete po 
naslednji tabeli:20 

Faktor gostote poselitve21 Porast stopnje mortalitete v % 
50 60 
250 90 
1000 130 

 
Selitve s podeželja v mesta so v določenih primerih dejansko pomenile selitev v območje s 
tolikokrat višjo gostoto prebivalstva. V primeru Londona še celo več kot 1000-kratno.22 Seveda 
so skozi čas mesta dobivala vse več prebivalcev. V relativno kratkem času se je v določenih 
mestih njihovo prebivalstvo tudi več kot podvojilo. To sicer ne pomeni nujno, da se je tudi 
njihova gostota poselitve povišala – mesta so se tudi širila, ne le višala. Sledeči podatki23 so 
predvsem namenjeni prikazu, kako hitro se je v Veliki Britaniji proces industrializacije odvijal.  

 
Iz tega lahko sklepamo, da ta mesta, sploh sprva, niso bila opremljena za preživljanje take mase 
prebivalstva. Za razliko od angleških, italijanske mestne države so že dalj časa bile pozorne na 
sanitarne nevarnosti, ki pridejo z urbanim življenjem.24 
 Torej, mesta so začela hitro rasti, gostota poselitve se je višala. Razlogi, zakaj je to 
pomemben faktor, ki negativno vpliva na zdravje in stopnjo umrljivosti, so dokaj samoumevni. 
Z onesnaženo vodo pride mnogo patogenov v človeško telo in tovrstne bolezni so bile glavni 
razlog za mnoge smrti same po sebi. Če te niso bile razlog smrti, pa so pogosto človeka dovolj 
ošibile, da je umrl od drugih bolezni. V velikih mestih je namreč težko in drago priskrbeti čisto 
vodo, vendar tudi če bi ta bila čista, je nevarnost prenosa bolezni v mestih sama po sebi večja, 
zaradi same višje gostote poseljenosti.25 Dodatno, kot smo zgoraj omenili, so najbolj poseljena 
mesta bila na pomembnih trgovskih poteh, kjer se je poleg blaga izmenjalo tudi veliko novih 
vrst bolezni, ki so sicer bile predvsem uničujoče za prvotne prebivalce Amerik.26 Vseeno pa so 
s transkontinentalno trgovino prišle nove bolezni tudi v Evropo, na primer sifilis in kolera.27 
Vendar to ni nujno povezano z industrijsko revolucijo. 
 Običajne otroške bolezni, kot na primer ošpice, so otroke doletele v zgodnejših letih v 
mestih, kot na podeželju. Zaradi tega so bile v mestih bolj smrtonosne, kot izven njih. Ta pojav, 
o razliki v zdravju med mestnim in podeželskim življenjem, so potrdile razne raziskave: v 
zahodni Švedski, ki je sicer bila zapostavljena in je večkrat trpela za lakoto zaradi slabo razvite 
                                                 
20 Wrigley, English Population History, 202. 
21 V primerjavi z gostoto poselitve na podeželju. Točnega podatka, kakšna je ta bila, žal nimamo, vendar to ni 
pomembno. Pomembno je, da so se ljudje selili v območja z veliko višjo stopnjo gostote poseljenosti, kar je 
pomenilo porast v stopnji smrtnosti. 
22 Wrigley, English Population History, 202. 
23 Engels, Condition of the Working Class, 57. 
24 Szreter, »Industrialization and Health,« 76. 
25 Wrigley, English Population History, 203. 
26 Szreter, »Industrialization and Health,« 76. 
27 Wrigley, English Population History, 205. 

Mesto Število prebivalcev 
1801 

Število prebivalcev 
1831 

Porast v % 

Bradford 29.000 77.000 ≈265 
Halifax 63.000 110.000 ≈175 

Hudderfield 15.000 34.000 ≈227 
Leeds 53.000 123.000 ≈232 
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agrikulture, je vseeno trpela za manjšo stopnjo smrtnosti, kot vzhodna Švedska, ki je bila 
bogatejša z višjim standardom življenja. Enako je bilo prikazano za življenje v obmejnih 
naseljih v kolonialni Ameriki.28 
 »V predindustrijskem svetu je bilo treba plačati ceno za gospodarski napredek. Standard 
življenja se je morda res dvignil, a v tem postopku se je življenje samo skrajšalo.«29 Iz tega 
citata lahko razberemo, da kljub negativnim posledicam, ki so prišle z masovnimi migracijami 
v mesto, je industrijska revolucija imela tudi pozitivne učinke, predvsem kar se tiče standarda 
življenja. 

Povišanje standarda življenja in implikacije tega na zdravje ljudi 
Obstaja neko splošno znanje, da se je z industrijsko revolucijo standard življenja v državah, ki 
so jo prešle, drastično zvišal. Seveda, če je človek primerno oblečen, obut in dovolj dobro 
nahranjen ter si lahko privošči kurjavo za čez zimo, je veliko bolj verjetno, da bo ostal zdrav in 
živel dalj časa. Z industrijsko revolucijo se je tudi samo znanje medicine izboljšalo. Učinek 
tega na zdravje in življenjsko dobo je samoumeven. Navsezadnje so industrializirane, razvite 
države danes tiste, ki imajo najvišjo življenjsko dobo.30 Vendar se moramo vprašati, kdaj je 
prišlo do teh izboljšav; domneva, da takoj z industrijsko revolucijo do teh sprememb ni prišlo, 
je varna. Sicer je v preteklosti obstajalo prepričanje, da je že v tridesetih letih devetnajstega 
stoletja standard življenja bil veliko višji kot v zadnjih desetletjih osemnajstega stoletja, a sedaj 
to prepričanje ni več uveljavljeno.31 

Temu pogledu namreč predstavljajo težave dejanske plače.32 V preteklosti je veljalo, da 
so bili življenjski stroški leta 1831 11 % višji kot leta 1790, vendar so se dejanske plače dvignile 
za 43 %. To prepričanje ne obstaja več, saj je temeljilo na napačnih, neprimernih dokazih. 
Osnovano je bilo predvsem na predpostavki, da so se dejanske plače preprosto morale dvigniti 
v državi, kjer se je dogajal tako visok gospodarski vzpon, kot se je takrat v Veliki Britaniji.33 
Da do tega ni prišlo ni presenetljivo, saj je značilno za kapital, da se akumulira in centralizira, 
kar je Marx prikazal na primerih združevanja kmetij in davkih na dediščino za premično 
premoženje v vrednosti višji od 1 milijona funtov šterlingov. Namreč v letih od 1851 do 1861 
se je v Angliji 5.016 manjših kmetij združilo z večjimi. Kar se tiče drugega primera pa v letih 
od 1815 do 1825 ni bilo nobeno premoženje obdavčeno z zgoraj omenjenim davkom, v letih od 
1825 do 1855 (se pravi v naslednjih tridesetih letih) je bilo na ta način obdavčenih osem, od 
leta 1855 do 1859 (se pravi le v naslednjih štirih letih) pa štiri.34 

V nadaljevanju Marx v prid tezi, da se dejanske plače niso dvignile še navaja ministra 
v spodnjem domu, Gladstonea, ki je leta 1843 pravil: 

Ena najbolj melanholičnih značilnosti socialnega stanja dežele je, da hkrati z 
upadanjem konsumpcijske moči ljudstva ter naraščanjem pomanjkanja in bede 
v delavskem razredu potekata stalna akumulacija bogastva v višjih razredih in 
stalno naraščanje kapitala…35 

In nato, 20 let kasneje, se pravi leta 1863: 
                                                 
28 Wrigley, English Population History, 203–204. 
29 Wrigley, English Population History, 204. Prevedeno iz angleščine: In the pre-industrial world there was a price 
to be paid for economic progress. Standards of living might rise but life itself be abbreviated in the process. 
30 Wrigley, Enlgish Population History, 205-206; Szreter »Industrialization and Health,« 76; Lange in Vollmer, 
»Effect of economic development on population health,« 48–49. 
31 Hobsbawm, »Standard of Living during Industrial Revoluiton,« 119–120. 
32 Izraz preveden iz angleškega »real wages.« Gre za plače, prilagojene inflaciji oziroma koliko dobrin in storitev 
se s to plačo da kupiti. 
33 Hobsbawm, »Standard of Living during Industrial Revolution,« 120–122. 
34 Marx, Kapital I, 534–535. 
35 Marx, Kapital I, 536; cel govor na voljo na api.parliament.uk, »Distress of the country,« 13. februar, 1843, 
historic hansard. 
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Med letoma 1842 in 1852 je obdavčljivi dohodek te dežele že zrasel za 6 % […]. 
V osmih letih med letoma 1853 in 1861 je zrasel za 20 %, če za osnovo vzamemo 
leto 1853. Dejstvo je tako osupljivo, da je skoraj neverjetno […]. To omamno 
povečanje bogastva in moči […] je povsem omejeno na posedujoče razrede […], 
vendar mora posredno koristiti delavskemu prebivalstvu, saj pocenjuje izdelke 
obče konsumpcije – medtem ko so bogataši postajali bogatejši so reveži 
vsekakor postajali manj revni. Da so se ekstremi revščine zmanjšali, pa si ne 
upam reči.36 

Nato citira še profesor Fawcetta, ki je bolj nezadržano formuliral svoje misli glede stanja 
delavskega razreda: 

Seveda ne tajim, da se je denarna mezda s tem povečanjem kapitala <v zadnjih 
desetletjih> zvišala, toda ta navidezna korist se v veliki meri spet izgubi, saj 
postajajo življenjske potrebščine vse dražje <po njegovem zato, ker pada 
vrednost plemenitih kovin>. […] Bogataši hitro postajajo bogatejši <the rich 
grow rapidly richer>, medtem ko ni mogoče zaznati, da bi naraščalo udobje 
delovnih razredov […]. Delavci postajajo skoraj sužnji trgovcev, katerih 
dolžniki so.37 

Nenazadnje pa tudi Hobsbawm piše, še za zgodnejše obdobje, da je stopnja dobička začela 
padati leta 1815, ker sta industrijska revolucija in konkurenca vodili do stalnega padanja cen 
izdelkov, stroški na splošno pa se niso nižali. Tako da so eventualno kapitalisti morali začeti 
nižati plače delavcev (nižati stroške se je dalo tudi na druge načine, a preprosto zmanjšati plačo 
delavcev je bilo najlažje).38 

Iz vsega tega torej lahko sklepamo, da se standard življenja še do druge polovice 
devetnajstega stoletja ni (bistveno) zvišal in torej v tem smislu industrijska revolucija v tem 
času še ni pozitivno vplivala na zdravje delavskega razreda. Vendar ne glede na to, raziskave v 
zadnjih nekaj letih so pokazale, da razmerje med gospodarsko rastjo in zdravjem sploh ni tako 
enoznačna, kot je bilo prvotno mišljeno. 
 Ene izmed teh raziskav so pokazale, da je učinek gospodarske rasti na podhranjenost 
otrok skoraj neobstoječ. Dve podobni raziskavi, ki sta bili izvedeni v Indiji in Podsaharski 
Afriki sta prišli do enakih zaključkov – se pravi enako velja za države v razvoju. Raziskave 
druge vrste pa so se ukvarjale s povezavo med zdravjem in recesijami. Nepresenetljivo, v času 
recesij se stopnja umrljivosti na splošno poveča, predvsem zaradi zunanjih vzrokov (kot na 
primer prometnih nesreč). Vendar umrljivost zaradi specifičnih bolezni, predvsem 
kardiovaskularnih in jetrnih bolezni, nekoliko upade. Razlog za to je verjetno, ker so tovrstne 
bolezni povezane z določenim življenjskim stilom, ki ga v času recesije lahko uživa manj ljudi. 
Podobno velja za umrljivost dojenčkov: ker več mater v času recesije ostaja doma, so njihovi 
otroci bolje preskrbljeni. Poleg tega v času recesij si revnejše prebivalstvo ne more »privoščiti« 
otroka in torej je v teh obdobjih več otrok rojenih družinam, ki si lahko privoščijo boljšo oskrbo 
zanje.39 Ti podatki so zanimivi a te raziskave so bile narejene v sodobnem času. Vseeno pa 
menim, da se jih da aplicirati na obdobje, s katerim se tukaj ukvarjamo, saj so že v devetnajstem 
stoletju ženske bile zaposlene v tovarnah in v tistem obdobju so že doživljali cikel gospodarskih 

                                                 
36 Marx, Kapital I, 536; cel govor na voljo na api.parliament.uk, »The Budget–financial statement, ways and 
means,« 16. april, 1863, historic hansard. Za razliko od prejšnjega citata, je tukaj Marx veliko besed spremenil in 
izpustil (vsaj glede na transkripcijo, ki je na voljo na spletni strani parlamenta Združenega Kraljestva), vendar je 
bistvo govora enako. 
37 Marx, Kapital I, 537. 
38 Hobsbawm, Čas revolucije, 44–46. 
39 Lange in Vollmer, »Effect of economic development on population health,« 51–52. 
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konjunktur in recesij.40 Je pa treba opozoriti, da so v tistem času otroci prav tako delali in na 
žalost ne najdem raziskave, ki bi se ukvarjala s stopnjo smrtnosti otrok v času gospodarskih 
kriz v devetnajstem stoletju, a domnevam, da je v teh obdobjih dejansko bila višja, ker so ženske 
in otroci bili plačani manj kot (odrasli) moški.41 Iz tega sklepam, da so kapitalisti raje odpuščali 
ravno slednje kot prve.  

Torej če je ta povezava med gospodarsko rastjo, gospodarskim položajem osebe in 
njegovim zdravjem tako nestabilna, zakaj drži, da so najbolj razvite družbe danes tiste, z 
najvišjo življenjsko dobo? Tudi to vprašanje je polemično; nekateri trdijo, da gre za 
kombinacijo gospodarske rasti in razvoja v medicini (teorija demografske tranzicije in 
Omranov koncept epidemiološke tranzicije), drugi pa trdijo, da gredo vse zasluge zvišanju 
življenjskega standarda (teorija Thomasa McKeowna, ki jo razvije v knjigi The Modern Rise of 
Population).42 Po vsem, kar je bilo tukaj rečenega, se sam postavljam bolj na stran prve teorije, 
čeprav menim, da se vpliv zvišanja življenjskega standarda ne sme zanemariti. Se pravi, trdim, 
da je za splošno izboljšanje zdravja potrebno izboljšati življenjski standard in imeti razvito 
medicino, medtem ko gospodarska rast sama po sebi nima vpliva na zdravje ljudi, sploh pa ne 
na nižje razrede. S tem mislim, da gospodarska rast vpliva na zdravje le posredno – s tem, da 
potencialno zviša življenjski standard ljudi in vzpodbuja razvoj medicine. Slednji sta se 
izboljševali tekom stoletja, vendar nisem prepričan, da so bili doseženi konkretni napredki do 
konca dolgega devetnajstega stoletja. To poglavje je naslovljeno »Povišanje standarda življenja 
in implikacije tega na zdravje ljudi,« zaključil pa sem ga z mislijo, da se standard življenja v 
devetnajstem stoletju še ni bistveno izboljšal, obenem pa trdim, da se vsekakor ni izboljšal v 
prvi polovici tega stoletja. Razloge za to misel si bomo pogledali v naslednjem poglavju. 

Nekaj vidikov življenjskih pogojev delavcev v Veliki Britaniji v 19. stoletju 
V tem poglavju si bomo pogledali nekaj okoliščin (ki neposredno vplivajo na zdravje osebe), v 
katerih je živel delavski razred v Veliki Britaniji v 19. stoletju. To poglavje bo obravnavalo tudi 
tiste spremembe, ki so prišle z nastankom kapitalistične družbe, za katere smo v uvodu rekli, 
da prav tako vplivajo na zdravje delavcev. 

Že iz zgornjih citatov, predvsem profesorja Fawcetta (in sploh zadnji stavek njegovega 
citata) je razvidno, da so delavci živeli v izjemno slabih okoliščinah. Revni delavci, ki so 
zajemali skoraj 40 odstotkov londonskega delavskega razreda »niso zares uživali ''kar 
najpreprostejšega dostojnega življenja,'' celo po strogih merilih, ki so tedaj veljala za nižje sloje, 
ne.«43 Hobsbawm navaja Beatrice Potter, kako je opisala delavce, ki so v času velikega prometa 
bili telesno zgarani, premalo jedli in spali ter bili fizično preveč izčrpani za umske napore.44  

En izmed razlogov za takšno stanje delavcev so seveda bile slabe plače. Preden si 
pogledamo vpliv plač na standard življenja in zdravje ljudi, si poglejmo, kakšne so bile dejanske 
plače v tem obdobju. V prejšnjem poglavju smo opisali argument, da se je standard življenja 
moral zvišati, ker se je proizvodnja višala. Nato smo navedli nekaj protiargumentov tej tezi, 
vendar so vsi ali prihajali iz marksistične perspektive45 ali bili osnovani na anekdotičnih 
dokazih. Tukaj bomo prikazali novejšo raziskavo, ki osvetljuje problem plač v 19. stoletju, da 
bo bolj jasno, točno kakšen je bil trend plač v 19. stoletju in zakaj je to relevanten faktor pri 
govoru o zdravju delavcev.  

                                                 
40 Hobsbawm, Čas revolucije, 44. 
41 Hobsbawm, Čas revolucije, 45. 
42 Szreter, »Industrialization and health,« 77–78. 
43 Hobsbawm, Čas kapitala, 272–273. 
44 Hobsbawm, Čas kapitala, 273. 
45 Čeprav je Hobsbawm verjetno najpomembnejši zgodovinar za 19. stoletje in lahko zato upravičeno verjamemo, 
da je bil objektiven, je prva izdaja Časa Kapitala izšla leta 1975. V tem času (45 let) bi lahko prišlo do novih 
odkritij. 
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Plače pred in po Engelsovim premorom 
V tem delu smo že omenjali, kako je industrijska revolucija pomenila ogromno gospodarsko 
rast za Veliko Britanijo, vendar je to potrebno zgodovinsko kontekstualizirati. Namreč v Angliji 
je bil BDP med leti 1270 in 1650 v povprečju 1.051 funtov. Leta 1270 je bil BDP v Angliji 
805,92 funtov, leta 1650 pa 977,97 funtov.46 Se pravi v 380 letih je prišlo samo do približno 21 
% gospodarske rasti. Oziroma, bolj natančno povedano, je ta bila zelo nepredvidljiva. Kot 
rečeno, v tem obdobju je bil BDP na prebivalca v povprečju 1.051 funtov, kar pomeni, da so 
bila obdobje, kjer je BDP na prebivalca presegal to vrednost, vendar je v drugih obdobjih zopet 
padla. To ekonomsko nepredvidljivost prikazuje spodnji graf. 
 

 
Slika 1: BDP na prebivalca v Angliji med leti 1270 in 1650. Vzeto z: Roser, »Economic Growth,« Our World in 
Data, https://ourworldindata.org/economic-growth. Dostop: 20. 1. 2020. 

V obdobju med leti 1760 in 1860 pa je prišlo do 82 % gospodarske rasti v Veliki Britaniji, kot 
piše Robert C. Allen.47 Oziroma, če primerjamo spodnja dva grafa, je prišlo do 69 % 
gospodarske rasti v Združenem Kraljestvu.48 Razlogov za to razliko je več, najverjetneje pa gre 
za kombinacijo različne stopnje inflacije, za katero so te številke prilagojene (številke v grafih 
so prilagojene za inflacijo funtov leta 2013, medtem ko je Allenov članek bil objavljen že leta 
2007) in dejstvo, da v kolikor so poimenovanja uporabljena konsistentno, k Združenem 
Kraljestvu spada Irska, k Veliki Britaniji pa ne. 

                                                 
46 Roser, »Economic Growth,« Our World in Data. 
47 Allen, Engels’ Pause: A Pessimist’s Guide, 3. 
48 Grafi prikazujejo BDP na prebivalca v Angliji med leti 1270 in 1700. Po letu 1700 pa BDP na prebivalca v 
Združenem Kraljestvu. Zato smo govorili o BDP v Angliji pri uporabi prvega grafa, sedaj pa govorimo o BDP na 
prebivalca v Združenem Kraljestvu. 

https://ourworldindata.org/economic-growth
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Slika 2: BDP na prebivalca v Združenem Kraljestvu med leti 1750 in 1872 s točnim prikazom BDP na prebivalca leta 1760. 
Vzeto z: Roser, »Economic Growth,« Our World in Data, https://ourworldindata.org/economic-growth. Dostop: 
20. 1. 2020. 

 

 
Slika 3:BDP na prebivalca v Združenem Kraljestvu med leti 1750 in 1872 s točnim prikazom BDP na prebivalca 
leta 1860. Vzeto z: Roser, »Economic Growth,« Our World in Data, https://ourworldindata.org/economic-growth. 
Dostop: 20. 1. 2020. 

Oziroma, če primerjamo stopnjo razvoja med leti 1780 in 1880, ker smo postavili začetek 
industrijske revolucije v leto 1780, dobimo še večji gospodarski porast in sicer skoraj 100 %, 
kar se da razbrati iz spodaj priloženih grafov.  

https://ourworldindata.org/economic-growth
https://ourworldindata.org/economic-growth
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Slika 4: BDP na prebivalca v Združenem Kraljestvu med leti 1759 in 1899 s točnim prikazom BDP na prebivalca 
leta 1780. Vzeto z: Roser, »Economic Growth,« Our World in Data, https://ourworldindata.org/economic-growth. 
20. 1. 2020. 

 

 
Slika 5: BDP na prebivalca v Združenem Kraljestvu med leti 1759 in 1899 s točnim prikazom BDP na prebivalca 
leta 1880. Vzeto z: Roser, »Economic Growth,« Our World in Data, https://ourworldindata.org/economic-growth. 
Dostop: 20. 1. 2020. 

Se pravi da upravičeno govorimo o neki veliki in (relativno) nenadni porasti gospodarstva, ko 
govorimo o industrijski revoluciji. Vendar, če to stopnjo gospodarske rasti med leti 1760 in 
1860, v kateri je v povprečju produktivnost delavca na leto rasla za 0,6 % na leto (največja 
porast v enem letu v tem obdobju je bila 1,12 %), primerjamo s sodobnimi »gospodarskimi 
čudeži,« v katerih vidimo tudi do 10 % gospodarske rasti na leto, se ta vendarle zdi zelo 
počasna.49 Iz tega sledi, da ko (upravičeno) govorimo o visoki gospodarski rasti, ne smemo pri 

                                                 
49 Allen, Engels’ Pause: A Pessimist’s Guide, 3. 

https://ourworldindata.org/economic-growth.%2020.%201.%202020
https://ourworldindata.org/economic-growth.%2020.%201.%202020
https://ourworldindata.org/economic-growth
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tem misliti, da bi se plače delavcev morale dvigniti v enaki meri, kot če bi ta izraz uporabljali 
v sodobnem kontekstu. 
 Torej, v letih med 1780 in 1880 je v Združenem Kraljestvu prišlo do skoraj 100 % 
gospodarske porasti, kar vendarle ni zanemarljiva številka, tudi iz današnje perspektive. Poraja 
se vprašanje, zakaj so nekateri intelektualci in politiki trdili, da se stanje delavcev ni nič 
izboljšalo. Drugače zastavljeno; zakaj se – v kolikor se te osebe niso lagale – dejanske plače 
delavcev vsaj do približno leta 186050 niso dvignile? Ker tukaj želimo prikazati vpliv 
industrijske revolucije na zdravje delavcev bomo tukaj samo na hitro predstavili ugotovitve 
raziskave Robert C. Allena. 
 Trdi, da je v Veliki Britaniji prišlo do gospodarskega razvoja v dveh fazah. V prvi, ki 
naj bi trajala od leta 1760 do sredine 19. stoletja (točnega datuma ne poda, pravi le, da je do 
preloma prišlo med leti 1848 in 1867), je bila potreba po kapitalu velika. Kapital je bil potreben 
za nakup boljše opreme, strojev, infrastrukture in širjenje mest. Dokler je bil kapital potreben 
za tovrstno vlaganje, se je akumuliral ravno tako, kot če bi zaposloval več delovne sile. Ko pa 
se je, v drugi polovici stoletja, vzpostavilo ravnovesje med rastjo kapitala (ker ni bilo več toliko 
potrebe po vlaganju v t. i. delovno povečevalna sredstva) in rastjo delovne sile, so se začele 
dvigovati dejanske plače sorazmerno z rastjo BDP.51  
Prvo obdobje, med leti 1790 in 1840 je označeno kot Engelsov premor (Engels' pause) na 
spodnjem grafu,52 kjer sta prikazani rast BDP na delavca in dejanske plače med leti 1770 in 
1910. Engelsov premor označuje obdobje, ko je BDP rastel, medtem ko so dejanske plače 
delavcev stagnirale. Iz tega grafa ni razvidno, vendar Allen trdi, da je delež dobička delavcev 
rasel med leti 1770 in 1800,53 kar bi potrdilo našo gornjo trditev, da so mesta oziroma dela v 
tovarni sprva predstavljala priložnost za boljše življenje. Iz tega grafa je tudi razvidno, da so se 
dejanske plače delavcev začele dvigovati že okoli leta 1840, vendar zares opazno in sorazmerno 
z rastjo BDP pa šele približno leta 1860. 
 

 
Slika 6: Graf BDP na delavca in dejanske plače med leti 1770 in 1910. Avtor: Allen, Robert C. 

                                                 
50 To leto uporabljam, ker so gornji citati nastali v tem obdobju. Sicer, kot bo prikazano v nadaljevanju, so se v teh 
letih dejanske plače delavcev že dvigovale. 
51 Allen, Engels’ Pause: A Pessimist’s Guide, 11–15. 
52 Na tem grafu lahko tudi vidimo, da dejansko ni prišlo do opazne porasti v proizvodu do leta 1780. 
53 Allen, Engels’ Pause: A Pessimist’s Guide, 5. 
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Sedaj vidimo, da so pesimisti upravičeno trdili, da se stanje delavcev do tretje četrtine 19. 
stoletja ni izboljšalo. Sedaj si lahko pogledamo nekaj okoliščin v katerih so delavci v nekaterih 
industrijah delali in kako so te, skupaj s slabimi finančnimi sredstvi, vplivale na njihovo zdravje. 

