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Kaja Gajšek, Peter Podržaj 

Fragmenti kaznovanja spolnosti od Mezopotamije do novoveške Evrope 

Izvleček 
Prispevek se osredotoča na zgodovinsko-pravno analizo kaznovanja različnih oblik spolnega 
občevanja. Obravnavane so pravne norme mezopotamskih kultur, Hetitov, Hebrejcev, antičnih 
Grkov in Rimljanov, prepovedi, ki jih je na ozemlju kontinentalne Evrope vzpostavila 
rimokatoliška cerkev ter ureditev v kazenskih zakonikih na področju Habsburške monarhije. 
Predstavljen je splošen odnos do spolnosti v določeni kulturi oziroma obdobju in kako se je le-
ta zrcalil v pravnih normah in kaznovanju spolnih ravnanj.  

Abstract 
The article focuses on the historical and legal analysis of the punishment of different sexual 
behaviours. It analyses the legal norms of Mesopotamian cultures, Hittites, Hebrews, ancient 
Greeks and Romans, as well as on the prohibitions imposed by the Roman Catholic Church on 
the territory of continental Europe and the regulation in penal codes of the Habsburg Monarchy. 
It presents the general view, which prevailed in a certain culture and period, as well as how this 
reflected in legal norms and sanctions of sexual behaviour. 
Ključne besede: spolnost, kaznovanje, pravo, zgodovina spolnosti.  

*** 
Uvod 

Spolno ravnanje in vedenje posameznikov uravnavajo predvsem moralne norme, pri  praktično 
vseh kulturah pa se je kot sredstvo za učinkovitejše reguliranje spolnosti uporabilo tudi pravo. 
Tekom zgodovinskih obdobij je v različnih kulturah prihajalo do raznolikega odnosa do 
spolnosti. Nekatere so bile liberalnejše, druge pa so spolnost videle kot nekaj nemoralnega. 
Tudi razlogi za vzpostavitev posameznih prepovedi in kazni so raznoliki. Kljub temu je najti 
tudi mnoge vzporednice, ki kažejo na to, da je bila regulacija spolnosti usmerjena predvsem v 
zagotavljanje stabilnosti in ohranitev družbenega reda. V skoraj vseh obravnavanih kulturah so 
bili tako v določeni obliki prepovedani in sankcionirani prešuštvo, posilstvo in incest. 

V pričujočem članku želiva predstaviti, do kakšne mere in na katerih področjih je 
prihajalo do prepovedi in sankcioniranja različnih oblik spolnih ravnanj. Obravnavane so 
pravne norme mezopotamskih kultur, Hetitov, Hebrejcev, antičnih Grkov in Rimljanov. 
Predstavljen je tudi vpliv rimokatoliške cerkve na oblikovanje odnosa do spolnosti v 
srednjeveški kontinentalni Evropi ter s tem povezane posvetne in sakralne prepovedi, prav tako 
pa ureditev v prvih kazenskih zakonikih Habsburške monarhije.  

Mezopotamija 
V antični Mezopotamiji je tekom obdobij živelo več kultur, od Sumercev, Akadcev, Babiloncev 
in Asircev. Seks je bil v večini omenjenih kultur zgolj eden od aspektov življenja posameznika 
in torej nekaj naravnega. To je razvidno že iz tega, da razni teksti in tedanja umetnost 
prikazujejo raznolike spolne položaje in kraje, kjer so ljudje spolno občevali. Določene 
mezopotamske kulture so poznale celo »sveto prostitucijo«. Homoseksualnost je bila praviloma 
sprejemljiva, z izjemo Asircev, istospolno usmerjene osebe niso bile deležne socialne stigme. 
Dokler nekdo s seksom ni oškodoval nekoga tretjega oziroma ni s tem prekršil katere od 
tradicionalnih prepovedi, se v spolno svobodo posameznikov načeloma ni posegalo.1 