Delavni pogoji v nekaterih industrijah 
Laissez-faire gospodarska filozofija je bila vodilna v Združenem Kraljestvu v 19. stoletju. Gre 
za filozofijo ali teorijo, ki zagovarja minimalno vmešavanje vlade v gospodarstvo. Kot vodilna 
gospodarska doktrina se je ohranila do zgodnjega 20. stoletja z začetkom velike gospodarske 
krize, ko jo je zamenjala Keynesova ekonomska teorija.54 Zaradi te (laissez-faire) filozofije so 
lastniki tovarn lahko zahtevali od svojih delavcev, da delajo v slabih okoliščinah, dolge ure in 
za slabo plačo. Vendar obenem ne smemo izpustiti dejstva, da so kljub temu liberalizmu 
(oziroma v nekaterih primerih ravno zaradi njega, ker so se vodilni državniki bali revolucije, ki 
bi v celoti odpravila ta sistem55) tudi delavci sčasoma dobili pravice, predvsem v drugi polovici 
obravnavanega stoletja; najpomembnejše pridobitve delavcev pa so verjetno bile tiste med leti 
1867 in 1875, ko so bile odpravljene vse zakonske ovire za ustanavljanje sindikatov in 
stavkanje.56 
 Sedaj si poglejmo nekaj primerov okoliščin v tovarnah. Marx navaja po londonskem 
Daily Telegraphu z dne 17. januarja 1860,57 da se je nek okrožni sodnik (Gospod Broughton) 
pritožil čez industrijo čipk. Trdil je (sodnik), da ob 2., 3., 4. uri zjutraj 9-10letni otroci hodijo 
delat do 10., 11., 12., ure ponoči in zaslužijo komaj dovolj, da se lahko preživljajo. V 
nadaljevanju je primerjal to industrijo s suženjstvom v Virginiji in Karolini, za katerega je trdil, 
da je ravno tako, če ne celo manj, odvraten od industrije čipk.58 Se pravi; otroci stari nad 9 let, 
so delali tudi od 18 do 22 ur na dan, v okoliščinah ki so bile, če gre temu poročilu verjeti, 
grozne, bolj podrobno pa jih ne opisuje, tako da glede te industrije se tukaj ne bomo več 
zadrževali. Sicer pa nam že same delavne ure veliko povedo.59 Vendar vseeno gre tukaj le za 
pričevanje ene osebe, tudi če je ta okrožni sodnik. 
 Drugi primer, o katerem piše Marx, se nanaša na lončarsko industrijo. Specifično v 
Staffordshiru, ki je bil v 22 letih pred nastankom poročila Komisije za otroško delo iz leta 1863 
že trikrat predmet parlamentarnih preiskav.60 To poročilo je prosto dostopno, tako da se bomo 
v nadaljevanju sklicevali nanj. Leta 1841 je gospod Scriven podal poročilo Komisiji za otroško 
delo, v katerem je poročal, kako in v kakšnih okoliščinah so otroci v lončarski industriji (v 
Staffordshiru) delali: v največji nevarnosti so bili otroci, ki so prinašali kalupe in vrtili kolesa. 
Ti so že zaradi narave svojega dela postali bledi, šibki in nezdravi. Na delu sta bila vedno dva 
dečka; en, ki je vrtel kolo in en, ki je nesel izdelek v kalilnico in kalupo nazaj. Te kalilnice so 
(bile) majhni, tesni prostori brez oken. V njihovi sredini se nahaja litoželezna peč, ki je rdeče 
vroča, zaradi česar prostor doseže do 130 stopinj Celzija. Dečki, ki so bili zaposleni v tej tovarni  
so stalno tekli tja in nazaj vem, na odprt zrak v vsakem vremenu. Po oceni gospoda Scrivna so 
bili rezultati takih tranzicij pogoste smrti od tuberkuloze, astme in vnetja.61 
 Poročilo nadaljuje s stanjem zdravja odraslih, zaposlenih v lončarski industriji v 
Staffordshiru. Doktor Greenhow je v svojem poročilu opozoril na višjo stopnjo smrtnosti zaradi 
pljučnih bolezni v okrožju Stoke-upon-Trent and Wolstanton, v katerem se nahaja Staffordshire 
medtem ko je doktor J. T. Arledge v svojem prispevku k poročilu opozoril na isti problem, 
namreč da delavci, tako moški kot ženske, a predvsem prvi, predstavljajo nezdravo (sam 
                                                 
54 Britannica.com, »Laissez-faire,« Encyclopædia Britannica; Hobsbawm, Čas Kapitala, 42–43, 132. 
55 Hobsbawm, Čas Kapitala, 132. 
56 Hobsbawm, Čas Kapitala, 43. 
57 Na žalost dostop do tega časopisa ni prost, tako da ne morem preveriti, če so dejansko to poročali. 
58 Marx, Kapital I, 200–201. 
59 O učinkih pomanjkanja spanja na zdravje bomo govorili kasneje. 
60 Marx, Kapital I, 201. 
61 Children’s employment commission, First Report of the Commissioners, ix; (prim. Marx, Kapital I, 201). 
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uporabi izraz degenerirano) populacijo. So slabe rasti, se prezgodaj starajo in živijo kratka 
življenja. K temu pa Arledge doda opazko, da, sploh moški delavci, pogosteje zbolevajo za 
pljučnimi boleznimi: pljučnico, pljučno tuberkulozo (ftizo), bronhitisom, astmo in eno obliko 
astme, specifična za osebe zaposlene v tej industriji – lončarsko astmo.62 
 Kar se tiče delovnih ur v poročilu pravijo, da so standardni delovniki trajali 12 ur, od 
pol sedme ure zjutraj do pol sedmih zvečer in da je enako veljalo za otroke. Ob vikendih naj bi 
delovniki sicer bili krajši, ponekod samo do dveh popoldan, drugod do štirih. Vendar v praksi 
so zaposleni delali mnogo dlje, tako odrasli kot tudi otroci naj bi pogosto delali do osmih, včasih 
celo devetih zvečer. Občasno, vendar to naj bi se dogajalo zelo redko, pa tudi cele noči. To so 
pričevanja otrok, zaposlenih v tej industriji,63 potrdila: William Wood je bil star 7 let in 10 
mesecev ko je začel delat, v službo je prihajal ob šestih zjutraj in delal do devetih zvečer šest 
dni v tednu. Podobno so izpričevali še mnogi drugi otroci, stari od 8 do 14 let.64 
 J. Murray, na primer, je trdil, da načeloma začenja z delom ob šestih zjutraj, včasih pa 
že ob štirih, da je eno noč prej delal celo noč, do šeste ure zjutraj prihodnjega dne. Spal ni že 
dve noči, vsega skupaj pa je delalo tisto noč 8 ali 9 dečkov.65  
 Glede na dejstvo, da je tukaj več oseb opisalo podobno situacijo, ki je skladna z 
opazkami Gospoda Broughtona, lahko z manj zadržkov sklepamo, da tako ti delavci kot Gospod 
Broughton, govorijo resnico. Iz teh poročil, poročanj in pričevanj sledi, da delavci pogosto niso 
imeli niti 7 ur spanja na noč in da so bila delovna okolja že sama po sebi neprimerna oziroma 
nezdrava. 
 Problem slednjega je veliko bolj nazorno prikazan v naslednjem predelu poročila, ki je 
namenjen industriji vžigalic.66 V tej industriji se je, podobno kot pri lončarski, razširila bolezen 
specifična zanjo, imenovana ustna zapora. Odkril jo je nek dunajski kirurg (njegovo ime ni 
navedeno) leta 1845, njene posledice pa so karies in eventualna nekroza zob, nekroza spodnje 
(in celotnih) čeljustnic, zaradi česar pride do izgube ali dela ali celih čeljusti in končno, neredko, 
do smrti.67 Ker nas podrobnosti bolezni sicer ne zanimajo, se z njimi v večjih podrobnostih ne 
bomo ukvarjali in prešli na del poročila, ki se ukvarja z delovnim okoljem.  
 Komisija je v poročilu izpostavila kontrast med zdravstvenim stanjem zaposlenih v 
tovarnah: tisti, ki so bili zaposleni v tovarnah, ki so majhne, slabo organizirane, brez korektnega 
prezračevanja, ki nimajo različnih sekcij proizvodnje ločenih ali ne nudijo pravilne pozornosti 
čistosti in ki zanemarjajo uporabo »dobro poznanih«68 preventivnih ukrepov, so v veliko večji 
nevarnosti, da zbolijo za ustno zaporo. Tisti, ki so zaposleni v primerno opremljenih in 
organiziranih tovarnah vžigalic, pa so v veliko manjši nevarnosti, da zbolijo za omenjeno 
boleznijo, če niso celo v celoti varni pred njo.69  
 Ugotovili so, da je od 48 preiskanih majhnih delovnih mest le 14 primernih za tovrstno 
industrijo. Temu delu sledijo opisi primernih sanitarnih ukrepov in izpričevanj nekaterih večjih 
kapitalistov, o njihovih delovnih okoljih in primerjajo svoje ugotovitve s sanitarnimi predpisi v 
Franciji in Prusiji. Ugotovitve komisije so se ujemale s predpisi in ukrepi v omenjenih državah 
in z učinki ukrepov v večjih, bolj primerno organiziranih, tovarnah. Ker so mnoge največje 
tovarne v Združenem Kraljestvu do tedaj že sprejele, po svoji lastni volji, zgoraj omenjene 
ukrepe, je komisija sklenila, da ne bi smelo biti komercialnih ali drugačnih težav pri uveljavitvi 

                                                 
62 Children’s employment commission, First Report of the Commissioners, ix–x. 
63 Govorimo o industriji ker čeprav se gre za specifičen okraj, ne govorimo samo o eni tovarni. 
64 Children’s employment commission, First Report of the Commissioners, xxviii–xxix. 
65 Children’s employment commission, First Report of the Commissioners, xxix. 
66 Šlo je za specifično obliko manufakturiranja vžigalic, pri kateri se fosfor nanese neposredno na samo šibico. 
Children’s employment commission, First Report of the Commissioners, xlviii. 
67 Children’s employment commission, First Report of the Commissioners, xlviii–xlix. 
68 Children’s employment commission, First Report of the Commissioners, xlix. 
69 Children’s employment commission, First Report of the Commissioners, xlix. 
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teh regulacij z zakonom.70 V tem lahko vidimo manifestacijo laissez-faire filozofije; zdi se, kot 
da regulacij (ki jih naštejejo v nadaljevanju) ne bi priporočali, če ne bi že samo gospodarstvo 
šlo po tej poti. Za konec tega predela moramo še izpostaviti, da je bilo to poročilo narejeno leta 
1862, kar bo pomembno v našem zaključku. 

Druga polovica 19. stoletja: začetki dejanskega napredka 
Z zaključkom prejšnjega dela smo prikazali, kako slaba je bila situacija za delavce v Veliki 
Britaniji do vsaj leta 1850, če ne 1860. Po tem obdobju pa so se okoliščine začele spreminjati. 
Na to smo namignili že pri razpravi o Engelsovem premoru, ko smo prikazali, da se dejanske 
plače delavcev niso začele višati do leta 1840, zares opazno pa šele leta 1860. V tem, 
zaključnem delu teksta, bomo prikazali, kako se je začel standard življenja in z njim zdravje, 
izboljševati.  

Kar na tej točki pa bomo že izpostavili dejstvo, ki smo ga prikazali v prejšnjem delu. 
Namreč, da je začela država regulirati delovno okolje, kar v preteklosti ni počela. Oziroma, bolj 
natančno rečeno, prvi poskus uveljavljanja varnosti na delu predstavlja tovarniški zakon iz leta 
1844, vendar je ta bil preveč dvoumno napisan, tako da so ga lahko kapitalisti izkoriščali sebi 
v prid.71  

Učinki pomanjkanja spanja na zdravje in krajšanje delovnega dne 
Kot smo prikazali v prejšnjem delu, veliko delavcev ni dobilo veliko spanja. Ta problem smo 
že večkrat izpostavili, sedaj pa si poglejmo samo nekaj posledic, povezanih s pomanjkanjem 
spanja. 
1. S pomanjkanjem spanja se naš imunski sistem poslabša.72 
2. Z manj kot sedem ur spanja na dan se nam zmanjša nivo leptina, kemikalije, ki nam 
signalizira, da smo siti in se posledično začnemo rediti73. (Seveda, kot bo prikazano v 
nadaljevanju, so delavci v obravnavanem obdobju imeli prej obraten problem, vseeno pa je to 
prav tako posledica pomanjkanja spanja.) 
3. Za osebe, ki spijo manj kot pet ur na noč, je bolj verjetno, da bodo zbolele za sladkorno 
boleznijo.74 
4. Z daljšim obdobjem pomanjkanja spanca je večja verjetno, da oseba zboli za srčno boleznijo. 
To je posledica povišanega krvnega tlaka ob pomanjkanju spanca.75 
5. S premalo spanja imamo slabše ravnovesje, se pravi je bolj verjetno, da pademo, se 
spotaknemo ali utrpimo druge fizične poškodbe.76 To je pri določenih poklicih verjetno (bil) 
zelo pomemben faktor. 
 Priporočena količina spanja na dan je od sedem do devet ur. Vendar kot je razvidno iz 
poročil Komisije za otroško delo, so delavci le redko imeli čas za več kot minimalnih sedem ur 
spanja na dan in delo čez celo noč ali celo več noči zapored jim ni bilo tuje.  
 Ostaja pa dejstvo, da se je skozi 19. stoletje vsaj zakonsko začel delavnik krajšat. Sprva 
ni bilo praktično nič meja delovnega dne. Po Marxu naj bi med leti 1802–1833 sicer bilo 
sprejetih nekaj zakonov o delu, a so bili tako spisani, da se jih ni dalo uveljavljati. Leta 1833 pa 
je bil sprejet tovarniški zakon, s katerim je začel veljati »normalni« delovni dan (15 ur) v 
tovarnah bombaža, volne, lanu in svile.77 Skozi celotno polovico stoletja zakonodaje o 

                                                 
70 Children’s employment commission, First Report of the Commissioners, l–liii. 
71 parliament.uk, »Reforming society in the 19th century,« Living Heritage. 
72 Nhs.uk, »Why lack of sleep is bad for your health,« National Health Service. 
73 Nhs.uk, »Why lack of sleep is bad for your health,« National Health Service. 
74 Nhs.uk, »Why lack of sleep is bad for your health,« National Health Service. 
75 Nhs.uk, »Why lack of sleep is bad for your health,« National Health Service. 
76 Watson in Cherney, »The Effects of Sleep Deprivation on Your Body,« Healthline.com 
77 Marx, Kapital I, 228–229. 
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delavniku se ne bomo spuščali, ker bi vzel preveč časa, saj gre za nelinearen proces, v katerem 
se enkrat pravno krajšal a dejansko podaljšal, drugič tudi pravno podaljšal in nato spet krajšal. 

Pomembno je samo, da izpostavimo zakon iz leta 1863, ki je nastal ravno kot posledica 
zgoraj obravnavanega poročila Komisije za otroško delo. Ta je pomemben, ker je prvi, ki spada 
v začetek obdobja, za katerega smo rekli, da se je začelo stanje delavcev izboljševati. Vendar 
tudi ta trditev je nekakšna posplošitev. Dejansko gre za razširitev tovarniškega zakona iz leta 
1850, ki je samo za mlade osebe (mlajši od 18 let) in ženske petnajsturni delavnik skrajšal na 
dvanajsturnega. Ta zakon je nato leta 1860 začel veljati za tovarne čipk, za pletilnice nogavic 
pa leta 1861. Leto 1863 pa je posebej pomembno saj je, kot smo prej omenili, zaradi poročila 
Komisije začel veljati za celotno industrijo gline (se pravi ne samo lončarsko industrijo) in za 
industrijo vžigalic, vžigalnih kapic, nabojev, tovarne tapet, striženje bombažnega žameta in 
mnoge druge. Poleg te razširitve zakona pa sta istega leta beljenje na prostem in pekarstvo 
dobila lastna zakona. Prvi je prepovedoval delo otrok, mladih oseb in žensk od osme ure zvečer 
do šeste ure zjutraj (se pravi je zagotavljal 10 ur prostega časa ponoči), drugi pa je prepovedoval 
delo pekovskih vajencev do 18. leta med deveto uro zvečer in peto uro zjutraj (se pravi je 
zagotavljal 8 ur prostega časa ponoči, kar je še vedno dovolj časa za primerno količino spanja, 
v kolikor vajenec ni stanoval predaleč od delovnega mesta).78  
 Jasno, samo zato, ker je obstajal nek zakon še ne pomeni, da so vsi ravnali tako, kot je 
zapovedoval. Vseeno pa trdim, da je to zelo pomembna prelomnica, saj v kolikor lahko 
razberem, za njem ni prišlo do regresije v smislu ponovnega podaljševanja delavnika. 
Nasprotno, zakon se je še naprej širil.79 
 Po vsem kar smo do sedaj povedali mora biti razvidno, da je vendarle pomanjkanje 
spanja bil verjetno eden izmed najmanjših faktorjev, ki je vplival na zdravje delavcev a vseeno 
vidimo, da so dobili z začetkom druge polovice 19. stoletja več prostega časa. Ali so ga porabili 
za spanje ali druge opravke je res da tehtno vprašanje, na katerega je nemogoče odgovoriti. 
Lahko le domnevamo, da so nekateri več spali, medtem ko so ga ostali porabili za ostale 
opravke in zabavo. 

Problem undersellerjev 
Zgoraj smo že prikazali, kako so dejanske plače začele rasti v 2. polovici 19. stoletja. Nismo pa 
prikazali, na konkretnem primeru, kako je to vplivalo na življenje ali zdravje delavcev. To bomo 
storili tukaj na primeru kruha. Tukaj se bomo zopet sklicevali predvsem na Marxa, ta pa se je 
skliceval na razna poročila: Report Addressed to Her Majesty's Principal Secretary of State for 
the Home Department, relative to the Grievances Complained of by the Journeymen Bakers,  
Report of the Committee of 1855 on the Adulteration of Bread in Public Health. Sixth Report 
of the Medical Officer of the Privy Council. Od teh je prvi prosto dostopen, tako da lahko 
preverimo Marxove trditve. 
 V Londonu je na koncu 18. in začetku 19. stoletja močno naraslo število pekov. Razlog 
za to je bil, da se je dalo dobro zaslužiti s prodajo kruha pod svojo ceno tako, da so peki kupili 
ogromno moke, ko je cena te bila nizka (ti peki so se imenovali undersellers). Za razliko od teh 
pekov si tisti, ki so moko kupovali pogosto in v majhnih količinah, niso mogli privoščiti 
prodajati kruha »pod ceno.«80 Iz poročila se zdi, da so peki, ki so prodajali kruh »po polni ceni« 
nato bili primorani začeti prodajati kruh pod njegovo ceno (čeprav si tega niso mogli privoščiti), 
če so želeli svojo konkurenco (=undersellerje) vreči s trga. V odziv na to so slednji začeli 
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prodajati kruh, narejen iz raznih nezdravih snovi, kot na primer apna, mila in galuna,81 namesto 
moke, da so ostali na trgu. Prvo poročilo o tem je nastalo leta 1818.82 
 Očitno se je trg tako pripravljenega kruha v naslednjih desetletjih hitro širil. Leta 1855 
naj bi Sir John Gordon pred Odborom (ne vemo katerim) rekel, da zaradi teh ponaredkov sedaj 
revni ljudje, ki so živeli od dveh funtov kruha na dan, niso dobili niti četrtino hranilne snovi.83 
Sicer naj bi delavci bili dobro podučeni o kruhu in naj bi se zavedali, da dejansko ne kupujejo 
kruha, a so bili v to primorani, ker so v večini primerov lahko kruh odplačali šele konec tedna, 
ko so dobili plačo. Kruh, pripravljen iz prej omenjenih mešanic je bil v mnogih primerih 
pripravljen ravno za takšen namen. Poleg tega so delavci bili navajeni oceniti kvaliteto kruha 
glede na njegovo ceno, česar pa sedaj, ko so ga plačevali ob koncu tedna, niso mogli več 
početi.84  
 Podobno kot zgoraj obravnavano poročilo Komisije za otroško delo je tudi ta dal 
predloge za večji nadzor nad trgom, vendar tukaj celo eksplicitno omenijo namen delne 
zadušitve konkurence:  

To je, torej, tema vredna pozornosti bolj uglednih mojstrov v pekarskem poklicu, 
vajencev in javnosti; kajti če se da proizvodnjo in prodajo kruha, ponarejenega 
z galunom in primesmi moke, kot je zgoraj opisano, končati, bi bilo eno glavnih 
sredstev, s katerim se ohranja ostra konkurenca v pekarskem poklicu, zatrto. Ker 
je ostra konkurenca glavni vzrok za dolge delovne ure v pekarnah v ogromni 
»undreselling« veji pekarskega poklica, bi od tega prvi imeli korist vajenci; velik 
del javnosti, predvsem iz delavskega razreda, bi bil olajšan prevar, katerih žrtve 
zdaj so s tem, ko se jim prodaja ponarejen kruh namesto čistega; in glede na 
eksperimente izvedene pred kratkim, bi ena polovica prebivalstva metropole bila 
izključena iz poškodb zdravju, ki  jim jih sedaj povzroča uporaba galuna v 
kruhu.85 

Torej vidimo, da so delavci bili primorani kupovati nezdravo hrano zaradi pomanjkanja 
finančnih sredstev. Ko so se njihove dejanske plače začele višati, se pravi nič prej kot 1840, a 
v glavnem šele po 1860, so lahko začeli kupovati bolj kvalitetno hrano. K temu je pripomogla 
tudi t. i. »žitna invazija« v koncu 19. stoletja (od 1870 dalje), s katero so v Evropo začela 
prihajati poceni žita, sploh iz Amerik.86 In kot smo že izpostavili, za dobro nahranjeno osebo 
je bolj verjetno, da bo ostala zdrava in živela dalj kot slabo ali podhranjena oseba. 

Prenove in širitev sanitarij 
Ko smo izpostavili problem povečanja gostote prebivalstva, smo rekli, da je to eden izmed 
glavnih faktorjev, ki določa pričakovano življenjsko dobo. Izpostavili smo tudi, da glede tega 

                                                 
81 Brezbarvna sol, ki se uporablja za razkuževanje. 
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83 Marx, Kapital I, 143. 
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and the public ; for if the production and sale of bread adulterated with alum and mixtures of meal, as above 
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competition in the baking trade is maintained ; as the severe competition is the principal cause of the long hours 
of work in the bakehouse in the large ‘underselling’ branch of the baking trade, the journeymen would be 
immediate gainers ; a large portion of the public, principally of the labouring class, would be relieved from the 
frauds now practised upon them in selling them adulterated instead of pure bread ; and one half the population of 
the metropolis, according to the experiments recently made, would be exempted from the injuries to health now 
inflicted upon them by the use of alum in bread. 
86 O’Rourke, »The European Grain Invasion. 1870–1913, 776;  Allen, Engels’ Pause: A Pessimist’s Guide, 15.  
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mesta in države niso želele storiti kaj dosti, saj je gradnja primernih kanalizacij in zagotavljanje 
čiste vode drag postopek. A v drugi polovici 19. stoletja se je izkazalo, da je kolera vendarle 
prevelik problem, da bi ga lahko ignorirali (grozen smrad v mestih je verjetno pomagal pri tej 
odločitvi, predvsem v poletnih mesecih).87 
 Kolera je bila ena izmed najbolj smrtonosnih bolezni v 19. stoletju. Ocenjuje se, da je 
16.000 ljudi umrlo v epidemiji med leti 1831 in 1832. John Snow je leta 1838 končal svojo 
kirurško prakso in postal član Kraljevega kolidža kirurgov. Leta 1842 je Edwin Chadwick v 
svojem poročilu izpostavil, da so za kolero leta 1831 zboleli (in umrli) predvsem ljudje v tistih 
krajih z nečisto vodo in neučinkovitimi kanalizacijskimi sistemi. V letu 1849 je zaradi kolere 
umrlo več kot 50.000 ljudi. V istem letu je John Snow napisal On the Mode of Communication 
of Cholera, v katerem je zagovarjal, da ta bolezen napada črevesje in ne pljuča ter predlagal, da 
kolera okuži pitno vodo v vodnjakih in rekah. Ko se je leta 1854 kolera pojavila v kraju Soho 
(danes del Londona), je Snow predlagal, da je zanjo odgovorna lokalna črpalka vode. Ko so jo 
lokalne avtoritete zamenjali, se je prijavilo le še malo primerov kolere. Prihodnje leto (1855) je 
Snow zagovarjal, da kolera ni nalezljiva in da se prenaša z vodo, kar je verjetno bilo vsaj nekega 
pomena pri začetku vlaganja večjih britanskih mest v nove kanalizacijske sisteme.88 
  London je začel prenavljati in širiti svoje kanalizacijsko omrežje leta 1858, začetki tega 
projekta pa segajo že v isto leto, kot je Snow zagovarjal svojo teorijo o koleri. Leta 1855 je 
parlament sprejel zakon, s katerim so ustanovili telo, ki naj bi bilo odgovorno za prenovo 
kanalizacije na tak način, da se bo ves odtok iztekal izven metropole. Leta 1858 so sprejeli 
enega izmed predlaganih načrtov, domnevno, ker sta bila prva dva tedna junija tega leta izjemno 
topla, zaradi česar je reka Temza smrdela še bolj kot po navadi. Ker je angleški parlament 
zgrajen tik ob reki, naj bi ta smrad prepričal vlado, da ukrepa in 15. julija je Disraeli podpisal 
spremenjeno obliko zakona iz leta 1855, ki je olajšal določene stimulacije za obnovo 
kanalizacije. S tem so se dela lahko pričela in prenova je bila končana leta 1868, s tem da južni 
del že leta 1865.89 Za ostala večja mesta ne najdem točnih podatkov, kdaj so prenovila ali sploh 
zgradila svoje kanalizacijske sisteme a domnevam, da je London bilo eno izmed prvih, če ne 
prvo mesto, ki je to storilo, nenazadnje že zaradi svoje velikosti. 
 S to sekcijo smo prikazali, kako dolgo je res trajalo, da so mesta začela ukrepati glede 
sanitarnih problemov in kot smo domnevali zgoraj, da se napredki v medicini niso pojavili že s 
samim začetkom industrijske revolucije. Poleg tega lahko sklepamo, da so si ljudje v tem delu 
stoletja, z višjimi dejanskimi plačami, lahko v večji meri začeli privoščati zdravnike in boljšo 
zdravstveno nego nasploh. Sicer Združeno Kraljestvo ni dobilo narodnega zdravstvenega 
zavarovanja še do konca druge svetovne vojne, oziroma specifično leta 1948. Če vse, kar smo 
do sedaj povedali, povzamemo, lahko sklepamo, da se je življenjska doba, ki je ena 
najpogostejših uporabljenih indikatorjev za zdravje, začela višati v drugi polovici devetnajstega 
stoletja, medtem ko je v prvi polovici stagnirala ali celo (v najslabšem primeru) padala. 

Zaključek 
Želeli smo prikazati, kako se je življenje, in s tem zdravje delavcev, spremenilo z industrijsko 
revolucijo oziroma industrializacijo družbe, specifično v Veliki Britaniji. Najprej smo na kratko 
predstavili kaj industrijska revolucija je in kaj so bili pogoji, da je do nje prišlo ter izpostavili 
kontrast med življenjem v zadnjih desetletjih pred začetkom industrijske revolucije z življenjem 
po njej. Kot enega izmed najpomembnejših faktorjev, ki vpliva na zdravje ljudi, smo izpostavili 
gostoto poselitve. Pri tem smo povedali, da je v urbanem okolju težko oskrbovati čisto vodo, 
več ljudi je v stiku drug z drugim, s čimer se bolezni hitreje prenašajo in omenili, da so otroci, 
ki so že sicer manj odporni, v takem okolju sploh občutljivi. 
                                                 
87 Everett, »How London got its Victorian sewers,« OpenLearn. 
88 Simkin, »Life in Britain in the 19th Century,« Spartacus Educational. 
89 Everett, »How London got its Victorian sewers,« OpenLearn. 
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V naslednjem predelu smo pozornost namenili vprašanju standarda življenja in kako ta 
vpliva na zdravje ljudi. V tem delu je verjetno najpomembnejše to, da smo prikazali, da med 
gospodarsko rastjo in stopnjo smrtnosti ni videti, da bi obstajala neka neposredna povezava. To 
smo razširili (čeprav le implicitno) v naslednjem delu, ko smo govorili o dejanskih plačah in 
izpostavili dejstvo, da čeprav lahko v državi prihaja do gospodarske rasti, ni nujno, da imajo od 
tega vsi korist. Poleg tega pa smo izpostavili, da ko govorimo o industrijski revoluciji se 
moramo zavedati, da »velika gospodarska rast v Združenem Kraljestvu« ni zares tako velika, 
če jo primerjamo z današnjimi standardi. Nato pa smo končno prikazali, kako so zgledali 
delovni pogoji v določenih industrijah in preko teh izpostavili še problematiko nenaspanosti, 
poleg specifičnih nelagodij, ki so bile značilne za posamezne industrije. Pri opisovanju teh 
problemov smo omenili, da je bila prevladujoča gospodarska doktrina v Združenem Kraljestvu 
v tistem obdobju laissez-faire, zaradi česar se država ni želela vmešavati v gospodarstvo, a kot 
smo videli iz raznih poročil zdravnikov in inšpektorjev tovarn, so ti bili pripravljeni vsaj 
priporočati vladi, ko so videli da je situacija res neznosna ali pa je sam trg že šel v isto smer, 
kot so ga oni želeli »usmeriti.«  

Ko smo opredelili glavne vzroke za slabo zdravstveno stanje in videli, da so delavci 
živeli v takih okoliščinah, smo začeli prikazovati, kako je kljub prevladujoči liberalni 
gospodarski politiki bila država tista, ki je začela posegati v trg in priskrbela, najprej sicer samo 
določenim delavcem, dovolj časa za spanje (pod določenimi pogoji, predvsem, da delavec ni 
živel predaleč od delovnega mesta). V drugem predelu zadnjega poglavja smo, z ozirom na 
razpravo o Engelsovem premoru, prikazali, kako so delavci lahko začeli uživati bolj kvaliteten 
kruh po nekaj desetletjih ponarejene sorte, od vsaj 1818 do najmanj 1850 (ko smo rekli, da so 
se začele dvigovati dejanske plače). In končno, v zadnjem predelu smo prikazali, da je London 
začel obnavljati svoj kanalizacijski sistem leta 1858. Celoten prikaz zdravstvenih okoliščin 
delavcev v 19. stoletju smo končali z mislijo, da je življenjska doba v prvi polovici stoletja 
stagnirala, če ne celo padala in se začela višati v drugi polovici.  

Iz te kratke obnove je razvidno, da se je stanje delavcev zares začelo izboljševati šele 
po letu 1860, kar sovpada s Hobsbawmovo trditvijo, da je velika kapitalistična ekspanzija (šele) 
v tretji četrtini 19. stoletja prinesla majhno, a pristno izboljšanje.90 In tudi sicer, če našo nalogo, 
ki je sicer namenjena prikazu zdravstva zaključimo z odgovorom na to vprašanje, vidimo na 
spodnjem grafu, da je res šele po letu 1860 povprečna življenjska doba začela zanesljivo rasti. 
Oziroma bolj točno po letu 1864; leta 1860 je bila, glede na spodnji graf, 39,6 let, nato se je 
dvignila za nekaj let in leta 1864 zopet padla na 39,6 let a za tem letom ni nikoli več padla na 
tako nizko točko.91 Sami razlogi za podaljšanje življenjske dobe so raznovrstni – od boljših 
delovnih pogojev, višjih standardov življenja, izboljšanja sanitacij do celo tako preprostih stvari 

                                                 
90 Hobsbawm, Čas Kapitala, 274. 
91 Velik upad v pričakovani življenjski dobi leta 1918 se pripisuje izbruhu španske gripe. Sicer pa je razvidno, da 
gre za anomalijo, saj se že naslednje leto pričakovana življenjska doba dvigne na približno enako stopnjo kot leta 
1917. 
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kot je več časa za spanje (to sicer lahko smatramo kot del boljših delovnih pogojev).

 
Slika 7: Graf pričakovane življenjske dobe v Združenem Kraljestvu med leti 1783 in 1931. Vzeto z: Roser, 
Ortiz-Ospina in Ritchie, »Life Expectancy,« Our World in Data. https://ourworldindata.org/life-expectancy. 
Dostop 20. 1. 2020. 

Za konec lahko izpostavimo kot zanimivost dejstvo, ki ga ameriški senator Bernie Sanders 
večkrat izpostavlja, namreč, da v Združenih Državah Amerike pričakovana življenjska doba 
upada, kar se v zgodovini še ni zgodilo. Res, kot je videti na grafu je življenjska doba v 
preteklosti padala in rasla iz leto v leto, a v povprečju je ostajala enaka do industrijske 
revolucije, po njej pa je načeloma začela rasti. Za ta pojav Sanders izpostavlja dejstvo, da mnogi 
ljudje v Združenih Državah Amerike delajo več služb, da sploh lahko preživljajo sebe in svoje 
družine. Pri tem moramo imeti v mislih, da so Združene Države Amerike (in v manjši meri tudi 
evropske) od sedemdesetih let naprej začele sprejemati neoliberalno politiko, ki je, kot sugerira 
ime, vrnitev k dereguliranemu trgu, v katerem naj bi za vse – revne delavce in bogate 
delodajalce – skrbela nevidna roka trga a kot smo videli, se ta roka ni pretirano brigala za veliko 
večino delavcev. 
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Anja Zupančič 

Restriktivna moda in njena kritika: korzeti 19. stoletja 

Izvleček 
Prispevek se ukvarja s kontroverzno restriktivno modo, natančneje z ženskimi korzeti oziroma 
stezniki, ki so jih ženske nosile v drugi polovici 19. stoletja. Le ti so bili prvo spodnje perilo, ki 
je posegalo v obliko ženskega telesa, tako da je zoževali naravni pas kar je v javnosti vzbudilo 
mešane občutke. Ljudje so jih občudovali, hvalili, vendar tudi sovražili ter krivili za zdravstvene 
težave, težko dihanje, deformacije in še marsikaj drugega. Prispevek s pomočjo pisnih virov 
prikazuje ta deljena mnenja. Prav tako na podlagi zgodovinskega slikovnega gradiva in 
ugotovitev moderne znanosti skuša ovreči nekatere mite o škodljivosti korzetov ženskemu 
telesu in zdravju. 

Abstract 
The article focuses on controversial restrictive fashion, specifically corsets worn in the second 
half of 19th Century. These corsets were the first undergarments to alter the shape of the 
wearer’s body by cinching in the natural waist, which resulted in mixed responses from the 
public. They were admired and praised on one hand, while despised and blamed for health 
issues, difficult breathing, deformations and much more on the other. The article portrays these 
varying opinions with the help of written sources. It also tries to disprove some of the myths 
surrounding the corsets’ negative effects on the female body and health, with the help of 
historical photographic material and the findings of modern science. 
Ključne besede: Korzet, kritike, moda 19. stoletja, tesno prevezovanje 

*** 
Uvod 

Korzeti se v takšni ali drugačni obliki nosijo že nekje od 14. stoletja naprej. Bili so pomemben 
del ženskega spodnjega perila, saj so nudili oporo hrbtu in oprsju ter razporejali težo številnih 
kril, ki so jih ženske v teh obdobjih nosile. Nezanemarljiva je tudi njihova modna vloga, saj je 
bil korzet velikokrat ključen pri doseganju modne silhuete. Kontroverznost se jih je prijela nekje 
v sredini 19. stoletja, ko je njihova naloga postala tudi spreminjanje ženske postave, drži pa se 
jih še danes. Mnogi ob besedi korzet pomislijo na boleče prevezovanje, nezmožnost premikanja 
ter na dame visoke družbe ki zaradi pomanjkanja zraka stalno omedlevajo. Kljub zloglasnemu 
slovesu pa je težko verjeti, da so bile prav vse uporabnice korzetov v 19. stoletju puhle in 
nečimrne do mere kjer, bi bile pripravljene trpeti neznosne bolečine le za doseg lepotnih 
standardov. 

Korzeti skozi obdobja 
V angleški terminologiji za ta del spodnjega perila naletimo v obdobju od 14. pa vse do začetka 
19. stoletja na različne izraze za katere v slovenščini žal ni ustreznih prevodov. Najprej so se 
imenovali a pair of bodices. To poimenovanje je opisovalo korzet sam, saj je bil takrat narejen 
iz dveh delov, ki sta bila povezana z vrvico. Ko se je oblika korzeta spremenila tako, da je bil 
narejen iz le enega dela, ki se je zavezoval na hrbtu in imel značilno obliko narobe obrnjenega 
stožca, ki je poudarjal majhen pas ob tem pa dajal telesu ravno obliko brez poudarjenih prsi, se 
je spremenilo tudi poimenovanje. A pair of bodices je zamenjalo poimenovanje stays, ki se je 
prav tako velikokrat uporabljalo z določilom a pair of, čeprav ne govorimo več o paru vendar 
o enodelnem oblačilu, ki se je lahko zavezovalo na zadnjem ali sprednjem delu, včasih tudi na 
obeh straneh. Tudi ta izraz na nek način opisuje vlogo korzeta, ki ga poimenuje, namreč takrat 
je korzet le stal na telesu in držal modno silhueto brez, da bi telo pri tem kakorkoli preoblikoval. 
V tem času se je izmenično uporablja tudi že izraz korzet oziroma corset, kljub temu da, se v 
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terminologiji ta izraz navadno uporablja za kos oblačila, ki se zavezuje na hrbtnem delu in je 
na sprednji strani razpolovljen in skupaj zapet z majhnimi kaveljčki.1  

Večina korzetov, ki so se ohranili iz časa pred 19. stoletjem ima značilno obliko narobe 
obrnjenega stožca, kar je razvidno tudi iz spodnjega primerka, ki se trenutno nahajajo v 
kolekciji Metropolitanskega muzeja umetnosti v New Yorku. Korzeti so bili navadno izdelani 
iz bombaža, lanenega platna, volnenega blaga, pogosto pa jih je krasila tudi svila in čipka. Svojo 
obliko so držali z pomočjo všitih »kosti« za katere se je uporabljalo kitove vose, lesene palice 
ali trsje. Proti koncu 18. stoletja so korzeti vse pogosteje dobivali tudi naramnice, za lažje 
nošenje.2  

 

 
Slika 1: Korzet 1750–1775. 

 

Začetek 19. stoletja 
V začetku 19. stoletja je prišlo do velikih sprememb v svetu mode. V Evropi je nastopil čas 
empira, ki se je zgledoval po antiki, in velika krila ter močno ojačani in trdi stezniki so za nekaj 
časa praktično izginili iz sveta mode. Nadomestile so jih preprostejše obleke z visokim, tako 
imenovanim empiričnim pasom, ki se je iz pozicije naravnega pasu dvignil pod prsi. 
Sprememba zaželene silhuete je narekovala tudi spremembo korzetov, skriva naravni pas, ki ga 
zato ni treba posebej poudarjati. Iz oglasov v časopisih ter preživelih primerkov korzetov iz 
empira oziroma iz regentskega obdobja, kot se ta čas imenuje v angleško govorečem svetu, je 
razvidnih nekaj različnih popularnih oblik korzetov. Visok pas in preprosta padajoča krila so 
namreč skrila naravni pas, katerega posledično ni bilo treba posebej poudarjati in prikazovati 
kot izredno ozkega. Večji poudarek so v tem obdobju dajali oprsju, ki je bilo potisnjeno kar se 
da visoko. Visok pas in preprosta padajoča krila so namreč skrila naravni pas, katerega 
posledično ni bilo treba posebej poudarjati in prikazovati kot izredno ozkega. Večji poudarek 
so v tem obdobju dajali oprsju, ki je bilo potisnjeno kar se da visoko in prvič ločeno na dve 
košarici. Korzeti so tako postali mehkejši, laneno platno in volno je nadomestil bombaž.3 Všite 
kosti ki so držale obliko korzeta je nadomestila tanka lesena deščica, ki se je vstavila v poseben 
žep všit med prsi na sredini sprednjega dela korzeta, in je imela nalogo nuditi oporo.4 Ohranile 
so se naramnice in zavezovanje na hrbtu. Za razliko od kratkih korzetov prejšnjega stoletja, ki 
so se končali v pasu, so korzeti v empiru segali vse do bokov in je spodbujal ravno silhueto 
podobno stebru.5 

                                                 
1 Salen, Corsets: Historical Patterns and Techniques, 6. 
2 Salen, Corsets, 11. 
3 Corset, ca. 1811, Metropolitan Museum of Art, New York. 
4 Busk, 18. stoletje, Metropolitan Museum of Art, New York. 
5 Ewing, Dress and Undress, 57. 
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Slika 2 (desno): Busk, 18. stoletje, in Slika 2 (levo): Korzet, okoli 1811. 

 
Konec dvajsetih in začetek tridesetih let 19. stoletja je za korzete predstavljal neke vrste 
prehodno obdobje med mehkimi korzeti empira in ojačenimi stezniki za preoblikovanje 
postave, ki so bili moderni v drugi polovici stoletja. Preproste obleke po vzoru antike so počasi 
postajale zastarele, nadomestila so jih zvončasta krila, ki so potrebovala podporo krinolin, pas 
oblek se je začel spuščati, čeprav je še nekaj časa ostal rahlo višji od naravnega. Najnovejša 
moda je narekovala tudi velike napihnjene rokave, ki so ustvarjali iluzijo širšega zgornjega dela 
telesa, kar je pomagalo navidezno zmanjšati pas. Bolj strukturirana modna silhueta je zahtevala 
tudi trše in bolj oblikovano spodnje perilo. Tako so v korzete spet začeli vstavljati kosti in všitke 
s katerimi so jih ojačali in poudarili obline. Kljub temu korzeti še niso preoblikovali postave z 
prevezovanjem vendar je bila silhueta peščene ure dosežena predvsem z optičnimi iluzijami 
povečanja drugih delov telesa.6 

 

 
Slika 4: Korzet, okoli 1830–1835. 

 
Druga polovica 19. stoletja 

Na koncu tridesetih let 19. stoletja so korzeti že dobili tipično obliko peščene ure, začelo pa se 
je tudi umetno manjšanje pasu z prevezovanjem. Zavezovali so se na hrbtu, nekateri modeli so 

                                                 
6 Ewing, Dress and Undress, 57–59. 
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bili ponovno sestavljeni iz dveh delov, ki sta bila na sprednji strani po sredini životca skupaj 
zapeta z kaveljčki, spet drugi so bili enodelni in jih ni bilo mogoče obleči brez pomoči. To je 
omogočalo, da so se ženske lahko oblačile tudi same, saj so vrvice v korzet vstavile prej ga nato 
oblekle tako, da so ga zapele spredaj in nato le še dodatno zategnile vrvice, da so dosegle željen 
obseg pasu. Zaradi tesnega zavezovanja so postale odvečne tudi naramnice saj je dobro zavezan 
korzet na telesu stal sam od sebe.7 Za ojačevanje se je še vedno uporabljali kitovi vosi, vendar 
pa so te postajali vse dražji saj je zaradi prevelikega lovljenja v začetku 19. stoletja začelo 
primanjkovati kitov. Industrijski napredek je takrat že omogočal množično manufakturno 
izdelavo korzetov in vose so mnogokrat nadomestili z kovinsko žico, kasneje pa tudi z cevkami 
ptičjih peres. Skozi drugo polovico 19. stoletja korzet obdrži obliko peščene ure, ki se v 
kasnejših desetletjih začne upodabljati tudi iz stranskega pogleda saj se korzeti začnejo 
ukrivljati tudi v predelu trebuha tako, da je bil ta pod pasom zaobljen navzven.8 

 

 
Slika 5: Korzet, okoli 1891. 

. 

Kritike Korzetov 
Kritike ženske mode danes niso nič novega, enako velja tudi za preteklosti, daleč največ 
kontroverznosti pa se je v svetu spodnjega perila prijelo ravno korzetov, ki so se nosili v drugi 
polovici 19. stoletja. Očitki so se predvsem zgrinjali nad tesnim zavezovanjem korzetov, ki naj 
bi škodilo zdravju ženski, jim onemogočalo dihanje, poškodovalo njihove notranje organe, jim 
onemogočalo premikanje in lomilo kosti. Medicinska stroka jih je na vsak način želela prikazati 
kot slabe, v časopisih so se začele razvnemati debate o njih, pojavljati so se začele vse vrste 
satir, ki so se iz njih norčevale.9 Še posebej veliko kritike je poželo tesno zavezovanje, ki je pas 
zmanjšalo tudi za več kot 20 centimetrov obsega tako, da je s pritiskom prerazporedilo 
podkožno maščobo in organe v telesu tako da so ležali nad ali pod pasom. 

Vendar pa so bila mnenja deljena. Tako podpora kot kritika korzetov in tesnega 
zavezovanja sta prihajali s strani obeh spolov, kar je še posebej lepo razvidno iz korespondenc 
objavljenih v časopisih. Kot primer bomo analizirali korespondenco, ki se je razvila skozi več 
sobotnih izvodov dnevnika The Toronto Daily Mail. Sobotni izvodi časopisa so imeli posebno 
rubriko namenjeno ženskam imenovano Women's Kingdom (Žensko kraljestvo), ki se je 
ukvarjala z modo, nasveti za obleko, dom in higieno, humorne prispevke in pa tudi prostor za 

                                                 
7 Salen, Corsets, 43. 
8 Corset, 1891, Metropolitan Museum of Art, New York. 
9 Ewing, Dress and Undress, 60. 
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pisma bralk in bralcev, ki so se na časopis obračali z vprašanji ali pa so sami ponudili odgovore 
in nasvete drugim bralcem. 

Analiza časopisne korespondence 
Korespondenca na temo korzetov v rubriki Women's Kingdom, dnevnika The Toronto Daily 
Mail, se je začela sedmega aprila 1883, ko je bil v časopisu objavljen odziv bralke na članek o 
korzetih in zmanjševanju pasu. Bralka, ki se je podpisala z psevdonimom Corset, je članek 
prebrala vendar so se v njej porajali dvomi o tem ali se naravni pas res da z korzetom zmanjšati 
brez, da bi bilo telo pri tem poškodovano. Corset v pismu pove, da je mati dveh deklet starih 9 
in 12 let, katerima ne dovoli nositi korzetov, vendar jo skrbi, da njuni postavi zgledata brez 
strukture steznika narodno. Urednika in bralce zato prosi za nasvete kako se lotiti uvajanja 
deklet v nošenje korzeta, pri tem pa sprašuje tudi za koliko se pas lahko zmanjša in ali naj se 
zmanjševanja loti tako, da že v začetku preveže dekleti na željen obseg pasu ali naj le tega 
zmanjšuje postopoma, po nekaj centimetrov naenkrat.10  

Vprašanje nam pokaže neko nevtralno stališče osebe, ki se na korzete ne spozna in zato 
ne ve ali so ti za nosilko nevarni ali ne, vendar pa jih ne zavrača popolnoma in jih je celo 
pripravljena uporabljati v primeru, da se izkaže, da niso nevarni. 

V naslednji števili, ki je izšla 14. aprila, sta se na Corsetino prošnjo odzvali kar dve 
bralki. Obe sta imeli z korzeti kar nekaj izkušenj, saj jih nosita sami, na njih pa sta navadili tudi 
dekleta za katere skrbita, v primeru bralke Small Waist so to njene lastne hčere, bralka Staylace 
pa je ns korzet navadila svojo nečakinjo. Obe bralki svetujeta naj se Corset čimprej začne 
posluževati korzetov, in naj tako uredi postavi svojih hčera. Iz obeh pisem je razvidno, da naj 
bi bili korzeti dobre izdelave. Small Waist zagovarja kupovanje že narejenih korzetov pri 
priznanih izdloavalcih, ter doda, da naknadno všije še nekaj dodatnih kosti, ki preprečijo, da bi 
se korzet nagubal in povzročal bolečino. Staylace na drugi strani kupuje korzete narejene po 
meri in je za svojo nečakinjo najprej dala narediti korzet z večjim pasom, s katerim je nečakinjo 
najprej privadila na občutek tesnosti, ki pride z nošnjo korzeta, nato je dala narediti še enega 
pri katerem je bil pas veliko manjši in je z njim nato začela zmanjševati postavo. Obe bralki 
svetujeta naj bo korzet za udobje in izognitev poškodb širši v oprsju in bokih tako, da lahko 
dekle, ki ga nosi v njem normalno diha. Prav tako svetujeta postopno zmanjševanje pasu ki traja 
več mesecev (vsak mesec se korzet zategne malo bolj tako, da se obseg pasu zmanjša za kakšen 
centimeter, tako da se telo lahko navadi na spremembo).11 

Iz odgovorov bralk je razvidno, da naj nošenje korzeta nebi bilo nevarno, seveda je za 
to pomembno, da se korzet nosi pravilno in se dobro prilega telesu. Prav tako je pomembno, da 
se pri zategovanju ne pretirava ter, da se pas na željen obseg zmanjša postopoma. Verjetno je 
bilo podobno mnenje mnogih ženski, ki so korzete nosile vsak dan, mnoge so v njih tudi spale. 
Pri tem so bile verjetno tudi pripravljene sprejeti nekaj nelagodja in kratkotrajne bolečine 
vsekakor pa lahko podvomimo v to, da bi korzete nosile če bi jim to predstavljalo neznosne in 
stalne bolečine. 

To potrdi tudi bralka, ki se je podpisala kot A Tight Lacer, in že več let nosi močno 
zategnjen korzet. V svojem pismu pove, da je bila tudi njen pas zmanjšan postopoma, v razponu 
več mesecev. Prvi mesec nošnje je bil zanjo boleč vendar se je njeno telo hitro privadilo na 
tesnost korzeta in bolečine so s časom izginile.12 

Seveda niso bili vsi odgovori tako zelo navdušeni nad tesnim prevezovanjem. Bralec z 
psevdonimom Medicus svoj odgovor naslovi kot zdravstveno mnenje, v nejm zagovarja nošenje 
korzetov, saj le ti ženskam nudijo podporo. Žensko obleko so namreč v tem času sestavljala 
mnoga krila in podkrila oziroma krinoline, ki so se vse zavezovale v pasu in so predstavljale 
                                                 
10 »Women's Kingdom: Corespondence,« 5. 
11 »Women's Kingdom: Corespondence,« 5.  
12 »Women's Kingdom: Corespondence,« 5.  
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kar precejšno težo. To je povzročalo precejšen pritisk na boke in vrvice so se lahko zaradi velik 
teže obleke zažirale v kožo in povzročale nelagodje če ženska ni nosila korzeta, ki bi to težo 
razporedil pri tem pa tudi ustvaril trdno pregrado med vrvicami in samim telesom. Vendar pa 
Medicus poudari, naj se pas ne zmanjšuje s pomočjo korzetov saj je to nenaravno in barbarsko.13 

Spet drugi so popolnoma zavračali nošenje korzetov. Bralec pod psevdonimom Anti-
Corset se je pri tem skliceval na boga, ki naj bi žensko ustvaril popolno takšno kakršna je. Prav 
tako trdi, da se majhni osji pasovi moškim ne zdijo privlačni.14 Tudi nekatere ženske so 
nasprotovale korzetom ali vsaj tesnemu prevezovanju: dve bralki sta v številki časopisa, ki je 
izšla 5. maja izpostavili, da je prevezovanje nevarno in boleče, ter da ženske trpijo dovolj že 
brez tega, da se mučijo še same. Pri tem pozivata ostale bralke, predvsem matere, naj ne nosijo 
korzetov in naj vanje ne silijo svojih hčera. 