Takšen odnos do spolnosti se odraža tudi v določbah takratnih pravnih zbirk, ki 
obravnavajo predvsem prešuštvo, posilstvo in incest. Pri tem je potrebno upoštevati, da so 
                                                 
1 Mark, »Love, Sex, and Marriage in Ancient Mesopotamia,« World History Encyclopedia.   
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pravne zbirke vsebovale zgolj najbolj sporne in splošne primere, prevladovalo pa je običajno 
pravo.2 Eni od redkih, vsaj deloma ohranjenih primarnih pravnih virov, ki pričata o regulaciji 
spolnosti v antični Mezopotamiji sta  Ur-Namujeva in Hamurabijeva pravna zbirka.  

Ur-Namujeva pravna zbirka iz 21. stol. pr. n. št. je najstarejša deloma ohranjena pravna 
zbirka in je zapuščina sumerske civilizacije.3 Predpisuje smrtno kazen za moškega, ki bi vzel 
nedolžnost devici drugega4 in denarno kazen za tistega, ki bi si na silo vzel sužnjo drugega.5 
Pri obeh prestopkih podaja pomembno sporočilo o patriarhalnosti takratne družbe sama dikcija 
določbe, kjer je poudarek na tem, da ženska pripada moškemu in da storilec s svojim ravnanjem 
oškoduje »drugega«, torej (bodočega) moža ženske oziroma lastnika sužnje. Če si je moški vzel 
žensko na silo, torej ni posegel v telesno celovitost ženske, kot posilstvo razumemo danes, 
ampak v pravice moškega, ki je imel nad njo oblast. Bistvo tako ni bilo v uporabi sile zoper 
žensko, temveč v tem, da je šlo za »oškodovanje« moškega. Ur-Namujeva pravna zbirka 
vsebuje tudi določbo, da če žena sledi drugemu moškemu in slednji z njo spolno občuje, žensko 
ubijejo, medtem ko moškega ne doleti nobena kazen.6  

Zanimive določbe o sankcioniranju spolnih ravnanj vsebuje tudi Hamurabijeva pravna 
zbirka iz 18. stol. pr. n. št., ki jo je uveljavil babilonski kralj Hamurabi.7 Zbirka vsebuje precej 
določb, ki se ukvarjajo s spolnim življenjem posameznikov. Velik poudarek je na dejanjih, ki 
bi lahko omajala zakonsko zvezo, pravna zbirka pa tako med drugim ureja tudi kazni za 
prešuštvovanje. Kazen za ženo in ljubimca, ki ju ujamejo med prešuštvovanjem, je na primer 
to, da ju zvežejo in vržejo v vodo, da se utopita, pri čemer pa lahko mož odpusti ženi, kralj pa 
svojemu služabniku, torej njenemu ljubimcu.8  

130. določba Hamurabijeve pravne zbirke nadalje obravnava posilstvo zaobljubljene 
žene (device) in predvideva za nekoga, ki si na silo vzame (zaobljubljeno) ženo drugega 
moškega, ki še ni »spoznala« moškega in še živi pri očetu, smrt, medtem ko je dekle brez krivde. 
V določbah pravne zbirke se kaznovanje predvideva tudi za incest, sankcije pa so odvisne od 
sorodstvenega odnosa med osebama in med drugim zajemajo izgon za očeta, ki spolno občuje 
s hčerko,9 za moškega in mati, ki imata spolni odnos, pa je predviden sežig.10  

Omenjeni viri kažejo na to, da so bile prepovedi, ki so se nanašale na spolno ravnanje, 
resne, kot posledica kršitev pa je bila pogosto predvidena celo smrtna kazen. Pri tem je potrebno 
še enkrat opozoriti, da lahko iz pravnih zbirk dobimo zgolj splošen vtis glede tega, kaj naj bi 
bilo prepovedano, saj le-te niso imele takšne veljave kot današnji zakoniki, niti to ni bil to njihov 
namen, saj ima v tem obdobju primat še vedno običajno pravo (predvsem mos regionis – 
lokalno običajno pravo).11 