Tudi znotraj medicinske stroke se glede korzetov niso strinjali. Doktor medicine J. D. 
se je v dolgem prispevku razgovoril o tem kako korzeti otežujejo dihanje kar lahko vodi do 
prezgodnje smrti. Trdi tudi, da naj tesno prevezovanje škodovalo morebitnim bodočim 
potomcem nosilke korzeta vendar ne pove natančno kako, saj se boji, da bi to koga užalilo. Pri 
tem pa doda še, da ženske z nošenjem korzetov zavajajo moške saj korzet poleg majhnega pasu 
daje tudi iluzijo večjih prsi.15 Le teden kasneje se je v časopisu pojavilo pismo naslovljeno 
Medical Man Favours Tight-Lacing (Mož medicine podpira tesno prevezovanje) v katerem se 
bralec zavrača trditve prejšnjih moških, ki so pisali časopisu. Trdi, da je kljub popularnosti 
argumenta, da dekleta umirajo zaradi tesnega prevezovanja, za to ni nobenih dokazov. Doda 
tudi, da se telo hitro navadi na korzet, ta pa postavo naredi lepo če se pas le ne zmanjša v 
ekstreme, kar pa se dogaja le redko.16 

Korespondenca se nadaljuje tudi v kasnejših izvodih časopisa, mnenja pa ostajajo 
podobno deljena. Največ nasprotovanja korzetom izražajo moški in pa ženske, ki same korzetov 
ne nosijo. Ženske, ki jih nosijo njihovo uporabo priporočajo in hvalijo učinke korzeta na telo, 
ter podporo, ki jim jo le ta nudi. 

Miti o korzetih 
Kritike korzetov so torej večinsko prihajale s strani ljudi, ki jih niso nosili. Kot se je izkazalo 
že v analizi časopisa, tudi zdravstvena stroka ni imela dokazov za argument, da tesno 
zavezovanje korzeta ubija. Na podobno prepreko naletijo tudi drugi očitki, saj dokazov za 
njihovo resničnost praktično ni, še več veliko pogostejši so dokazi, da so očitki napačni. 

Velik kritik korzetov in ženske mode na sploh je bil ameriški novinar Benjamin Orange 
Flower, ki je leta 1892 izdal knjigo z naslovom Fashion's Slave (Sužnja mode) v kateri je podal 
svoje mnenje in kritiko o ženski modi od sredine do konca 19. stoletja. Seveda se je pri tem 
obregnil tudi v korzete. Flower je videl korzete kot zlobno mučilno napravo, ki so jo ženske 
morale trpeti, da bi dosegle silhueto, ki jo je narekovala takratna moda. Sklicuje se na 
medicinsko stroko, ki naj bi o nevarnostih korzetov, brez uspehov, svarila že dolgo. Tu je primer 
iz knjige, ki govori o tem kako nošenje korzeta premakne organe in s tem permanentno 
poškoduje telo. 

Učeni doktor Trall je v svojem pisanju modro opažal: […] Očitno je, da so, če 
se premer prsnega koša, v njegovem nižjem in širšem predelu, z prevezovanjem 
korzeta, ali kakršnim koli drugim pripomočkom, zmanjša za četrtino ali polovico 
pljuča potisnjena proti srcu, spodnja rebra so potegnjena skupaj in pritiskajo na 
jetra in vranico, medtem ko so trebušni organi potisnjeni navzdol na medenično 
drobovje. Trebuh je stisnjen v svojem prečnem premeru; tako trebuh kot zgornje 

                                                 
13 »Women's Kingdom: Corespondence,« 5. 
14 »Women's Kingdom: Corespondence,« 5. 
15 »Women's Kingdom: Corespondence,« 5.  
16 »Women's Kingdom: Corespondence,« 5.  
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črevesje in ledvica so potisnjeni navzdol na ledvice in spodnji del črevesja […] 
medtem je črevesje natlačeno na maternico in mehur. Tako so vsi pomembni 
organi ali funkcionalno ovirani ali mehansko prerazporejeni.17  

Opisu sta priloženi tudi ilustraciji notranjih organov in primerjave zdravega in stisnjenega 
prsnega koša. Seveda je ta opis bolj sklepanje in ugibanje kaj se z organi zgodi ob nošenju 
tesnega steznika, kot dejansko preverjen podatek. V času ko sta Flower in dr. Trall pisala svoje 
kritike namreč še niso obstajale naprave, s katerimi bi se to dalo preveriti.  

 

 
Slika 6: Normalno okostje in okostje v korzetu, ilustracija. 

 
Danes je taka tehnologija dostopna in leta 2014 je v nemški zabavni oddaji Hirschhausens Quiz 
des Manschen (Hirschhausenov kviz o človeškem telesu) Dr. Eckhart von Hirschhausen izpeljal 
eksperiment v katerem je žensko poslal na slikanje z magnetno resonanco z in brez korzeta. 
Eden Berlin, umetnica ki nastopa v burleskah, in tesno prevezan korzet nosi na nastopih. Slike 
so pokazale, da se v primerjavi med sliko brez korzeta in sliko z njim pljuča in ledvice niso 
bistveno premaknila, ledvica in želodec sta se pomaknila navzgor pri tem pa nista bila stisnjena, 
kot je predvideval dr. Trall. Navzgor se je pomaknil tudi del črevesja, ki je bil ujet v zmanjšani 
del pasu, kar sicer upočasni prebavo, ni pa življenjsko nevarno, kot so včasih verjeli.18  

Dr. von Hirschhausen je v oddaji poudaril, da so notranji organi prožni in kot primerjavo 
na koncu pokazal še sliko magnetne resonance visoko noseče ženske. Premik organov je bil v 
korzetu in pri nosečnosti približno enak, kar nam pove tudi, da nošenje korzeta tako ni imelo 
negativnih posledic na ženske, ki so kasneje zanosile prav tako pa ne na njihove potomce.19 

Drugi veliki ugovor proti nošenju korzetov je je bil, da le ti onemogočajo dihanje, kot 
je razvidno tudi iz spodnjega citata. Ko pomislimo na korzete, je to ena najpogostejših in 
razvpitih kritik. Še posebej v knjigah in filmih so ženske 19. stoletja prikazane kot krhka bitja, 
ki zaradi pretesno zategnjenega korzeta velikokrat tudi omedlijo. 

Življenjska energija vsake osebe in vse razpoložljive moči duha in telesa, se da 
meriti na podlagi dihanja. Točno tako kot se slabi dihanje, se krajša dolžina 
življenja; ne samo to, življenje postane ustrezno neuporabno in nesrečno dokler 
še obstaja. […] Splošna moč in splošna rahločutnost sta povezani z pljučno 
kapaciteto. Če je ženska zmanjšala svoj 'dih življenja', si je prav do te mere 

                                                 
17 Flower, Fashion‘s Slaves, 14. 

18 »Hirschhausens Quiz des Menschen – 2014,« 41:45–51:42. 
19 »Hirschhausens Quiz des Menschen – 2014,« 41:45–51:42. 
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uničila vso normalno rahločutnost. Ne more niti čutiti niti razmišljati 
normalno.20 

Seveda v realnosti, ženske niso umirale zaradi korzetov, prav tako se v njih niso dušile. Res je, 
da zaradi stisnjenosti pasu niso mogle dihati s trebušno prepono vendar so to počele z zgornjim 
delom pljuč, kar je pomenilo da so bili njihovi vdihi krajši in bolj plitvi ter, da so hitreje postale 
zadihane, to pa še ni razlog za omedlevanje. 

 

 
Slika 3: Ferris' good sense corset waists, 1894. 

 
Preživeli oglasi in fotografije nam pokažejo tudi, da so se žensk v korzetih tudi rekreirale in s 
ukvarjale s športom. Oglas podjetja Ferris' good sense corset waists iz leta 1894 oglašuje 
korzete primerne za vse fizične aktivnosti, od jahanja konja, vožnje s kolesom in hoje do igranja 
tenisa in dela v vrtu in hiši. Ženske so v korzetih celo plezale in se ukvarjale z alpinizmom, kar 
nebi bilo mogoče če bi bilo njihovo dihanje oteženo do mere kjer bi ogrožalo njihovo življenje. 

 

 
Slika 8: Charnaux.  

 

                                                 
20 Flower, Fashion‘s Slaves, 14. 
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Prav tako je vredno omeniti, da korzetov niso nosile le dame visoke družbe, ki so lahko po mili 
volji posedale cele dni, vendar tudi delavne ženske kot so medicinske sestre, služkinje. Korzeti 
so jim pomagali ohraniti profesionalen in urejen videz, ter jim nudili oporo ki so jo pri delu 
potrebovale. Korzete so nosile celo operne pevke in v njih tudi nastopale. Ena izmed njih je 
Alice M. Nielsen, prikazana na spodnji fotografiji. 

 

 
Slika 4: Ye Rose Studio, Alice M. Nielsen, in the Serenade. 

Zaključek 
Korzeti so bili sestaven del ženske obleke več stoletij in so v tem času večkrat spremenili svojo 
podobo, vendar pa je njihov namen ostajal enak. Ženskam vseh družbenih slojev in poklicov so 
nudili oporo za prsi in hrbet in jim pomagali doseči modno silhueto. Korzeti so zunanjim 
oblačilom dajali strukturo, mnogokrat so služili tudi kot pomoč pri nošenju težkih kril in 
krinolin ki so bile v modi skozi 19. stoletje. Kljub temu so v družbi veljali za kontroverzne, 
veliko ljudi jih kot takšne vidi še danes. Očitano jim je bilo, da so mučilne naprave, morilci 
deklet, popolnoma nesmiselna hiba mode. Ob bližjem pogled pa se izkaže, da so kritike po 
večini neutemeljene in jih zgodovinski viri ne podpirajo, nasprotno v veliki večini primerov jih 
celo ovržejo. Seveda, je bilo pretesno zavezovanje korzeta in drastično zmanjševanje obsega 
pasu lahko tudi nevarno, vendar se je te prakse posluževalo le majhno število žensk. Velika 
večina je obseg zmanjšala le za nekaj centimetrov, tako da so se še vedno lahko normalno 
dihale, opravljale fizična dela in se celo ukvarjale s športom. Analiza razprave o korzetih, ki se 
je odvijala v rubriki Women's Kingdom, The Torronto Daily Maila pa je pokazala, da je bila 
večina tistih, ki so korzetom nasprotovali moških ali pa žensk, ki nikoli niso nosile steznika in 
zato niso govorile iz osebnih izkušenj.  
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Julija Šuligoj 

Nikozija – razdeljeno mesto 

Izvleček 
Prispevek govori o otoku Ciper in o njegovem glavnem mestu, ki je že desetletja razdeljen med 
dve skupnosti. Njegovi prebivalci so šli skozi kar nekaj težkih zgodovinskih obdobij in še v 
drugi polovici 20. stoletja doživljali hude pretrese. Kljub tuji vladavini so Ciprčani skozi vso 
zgodovino uspeli ohranjati grško kulturo in identiteto in v petdesetih letih prejšnjega stoletja 
končno dosegli samostojnost, ki pa je žal trajala le dobri dve desetletji. Vojaški udar leta 1974 
je pripeljal do razdelitve otoka na dva dela. Še danes več kilometrov široka meja, t.i. »zelena 
črta«, deli otok na dva dela, na severni turški del in južni grški del. Glavno mesto Nikozija (gr. 
Lefkosia) ostaja edino razdeljeno glavno mesto na svetu in nič ne kaže, da bo v bližnji 
prihodnosti prišlo do spremembe te situacije. Zanima nas, kako in zakaj je do te situacije sploh 
prišlo, kakšni so odnosi med obema skupnostma, torej grško, ki živi na jugu otoka, in turško, 
ki živi v Turški republiki severni Ciper in ni mednarodno priznana, ali so diplomatska 
prizadevanja za rešitev ciprske krize obrodila kakšne sadove ter kakšne so možnosti, da bi bila 
ta otoška država sploh kdaj enotna. Odgovor na slednje vprašanje je žal precej pesimističen, saj 
premika v smer dogovora in združitve otoka ni prineslo še nobeno (mednarodno) pogajanje, 
niti možnost vstopa v Evropsko unijo. 

Abstract 
The article talks about the island of Cyprus and its capital, which has been divided between two 
communities for decades. Cyprus has gone through several difficult historical periods and has 
experienced severe disruptions in the second half of the 20th century. In spite of foreign rule, 
the inhabitants managed to preserve Greek culture and identity throughout history and finally 
achieved independence in the 1950s, which unfortunately lasted only about two decades. A 
military coup in 1974 led to the division of the island. Even today, there is a "green line", a 
stretch of land that divides the island into two parts, the northern Turkish part and the southern 
Greek part. The capital city of Nicosia (gr. Lefkosia) remains the only divided capital city in 
the world and there is no indication that this situation will change in the near future. We are 
interested in how and why this situation happened, what are the relations between the two 
communities – the Greeks, who live in the south of the island, and Turks, who live in the Turkish 
Republic of Northern Cyprus which is not internationally recognized; whether diplomatic 
efforts to resolve the Cypriot crisis were effective and whether there are any chances of this 
island nation ever reuniting. The answer to the last question is unfortunately quite pessimistic, 
as the move towards an agreement and the unification of the island has not yet been reached by 
any (international) negotiations, nor by the possibility of joining the European Union. 
Ključne besede: Ciper, enosis, grški del otoka, razdeljena država, turški del otoka. 

*** 
Uvod 

Ciper je otok v Sredozemskem morju, južno od Turčije. Kot tretji največji otok v Sredozemlju 
je priljubljena turistična destinacija, saj ga letno obišče več kot tri milijone turistov.1 Čudovita 
pokrajina na prvi pogled morda ne daje slutiti težke zgodovine otoka. Že od let pred našim 
štetjem so namreč prebivalcem vladali tuji vladarji. Ko se jim je tuje vladavine končno uspelo 
rešiti in so si izbojevali neodvisnost, je bila ta kratkega daha. Od sredine sedemdesetih let 
prejšnjega stoletja dalje ostaja Ciper edina še razdeljena otoška država na svetu. 

                                                 
1 »Number of arrivals in tourist accommodation in Cyprus from 2006 to 2019.« 
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Oris zgodovine Cipra pred drugo svetovno vojno 
Ciper je v svoji zgodovini, katere začetki segajo do okoli leta 5800 pr. n. št., s prvimi človeškimi 
naselbinami zamenjal kar nekaj vladavin.2 Začetki grške poselitve so iz časa po koncu 
trojanskih vojn, kar grški Ciprčani še danes navajajo kot »razlog upravičevanja svojega 
vodilnega položaja na otoku«.3 Obdobje pred našim štetjem nato zaznamuje še prihod 
Feničanov, Asircev, Egipčanov, Perzijcev, Ptolemajcev in končno Rimljanov leta 58 pr. n. št.4 
Za časa vladavine Konstantina je bil Ciper del Bizanca, pretresali pa so ga arabski napadi do 
prihoda Richarda I. Levjesrčnega. »Ker so se Ciprčani nenehno upirali, je otok prodal 
templjarskemu viteškemu redu, ki je bil frankovskega porekla.«5 S tem se je začelo obdobje 
Lusignanov (ime je dobilo po vladarju latinskega kraljestva Jeruzalem, Guyu de Lusignanu), v 
katerem je »imel Ciper izjemno pomembno vlogo, saj je bil edino izhodišče za napade na 
muslimanska ozemlja.«6 Sledi vladavina Benečanov, za časa katere so potekali turški napadi, z 
zavzetjem otoka leta 1571 pa se začne obdobje otomanske vladavine. Že v 16. stoletju so Grki 
in Turki, torej kristjani in muslimani, sobivali na otoku.7 To obdobje je za Ciprsko zgodovino 
in sploh današnjo situacijo pomembno, saj so »turške oblasti začele turškim vojakom in kmetom 
podeljevati zemljo in s tem je nastalo jedro turške skupnosti na Cipru.«8 Turška oziroma 
muslimanska prevlada na otoku je bila očitna; dober primer tega je dovoljeno opravljanje 
muslimanskih verskih obredov v javnosti, za razliko od krščanskih, ki so bili prepovedani.9 A 
kljub tem razlikam so grški Ciprčani jezikovne, kulturne in verske vezi ohranili. Leta 1878 so 
Britanci zasedli Ciper oz. jim ga je sultan prepustil »v zameno za zagotovilo, da ga bo ta 
uporabljal kot oporišče, ki bo preprečilo ruski napad na otomanski imperij.«10 Med prvo 
svetovno vojno je Ciper ostal nevtralen, med drugo pa »so Ciprčani močno podprli zaveznike, 
še posebej po okupaciji Grčije 1940 leta, in več kot 30.000 jih je služilo v britanskih enotah.«11 

Boji med skupnostma 
Po koncu druge svetovne vojne so grški Ciprčani vedno glasneje zahtevali združitev z Grčijo 
ali enosis, medtem ko so turški Ciprčani podpirali nadaljnjo nadvlado Britancev, pozneje pa 
taksim, to je delitev otoka na dva dela.12 Izraz enosis je nastal že okoli leta 1830, po začetku 
ustanavljanja neodvisne grške države. Nacionalistične ideje so se krepile pod vplivom 
iredentistične velike ideje (gr. megali idea), katere cilj je bil združitev vseh Grkov v eni državi.13 
Najmočnejša stranka je v tem času postala AKEL, napredna stranka delovnih ljudi, naslednica 
nekdanje stranke komunistov, nasproti katere je stala desnica, ki jo je vodila cerkev. Cerkveni 
vodja je postal Michael Christodoulou Mouskos, znan kot Makarios III., škof in pozneje 
nadškof. Slednji se je močno zavzemal za enosis. George Grivas, grški vojaški poveljnik, rojen 
na Cipru, se je priključitve h Grčiji lotil z oboroženim bojem in se zato zapletel v spor z 
duhovnikom Makariosom, ki je »stavil na diplomatska prizadevanja, posebej še na aktivno 
vključitev OZN-a.«14 Grški Ciprčani so januarja 1955 ustanovili Odbor za osvoboditev Cipra 
pod imenom Narodna organizacija ciprskih bojevnikov ali EOKA. To je bila gverilska 

                                                 
2 Ferfila, Ciper in turška republika severni Ciper, 25. 
3 Ferfila, Ciper in turška republika severni Ciper, 25. 
4 Ferfila, Ciper in turška republika severni Ciper, 26–27. 
5 Ferfila, Ciper in turška republika severni Ciper, 29. 
6 Ferfila, Ciper in turška republika severni Ciper, 29. 
7 Ferfila, Ciper in turška republika severni Ciper, 30. 
8 Ferfila, Ciper in turška republika severni Ciper, 30. 
9 Wastl-Walter, The Ashgate Research Companion to Border Studies, poglavje 9. 
10 Ferfila, Ciper in turška republika severni Ciper, 31. 
11 Ferfila, Ciper in turška republika severni Ciper, 32. 
12 Papadakis in sod, Divided Cyprus, 15. 
13 Wastl-Walter, The Ashgate Research Companion to Border Studies, poglavje 9. 
14 Ferfila, Ciper in turška republika severni Ciper, 32. 
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organizacija, ki si je za enosis prizadevala z oboroženim bojem.15 Turški Ciprčani so se odzvali 
z ustanovitvijo lastne organizacije, imenovane Volkan, ki je pozneje prerasla v nasilnejšo 
Turško uporno organizacijo ali TMT.16 Iz teh oboroženi spopadov se je kmalu razvila prava 
vojna in Britanci so bili primorani začeti reševati težavo: sklic konference s predstavniki Grčije 
in Turčije je »bil velik odmik od tradicionalne britanske kolonialne politike«, saj so »Britanci 
kolonialne zadeve imeli za svoje notranje in o njih niso razpravljali s tujci.«17 Nemiri v letih 
1955 in 1956 (na primer v mestu Solun agentje turške vlade pripravijo bombni napad)18 so 
pripeljali do ustanovitve samostojne države, »v kateri naj bi bile turški manjšini ustavno 
zagotovljene vse pravice«.19  

Zelena črta 
Leta 1960 je Ciper s sprejetjem ustave izgubil kolonialni status in postal »neodvisna republika 
s predsednikom iz vrst grških Ciprčanov in podpredsednikom iz vrst turških Ciprčanov.«20 
Vendar ta rešitev ni zadovoljila nobene od vpletenih strani in situacija se ni izboljšala, saj sta 
prevladujoči skupnosti na otoku nadaljevali s spopadi.21 Najvidnejša posledica teh spopadov je 
bilo izseljevanje turških Ciprčanov z območij, kjer so bili v manjšini, na nova območja, kjer so 
ustanovili turške enklave. To je bil prvi korak k popolni delitvi otoka na grški in turški del.22 

»Združeni narodi so na otok poslali mirovne enote leta 1964.«23 Čeprav je imel 
kontingent določen trimesečni rok, pa je tam še danes.24 Enote UNFICYP (United Nations 
Peace-keeping Force in Cyprus) so bile razmeščene po celem otoku, v Nikoziji patruljiranje 
opravljajo vzdolž zelene črte.25 Green line, zelena črta ali tamponska cona, kot se imenuje, je 
tista, ki še danes deli otok na dva dela. Nikogaršnja zemlja je ponekod široka tudi več 
kilometrov in jo je mogoče prečkati le na petih mestih, pri čemer morajo danes turisti zamenjati 
avtobus. Tako je Nikozija postala »edino glavno mesto na svetu, ki ga še vedno deli meja.«26 
Po prihodu enot OZN je ciprsko gospodarstvo doživelo razcvet, poudarek je bil na turizmu, pri 
čemer pa je turški del zaostal za grškim.27 Do krize leta 1967 so Ciper pretresale grožnje s 
turške in grške strani: Turčija se je pripravljala na vojaško invazijo na Ciper, Grivas pa je z 
narodno gardo napadal turške vasi.28 Po turškem ultimatu je Grivas zapustil Ciper in vojaške 
enote so se umaknile z otoka.29 

Grški vojaški udar in turška intervencija 
Leta 1974 je varnostna služba na Cipru odkrila, da grška podtalna organizacija EOKA B, ki je 
še vedno vztrajala pri enosisu, načrtuje državni udar.30 Tega so nato tudi izvedli, spodbujeni od 
oficirjev grške vojaške hunte. »V ponedeljek, 15. julija 1974 ob 8.20 se je Nikozija zatresla pod 
silovitim ognjem strojnic in strelov težke artilerije.«31 Turška reakcija je bila izredno hitra: 18. 
julija 1974 je turška vojska izvedla invazijo in do vzpostavitve premirja 22. julija 1974 zasedla 
                                                 
15 Wastl-Walter, The Ashgate Research Companion to Border Studies, poglavje 9. 
16 Wastl-Walter, The Ashgate Research Companion to Border Studies, poglavje 9. 
17 Ferfila, Ciper in turška republika severni Ciper, 35. 
18 Ferfila, Ciper in turška republika severni Ciper, 35. 
19 »Ciper - kot celota ali v dveh delih?.« 
20 Ferfila, Ciper in turška republika severni Ciper, 36. 
21 Yiannis Papadakis in sod, Divided Cyprus, 15. 
22 Wastl-Walter, The Ashgate Research Companion to Border Studies, poglavje 9. 
23 »Ciper - kot celota ali v dveh delih?.« 
24 Ferfila, Ciper in turška republika severni Ciper, 38. 
25 Lipovac, Vojna na Cipru 1974, 32. 
26 »Čez Ciper po dolgem in počez.«  
27 Lipovac, Vojna na Cipru 1974, 33. 
28 Ferfila, Ciper in turška republika severni Ciper, 38. 
29 Ferfila, Ciper in turška republika severni Ciper, 38. 
30 Ferfila, Ciper in turška republika severni Ciper, 41. 
31 Lipovac, Vojna na Cipru 1974, 38. 



 
63 

 

40 % otoka.32 Leta 1975 so Turki razglasili Turško federalno državo Ciper, leta 1983 je bila 
preimenovana v Severni Ciper, ki pa nikoli ni bila mednarodnopravno priznana.33 

Posledice invazije so bile hude: tisoči mrtvih, gospodarstvo v razsulu in veliko število 
beguncev; četrtina ciprske grške populacije se je morala s severa otoka preseliti na jug.34 »Na 
tisoče prebivalcev je bilo umorjenih in pregnanih z domov, preživeli pričajo o grozovitih 
zastraševanjih in nečloveških razmerah, v katerih so živeli kot begunci na lastnem otoku. Teh 
je bilo menda več kot 160.000! Veliko je civilistov, ki so v nemirnih časih izginili, še danes pa 
ostajajo pogrešani. Izginilo naj bi okoli 2000 Ciprčanov, vojakov in civilistov.«35 Ideal dosege 
enosisa je bil pokopan, rodil pa se je nov, imenovan epanenosis, ki pomeni vnovično združitev 
obeh delov Cipra.36 Kljub vsemu si je ciprsko gospodarstvo opomoglo nenavadno hitro, sploh 
grški Ciprčani so »kmalu dosegli zahodnoevropski življenjski standard,« Turki pa tudi niso 
dosti zaostajali ob pomoči Turčije.37 

Politična situacija po letu 1974 
Prva pogajanja o ponovni združitvi Cipra so se začela že kmalu po razcepitvi. Nad procesom 
združitve obeh delov otoka je ves čas bdela OZN. Vendar so pogajanja zašla v slepo ulico, saj 
so bili pogledi turških Ciprčanov in grških Ciprčanov preveč različni. Za grške Ciprčane bi bila 
idealna rešitev enotna država brez notranjih mej, pristali bi tudi na propustno notranjo mejo 
med obema skupnostma. Pogled turških Ciprčanov je drugačen: zavzemajo se za dve ločeni 
državi oziroma za kompromisno rešitev problema s konfederacijo dveh držav, ločenih z mejo.38 
Dve narodnosti na otoku sta postajali vedno bolj odvisni od matice, voditelji so se navezovali 
in poudarjali ideale matice, ne pa tistih elementov, ki združujejo Ciprčane. Možnost združitve 
v eno državo je postala vedno manj realistična.39 Leta 1983 so Turki enoglasno razglasili 
deklaracijo neodvisnosti, v kateri so severni del otoka imenovali Turška republika Severni 
Ciper.40 Grški del je zavrnil ta »predlog« delitve na dve državi in Severni Ciper ni bil nikoli 
mednarodno priznan (priznava jo le Ankara). Situacija se je še poslabšala, saj so se turški 
Ciprčani le še bolj izolirali in postajali vedno bolj odvisni od turške pomoči.41  

Poskusi zgladitve konflikta in vidiki, ki onemogočajo ponovno združitev 
Pred vstopom v Evropsko unijo je svetovna javnost prišla do zaključka, da »če sprti strani ne 
bosta dosegli dogovora, bo v EU vstopil le grški del otoka.«42 In natanko to se je zgodilo. Leta 
2004 je na grškem delu otoka potekal referendum za ustanovitev konfederacije dveh politično 
enakopravnih ozemeljskih enot. Grška stran je zavrnila predlog OZN o razdelitvi moči, ki bi 
otok poenotil pred vstopom v EU. Rezultati referenduma so zanimivi: na grški strani je za 
združitev glasovalo le 24,17% volivcev, na turški pa 64,91% volivcev. Zakaj je do tega prišlo? 
Odločitev ciprskih Grkov naj bi bila »uperjena proti ohranitvi turških vojakov in naseljencev 
iz Turčije na otoku, ker bi imeli po združitvi le omejeno pravico do vrnitve na turški sever 
otoka.«43 S tem je »bila zamujena enkratna priložnost za rešitev dolgotrajnega spora.«44 1. 
maja 2004 se je Evropski uniji pridružil le južni del Cipra. Med bolj aktualne dogodke poskusa 

                                                 
32 »Ciper - kot celota ali v dveh delih?.« 
33 »Ciper - kot celota ali v dveh delih?.« 
34 Wastl-Walter, The Ashgate Research Companion to Border Studies, poglavje 9. 
35 »Čez Ciper po dolgem in počez.« 
36 Wastl-Walter, The Ashgate Research Companion to Border Studies, poglavje 9. 
37 Ferfila, Ciper in turška republika severni Ciper, 42. 
38 Wastl-Walter, The Ashgate Research Companion to Border Studies, poglavje 9. 
39 Yiannis Papadakis in sod, Divided Cyprus, 102. 
40 Yiannis Papadakis in sod, Divided Cyprus, 56. 
41 Yiannis Papadakis in sod, Divided Cyprus, 56. 
42 »Ciper: pogajanja še naprej neplodna.« 
43 »Referendum o združitvi Cipra propadel.« 
44 »Referendum o združitvi Cipra propadel.« 
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reševanja ciprskega vprašanja s ciljem oblikovanja federacije z dvema državama sodijo 
pogajanja v švicarski Crans-Montani leta 2017.45 »Pogajanja so potekala pod okriljem ZN-a, 
na njih pa so sodelovali predstavniki ciprskih Grkov in Turkov ter zunanji ministri Grčije, 
Turčije, Velike Britanije in visoka zunanjepolitična predstavnica unije Federica Mogherini.«46 
Končala so se, žal, brez dogovora. Osrednji del spora ostaja vprašanje navzočnosti turških 
vojakov v primeru združitve grškega južnega dela z severnim turškim delom. Turčija vztraja 
pri ohranitvi navzočnosti vojske na otoku, medtem ko je grška stran odločno proti.47  

Po propadu poskusa pogovorov v Crans-Montani so se oči svetovne javnosti znova 
obrnile na Ciper leta 2018, tokrat zaradi odkrivanja zemeljskega plina. Egipt, Libanon in Izrael 
priznavajo ekonomsko cono (EEZ) v Sredozemskem morju, kjer se nahaja zemeljski plin, za 
izključno grško. Leta 2019 so Ciper, Grčija in Izrael podpisali dogovor o izgradnji cevovoda, 
ki bi povezoval izraelski Leviathan in ciprska plinska polja z Evropo skozi Grčijo, in mimo 
Turčije. Ker je iz odkrivanja in mednarodnih dogovorov izvzeta Turčija in izgradnja cevovoda 
predstavlja Turčiji grožnjo, se je slednja začela vmešavati v to področje. Turčija trdi, da imajo 
tudi ciprski Turki pravico do raziskovanja novih virov energije in izdajati dovoljenja. Ta 
konfliktna tematika pa ni nova. Že leta 2011 so turško-ciprski organi prek generalnega 
sekretarja ZN grški strani ponudili sporazum, ki bi začasno ustavil vse dejavnosti raziskovanja 
ogljikovodikov, dokler ne bo dosežen dogovor. Ciprski Grki so možnost zavrnili in nadaljevali 
z enostranskim raziskovanjem do te mere, da je Turčija začela ukrepati za zaščito svojih 
interesov. Ankara je celo zagrozila z mobilizacijo svojih pomorskih sil proti Grčiji in Republiki 
Ciper. Kriza se je ponovno razplamtela leta 2018, ko je turška mornarica blokirala grško ladjo 
Eni, ki je imela dovoljenje za črpanje.48 

Republika Ciper je 8. marca 2021 podpisala mednarodni sporazum z Izraelom in Grčijo 
o izgradnji podvodnega napajalnega kabla do leta 2024, ki bo šel skozi Sredozemlje. Projekt bi 
odpravil problem energetske izolacije na Cipru, zadnji članici EU, ki ni priključena na evropsko 
omrežje. To je sprožilo turški bes, saj bodo cevi morale skozi turške vode.49 Prav boj za 
zemeljski plin je »morda največja ovira morebitni združitvi, ki v današnjih geostrateških 
razmerjih in razmerah sodi v znanstveno fantastiko.«50 Najbolj aktualen poskus zgladitve spora 
sega v april 2021, ko je v Ženevi potekalo srečanje. Generalni sekretar OZN je iskal skupne 
točke za nadaljevanje pogovorov, s ciljem najti trajno rešitev več desetletij starega spora. 
Srečanje, podobno kot vsa prejšnja, ni obrodilo sadov. Strani imata razhajajoča se mnenja: 
Grška še vedno podpira idejo OZN o zveznem sistemu, Turška pa je za dogovor o ustanovitvi 
dveh ločenih držav. Z vidika ciprskih Grkov turški predlog rešitve krši načrt reševanja spora, 
ki ga podpirajo OZN, in ga nikakor ne bodo sprejeli.51 Kljub temu, da je od turške okupacije 
otoka minilo že 47 let, je otok še vedno razdeljen, pogajanja pa so zastala.  

Življenje Ciprčanov 
Dejanska občutja otočanov pa so popolnoma drugačna od političnih nesoglasij: »Ljudje 

se ne sovražijo med seboj, če kdo, potem ustvarja razlike politika.«52 Mnogi se strinjajo: 
»Prebivalci smo najbolj jezni na trenutno politično vodstvo otoka. Številni turški in grški 
Ciprčani smo med seboj prijatelji in kljub krvavi preteklosti živimo dalje. Vsi smo doma na 
istem otoku, zato moramo živeti v sožitju.«53 
                                                 
45 »Tudi zadnja pogajanja o združitvi Cipra neuspešna.« 
46 »Tudi zadnji krog pogajanj o združitvi Cipra neuspešen.« 
47 »Tudi zadnji krog pogajanj o združitvi Cipra neuspešen.« 
48 »Cyprus: Simmering tensions over a divided island.« 
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50 »Če se nič ne bo spremenilo, bo nesprejemljiv tudi status quo.«  
51 »‘No common ground’ in Cyprus talks in Geneva.« 
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V zadnjih letih se, predvsem v Nikoziji, oblikujejo različne pobude za združitev obeh 
delov Cipra ali vsaj njuno sodelovanje. Ena izmed njih je Home 4 cooperation ali Dom 
sodelovanja, ki je odprl svoja vrata 6. maja 201154 in je, kot sami pravijo, utelešenje 
medobčinskega sodelovanja, ki prispeva k skupnim prizadevanjem civilne družbe pri njihovem 
vključevanju v izgradnjo miru in medkulturni dialog ali povedano drugače »čustveno, 
umetniško, ustvarjalno in aktivistično središče projektov, s katerim želijo pripadniki obeh 
nasilno razdeljenih skupnosti preseči politične delitve in najti skupno prihodnost.«55 V kavarni 
v centru Nikozije se srečujejo ljudje, ki verjamejo v skupno prihodnost in se udejstvujejo v 
različnih dejavnostih.  

V okviru Doma sodelovanja deluje tudi projekt Strešno gledališče (Rooftop Theatre), 
ki »se trudi obravnavati kulturne meje, in sicer globalno, ne samo na Cipru.«56 Pod vodstvom 
Ellade Evangelou je bilo ustanovljeno leta 2003, po odprtju kontrolnih točk v Nikoziji.57 Ime 
izhaja iz anekdote, da bo skupina še naprej delovala, tudi če bi se kontrolne točke znova zaprle: 
»Gledališke predstave bi pač izvajali na strehah nikozijskih hiš v bližini meje, da bi jih lahko 
spremljali na obeh straneh.«58 Skupina si prizadeva pomagati premostiti vrzel in ozdraviti 
konflikt med skupnostmi, pripadniki pa pravijo, da gledališča ne vidijo le v okviru umetniškega 
izražanja, pač pa kot nekaj več, kot njihov način boja.59 

Zaključek 
Situacijo na Cipru danes dobro opiše naslednji citat: »Ruševine čudovitih vil in ostanki 
otomanskih vrtov so preraščeni s plevelom. Med njimi so napeljani kilometri zarjavele bodeče 
žice. Prazni sodi, obarvani v modro-belo kombinacijo ZN, so zloženi v ovire, ki ustavljajo ljudi, 
za ducate potepuških mačk, še eno nikozijsko posebnost, pa so velikansko igrišče in lovišče.«60 

Nikozija torej ostaja svojevrsten unikum v evropskem prostoru saj je po padcu 
berlinskega zidu edino razdeljeno mesto na svetu. Čeprav Ciper pesti še veliko nerešenih 
problemov in se pogajanja v večini primerov zaključijo neuspešno, pa med ljudmi vlada 
optimizem: želijo si združitve, čeprav so si drugačni po etnični pripadnosti, po veri itd. Ali bo 
do združitve dejansko kdaj prišlo, je vprašanje na katerega je nemogoče odgovoriti, pogajanja, 
ki vsakič zaidejo v slepo ulico in vedno novi konflikti pa žal ne obetajo hitre rešitve problema.  

Slikovna priloga 

 
Zemljevid Cipra, razdeljenega na Turški in Grški del z vmesno zeleno cono (Vir: Gisreports. 

Dostop: september 2021. https://www.gisreportsonline.com/.). 
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58 »Toksični zgodovinski spomin poskušamo razstrupiti.« 
59 »About us,« Home for cooperation. 
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Jernej Gradišnik 

Zastopanost arhitektk v pregledih slovenske arhitekture 20. stoletja 

Povzetek 
Trend arhitektk se je iz anglosaškega sveta preko nemškega cesarstva in kraljevine Srbije v 
medvojnem obdobju 20. stoletja prenesel tudi v slovenski prostor. Leta 1932 sta tako v razmiku 
nekaj mesecev diplomirali prvi slovenski arhitektki, Dušana Šantel in Gizela Šuklje. Prve 
arhitektke so vstopile v svet, ki je veljal in bil dojet kot moški. Slednja ideja je predstava, ki je 
pri nekaterih posameznikih preživela vse do danes. V članku sem analiziral pet pregledov 
slovenske arhitekture 20. stoletja in skušal odgovoriti na vprašanje zastopanosti arhitektk v 
slednjih. 

Abstract 
A trend of women architects had spread from the Anglosphere throughout the German Empire 
and Kingdom of Serbia to Slovenia during the interwar period of the 20th century. In the year 
1932, the first Slovene female architects, Dušana Šantel and Gizela Šuklje, graduated. These 
first women architects entered an environment that was considered exclusively masculine. An 
opinion, which has, for certain individuals, survived until today. I have analysed five studies of 
Slovene architecture in the 20th century and tried to answer the question of representation of 
women architects within them. 
Ključne besede: arhitektura, arhitektke, zgodovina žensk, 20. stoletje. 

*** 
Uvod 

Prve arhitektke, ki so orale ledino pri odpiranju poklica, ki je stoletja veljal za moškega, so se 
pojavile v anglosaškem svetu konec 19. stoletja. Trend se je na prelomu v 20. stoletje razširil 
tudi v osrednjo in jugovzhodno Evropo. Na slovenskem smo prve izučene arhitektke dobili v 
medvojnem obdobju. Ker se bližamo koncu prvega četrtletja novega stoletja, že lahko najdemo 
pregledna dela arhitekture prejšnjega stoletja. Na podlagi slednjih se lahko dotaknemo tudi 
zastopanosti in števila arhitektk v obdobju 20. stoletja. Za svoje raziskovalno vprašanje sem si 
zastavil vprašanje zastopanosti arhitektk v pregledih slovenske arhitekture 20. stoletja. Za 
raziskovalno delo sem skušal najti čim več preglednih del iz različnih obdobij in jih analizirati. 
Uporabil sem pet preglednih del, ki jih lahko postavimo v tri obdobja. Najstarejše analizirano 
delo je s konca šestdesetih let prejšnjega stoletja. Dve deli lahko datiramo v prvo desetletje 21. 
stoletja. Dve deli sta izšli v zadnjih štirih letih. 

Kratek zgodovinski pregled 
Arhitekturno udejstvovanje žensk pred koncem 18. stoletja je dostikrat spregledano. Kljub 
oviram, ki so bile postavljene pred njih, so se lahko slednje laično ukvarjale s snovanjem stavb. 
Prve izobražene arhitektke, ki so vstopile v ta pretežno moški svet, so prihajale iz anglosaškega 
sveta. V Združenih državah Amerike je že leta 1878 kot prva arhitektka diplomirala Margareta 
Hicks. Po popisu iz leta 1890 je bilo v Združenih državah Amerike že 22 arhitektk, po popisu 
iz leta 1900 pa že kar 100.1 V Veliki Britaniji je bila leta 1898 v Kraljevi inštitut britanskih 
arhitektov sprejeta prva arhitektka, Ethel Charles, dve leti kasneje še njena sestra Bessie 
Charles. Sprejetje arhitektk je privedlo do burnih debat o ženski vlogi v arhitekturi in do 
glasovanja o prepovedi sprejemanja žensk v inštitut. Na slednjem je samo en glas zmanjkal, da 
bi bila izključitev arhitektk sprejeta. Kljub temu, da sta sestri Charles orali ledino britanskim 

                                                 
1 Lewis, Women of Steel and Stone, »Part One, Architects.« 
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arhitektkam, se število slednjih ni bistveno povečalo vse do konca prve svetovne vojne.2 
Položaj žensk se je izboljšal tudi v Avstraliji, kjer so se slednje lahko v osemdesetih letih 19. 
stoletja začele vpisovati na univerze. Na področju arhitekture je prva diplomantka leta 1902 
postala Florence Taylor. Podobno kot v Britaniji je tudi v »deželi tam spodaj« število arhitektk 
začelo hitreje naraščati v drugem desetletju 20. stoletja.3 

V nemškem cesarstvu je leta 1902 prišlo do reforme izobraževanja. Po njej je visoko 
šolstvo postalo dostopno tudi ženskam. Do leta 1909 je bila reforma uveljavljenja v vseh 
deželah cesarstva in je pripeljala do prvih šolanih arhitektk. Kot prva nemška arhitektka je 
istega leta diplomirala Emilie Winkelmann. Tako kot v Veliki Britaniji je tudi v Nemčiji pojav 
prvih arhitektk dvignil nemalo prahu in privedel do številnih debat o zmožnostih žensk za 
arhitekturni poklic. Kot proti argumente tako zasledimo kritike na račun ženskega telesa, oblačil 
in karakterja.4 

Pri trendu prvih arhitektk ni zaostajala niti jugovzhodna Evropa. V kraljevini Srbiji je 
že leta 1900 kot prva arhitektka diplomirala Jelisaveta Načić. Slednja je uspela v svoji 
šestnajstletni karieri uresničiti številne projekte v srbski prestolnici. Imenovana je utrla pot 
številnim arhitektkam v izobraževanje kot tudi pri dostopu do javnih služb. Velik delež 
arhitektk, ki so diplomirale pred začetkom prve svetovne vojne, je delo našlo v arhitekturnem 
odseku ministrstva za gradnjo, ki je predstavljal osrednji organ arhitekturnega načrtovanja v 
Srbiji.5 

Na Slovenskem je bila prva izšolana arhitektka Dušana Šantel, ki je leta 1932 
diplomirala pri profesorju Ivanu Vurniku.6 Nekaj mesecev kasneje je pri profesorju Jožetu 
Plečniku diplomirala še druga slovenska arhitektka, Gizela Šuklje.7 Študentke arhitekture so 
prihajale iz meščanskih družin srednjega sloja in tudi iz umetniških družin. Slednje je posledica 
tega, da na Slovenskem vse do konca druge svetovne vojne ni bilo likovne akademije in je študij 
arhitekture predstavljal alternativo študiju likovnih umetnosti v tujini.8  

Študij arhitekture je v medvojnem obdobju trajal osem do deset semestrov. Pogoj za 
vpis na študij je bila končana srednja šola z maturo. Sam študij arhitekture je bil podoben študiju 
gradbeništva, le da se je od slednjega razlikoval po nekaterih predmetih. Skupni predmeti so 
bili uvodi v pravne, finančne, narodnogospodarske in socialnopolitične nauke ter matematika, 
deskriptivna geometrija, mehanika, gradbene konstrukcije, kemijska tehnologija gradiva, 
preizkušnja gradiva, petrografija in železobetonske konstrukcije. Poleg teh predmetov je študij 
arhitekture obsegal še arhitekturne oblike, nauk o barvah in ornamentih ter vse vrste risanja, 
perspektivo, modeliranje, zgodovino umetnosti, arhitekturo 20. stoletja, stavbarstvo, železne 
konstrukcije, geodezijo, gospodarsko in industrijsko stavbarstvo, ogrevanje in zračenje, 
gradbeno inženirstvo ter izvajanje graden. Arhitektove primarne naloge so bile gradnja in 
prezidava stanovanjskih, trgovskih in javnih poslopij za katere je mogel narediti načrte, vodil 
gradnjo, izdeloval proračune in obračune. Ukvarjal se je tudi z regulacijo krajev in selišč. Pri 
tem so bile njegove naloge načrtovanje razdelitve stavbišč za bodoče gradnje, določanje 
smotrnega razvoja posameznih tipov stavb, projektiranje komunikacijskih, vodovodnih in 
drugih napeljav. Prav tako je moral biti arhitekt pripravljen, da poda svoje mnenje za inženirska 
dela ali izbiro krajev za posamezne stavbe. Po Sušnikovem mnenju je bila možnost zaposlitve 
za arhitekte zadostna. Za manj kvalitetne arhitekte naj bi bila zaposlitev možna v upravni 

                                                 
2 Walker, »Golden Age or False Dawn?,« 1–4. 
3 Willis, »Invisible Contribution,« 58–59. 
4 Stratigakos, »Architects in Skirts,« 90–96. 
5 Ivanović Vojvodić in Zindović, »Žene u arhitekturi u Srbiji,« 379–380. 
6 Di Battista, »Dušana Šantel Kanoni,« 181. 
7 Seražin, »Gizela Šuklje,« 205. 
8 Mrevlje, »Ženske v arhitekturi v preteklosti in danes.« 
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uredniški službi. Prav tako je izpostavil, da je število arhitektov, katerim prišteje tudi gradbene 
tehnike z nižjo izobrazbo, zadostno.9 

Pri prvih generacijah arhitektk na Slovenskem so pomembno vlogo imeli predvsem 
štirje profesorji, ki so kot mentorji pripomogli pri diplomiranju večjega števila arhitektk. Ti 
profesorji so Jože Plečnik (1872–1957), Ivan Vurnik (1884–1971), Edvard Ravnikar (1907–
1993) in Edo Mihevc (1911–1985). Za občutek, izmed štiridesetih predstavljenih umetnic v 
delu V ospredje, jih je kar trideset diplomiralo pri omenjenih arhitektih. Največ, kar enajst, jih 
je diplomiralo pri Jožetu Plečniku, deset pri Edvardu Ravnikarju, sedem pri Edu Mihevcu in 
dve pri Ivanu Vurniku.10 

Stoletne predstave, ki so žensko umeščale v udobje lastnega doma, so se kazale tudi ob 
vstopu prvih žensk v arhitekturni poklic. Slednje se je kazalo predvsem pri tem, da so bile 
arhitektke usmerjenje v oblikovanje notranje opreme.11 Podobno velja tudi za slovenski prostor. 
Slednje zasledimo v priročniku za izbiro poklicev Akademski poklici: navodila za izbiro stanu, 
ki ga je leta 1932 izdal Lovro Sušnik. Avtor pri poklicu arhitekta izpostavi, da naj bi ženske 
lažje uspele v upravni službi kot samostojno, najboljše, po njegovem mnenju, je specializacija 
v urejanje notranjščin.12 

Zastopanost arhitektk v pregledih slovenske arhitekture 20. stoletja 
Kot sem omenil že v uvodu sem za odgovor na svoje raziskovalno vprašanje analiziral pet 
preglednih in meni dostopnih del o slovenski arhitekturi 20. stoletja. Najstarejše delo, Sodobna 
slovenska arhitektura, je izšlo leta 1968. Deli iz prvega desetletja 21. stoletja sta 20. stoletje: 
arhitektura od moderne do sodobne, Vodnik po arhitekturi, ki je izšlo leta 2001 in najobsežnejše 
delo, ki sem ga analiziral, Slovenska arhitektura dvajsetega stoletja, ki je izšlo leta 2004. Med 
novejši deli spadata knjigi Plečnikovi študenti in drugi jugoslovanski arhitekti v Le 
Corbusierovem ateljeju, ki je izšla leta 2017 in monografija V ospredje: pionirke slovenske 
arhitekture, gradbeništva in oblikovanja, ki je izšla leta 2020. 

V knjižici Sodobna slovenska arhitektura, ki je izšla kot del zbirke Umetnost in kultura 
pri Posvetnemu servisu v Ljubljani leta 1968, avtor Ivan Sedej predstavi arhitekturni razvoj od 
konca 19. stoletja do obdobja po drugi svetovni vojni. V delu je predstavljenih oziroma 
omenjenih več kot tridesetih arhitektov, ki so po avtorjevem mnenju prispevali k razvoju 
arhitekture na Slovenskem. Kljub več kot tridesetimi omenjenimi arhitekti je zgolj ena omemba 
arhitektke. Omenjena je zgolj Živa Baraga, katere delo, spomenik žrtvam v Ilirski Bistrici, avtor 
izpostavi kot odličen primer spomenika.13 

V knjigi 20. stoletje: arhitektura od moderne do sodobne, Vodnik po arhitekturi, ki jo 
je leta 2001 izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, je predstavljen pregled 
arhitekture 20. stoletja na slovenskih tleh. Kot je omenjeno v uvodu je izbor del, zaradi obsega, 
strog. Predstavljenih je triintrideset arhitektur, ki naj bi predstavljale »tipične stvaritve 
preteklega časa, značilne priče razvoja prostora, miselnosti in arhitekture v našem okolju.«14 
Kljub temu, da lahko predstavljene spomenike datiramo v čas med koncem prve svetovne vojne 
in koncem 20. stoletja, ne zasledimo del arhitektk. Omembe arhitektk zasledimo pri dveh 
arhitekturah kot sodelavke pri dotičnem projektu. Pri projektu ureditve Trga revolucije (danes 
republike) so sodelovale Janja Barši, Mika Berlič, Judita Černič, Barbara Demšar, Monika Fink, 
Ana Gospodarič, Vojka Ivanek, Majda Kregar, Majda Lukan, Ana Mavko, Roza Pajevič, Marija 

                                                 
9 Sušnik, Akademski poklici, 275–277. 
10 Seražin, V ospredje, 13, 25, 31, 43, 49, 55, 61, 67, 79, 85, 97, 103, 109, 115, 121, 133, 139, 151, 157, 163, 175, 
181, 193, 205, 211, 217, 223, 235, 241, 247. 
11 Stratigakos, »Architects in Skirts,« 96–98. 
12 Sušnik, Akademski poklici, 277. 
13 Sedej, Sodobna slovenska arhitektura, 37. 
14 Zupan, »Arhitektura dvajsetega stoletja,« 5. 
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Pipan, Majda Sevšek, Sonja Spinder, Cveta Stepančič in Marta Tobolka.15 Drugi projekt je 
pokopališče Srebrniče pri Novem mestu, kjer je avtorstvo notranje opreme so-pripisano Neni 
Gabrovec.16 

Knjiga s katalogom istoimenske razstave, Slovenska arhitektura dvajsetega stoletja, 
predstavlja obsežnejši in natančnejši pregled arhitekture dvajsetega stoletja od predhodnih del. 
Posledično lahko v pregledu zasledimo več omemb arhitektk in oblikovalk. Kljub temu je 
razmerje med omenjenimi arhitektkami in arhitekti močno v prid slednjih. Arhitektke in 
oblikovalke so v večini primerov zgolj navedene kot sočasne ustvarjalke brez navedenih del. 
Oblikovalke, ki so omenjene v pregledu so Majda Dobravec Lajovic, Meta Hočevar, Branka 
Tancig, Miša Malavašič Jelnikar, Vesna Gaberščik, Branka Tancig Novak, Janja Lap, Nana 
Lesnika, Metka Vrhunc, Biba Bertok, Judita Skalar, Cveta Stepančič, Meta Dobnikar, Katja 
Zelinka Škerlevaj, Evita Lukež, Mojca Turk, Neva Štembergar in Nina Carnelutti.17 Arhitektke 
omenjene v pregledu so Nataša Šumi, Špelka Valentinčič, Staša Blažič Gjura, Živa Baraga, 
Katarina Pirkmajer Dešman, Barbara Rot, Jadranka Grmek, Petra Paškulin in Maruša Zorec.18 
Skupaj z deli so omenjene: 

− Katarina Grasselli z urbanistično zasnovo za stanovanjske bloke za delavce 
železarne na Jesenicah,19 

− Nives Starc kot soavtorica urbanistično-arhitekturnega projekta stanovanjskega 
naselja Split III,20 

− Lučka Šarec kot soavtorica zasnove naselja Maribor Jug.21 
V katalognem delu knjige je predstavljenih sto štirinajst spomenikov, ki so bili predstavljeni 

na istoimenski razstavi. Od več kot sto predstavljenih del lahko arhitektke kot avtorice ali 
soavtorice najdemo le pri štirih delih. Predstavljena dela so: 

− osnovna šola v Kranjski Gori, delo Majde Dobravec Lajovic,22 
− stanovanjska soseska BS-7 za Bežigradom, delo Vladimirja Mušiča, Marjana 