Hetiti  
Tudi Hetitska pravna zbirka iz 16. – 12. stol. pr. n. št.12 incest kaznuje s smrtjo, pri čemer za 
razliko od Hamurabijeve pravne zbirke ne specificira načina izvršitve kazni.13  

                                                 
2 Škrubej, Pravo v zgodovini, 46. 
3 Rot, Law Collections from Mesopotamia and Asia Minor, 15–22.  
4 6. določba Ur-Namujeve pravne zbirke. 
5 8. določba Ur-Namujeve pravne zbirke. 
6 7. določba Ur-Namujeve pravne zbirke. 
7 Škrubej, Pravo v zgodovini, 38.  
8 129. določba Hamurabijeve pravne zbirke.  
9 154. določba Hamurabijeve pravne zbirke. 
10 157. določba Hamurabijeve pravne zbirke.  
11 Škrubej, Pravo v zgodovini, 46–47. 
12 Škrubej, Pravo v zgodovini, 41.  
13 195. določba Hetitske pravne zbirke.  
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Zanimiva je določba o posilstvu, ki kot kazen nalaga smrt, pri čemer pa je to, koga doleti 
kazen, odvisno od kraja posilstva. Če moški posili žensko v gorah,  je odgovoren on in torej 
njega doleti smrt, če pa si jo na silo vzame v hiši, potem kazen doleti njo.14 

Hetitska pravna zbirka vsebuje tudi določbe, ki se nanašajo na zoofilijo. Slednja ni bila 
splošno prepovedana, ampak je bila kazniva zgolj pri spolnem občevanju z določenimi živalmi. 
Za spolno občevanje s kravo15 je bila predvidena smrt z možnostjo kraljeve pomilostitve. Smrt 
je bila predvidena tudi za spolni odnos s prašičem ali psom, pri čemer pa ni bila možna 
pomilostitev. V zbirki je izrecno navedeno tudi, za spolno občevanje s katerimi živalmi ni 
predvidene nobene kazni (npr. spolno občevanje s konjem in mulo).16 Ista določba pa omenja 
tudi primer, ko je domnevno žival tista, ki je pobudnica spolnega občevanja s človekom. Če to 
stori prašič, ni kazni, če pa oseba spolno občuje z volom (domnevno na njegovo pobudo), se 
vola ubije, človeku pa je prizaneseno, pri čemer je kot nadomestek zanj potrebno ubiti ovco. 
Občevanje z različnimi živalmi je bilo po vsej verjetnosti prepovedano in sankcionirano glede 
na vlogo in pomen, ki ga je posamezna žival imela za skupnost. 

Pravo starih Hebrejcev 
Hebrejska plemena, ki so med leti 1047 in 597 pr. n. št. imela oblast na območju današnje 
Palestine, so živela skladno s pravom, ki je bilo prežeto z religijo.17 Kar 58 določb Tore govori 
o nedovoljenih spolnih razmerjih, prešuštvo pa je celo samostojna tema šeste Mojzesove 
zapovedi.18 Kot je značilno za tisti čas, je prešuštvovanje zakonca z nekom drugim pomenilo 
predvsem prešuštvovanje ženske. V Mojzesovih zakonih je nadalje prepovedano tudi 
nečistovanje med moškimi, zoofilija in vaginalni seks, pri katerem pride do izliva zunaj 
nožnice.19 Poročeni moški niso smeli imeti afer kot takih, dovoljeno pa jim je bilo imeti več 
žena, čeprav se niso smeli poročiti s prostitutko. Za razliko od mnogih kultur, v katerih je bila 
ženska, ko je enkrat začela s prostitucijo, za celo življenje označena kot »vlačuga«, se je po 
hebrejskem pravu prostitutka lahko poročila z judovskim moškim, če se je reformirala 
(pokorila) za vsaj tri mesece. Spolni odnos je bil rezerviran za zakonsko zvezo, kazni za 
predzakonski seks pa niso bile stroge. Osebi, ki sta imeli spolne odnose pred poroko, sta se 
morali poročiti. Fantova družina je morala pri tem plačati takšno »ceno« dekleta, kot da bi bila 
ta še vedno devica, oče dekleta pa je moral sprejeti zvezo in denar.20 