Bežana in Nives Starc,23 
− prenova nabrežij Ljubljanice, delo Mateja in Vesne Vozlič,24 
− goriška knjižnica Franceta Bevka, delo Vojteha Ravnikarja, Roberta Potokarja in 

Maruše Zorec.25 
Knjiga Plečnikovi študenti in drugi jugoslovanski arhitekti v Le Corbusierovem ateljeju je 

razdeljena na tri dele. V prvem delu je predstavljenih sedem arhitektov, ki so diplomirali na 
oddelku za arhitekturo Tehniške fakultete Univerze v Ljubljani pri Jožetu Plečniku in so v času 
med leti 1929 in 1940 delali pri švicarsko-francoskem arhitektu Le Corbusieru v Parizu. V 
drugem delu so predstavljeni arhitekti in gradbeniki, ki so v obdobju med letoma 1925 in 1938 
bili na izpopolnjevanju v Parizu in dopolnjujejo zgodbo. V tretjem delu so predstavljeni hrvaški 
in srbski arhitekti, ki so pri Le Corbusieru delovali med leti 1927 in 1937.26 Med sedmimi 
izpostavljeni arhitekti v prvem delu ni arhitektk. Kljub temu zasledimo omembe nekaterih 
arhitektk. Na kratko je predstavljeno delovanje arhitektk Gizele Šuklje in Dušane Šantel v času, 

                                                 
15 Zupan, »Trg revolucije,« 101. 
16 Koselj, »Pokopališče Srebrniče,« 177. 
17 Bernik, Slovenska arhitektura dvajsetega stoletja, 49, 50, 135, 176–178. 
18 Bernik, Slovenska arhitektura dvajsetega stoletja, 102, 120, 152, 182, 186, 187. 
19 Bernik, Slovenska arhitektura dvajsetega stoletja, 133. 
20 Bernik, Slovenska arhitektura dvajsetega stoletja, 168. 
21 Bernik, Slovenska arhitektura dvajsetega stoletja, 169. 
22 Bernik, Slovenska arhitektura dvajsetega stoletja, 364. 
23 Bernik, Slovenska arhitektura dvajsetega stoletja, 370. 
24 Bernik, Slovenska arhitektura dvajsetega stoletja, 426. 
25 Bernik, Slovenska arhitektura dvajsetega stoletja, 430. 
26 Zupančič, Plečnikovi študenti in drugi jugoslovanski arhitekti v Le Corbusierovem ateljeju, 10. 
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ko sta bili slednji v Parizu.27 Omenjeni sta še slovenski arhitektki Slavka Bravničar in Olga 
Rusanova ter hrvaška arhitektka Ksenija Grisogono, Švicarki G. Kropf in Jeanne Hesse-
Burckhardt, Nemka Behrmann ter oblikovalka Charlotte Perriand.28 V drugem delu je na daljše 
predstavljenih še šest arhitektov, ki dopolnjujejo zgodbo prvega dela. Med temi je tudi Gizela 
Šuklje. V ospredju je predvsem njeno pariško obdobje, povezave s slovenskimi arhitekti, ki so 
bili sočasno v Parizu ter njen odnos do Corbusiera in njegovih del.29 V tretjem delu je med 
sedmimi hrvaški in srbskimi arhitekti predstavljena tudi arhitektka Ksenija Grisogono.30 

Monografija V ospredje: pionirke slovenske arhitekture, gradbeništva in oblikovanja 
predstavlja najaktualnejši pregled udejstvovanja žensk v arhitekturi, saj je izšla leta 2020. Prav 
tako gre za edinstven pregled, saj zbornik predstavi zgolj arhitektke, gradbenice in oblikovalke, 
ki so prispevale pri razvoju lastnih panog in so v drugih pregledih pogosto spregledane. V delu 
je s krajšim življenjepisom in izborom del predstavljenih štirideset ustvarjalk, ki so v 20. stoletju 
pustile pečat na svojih področjih. Predstavljene posameznice lahko glede na izbrana dela 
razdelimo v več skupin. Sam sem jih razdelil v štiri skupine: 

− v skupino arhitektk, v katero sem uvrstil tiste katerim so pripisana zgolj arhitekturna 
dela, 

− skupino oblikovalk, v katero sem uvrstil tiste z oblikovalskimi deli, 
− skupino arhitektk in oblikovalk, v katero sem uvrstil tiste posameznice, katerim so 

pripisana tako arhitekturna kot tudi oblikovalska dela, 
− skupino gradbenic, v katero sodijo predstavnice z gradbenimi projekti in analizami. 

Po svojem kriteriju lahko tako v skupino arhitektk umestim devet predstavljenih 
posameznic, v skupino oblikovalk šestnajst, v skupino arhitektk in oblikovalk devet in v 
skupino gradbenic šest posameznic. Visok delež predstavnic v skupini oblikovalk, kateri lahko 
dodamo tudi predstavnice skupine arhitektk in oblikovalk potrjuje, da so bile ideje o usmeritvi 
arhitektk v oblikovanje na začetku 20. stoletja, ki so predstavljene v drugem poglavju, močno 
prisotne tudi v praksi in so pomembno vplivale na usmeritev diplomantk. 

Zaključek 
Manjša slovenska produkcija preglednih arhitekturnih del za 20. stoletje mi onemogoča, da bi 
svojo analizo zastavil na osnovi večjega števila del. Kljub temu lahko iz petih predstavljenih 
del potegnemo nekatere zaključke. Pri tem pomaga tudi časovna distanca med posameznimi 
deli, ki nam omogoča, da analizirana dela razvrstimo v tri različna desetletja in do neke mere 
sledimo spremembam v dojemanju pomena arhitektk in seveda tudi žensk pri posameznih 
avtorjih. 

Torej kakšna je zastopanost arhitektk v preglednih delih slovenske arhitekture 20. 
stoletja? Kot smo videli iz analize posameznih preglednih del so arhitektke zastopane v vseh 
predstavljenih delih. O konkretnih številkah je izjemno težko govoriti. Najlažje je to pri 
monografiji V ospredje, kjer so predstavljene zgolj ženske ustvarjalke. Razmerje med arhitekti 
in arhitektkami bi lahko natančneje določili tudi za knjižico Sodobna slovenska arhitektura, v 
kateri je omenjenih zgolj okoli trideset arhitektov in bi bilo razmerje ena proti trideset v korist 
arhitektov. Pri delu 20. stoletje: arhitektura od moderne do sodobne gre predvsem za 
predstavitev arhitektur kot arhitektov, posledično imamo veliko število pripisanih arhitektov, 
ki so sodelovali pri posameznih projektih. Če že gledamo razmerja med arhitektkami in arhitekti 
se lahko s številkami izpostavi število projektov pri katerih so sodelovale ženske in število 
projektov, kjer avtorstvo slednjim ni pripisano. V tem primeru lahko rečemo, da je delež dva 
proti triintrideset v korist projektov pri katerih niso sodelovale arhitektke. Skoraj nemogoče je 
                                                 
27 Zupančič, Plečnikovi študenti in drugi jugoslovanski arhitekti v Le Corbusierovem ateljeju, 40. 
28 Zupančič, Plečnikovi študenti in drugi jugoslovanski arhitekti v Le Corbusierovem ateljeju, 29, 75, 78, 160. 
29 Zupančič, Plečnikovi študenti in drugi jugoslovanski arhitekti v Le Corbusierovem ateljeju, 173–179. 
30 Zupančič, Plečnikovi študenti in drugi jugoslovanski arhitekti v Le Corbusierovem ateljeju, 199–201. 
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oceniti delež arhitektk v preglednem delu knjige Slovenska arhitektura dvajsetega stoletja. 
Avtor v tem izrazito obsežnem delu poda izredno veliko število arhitektk in arhitektov. Imena 
nekaterih se večkrat ponovijo, pri drugih so razlike v tem, da so nekateri zgolj našteti, medtem 
ko pri drugih zasledimo tudi njihova dela. Kljub temu lahko po splošnem občutku zagotovo 
trdimo, da so omembe arhitektk v manjšini glede na omembe arhitektov. V katalognem delu 
iste knjige lahko oblikujemo številke podobno kot v primeru 20. stoletje: arhitektura od 
moderne do sodobne, in sicer na podlagi predstavljenih del. Torej na istoimenski razstavi je 
bilo razmerje med predstavljenimi deli pri katerih so oziroma niso sodelovale ženske štiri proti 
sto štirinajst v prid slednjih. Podobno težko je postavljati natančne številke pri delu Plečnikovi 
študenti in drugi jugoslovanski arhitekti v Le Corbusierovem ateljeju. Delo samo se malenkost 
razlikuje od ostalih tipičnih pregledov in v ospredje postavlja določeno skupino posameznikov. 
Kljub temu avtor uspe vključiti več slovenskih arhitektk in omembe nekaterih tujih arhitektk. 
Čeprav je delo usmerjeno predvsem v skupino sestavljeno iz arhitektov, avtor v pregled uspe 
vključiti dva malo daljša sestavka o dveh sočasnih arhitektkah. 

Za konec naj se še dotaknem samega odgovora na raziskovalno vprašanje. Menim, da 
iz trenutnega stanja raziskav težko potegnemo kakšne konkretnejše številke. Na to po mojem 
mnenju vpliva več dejavnikov. Največji je morda pomanjkanje finančnih sredstev. Slednje se 
kaže predvsem v tem, da nastajajo krajša pregledna dela v katerih se posamezni spomeniki 
večkrat ponovijo. Posledično spoznavamo ponavljajoče se stavbe, medtem ko za nekatere manj 
znane arhitekture zmanjka prostora v preglednih delih in so posledično tudi manj prepoznavne. 
Kot dejavnik lahko izpostavimo tudi časovno distanco. Šele pred enaindvajsetimi leti se je 
končalo 20. stoletje, tako da bi lahko imeli to obdobje za prekratko, da bi bilo mogoče spisati 
obsežnejšo literaturo na temo arhitekture 20. stoletja. Prav tako je zanimanje zgodovinopisja za 
zgodovino žensk še dosti mlad pojav in šele v zadnjem obdobju izhajajo študije na to temo. 
Glede na rezultate zbrane v monografiji V ospredje smo tudi v Sloveniji v koraku s preostalim 
svetom in kot kaže bo zgodovina arhitektk kmalu širše prepoznavna. 
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Izak Špajzer 

Ženske v slovenski popevki 

Povzetek 
Razvoj slovenske zabavne glasbe je močno povezan z razvojem jazza, ki se je nekako začel v 
20. letih 20. stoletja. Na razvoj zabavne glasbe je močno vplival Plesni orkester Radia 
Ljubljana, ki je bil ustanovljen po vojni leta 1945 in je že kmalu začel spremljati pevce in pevke. 
V 40. in 50. letih so se pojavile slovenske pevke, ki so pele ob spremljavi orkestrov in manjših 
ansamblov, s katerimi so tudi gostovale v tujini, izdajale pa so tudi plošče ter se udeleževale 
Opatijskega festivala in kasneje Mariborskega festivala Katedra (kasneje Vesela jesen), ki je 
bil prvi slovenski festival zabavne glasbe. Na prvi izvedbi Slovenske popevke leta 1962 na 
Bledu je sodelovalo šest pevk. Skupaj je v vseh letih Slovenske popevke nastopilo 33 različnih 
pevk, ki je izvedlo 213 različnih pesmi. Dosegle so vsega skupaj 64 nagrad. Najuspešnejša 
pevka je bila Marjana Deržaj, ki je osvojila 11 nagrad. Poleg pevk, je na Popevki sodelovalo 
tudi 5 skladateljic in 20 besedilopisk, med katerimi je bila najuspešnejša Elza Budau, ki je 
osvojila 15 nagrad, vendar je bila komaj 3. najuspešnejša besedilopiska na sploh. Moški so bili 
procentualno bolj zastopani, so pa ženske kljub temu pustile večjo sled. 

Abstract 
Development of slovenian popular music is tightly connected with development of slovenian 
jazz, which started in 1920s. The development of popular music was strongly influenced by the 
Radio Ljubljana Dance Orchestra, which was founded after the war in 1945 and soon began to 
accompany singers. In the 1950s Slovene female singers appeared, singing to the 
accompaniment of orchestras and smaller ensembles, with whom they also toured abroad, and 
also released records and participated in the Opatija Festival and the Maribor Festival Katedra 
(later Vesela jesen), which was the first Slovenian festival of popular music. Six female singers 
took part in the first performance of Slovenska popevka in 1962 in Bled. In all the years of 
Slovenska popevka, a total of 33 different female singers performed 213 different songs. They 
achieved a total of 64 awards. The most successful female singer was Marjana Deržaj, who won 
11 awards. In addition to the female singers, 5 female composers and 20 female lyricists also 
took part in Slovenska popevka, among whom the most successful was Elza Budau, who won 
15 awards, but was hardly the 3. most successful lyricist in general. Men were more represented 
in percentage, but women still left a bigger mark overall. 
Ključne besede: ženske, Slovenska popevka, Marjana Deržaj, slovenska zabavna glasba, Elza 
Budau 

*** 
Uvod 

Za dotično temo sem se odločil, ker se zanimam za slovensko zabavno glasbo in ker pišem 
magistrsko nalogo tudi o precej podobni temi. V nalogi sem se usmeril na prikaz ustvarjalk 
Slovenske popevke (pevk, skladateljic in besedilopisk) ter na primerjavo ženskih in moških 
udeležencev Slovenske popevke. Njihovo uspešnost sem ugotavljal po prejetih nagradah, 
čeprav je težko uspešnost presojati samo na podlagi le-teh, ker se v vseh letih niso podeljevale 
iste nagrade (npr. leta 1965 niso podeljevali nagrad žirije, leta 1966 pa ne nagrad občinstva), 
poleg tega pa tudi ni nujno, da so (bile) nagrajene pesmi tudi največkrat predvajane in med 
občinstvom bolj poznane (npr. pesem »V Ljubljano« ni leta 1965 osvojila nobene od glavnih 
nagrad, pa je bolj ali pa vsaj toliko znana kot pesem »Šel si mimo«, ki je tega leta na Slovenski 
popevki osvojila 1. nagrado občinstva). V pomoč pri pisanju mi je bila knjiga »Enkrat še zapoj« 
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Vladimirja Frantarja, spomini nekaterih pevk, intervju in članki iz revij ter časopisov tistega 
časa. 

Obdobje pred Slovensko popevko 
Slovenska zabavna glasba se je začela že pred nastopom festivala Slovenska popevka, vendar 
pa lahko rečemo, da je postala slovenska zabavna glasba s tem festivalom precej bolj utemeljena 
in definirana, saj so bile na festivalu predstavljene popevke izključno v slovenščini, z izjemo 
obdobja med letoma 1970 in 1980, ko je bila vsaka slovenska pesem izvedena še v alternaciji 
v tujem jeziku s strani tujega izvajalca. 

Razvoj slovenske zabavne glasbe je precej povezan z razvojem jazza. Začetki tako 
segajo v leto 1922, ko je Miljutin Negode ustanovil svoj ansambel Original Jazz Negode. 
Čeprav je imela zasedba »jazz« v nazivu, pa so izvajali predvsem plesno in zabavno glasbo 
tistega časa.1 Za vse ansamble, ki so delovali v tistem času lahko rečemo, da so igrali zabavno 
in plesno glasbo, jazza pa še ne. Pomembna prelomnica v slovenski zabavni glasbi je leto 1945, 
ko je bil ustanovljen Plesni orkester Radia Ljubljana (PORL), ki ga je tedaj vodil skladatelj 
Bojan Adamič.2 PORL je redno spremljal pevce in pevke. Že leta 1945 je spremljal rusko pevko 
Tatjano Okunjevsko,3 spremljal pa je tudi slovenske pevce in pevke. Začele so nastajati tudi 
slovenske pesmi. Pesnik Frane Milčinski-Ježek je leta 1948 napisal pesem »Cinca Marinca«, ki 
velja za eno prvih slovenskih zabavnih pesmi, Adamič pa je napisal pesem »Beli kurir«, ki je 
bila posneta leta 1955 in velja za prvo posneto slovensko pesem.4 

V 50. letih so se pojavile pevke (nekatere od teh so bile dejavne že tudi v 40. letih), kot 
so Jelka Cvetežar, ki je bila nekakšna prva zvezda slovenske zabavne glasbe,5 Sonja Hočevar 
in Zlata Gašperšič Ognjanovič, ki sta kasneje zapustili zabavno glasbo in postali operni pevki, 
ter Majda Sepe in Marjana Deržaj. Med naštete slovenske pevke lahko uvrstimo tudi Hrvatico 
Beti Jurković, ki je prišla sredi 50. let študirat na ljubljansko Filozofsko fakulteto, potem pa jo 
je opazil Bojan Adamič in jo povabil, da je pela s PORL-om (v slovenščini). 

Omenjene pevke so tedaj pele ob spremljavi različnih orkestrov in ansamblov, nekatere 
pa so pele tudi v baru hotela Slon, ki je bil nekakšna odskočna deska za pevke in pevce v tistem 
času. Jelka Cvetežar je na začetku 50. let pela z orkestrom Metro, ki ga je vodil Dušan Hren.6 
Marjana Deržaj in Zlata Gašperšič Ognjanovič sta se leta 1956 med predstavniki FLR 
Jugoslavije udeležili Svetovnega mladinskega in študentskega festivala v Moskvi, kjer ju je 
spremljal Akademski plesni orkester iz Ljubljane pod vodstvom Dušana Hrena, skupaj pa so 
posneli tudi dve plošči, ki sta izšli le v Sovjetski zvezi.7 Majda Sepe je leta 1956 naredila 
avdicijo za nastopanje z Ljubljanskim jazz ansamblom, s katerim se je nato odpravila na turnejo 
v Francijo.8 

Festivalov je bilo tedaj še bolj malo. Leta 1958 je bil ustanovljen Opatijski festival, kjer 
so nastopali pevci in pevke iz vse Jugoslavije. Udeleževale so se ga tudi slovenske pevke. 
Marjana Deržaj in Beti Jurković sta se ga udeležili že tega leta in v alternaciji zapeli slovensko 
pesem »Vozi me vlak v daljave«, poleg te pa še dve pesmi v duetu v hrvaščini. Naslednje leto 
se je poleg njiju Opatijskega festivala udeležila še Jelka Cvetežar. Trojica omenjenih pevk se 
je festivala udeležila še naslednje leto, leta 1961 in 1962 pa sta bili slovenski predstavnici le 

                                                 
1 Skale, Razvoj slovenske zabavne glasbe in jazza, Predvajano na Radiu Ljubljana, 22. 10. 1979. 
2 Hren, Velika imena malega ekrana: 70 let Big Banda RTV Slovenija, 2. del, Predvajano na TV Slovenija 1, 29. 
5. 2016. 
3 Koder, »Prvih deset let.« 
4 Muršič, »Local Feedback: Slovene Popular Music between the Global Market and Local Consumption,« 131. 
5 Cvetežar, Neizpolnjena želja. 
6 Lombergar, Spomini: Dušan Hren, Predvajano na TV Slovenija 1, 9. 7. 2019. 
7 Lombergar, Spomini: Dušan Hren, Predvajano na TV Slovenija 1, 9. 7. 2019. 
8 Kumer, Jazzovski začetki Majde Sepe, Marjane Deržaj, Gabi Novak in Beti Jurkovič, Predvajano na Programu 
Ars, 26. 12. 2016. 
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Deržajeva in Jurkovićeva, ki sta v teh letih peli le hrvaške pesmi, ker ni bilo za festival izbrane 
nobene slovenske pesmi.9 Poleg Opatijskega festivala, so se pred letom 1962 slovenske pevke 
udeležile tudi Jugoslovanskega festivala jazza. Septembra 1960 je v Kazinski dvorani na Bledu 
potekal prvi Jugoslovanski festival jazza. Nastopajoči so večinoma izvajali instrumentalne 
skladbe, vseeno pa je nastopilo tudi nekaj pevcev. Med temi sta od slovenskih pevk nastopili 
Marjana Deržaj, ki je nastopila ob spremljavi Ljubljanskega jazz ansambla, in Majda Sepe, ki 
je nastopila ob spremljavi Ansambla Mojmirja Sepeta.10 

V obdobju pred Slovensko popevko je izšlo tudi nekaj vinilnih plošč, ki so jih posnele 
slovenske pevke. Marjana Deržaj je veliko, 10 palčno ploščo, ob spremljavi Ansambla iz studia 
14 izdala leta 1960,11 Majda Sepe je izdala ploščo leto kasneje, spremljal jo je Ansambel 
Mojmirja Sepeta,12 Beti Jurković pa je leta 1961 izdala dve veliki plošči. Pri eni jo je spremljal 
Ansambel iz studia 14,13 pri drugi pa Orkester Zlatka Černjula.14 Na omenjenih ploščah so 
večinoma bile priredbe tujih popularnih pesmi s poslovenjenimi besedili. Vse omenjene plošče 
so izšle pri Produkciji gramofonskih plošč RTV Beograd (PGP RTB), saj je bila prva slovenska 
glasbena založba Helidon ustanovljena šele leta 1967. Poleg velikih plošč so slovenske pevke 
izdajale tudi male, 7 palčne vinilne plošče. Razlika med velikimi in malimi ploščami je tudi v 
številu skladb, ki se lahko nahajajo na eni in na drugi ter v številu vrtljajev. Na mali sta običajno 
dve skladbi, na veliki plošči pa tudi po osem in več. 

Slovenska popevka 
Festivali zabavne glasbe so v tedanji Jugoslaviji sicer že obstajali, ni pa bilo festivala, na 
katerem bi izvajali le slovenske pesmi. Aprila 1962 je v Mariboru potekal 1. mariborski festival 
zabavnih melodij Katedra 62. To je bil prvi festival slovenske zabavne glasbe, na katerem pa 
so nastopili le pevke in pevci iz Maribora.15 Festival sprva ni bil letni, saj je naslednji potekal 
leta 1965, ko se je preimenoval v Veselo jesen, od leta 1969 pa je potekal letno. 

Pobudniki ideje o Slovenski popevki so bili Matija Barl, pevec in skladatelj Matija 
Cerar, novinar Franek Mulaček in skladatelj Vilko Ovsenik. Ti so se povezali s Turističnim 
društvom Bled, ki je nato prevzelo organizacijo festivala.16 Ta je potekal v tedaj novi blejski 
Festivalni dvorani, ki je bila zgrajena leta 1961 za svetovno šahovsko prvenstvo. Povezali so se 
tudi z RTV Ljubljana. Kazala se je potreba po slovenskih pesmi, saj so takrat prevladovali 
prevodi tujih uspešnic, zato je uredništvo za zabavno glasbo podprlo festival in zagotovilo 
sodelovanje Zabavnega orkestra Radia Ljubljana ter tudi pevcev.17 Na prvem festivalu je skupaj 
nastopilo deset pevcev in pevk, od tega šest pevk: Jelka Cvetežar, Beti Jurković, Marjana 
Deržaj, Majda Sepe, Slavka Knez in Lidija Kodrič.18 

Pevke 
Festival Slovenske popevke je potekal od leta 1962 do leta 1983, s tem, da je med letoma 1979 
in 1983 potekal pod imenom Dnevi slovenske zabavne glasbe. V tem času se je na Festivalu 
zvrstilo 97 izvajalcev, od tega 28 glasbenih skupin (med glasbene skupine sem štel vsako 
skupino, ki je štela vsaj dva pevca ali pevki – npr. Sestri Jerman spadata sem), kar znaša 28, 87 
%, 36 pevcev, kar znaša 37,11 %, in 33 pevk, kar znaša 34,02 %. Med pevke in pevce nisem 
                                                 
9 Lavš, Marjana: Zvezde padajo v noč, 190. 
10 Kumer, Jazzovski začetki Majde Sepe, Marjane Deržaj, Gabi Novak in Beti Jurkovič, Predvajano na Programu 
Ars, 26. 12. 2016. 
11 Deržaj, Marjana Deržaj. 
12 Sepe, Majda Sepe. 
13 Jurković, Beti Jurković. 
14 Jurković, Orkestar Zlatka Černjula. 
15 Tomažič, Festival vesela jesen: 1969–1997, 9–10, 79, 81. 
16 Rogelj, Mandolina, zvezde in Bled, 4. 
17 Frantar, »Enkrat še zapoj,« 13. 
18 Frantar, »Enkrat še zapoj,« 15. 
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štel tujih, ki so peli alternacije pesmi, sem pa štel pevce iz nekdanjih jugoslovanskih republik, 
ki so peli v slovenščini, npr. Hrvatica makedonskih korenin Ljupka Dimitrovska je na Popevki 
1972 v slovenščini zapela pesem »Ljubljanski zvon«. Poleg tega sem med pevke in pevce štel 
le solistke in soliste, ne pa tudi članic in članov skupin. 

Pevke so skupaj osvojile enajst 1. nagrad občinstva, sedem 2. nagrad občinstva, trinajst 
3. nagrad občinstva, osem 1. nagrad žirije, deset 2. nagrad žirije, osem 3. nagrad žirije, dve 
nagradi žirije, eno nagrado za najboljšo pevko, dve nagradi mednarodne žirije in dve veliki zlati 
plaketi.19 Pri tem je treba omeniti to, da je bila nagrada za najboljšo pevko podeljena samo leta 
1963, Veliki zlati plaketi Slovenske popevke sta bili bolj spominskega značaja, kot pa 
tekmovalnega, v vseh letih pa niso bile podeljene iste nagrade. Na Slovenski popevki 1965 so 
bile npr. podeljene tri nagrade občinstva, nagrade žirije niso bile podeljene, leto kasneje pa je 
bilo ravno obratno – podeljene so bile tri nagrade strokovne žirije, nagrade občinstva pa niso 
bile podeljene.20 

 
Leto Naslov Nagrada Pevka 
1962 Mandolina 1. nagrada občinstva Beti Jurković 
1962 Zvezde padajo v noč 2. nagrada občinstva Marjana Deržaj 
1962 Pojdi spet na Bled 3. nagrada občinstva; 

Nagrada strokovne žirije 
Majda Sepe 

1963 Malokdaj se srečava 1. nagrada občinstva Beti Jurković 
1963 Enkrat še 2. nagrada občinstva Beti Jurković 
1963 Drevo 3. nagrada občinstva Beti Jurković 
1963 / Nagrada za najboljšo pevko Beti Jurković 
1964 Poletna noč 1. nagrada občinstva Marjana Deržaj in 

Beti Jurković 
1964 Verujem v pravljice 2. nagrada občinstva Beti Jurković 
1964 Sonce sije na Portorož 3. nagrada občinstva Barbara Jarc in 

Jožica Svete 
1965 Šel si mimo 1. nagrada občinstva Irena Kohont 
1965 Utrinek 2. nagrada občinstva Marjana Deržaj 
1965 Luči Ljubljane 3. nagrada občinstva Berta Ambrož 
1966 Ples oblakov 1. nagrada strokovne žirije Marjana Deržaj 
1966 Polnočna pravljica 2. nagrada strokovne žirije Majda Sepe 
1966 Onkraj dneva in noči 3. nagrada strokovne žirije Elda Viler 
1967 Vzameš me v roke 1. nagrada strokovne žirije Elda Viler 
1967 Jablana in hrast 2. nagrada strokovne žirije Jožica Svete 
1967 Mini 3. nagrada strokovne žirije Alenka Pinterič 
1968 Ptičje strašilo 2. nagrada občinstva Marjana Deržaj 
1968 Zgodba o ščipu Nagrada strokovne žirije Jožica Svete 
1969 Neizpeta melodija 1. nagrada občinstva Lidija Kodrič 
1969 Vsepovsod mi je lepo 3. nagrada občinstva Alenka Pinterič 
1969 Zakaj tvoj dom, zakaj moj dom 1. nagrada strokovne žirije Jožica Svete 
1969 Zlati prah imaš v očeh 2. nagrada strokovne žirije Elda Viler 
1970 Moje poti 2. nagrada občinstva Meta Malus 
1970 Pesem o pomladi in prijateljstvu 3. nagrada občinstva Majda Sepe 
1970 Ti si moj pravi človek 2. nagrada strokovne žirije Lidija Kodrič 
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1970 Ljubim te 3. nagrada strokovne žirije Tatjana Gros 
1971 Včeraj, danes, jutri Nagrada mednarodne žirije; 

1. nagrada strokovne žirije 
Elda Viler 

1971 Samo za naju dva 2. nagrada občinstva Marjana Deržaj 
1971 Lonec brez medu 3. nagrada občinstva Majda Sepe 
1972 Med iskrenimi ljudmi Nagrada mednarodne žirije; 

1. nagrada strokovne žirije 
Majda Sepe 

1972 Ljubljanski zvon 3. nagrada občinstva Ljupka 
Dimitrovska 

1972 Moja strast 3. nagrada strokovne žirije Elda Viler 
1973 Zato sem noro te ljubila 1. nagrada mednarodne žirije Tatjana Gros 
1973 Nič ne mine 3. nagrada mednarodne žirije Marjana Deržaj 
1974 Uspavanka za mrtve vagabunde 1. nagrada občinstva; 

1. nagrada mednarodne žirije 
Majda Sepe 

1974 Ta svet 3. nagrada občinstva Elda Viler 
1974 / Velika zlata plaketa Popevke Marjana Deržaj 
1975 Mi smo taki 1. nagrada občinstva Marjana Deržaj 
1975 Lutke 3. nagrada mednarodne žirije Alenka Pinterič 
1975 / Velika zlata plaketa Popevke Irena Kohont 
1976 Samo nasmeh je bolj grenak 1. nagrada občinstva; 

1. nagrada mednarodne žirije 
Ditka Haberl 

1976 Pismo za Mary Brown 1. nagrada občinstva Majda Sepe 
1976 Ko gre tvoja pot od tod 3. nagrada občinstva; 

2. nagrada mednarodne žirije 
Marjana Deržaj 

1977 Utrujena ljubezen 2. nagrada mednarodne žirije Ditka Haberl 
1978 Vračam se nazaj domov 2. nagrada mednarodne žirije Tatjana Dremelj 
1978 Velike besede 3. nagrada mednarodne žirije Alenka Pinterič 
1979 Kaj je sreča 2. nagrada občinstva Ditka Haberl 
1979 Ljubimec moj 3. nagrada občinstva; 

3. nagrada mednarodne žirije 
Marjetka Neca Falk 

1979 Ognjemet 2. nagrada mednarodne žirije Moni Kovačič 
1980 Storila bom to 1. nagrada občinstva Marjetka Neca Falk 
1980 Kako naj ti povem 2. nagrada mednarodne žirije Ditka Haberl 

Tabela 1: Nagrade pevk na Slovenski popevki 

Med najuspešnejše pevke tako sodijo Marjana Deržaj, ki je skupaj osvojila 11 nagrad: dve 1. 
nagradi občinstva, tri 2. nagrade občinstva, eno 3. nagrado občinstva, eno 1. nagrado žirije, dve 
2. nagradi žirije, eno 3. nagrado žirije in veliko zlato plaketo Slovenske popevke; Majda Sepe, 
ki je osvojila skupaj 10 nagrad: dve 1. nagradi občinstva, štiri 3. nagrade občinstva, dve 1. 
nagradi žirije, eno 2. nagrado žirije, eno nagrado žirije in eno nagrado mednarodne žirije; Beti 
Jurković, ki je skupaj osvojila 7 nagrad: tri 1. nagrade občinstva, dve 2. nagradi občinstva, eno 
3. nagrado občinstva in eno nagrado za najboljšo pevko; Elda Viler, ki je prav tako skupaj 
osvojila 7 nagrad: eno 3. nagrado občinstva, dve 1. nagradi žirije, eno 2. nagrado žirije, eno 3. 
nagrado žirije in eno nagrado mednarodne žirije; Ditka Haberl, ki je skupaj osvojila 5 nagrad: 
eno 1. nagrado občinstva, eno 2. nagrado občinstva, eno 1. nagrado žirije in dve 2. nagradi 
žirije; Jožica Svete, ki je skupaj osvojila 4 nagrade: eno 3. nagrado občinstva, eno 1. nagrado 
žirije, eno 2. nagrado žirije in eno nagrado žirije; Alenka Pinterič, ki je tudi osvojila 4 nagrade: 
eno 3. nagrado občinstva in tri 3. nagrade žirije. Najučinkovitejša pevka je bila nedvomno Beti 
Jurković, ki je na Slovenski popevki nastopila samo 4-krat, osvojila pa je 7 nagrad. Pri tem je 
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seveda treba omeniti, da je bilo prva tri leta na Popevki lažje osvojiti nagrado, saj sta vsako 
pesem pela dva izvajalca. Eden ob spremljavi orkestra, drugi pa ob spremljavi manjše zasedbe. 
Jurkovićevi je uspelo tudi to, da je v enem letu (1963) osvojila vse tri nagrade občinstva, kar ni 
uspelo nikomur drugemu. Štirim pevkam je uspelo, da so z eno pesmijo osvojile dve nagradi – 
Majdi Sepe, ki ji je ta podvig uspel kar dvakrat, Eldi Viler, Ditki Haberl in Marjetki Neci Falk. 
Deržajeva je tudi sicer najuspešnejša pevka Slovenske popevke, saj je pri pevcih najuspešnejši 
Oto Pestner, ki je osvojil 10 nagrad.21 

Največkrat so na Slovenski popevki nastopile Marjana Deržaj, Majda Sepe in Alenka 
Pinterič, ki so nastopile 14-krat. 12-krat sta nastopili Lidija Kodrič in Elda Viler, 10-krat Irena 
Kohont, 9-krat Ditka Haberl in Marjetka Neca Falk, 8-krat pa Jožica Svete. 6-krat sta nastopili 
Berta Ambrož in Sonja Gabršček, 5-krat pa Meta Močnik. Ostale pevke so nastopile manj kot 
5-krat.22 

Na Popevki je bilo skupaj izvedenih 412 pesmi, od katerih so jih pevke izvedle 213, kar 
znaša 51,7 %. Največ so jih izvedle leta 1962, to je 16 pesmi, najmanj pa leta 1982, ko je edino 
pesem izvedla Eva Sršen. Pevci so skupaj izvedli 152 pesmi, kar znaša 36,89 %. Največ so jih 
odpeli leta 1962, ko so jih odpeli 12, najmanj pa leta 1983, ko so odpeli 3 pesmi. Glasbene 
skupine so skupaj izvedle 75 pesmi, kar znaša 18,2 %.23 Pri tem je treba pojasniti, da je bilo 
zlasti v prvih letih festivala običajno, da sta posamezno pesem izvedla dva izvajalca, kar 
pomeni, da sem pesem, ki sta jo izvedla prvič pevka in drugič pevec, štel k obema – primer: 
pesem »Zemlja pleše« je prvič izvedla Majda Sepe, drugič pa Nino Robič, zato sem jo štel kot 
pesem, ki so jo izvedle tako pevke, kot pevci. 

 
Leto Pevke Pevci Glasbene skupine Število pesmi v tistem letu 
1962 16 12 0 20 
1963 15 11 2 21 
1964 14 10 0 18 
1965 14 8 0 22 
1966 14 4 0 18 
1967 13 6 0 19 
1968 10 7 1 20 
1969 12 5 3 20 
1970 13 4 5 20 
1971 11 7 4 20 
1972 11 8 3 22 
1973 12 7 3 22 
1974 11 9 2 22 
1975 8 10 3 20 
1976 7 6 4 16 
1977 5 8 3 16 
1978 8 6 6 20 
1979 7 6 4 17 
1980 5 4 7 14 
1981 3 6 6 14 
1982 1 5 9 15 
1983 3 3 10 16 
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Skupaj: 213 152 75 412 
Tabela 2: Število izvedenih pesmi na Slovenski popevki med letoma 1962 in 1983 

Skladateljice 
Pri skladanju pesmi so v veliki večini izstopali moški. Vseh skladateljev in skladateljic, ki so 
se kot avtorji skladb udeležili Slovenske popevke, je bilo 94, od tega 5 skladateljic, kar znaša 
5,31 %, in kar 89 skladateljev, kar znaša 94,68 %. Leta 1970 je s skladbama »Oj, deklica«, ki 
jo je odpel Vlado Samec, in »Tivoli«, ki jo je odpela Jožica Svete, sodelovala Miča Lesjak; leta 
1973 je s skladbo »Črna ptica«, ki jo je odpela Irena Kohont, sodelovala Cveta Poženel; istega 
leta je kot skladateljica sodelovala tudi Alenka Pinterič, ki je napisala skladbo »On«, ki jo je 
sama tudi odpela; Eva Sršen je kot skladateljica sodelovala leta 1977 s skladbo »Lažni sijaj« in 
leta 1982 s skladbo »Sanje«, obe pesmi pa je tudi sama odpela; leta 1983 je kot skladateljica 
sodelovala Cintija Fink, ki je napisala skladbo »Kje ljubezen še živi«, sama pa jo je tudi odpela.  
Omenim lahko še, da pesmi skladateljic niso osvojile nobene nagrade, kakor tudi skladateljice, 
ki niso prejele nobene nagrade.24 

Besedilopiske 
Nekoliko več je na Slovenski popevki sodelovalo besedilopisk, čeprav so tudi tukaj 
prevladovali moški. Skupaj je sodelovalo 66 besedilopiscev, kar znaša 76,74 %, in 20 
besedilopisk, kar znaša 23,25 %. Besedilopiske so prispevale besedila za 122 pesmi od skupaj 
412, kar znaša 29,61 %. Skupaj so prejele dve nagradi za besedilo: Svetlana Makarovič leta 
1965 za besedilo pesmi »Preprosta pesem« in Elza Budau leta 1966 za pesem »Ples oblakov«. 
Njihove pesmi so osvojile šest 1. nagrad občinstva, pet 2. nagrad občinstva, tri 3. nagrade 
občinstva, tri 1. nagrade strokovne žirije, dve 2. nagradi strokovne žirije, tri 3. nagrade 
strokovne žirije, leta 1965 nagrado za pesem o Ljubljani, ki je bila podeljena samo tega leta, 
leta 1972 pa nagrado za najbolj vedro pesem, ki je bila prav tako podeljena samo leta 1972.25 

 
Leto Pesem Nagrada Besedilopiska 
1964 Poletna noč 1. nagrada občinstva Elza Budau 
1965 Šel si mimo 1. nagrada občinstva Elza Budau 
1965 Luči Ljubljane 3. nagrada občinstva Svetlana Makarovič 
1965 V Ljubljano Nagrada za pesem o Ljubljani Svetlana Makarovič 
1965 Preprosta pesem Nagrada za besedilo Svetlana Makarovič 
1966 Ples oblakov 1. nagrada strokovne žirije; 

 nagrada za besedilo 
Elza Budau 

1968 Ptičje strašilo 2. nagrada občinstva Elza Budau 
1969 Neizpeta melodija 1. nagrada občinstva Mirjam Tozon 
1969 Vsepovsod mi je lepo 3. nagrada občinstva Mirjam Tozon 
1970 Ljubim te 3. nagrada strokovne žirije Elza Budau 
1972 Pegasto dekle 2. nagrada občinstva; 

2. nagrada strokovne žirije 
Elza Budau 

1972 Ljubljanski zvon 3. nagrada občinstva; 
nagrada za najbolj vedro pesem 

Elza Budau 

1973 Tvoje solze 2. nagrada občinstva Elza Budau 
1974 Za ljubezen hvala ti 2. nagrada občinstva Elza Budau 
1975 Mi smo taki 1. nagrada občinstva Duša Repinc 
1976 Samo nasmeh je bolj grenak 1. nagrada občinstva; 

1. nagrada mednarodne žirije 
Elza Budau 
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1976 Vem, nekje živeti mora 2. nagrada občinstva; 
3. nagrada mednarodne žirije 

Nastja Žgur 

1977 Vrača se pomlad 1. nagrada občinstva; 
1. nagrada mednarodne žirije 

Elza Budau 

1977 Utrujena ljubezen 2. nagrada mednarodne žirije Olga Weissbacher 
1978 Velike besede 3. nagrada mednarodne žirije Elza Budau 

Tabela 3: Nagrade besedilopisk Slovenske popevke 

Najuspešnejša besedilopiska je (bila) Elza Budau, katere pesmi so prejele štiri 1. nagrade 
občinstva, štiri 2. nagrade občinstva, eno 3. nagrado občinstva, tri 1. nagrade žirije, eno 2. 
nagrado žirije, dve 3. nagradi žirije, eno nagrado za besedilo in nagrado za najbolj vedro pesem. 
Skupno ni bila najuspešnejša, saj sta po številu nagrad pred njo uvrščena Gregor Strniša, ki je 
prejel 19 nagrad in Dušan Velkaverh, ki je prejel 27 nagrad, kar je največ.26 

Zaključek 
Ko na koncu potegnem črto ugotovim, da so bile slovenske pevke nepogrešljiv del tako 
slovenske zabavne glasbe, kot tudi Slovenske popevke. Čeprav so številčno nekoliko izstopali 
pevci, so pevke pustile večjo sled in naredile večji vtis, kot pa pevci. Bile so tudi bolj 
konstantnejše – več pevk je na Slovenski popevki nastopilo večkrat, kot pa pevcev. Izvedle so 
tudi več pesmi in bile večkrat nagrajene. Škoda je, da niso na vseh festivalih podeljevali istih 
nagrad, saj je tako težje ugotoviti uspešnost pevk in pevcev. Poraja se vprašanje, če bi morda 
bila v primeru, da bi se vsako leto podeljevale npr. po tri nagrade občinstva in strokovne žirije, 
kakšna pesem nagrajena, ki sicer ni bila. 

Pokazalo se je tudi, da so pevke boljše interpretke pesmi, kot pevci, da pa so moški 
boljši skladatelji. Tu se sicer odpira vprašanje, saj so imeli moški pri skladanju monopol, po 
drugi strani je pa res, da so bili precej bolj izobraženi na tem področju in so imeli tudi več 
izkušenj. Kljub temu to ni bilo vedno ključno, saj je skladatelj prve zmagovalne pesmi na 
Slovenski popevki »Enkrat še zapoj«, Vladimir Stiasny bil ljubiteljski skladatelj. 

Čeprav v tistem času in vse do začetka 90. let na Slovenskem ni obstajala nobena šola, 
na kateri bi učili petje zabavne glasbe, lahko rečemo, da so pevke odpele pesmi kvalitetno. Pri 
učenju petja so se morale same znajti. Dobra šola za številne je bilo petje na hotelskih terasah 
v Portorožu in na Bledu, kjer so prejele največ izkušenj. Nekaterim pevkam, kot sta Majda Sepe 
in Elda Viler je pomagalo tudi dejstvo, da sta bili poročeni z glasbenikoma (Mojmir Sepe in 
Anton Dežman), ki sta svojima ženama pomagala pri vadenju pesmi. Skladatelji, ki so pisali 
pesmi za Slovensko popevko so to vedeli in so tako Vilerjevi namenjali težje pesmi, ki običajno 
niso prejemale nagrad občinstva, ampak nagrade žirije.27 Nekatere druge pevke so jim zavidale, 
vseeno pa menim, da jim to ni prinašalo prednosti, saj najuspešnejša pevka Marjana Deržaj ni 
imela te možnosti. 
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Luka Hekič 

Zastopanost žensk v ameriškem kongresu za čas predsedovanja Donalda J. 
Trumpa: primerjava 115. in 116. predstavniškega doma 

Povzetek 
Članek analizira zastopanost žensk v spodnjem domu ameriškega kongresa za čas 
predsedovanja Donalda J. Trumpa. Pri tem s pomočjo volilnih rezultatov in seznama izvoljenih 
kongresnic išče spremembe deleža žensk med 115. ter 116. predstavniškim domom glede na 
zvezne države, politično stranko, vrste kongresnih okrožij in etničnost samih kongresnic. 
Dodatno v povezavi s spremembami zastopanosti žensk v obeh predstavniških domovih išče 
vzroke za le te s pomočjo pregleda širšega političnega in socialnega dogajanja v Združenih 
državah Amerike ter v ideologiji in volilni bazi obeh največjih ameriških političnih strank. 

Abstract 
The article brings forth an analysis of the representation of Women in the Lower House of the 
US congress during the presidency of Donald J. Trump. The article will try to display, based 
on available electoral data, how the percentual representation of Women in the 115. and 116. 
House of Representatives changed in regards to individual federal states, political parties, types 
of congressional districts and the ethnicity of the representatives. Additionally, in conjunction 
with changes in the representation of women in both Houses of Parliament, the article will 
highlight the causes of the latter by reviewing the broader political and social developments, 
and intra-ideological party changes in both major political parties in the United States,  
Ključne besede: ZDA, predstavniški dom, kongresnice, volitve, Donald J. Trump 

*** 
Delitev oblasti v ZDA in ameriški kongres1 

V Združenih državah Amerike se oblast, podobno kot v drugih demokratičnih državah, deli na 
tri veje: zakonodajno, izvršilno in sodno. Ustava zakonodajno oblast dodeljuje ameriškemu 
kongresu, ki je sestavljen iz dveh domov – spodnjega oz. predstavniškega doma ter zgornjega 
doma oz. senata. Izvršilno oblast opravlja predsednik ZDA, pri izvajanju njegove funkcije mu 
pomagata tudi podpredsednik in predsedniški kabinet, sestavljen iz izbranih svetovalcev. Sodno 
vejo oblasti pa izvajajo ameriška sodišča glede na točno določeno hierarhijo in pristojnosti, pri 
tem nosi najvišjo sodno oblast v državi ameriško Vrhovno sodišče.2 

Ameriški kongres sestavlja skupaj 535 voljenih predstavnikov ljudstva, od tega je 
zgornji dom oz. senat sestavljen iz 100 senatorjev (dva iz vsake zvezne države ne glede na 
populacijo), medtem ko je spodnji oz. predstavniški dom sestavljen iz 435 kongresnikov3 
(število sedežev posamezne zvezne države je odmerjeno glede na njeno populacijo). Pri tem še 
dodatno sodeluje kot del predstavniškega doma šest delegatov, ki pa nimajo pravice glasovanja 
pri sprejemanju zakonov (ang. non-voting delegates, po eden iz Washington D. C. ter petih 
ameriških teritorijev).4 Oba doma ameriškega kongresa imata sicer nekoliko različne naloge: 
senat potrjuje predsedniška imenovanja (npr. vrhovnega sodnika), ratificira mednarodne 
                                                 
1 Besedilo članka je nastalo v času epidemije Covid-19, zato so zaradi veljavnih ukrepov za preprečevanje širjenja 
virusa praviloma uporabljeni zgolj spletni viri in članki raznih tujih medijskih hiš. Tematika je relativno mlada, 
zato v Sloveniji za čas pisanja članka prav tako ni dostopne veliko literature v knjižnicah. 
2 3 Branches of the U.S. Government. 
3 Beseda kongresnik oz. kongresnica poimenuje zgolj člana spodnjega oz. predstavniškega doma – pri tem je 
pomembno vedeti, da ni vsak član ameriškega kongresa hkrati tudi kongresnik oz. kongresnica, saj se predstavniki 
zgornjega doma oz. senata imenujejo izključno senator oz. senatorka. 
4 Pet ameriških teritorijev sestavljajo Deviški otoki Združenih držav, Portoriko, Guam, Ameriška Samoa in Severni 
Marianski otoki. 
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pogodbe in sodi v primeru ustavne obsodbe, medtem ko ima na drugi strani predstavniški dom 
moč sprožiti ustavno obsodbo, začeti predlog zakona, ki obravnava davke, v primeru izenačenih 
predsedniških volitev pa glasuje tudi o izbiri predsednika ZDA. Vseeno je potrebno poudariti, 
da nek predlog zakona vstopi v veljavo zgolj, če je izglasovan v obeh domovih kongresa in 
podpisan s strani predsednika ZDA.5 

Same volitve v predstavniški dom potekajo na dve leti brez omejitve števila mandatov, 
pri tem ima posamezna zvezna država odmerjeno točno število kongresnikov glede na svoje 
prebivalstvo. Tako npr. Kalifornija kot zvezna država z največjo populacijo v ZDA voli kar 53 
članov spodnjega doma, medtem ko npr. Južno Dakoto zaradi izjemno nizkega števila 
prebivalcev zastopa zgolj en član predstavniškega doma. Število kongresnikov posamezne 
države se sicer spreminja glede na štetje prebivalstva, ki v ZDA poteka na vsakih deset let. Vse 
zvezne države so v namen kongresnih volitev razdeljene na kongresna okrožja (ang. 
congressional district), ki naj bi razporedila prebivalstvo posamezne države na približno enake 
številčne dele. Podobno kot število kongresnikov posamezne zvezne države se tudi število in 
obseg okrožij spreminjata v skladu z omenjenim štetjem prebivalstva.6 

Splošno o zastopanosti žensk v ameriškem predstavniškem domu 
Število žensk v ameriškem kongresu se skozi zgodovino nenehno povečuje. Prva ženska, leta 
1917 izvoljena v predstavniški dom, je bila kongresnica iz Montane po imenu Jeannette Rankin. 
Sprva je zastopanost žensk v obeh domovih kongresa sicer rastla dokaj počasi, saj je bilo na 
primer do leta 1941 v celotnem kongresu zgolj devet žensk, razen ene so bile vse članice 
predstavniškega doma.7 Trend počasne rasti se je nadaljeval vse do zadnjega desetletja 20. 
stoletja, ko je še leta 1991 v kongresu skupaj delovalo zgolj 32 žensk, od tega kar 28 v spodnjem 
domu. V zadnjih treh desetletjih pa smo lahko priča obdobju bliskovite rasti, saj danes v 
kongresu skupaj služi kar 141 žensk (največ v zgodovini), od tega 117 v predstavniškem domu. 
Od leta 2017 se je število kongresnic in senatork skupaj povečalo kar za 36 (z 105 na 141), kar 
mnogi označujejo za odziv ženskega dela populacije na trenutni program Republikanske 
stranke in retoriko 45. predsednika ZDA Donalda Trumpa.8 

Zmagovalci volitev spodnjega doma ameriškega kongresa leta 2016 so bili republikanci, 
saj so ti dobili v 115. predstavniškem domu kar 241 sedežev, medtem ko so jih demokrati 
zasedli le 194 – od 435 kongresnikov so ženske ob koncu mandata skupaj predstavljale le 20 % 
vseh članov (oz. 87 kongresnic). Čez dve leti pa je prišlo do velikega preobrata, saj so položaj 
v 116. predstavniškem domu z novimi vmesnimi volitvami (ang. midterm elections) v svoj prid 
močno obrnili demokrati – ti so dobili 235 sedežev, medtem ko republikanci le 199, eno mesto 
(9. distrikt Severne Karoline) je začasno ostalo prazno. S povečanjem števila demokratskih 
kongresnikov je vzporedno narastlo tudi splošno število žensk v predstavniškem domu in sicer 
so te ob koncu mandata skupaj predstavljale nekaj več kot 23 % vseh članov spodnjega doma 
(oz. 101 kongresnico).9 

 
 

                                                 
5 The Legislative Branch; The House of Representitives and Senate. 
6 Legislative Branch of the U.S. Government; ''United States House of Representatives Seats by State'', 
Encyclopaedia Britannica. 
7 Vse številke, navedene v tem in naslednjem odstavku, predstavljajo število kongresnic ob koncu mandata vsakega 
predstavniškega doma. Velikokrat se namreč zgodi, da se skozi dvoletni mandat sestava kongresa spreminja, saj 
pride mnogokrat do odstopov ali celo smrti katerega od poslancev. V takšnem primeru nato sledijo posebne volitve, 
s katerimi zapolnijo prazno mesto v predstavniškem domu in sicer do konca trajajočega mandata. 
8 »History of Women in the U.S. Congress,« »Women in Congress,« »The Rise of Women in US Politics.« 
9 »115th Congress (2017–2019).« »116th Congress (2019–2021).« »History of Women in the U.S. Congress.« 
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Primerjava zastopanosti žensk med 115. in 116. predstavniškim domom glede na zvezne 
države 

Leta 2016 kar 18 od 50 zveznih držav za svojega predstavnika v spodnjem domu kongresa ni 
izvolilo nobene ženske. Do konca dvoletnega mandata se je položaj spremenil zgolj v dveh 
državah (Pensilvanija in Georgia), saj so tam na predčasnih volitvah izvolili vse skupaj tri nove 
kongresnice.10 Leta 2018, ko so potekale nove volitve v 116. predstavniški dom, pa je brez 
ženskih kongresnic ostalo 16 zveznih držav, torej se število napram koncu mandata 115. 
predstavniškega doma ni spremenilo.11 To si morda lahko razlagamo tako, da je večina držav,12 
kjer v obeh mandatih niso v spodnji dom kongresa poslali niti ene ženske, močno pod vplivom 
konservativcev, zato je njihova zastopanost tam napram drugim (bolj liberalnim) zveznim 
državam ostala vseskozi slaba. Po drugi strani pa je moč opaziti trend, da so neodločene države 
(ang. swing states), ki so npr. leta 2016 volile na predsedniških volitvah Donalda J. Trumpa in 
čez štiri leta Joe-a R. Bidna,13 v kar štirih od petih primerov leta 2018 na volitvah v 
predstavniški dom povečale oz. vsaj obdržale enako število kongresnic napram prejšnjemu 
mandatu.14 

Ob koncu mandata 116. predstavniškega doma, ko so le tega obvladovali demokrati, se 
je število kongresnic napram številu izpred dveh let povečalo v 14 zveznih državah, medtem ko 
se je njihovo število zmanjšalo zgolj v 6 državah – nespremenjen položaj je sicer ostal v kar 30 
zveznih državah. Prav tako lahko opazimo povečano zastopstvo žensk v času prevlade 
demokratov glede na odstotek kongresnic v posameznih zveznih državah: na koncu mandata 
115. predstavniškega doma je imelo manj kot 10 % ženskih kongresnic 20 zveznih držav, 
medtem ko čez dve leti zgolj 17. Podoben trend lahko opazimo tudi pri državah, ki so bile v 
spodnjem domu kongresa zastopane s strani žensk v 30 % ali več – takšnih je bilo ob koncu 
mandata 2018 zgolj 13, medtem ko se je število čez dve leti povzpelo na 17. 

 

 
Slika 1: primerjava zastopanosti žensk v posameznih zveznih državah – stanje ob koncu leta 2018 (levo) 

in leta 2020 (desno).15 
                                                 
10 »Election Statistics 2016,« »Vacancies and Successors 2017–2019.« 
11 »Election Statistics 2018.« »Vacancies and Successors 2019–2021.« 
12 Tako leta 2016 kot 2018 v predstavniški dom niso poslale nobene ženske naslednje zvezne države: Aljaska, 
Arkansas, Idaho, Kentucky, Louisiana, Maryland, Misisipi, Montana, Nebraska, Severna Dakota, Rhode Island in 
Vermont. Od naštetih držav zgolj tri (Maryland, Rhode Island in Vermont) na predsedniških volitvah leta 2016 in 
2020 niso volile Republikansko stranko, pri tem pa je treba poudariti, da je Vermont edina država, ki še v zgodovini 
ni nikoli v kongres poslal ženske – tako tudi v tem primeru kljub svoji močno liberalni drži ne odstopa od tradicije. 
13 To so zvezne države Pensilvanija, Wisconsin, Michigan, Georgia in Arizona. 
14 »Election Statistics 2016,« »Elections Statistics 2018,« »Vacancies and Successors 2017–2019,« »Vacancies 
and Successors 2019–2021.« 
15 Zemljevida sta bila izdelana na podlagi naslednjih virov: »Election Statistics 2016,« »Elections Statistics 2018,« 
»Vacancies and Successors 2017–2019,« »Vacancies and Successors 2019–2021.« 
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Tako je moč trditi, da se je zastopanost žensk tako na ravni celotne države kot v večjem delu 
zveznih držav izboljšala (oz. ostala vsaj enaka), ko so predstavniški dom obvladovali bolj 
liberalni demokrati.16 Vseeno pa je pri tem potrebno poudariti, da je število kongresnic 
posamezne zvezne države odvisno od številnih dejavnikov, kot so npr. prevlada politične 
stranke, volilna baza, število okrožij in tradicija, zato je pri iskanju sprememb težje najti neke 
ustaljene vzorce. 

Primerjava zastopanosti žensk med 115. in 116. predstavniškim domom glede na 
politično stranko 

Kot omenjeno že zgoraj, so republikanci na volitvah leta 2016 dobili 241 sedežev, medtem ko 
demokrati zgolj 194. Razmerje se je do konca dvoletnega mandata nekoliko spremenilo in sicer 
so na koncu republikanci zaradi predčasnih volitev v določenih okrožjih ostali z 236 sedeži in 
demokrati s 196, tri mesta pa so do rednih volitev v novembru 2018 ostala prazna. Kljub splošni 
večini pa je bilo med 236 republikanskimi kongresniki zgolj 23 žensk, kar predstavlja nekaj 
manj kot 10 % vseh republikancev v spodnjem domu kongresa. Na drugi strani je bilo med 196 
demokratskimi kongresniki kar 64 žensk oz. skoraj 33 %. Še nekoliko bolj se je poslabšal 
položaj republikanskih kongresnic v okviru 116. predstavniškega doma, saj je imela 
Republikanska stranka ob koncu leta 2020 samo 195 mest, od teh so jih ženske zasedale zgolj 
13, kar predstavlja pičlih 6,5 % vseh republikancev spodnjega doma. Na drugi strani pa se je v 
istem času še izboljšala zastopanost demokratskih kongresnic, ki so po novem predstavljale kar 
88 članic od skupno 233 demokratskih kongresnikov, kar pomeni skoraj 38 %. Tako je moč 
opaziti, da je zastopanost žensk v Demokratski stranki skozi oba mandata veliko boljša kot pri 
republikancih, hkrati je iz zgornjih podatkov razvidno, da se je zastopanost republikanskih 
kongresnic v roku dveh let zmanjšala skoraj za polovico, medtem ko so (napram prejšnjemu 
mandatu) v splošnem republikanci v predstavniškem domu izgubili zgolj 17 % sedežev.17 

 

 
Graf 1: primerjava zastopanosti žensk in moških v 115. ter 116. predstavniškem domu glede na politično stranko.18 

Vzroke za zmanjšanje zastopanosti oz. splošno izjemno nizek odstotek žensk med republikanci 
gre iskati v konservativnosti same stranke in antifeministični retoriki ameriškega predsednika 
Donalda Trumpa. Ko je ta leta 2016 na predsedniških volitvah premagal Hillary Clinton, so se 
                                                 
16 »Election Statistics 2016,« »Elections Statistics 2018,« »Vacancies and Successors 2017–2019,« »Vacancies 
and Successors 2019–2021.« 
17 »Election Statistics 2016,« »Elections Statistics 2018,« »Vacancies and Successors 2017–2019,« »Vacancies 
and Successors 2019–2021,« »History of Women in the U.S. Congress.« 
18 Graf je bil izdelan na podlagi naslednjih virov: »Election Statistics 2016,« »Elections Statistics 2018,« 
»Vacancies and Successors 2017–2019,« »Vacancies and Successors 2019–2021,« »History of Women in the U.S. 
Congress.« 
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ženske začele zavedati svojega slabega položaja v ameriški politiki, pri tem pa so pričele 
množično zavračati retoriko in ideje ameriškega predsednika ter Republikanske stranke. V 
odgovor na vse skupaj so se izjemno dobro organizirale na vmesnih volitvah v predstavniški 
dom leta 2018 in osvojile do tedaj rekordno število sedežev, pri čemer je po ženski zastopanosti 
seveda močno prednjačila Demokratska stranka. Dodatno so še položaj republikancev 
poslabšale številne afere Donalda Trumpa, pri katerih so ga mnoge ženske obtožile 
neprimernega obnašanja ali spolnega nadlegovanja. Na drugi strani pa je za uspeh Demokratske 
stranke prav tako ključna njena ideologija, saj se kot bolj liberalna politična opcija močneje 
posveča enakosti spolov in ras. Tukaj pomembno vlogo med drugim igrajo močne povezave 
demokratov s številnimi ženskimi organizacijami ter večjo število ženskih nominacij za visoke 
politične položaje, s čimer imajo demokratske kandidatke izrazito povečane možnosti za 
osvojitev večjega števila sedežev.19 

Primerjava zastopanosti žensk med 115. in 116. predstavniškim domom glede na 
značilnosti okrožij 

Leta 2018 je ameriški novinar David H. Montgomery, ki se ukvarja predvsem s statistično 
obdelavo podatkov, razdelil 435 kongresnih distriktov ZDA v 3 oz. 6 kategorij glede na gostoto 
poselitve.20 Tako lahko te pojmujemo kot mestne ali večinsko mestne distrikte (skupaj 82), 
primestne distrikte (skupaj 169) in podeželske ali večinsko podeželske distrikte (skupaj 184).21 

Ženske kongresnice so ob koncu mandata 115. predstavniškega doma obvladovale 19 
ruralnih ali večinsko ruralnih distriktov (oz. 10 %), medtem ko so čez dve leti tam imele le še 
17 mest (oz. 9 %). Število kongresnic se je v primestnih distriktih v dveh letih močno povečalo 
in sicer jih je bilo ob koncu leta 2018 33 (oz. 20 %), medtem ko je njihovo število leta 2020 
znašalo že 46 (oz. 27 %). V nasprotju pa je nekoliko manj narastel delež ženskih poslank 
spodnjega doma kongresa v mestnih ali večinsko mestnih distriktih, teh je bilo ob koncu 
mandata 115. predstavniškega doma 35 (oz. 43 %), medtem ko jih je bilo čez dve leti 38 (oz. 
46 %).22 

 
Graf 2: zastopanost ženskih kongresnic v različnih skupinah okrožij ob koncu obeh mandatov.23 
                                                 
19 »Women’s Underrepresentation in the U.S. Congress,« »Did Donald Trump ride a tide of anti-feminism to the 
White House?.« 
20 Šest kategorij so predstavljala naslednja okrožja (vse v angleščini): pure urban, urban-suburban, dense 
suburban, sparse suburban, rural-suburban in pure rural. Prvi dve delitvi sta v članku obravnavani kot mestni ali 
večinsko mestni distrikt, drugi dve kot primestni distrikt ter zadnji dve kot podeželski ali večinsko podeželski 
distrikt. 
21 Methodology by David H. Montgomery, »Citylab – Congress data.« 
22 »Election Statistics 2016,« »Elections Statistics 2018,« »Vacancies and Successors 2017–2019,« »Vacancies 
and Successors 2019–2021,« »Citylab – Congress data.« 
23 Graf je bil izdelan na podlagi naslednjih virov: »Election Statistics 2016,« »Elections Statistics 2018,« 
»Vacancies and Successors 2017–2019,« »Vacancies and Successors 2019–2021,« »Citylab – Congress data.« 
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Razloge za rast oz. upad v posameznih skupinah okrožij lahko iščemo predvsem v dogajanju 
obeh političnih strank. Ruralna in večinsko ruralna okrožja v zadnjih letih močno obvladujejo 
republikanci, ki so pred volitvami leta 2018 nadzorovali kar 83 % vseh sedežev iz te skupine 
distriktov, tako lahko upad števila žensk znotraj te kategorije pripišemo tudi splošnemu upadu 
števila kongresnic znotraj Republikanske stranke (glej prejšnje poglavje). To lahko dokažemo 
tudi s številkami, saj so v tej skupini okrožij republikanke imele ob koncu mandata 116. 
predstavniškega doma 4 mesta manj (padec s 13 na 9 sedežev) kot pred dvema letoma, kar 
predstavlja več kot 30 % znižanje. Na drugi strani lahko (sicer manjše) povečanje števila žensk 
v mestnih in večinsko mestnih distriktih pripišemo predvsem splošni rasti števila demokratskih 
kongresnic (glej prejšnje poglavje), kajti v zadnjih letih demokrati močno prevladujejo ravno v 
tej skupini okrožij (pred novimi volitvami leta 2018 so imeli v Demokratski stranki kar 89 % 
vseh sedežev mestnih in večinsko mestnih distriktov). To nam pokažejo tudi številke in sicer 
so imele na teh območjih demokratske kongresnice ob koncu mandata 116. predstavniškega 
doma 5 sedežev več (rast s 33 na 38 mest) napram stanju izpred dveh let, medtem ko so 
republikanske kongresnice v dveh letih izgubile oba preostala sedeža, ki so jih držale ob koncu 
mandata 115. predstavniškega doma. Izrazito povečanje števila kongresnic pa je doživela 
skupina primestnih distriktov, kateri predvsem v zadnjih letih veljajo za odločilna bojišča tako 
na republikanski kot demokratski strani, saj je ravno tam volilni boj med obema največjima 
političnima strankama najbolj izenačen. Tako lahko predvidevamo, da se tej skupini okrožij 
pred vsakimi kongresnimi volitvami še posebej močno posvetijo znotraj obeh taborov, več kot 
očitno pa je šlo na volitvah leta 2018 boljše demokratski strani, saj se je število demokratk v tej 
skupini distriktov povečalo kar za 17 (s 25 na 42 mest), medtem ko so republikanke izgubile 
kar polovico svojih mest (padec z osmih na štiri sedeže).24 

Primerjava zastopanosti žensk med 115. in 116. predstavniškim domom glede na 
etničnost kongresnic 

V celotnem mandatu 115. predstavniškega doma (skupaj z vmesnimi volitvami) je delovalo 88 
ženskih kongresnic.25 Od tega jih je bilo 53 belopoltih (oz. 60 %), nato sledijo kongresnice 
afroameriškega porekla, ki so zasedale 19 mest oz. 22 % ter kongresnice latinskoameriškega 
porekla, katere so osvojile devet sedežev oz. 10 %. Najnižjo zabeleženo zastopanost med 
izvoljenimi so imele ženske azijskega porekla (7 mest oz. 8 %), medtem ko kongresnice iz vrst 
domorodcev in tiste, ki so izhajale iz območja Bližjega vzhoda, sploh niso bile izvoljene. Za 
primerjavo, v času delovanja 116. predstavniškega doma ameriškega kongresa so imele še 
vedno veliko večino belopolte kongresnice (58 sedežev oz.  57 %), vendar je njihov odstotek 
zastopanosti nekoliko padel, podobno so padec v zastopanosti zabeležile tudi azijske 
kongresnice (6 mest oz. 6 %). V nasprotju s prejšnjima skupinama pa se je nekoliko povečal 
delež kongresnic latinskoameriškega porekla, ki je znašal 12 mest oz. 12 %, hkrati se je zvišal 
tudi delež kongresnic iz vrst domorodcev (2 mesti oz. 2 %) in kongresnic, katere so izhajale z 
Bližnjega vzhoda (2 sedeža oz. 2 %). Edino skupino, ki je sicer nekoliko povečala število 
sedežev (z 19 na 22), vendar je odstotek njihove zastopanosti ostal enak (22 %), so predstavljale 
temnopolte kongresnice.26 

Vsekakor je potrebno te odstotke primerjati z deležem, ki ga imajo posamezne etnične 
skupine v splošni ameriški populaciji. V slednji belci predstavljajo 60 % vseh prebivalcev ZDA, 
čemur približno ustreza tudi delež belopoltih kongresnic v obeh primerjanih domovih. Drugo 

                                                 
24 »How the Suburbs Will Swing the Midterm Election,« »Election Statistics 2016,« »Elections Statistics 2018,« 
»Vacancies and Successors 2017–2019,« »Vacancies and Successors 2019–2021,« »Citylab – Congress data.« 
25 V nadaljevanju vse številke v procentih predstavljajo delež določene etnične skupine znotraj izvoljene skupine 
ženskih kongresnic, ne pa na splošno v predstavniškem domu. 
26 »Women Elected Officials by Position – House of Representitives 2017–2018,« »Women Elected Officials by 
Position – House of Representitives 2019–2020.« 
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največjo etnično skupino znotraj ZDA sestavljajo Latinoameričani, katerih delež znaša ok.       
19 % prebivalstva, kar nam pove, da so bile kongresnice latinskoameriškega porekla v 115. in 
116. predstavniškem domu zastopane skoraj polovico manj, kot predstavlja njihov delež v 
splošni populaciji ZDA. Latinoameričanom nato sledijo Afroameričani z 12 % prebivalstva, 
medtem ko je bilo kongresnic afroameriškega porekla v obeh mandatih skupaj kar 22 % – ta 
skupina je tako med ženskimi kongresnicami najbolje zastopana v razmerju s splošnim 
prebivalstvom. Podobno kot belke so v razmerju s splošno populacijo ustrezno zastopane tudi 
azijske kongresnice in kongresnice domorodnega izvora, saj prva izmed naštetih skupin 
predstavlja 6 %, medtem ko druga 1 % celotnega prebivalstva ZDA.27 

Vseeno pa je na tem mestu treba poudariti, da je ta (vsaj približno) pravična etnična 
razdelitev ženskih sedežev predstavniškega doma glede na splošno populacijo v največji meri 
zasluga Demokratske stranke. Če primerjamo zastopanost republikanskih kongresnic v obeh 
domovih, so belopolte ženske v 115. predstavniškem domu predstavljale kar 87 % vseh 
republikank, medtem ko so v 116. predstavniškem domu predstavljale kar 92 % vseh ženskih 
republikanskih sedežev. V obeh domovih skupaj so si znotraj Republikanske stranke svoja 
mesta pridobile zgolj tri kongresnice latinskoameriških korenin ter ena temnopolta kongresnica, 
kar skupaj predstavlja le 11 % vseh izvoljenih republikank. Ravno nasprotno pa so belopolte 
demokratke v obeh primerjanih domovih zasedle le okoli polovico sedežev, okoli eno četrtino 
so zasedale temnopolte demokratske kongresnice, nato so tema skupinama z malo več kot         
10 % sledile Latinoameričanke in z nekaj manj kot 10 % kongresnice azijskega porekla.28 

 

 
Graf 3: primerjava zastopanosti ženskih kongresnic glede na etničnost.29 

Razloge za takšna razmerja lahko iščemo predvsem v usmeritvi Republikanske in Demokratske 
stranke ter izrazitemu povečanju rasizmu do nekaterih etničnih skupin znotraj ZDA. V zadnjih 

                                                 
27 Podatkov o deležu oseb, ki prihajajo iz Bližnjega vzhoda, znotraj ameriške populacije žal ni bilo mogoče najti; 
»Visualizing the U.S. Population by Race,« »Women Elected Officials by Position – House of Representitives 
2017–2018,« »Women Elected Officials by Position – House of Representitives 2019–2020.« 
28 »Women Elected Officials by Position – House of Representitives 2017–2018,« »Women Elected Officials by 
Position – House of Representitives 2019–2020.« 
29 Graf je bil izdelan na podlagi naslednjih virov: »Visualizing the U.S. Population by Race. Women Elected 
Officials by Position – House of Representitives 2017–2018,« »Women Elected Officials by Position – House of 
Representitives 2019–2020.« 
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letih se je močno povečalo policijsko nasilje nad temnopoltim prebivalstvom, hkrati je v porastu 
rasizem na delovnem mestu in pri izobrazbi. To se lahko opazi tudi pri etnični strukturi 
republikanskih kongresnic, saj so v tej skupini temnopolte ženske izrazito slabo zastopane. Na 
drugi strani pa vsaj na videz takšne težave nimajo v Demokratski stranki, kjer so temnopolte 
kongresnice v primerjavi s splošno populacijo v ZDA zastopane še nekoliko bolje – na večjo 
zaupanje temnopoltega prebivalstva v demokrate kažejo npr. tudi predsedniške volitve leta 
2016, ko je ta skupina volivcev močno odrekla podporo Republikanski stranki ter Donaldu 
Trumpu in je z veliko večino podprla Hillary Clinton.30 Podobno stanje lahko najdemo tudi, ko 
obravnavamo kongresnice azijskega porekla. Te so v Demokratski stranki ponovno zastopane 
vsaj približno v skladu z deležem azijskega prebivalstva znotraj celotne ameriške populacije, 
medtem ko so v Republikanski stranki zastopane izrazito slabo. Tudi na tem mestu se ponovno 
srečamo z izjemno velikim porastom rasizma proti ameriškim Azijcem v zadnjih letih. Zametke 
tega procesa lahko sicer najdemo že v 19. stoletju, toda pritiski na azijsko skupnost so se še 
povečali ob izbruhu novega koronavirusa (Covid-19) v začetku leta 2020. Tako smo lahko 
predvsem v republikanskem vodstvu in še posebej pri ameriškem predsedniku Donaldu Trumpu 
zasledili številne rasistične opazke ter pripombe, ki so še dodatno povečale sovražen odnos 
znotraj Republikanske stranke do oseb azijskega porekla. Pri tem smo lahko med drugim pri 
predsedniku zaznali oznake za novi koronavirus, kot so ''kitajski'' virus, ''kung-flu'' virus in 
''Vuhan'' virus.31 Tretja skupina, na katero so se pritiski še dodatno povečali za čas 
predsedovanja Donalda Trumpa, so Latinoameričani. Ta skupnost je napram splošni populaciji 
sicer podpovprečno zastopana v obeh političnih strankah, vendar je delež kongresnic 
latinskoameriškega porekla zopet slabši v Republikanski stranki. Ponovno lahko razloge 
iščemo globoko v preteklosti, saj se je rasizem proti latinskoameriškemu delu prebivalstva 
razširil med celotno ameriško belo populacijo praktično ob ustanovitvi samostojnih ZDA, 
zanimivo pa je tudi, da danes velik del Latinoameričanov ne zaupa eni ali drugi največji 
politični stranki. Pri tem je na strani republikancev kriva predvsem protimigrantska retorika (še 
posebej Donalda Trumpa), medtem ko na drugi strani številni Latinoameričani vidijo program 
Demokratske stranke kot preveč ''socialističen'', pri čemer se bojijo, da bodo ZDA doživele 
podobno usodo kot njihove države izvora (največkrat so to prav Venezuela, Kolumbija ali 
Kuba).32 

Zaključek 
Splošno gledano se je število ženskih kongresnic v 116. predstavniškem domu povečalo (z       
20 % na 23 % vseh kongresnikov). To lahko pripišemo predvsem povečanju števila žensk 
znotraj Demokratske stranke, pri tem pa je potrebno poudariti, da so ženske ne glede na politični 
pol v obeh predstavniških domovih še vedno veliko slabše zastopane kot moški. 

Število posameznih zveznih držav, ki niso poslale v predstavniški dom nobene ženske, 
se med obema mandatoma ni spremenilo, namreč v obeh primerih to ni storilo kar 16 zveznih 
držav. Nasprotno pa je možno opaziti povečanje števila držav, kjer so znotraj le teh zabeležili 
rast števila ženskih kongresnic, prav tako se je v okviru 116. predstavniškega doma v večjem 
delu posameznih zveznih držav povečal tudi sam delež kongresnic. Pri tem ni mogoče opaziti 
nekega ustaljenega vzorca sprememb, vzroke za rast in upad zastopanosti žensk v posameznih 
zveznih državah pa lahko pripišemo mnogim faktorjem, kot so večletna prevlada politične 
stranke, sestava volilne baze, število okrožij, tradicija in drugi. 

                                                 
30 »Why racism is still a problem for the world's most powerful country?,« »An examination of the 2016 electorate, 
based on validated voters.« 
31 »Why the rise in anti-Asian violence is a call to confront America’s legacy of racism,« »Donald Trump spoke 
of the 'China virus' and 'kung flu'.« 
32 »A history of anti-Hispanic bigotry in the United States,« »Joe Biden’s socialism problem with Latinos,« 
»Trump’s new asylum rule will guarantee more separated families.« 
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V primerjavi s 115. predstavniškim domom se je čez dve leti delež republikanskih 
kongresnic izjemno znižal (z 10 % na 6,5 % vseh republikancev), medtem ko se je delež 
demokratskih kongresnic zvišal (s 33 % na 38 % vseh demokratov). Vzroke za spremembe in 
splošno slabo žensko zastopanost v Republikanski stranki lahko iščemo predvsem v njeni 
konservativnosti in antifeministični retoriki Donalda Trumpa. Na drugi strani lahko razloge za 
nekoliko boljšo žensko zastopanost v demokratskih vrstah najdemo v liberalni drži same 
stranke, boljšim povezavam z ženskimi organizacijami in večjemu številu ženskih nominacij 
za volitve v predstavniški dom. 

Zastopanost žensk v podeželskih ali večinsko podeželskih okrožjih je s 116. 
predstavniškim domom nekoliko padla (z 19 na 17 mest), medtem ko je v primestnih ter mestnih 
ali večinsko mestnih okrožjih narastla (s 33 na 46 oz. s 35 na 38 mest). Vzroke za padec v 
podeželskih ali večinsko podeželskih okrožjih lahko najdemo predvsem v splošnem padcu 
števila republikanskih kongresnic, saj Republikanska stranka močno obvladuje prav to skupino 
distriktov, medtem ko lahko razloge za rast števila žensk v primestnih in mestnih ali večinsko 
mestnih okrožjih iščemo v splošnem povečanju števila demokratskih kongresnic, saj demokrati 
zadnja leta močna obvladujejo mestna ali večinsko mestna okrožja, na volitvah 2018 pa so se 
veliko bolje organizirali tudi v primestnih okrožjih, kjer so na koncu močno prevladale 
demokratske kongresnice nad republikanskimi. 

Z novim mandatom 116. predstavniškega doma se je nekoliko zmanjšalo število 
belopoltih in azijskih kongresnic, medtem ko se je povečalo število latinskoameriških 
kongresnic ter kongresnic domorodnega izvora in tistih, ki so izhajale z Bližnjega vzhoda. 
Približno enak pa je ostal delež temnopoltih kongresnic, ki so med drugim znotraj skupine 
ženskih kongresnic edine zastopane nekoliko bolje kot znaša njihov delež v splošni populaciji 
ZDA. Vse ostale omenjene etnične skupine so zastopane vsaj približno v skladu s svojim 
deležem znotraj prebivalstva ZDA, razen kongresnic latinskoameriškega porekla, ki so 
zastopane skoraj polovico manj, kot znaša njihov delež v splošni ameriški populaciji. Pri tem 
je potrebno poudariti, da je takšna (vsaj približno) pravična zastopanost glede na etničnost 
znotraj skupine ženskih kongresnic predvsem zasluga Demokratske stranke, vzroke za slabšo 
zastopanost nebelskih kongresnic pri republikancih pa lahko iščemo predvsem v naraščajočem 
rasizmu in agresivni retoriki same stranke ter Donalda Trumpa do nebelskih etničnih skupnosti. 
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