Antična Grčija 
Grki niso poznali koncepta »spolnega greha«, ki je kasneje zaznamoval zahodno tradicijo, 
prepovedi glede omejitve spolne svobode pa niso bile religiozno obarvane. Kot glede drugih 
področij pa so tudi glede spolnosti zagovarjali zmernost.21  

Preučevanja prava antične Grčije je že samo po sebi problematično, saj so stari Grki 
poudarjali pomen ustne tradicije, zato je ohranjenih zgolj peščica pravnih virov, o njihovem 
pravu, vključno z regulacijo spolnosti pa lahko tako sklepamo predvsem preko sekundarnih 
virov.22 

Spolnosti ni bila močno regulirana, namen pravnih prepovedi, ki so obstajale, pa je bil 
predvsem zavarovanje častnega sodelovanja moških državljanov v javnem življenju, kar še 

                                                 
14 197. določba Hetitske pravne zbirke.  
15 187. določba Hetitske pravne zbirke.  
16 199. določba Hetitske pravne zbirke.  
17 Berkowitz, Sex and Punishment, 34. 
18 Kos, Zgodovina morale 2, 223. 
19 Korošec, Spolnost in kazensko pravo, 28–29. 
20 Berkowitz, Sex and Punishment, 39. 
21 Stone, »Sex and the Constitution: the ancient Greeks«.  
22 Škrubej, Pravo v zgodovini, 57.  
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posebej velja za Atene, in zagotavljanju legitimnosti otrok z namenom, da se očetu ne bi bilo 
treba bati, da bi dediščino dobil otrok, ki ni njegov.23 

Prešuštvovanje je bilo prepovedano tudi zaradi preprečevanja hujših sporov znotraj 
oikos-a. Drakonovi zakoni so za tistega, ki je imel spolni odnos z ženo drugega, predvidevali 
kazni, ki so bile tako stroge, da se je nek pesnik spraševal, kako moškim sploh uspe spolno 
občevati s poročenimi ženskami, ko pa se ob tem, ko to poskušajo, spomnijo na Drakonove 
zakone. Ti naj bi dopuščali, da je mož lahko v določenih primerih ženinega ljubimca ubil, če bi 
ju ujel med samim aktom. Če je obtoženi pred sodiščem zanikal krivdo in bil spoznan za 
krivega, pa ga je lahko oškodovanec v javnosti pretepel in mu v anus vtaknil različne predmete 
oziroma mu odstranil sramne dlake, s čimer naj bi storilca degradiral, saj je bila depilacija 
videna kot ženska stvar.24  

Po določenih teorijah naj bi v klasičnih Atenah prešuštvo obravnavali kot hujši delikt 
kakor posilstvo, s tem, da je bil grški izraz moicheia širši kot današnji pojem prešuštva. Pokrival 
naj bi namreč vsak nezakoniti spolni odnos s sorodniki v sklopu oikos-a, z izjemo moževe 
žene.25 

Poseben primer, ne le zgolj v Grčiji, ampak tudi na sploh, predstavlja Šparta, kjer 
prešuštvu niso namenjali veliko pozornosti, saj so zakonsko zvezo videli kot institucijo, ki 
državi prinaša dodatne vojake, ne pa očetu legitimne dediče. Moški so namreč večino časa 
preživeli v vojski, zato je bilo nemogoče zahtevati zvestobo s strani žena in obenem ustrezno 
število novorojenčkov, potrebnih za vzdrževanje vojaške sile.26 

Pomemben del grškega, zlasti atenskega družbenega življenja je bila pederastija. 
Homoseksualna pederastija v antični Grčiji tako ni bila nekaj nenaravnega.27 Šlo je za odnose 
s post pubertetnimi pripadniki moškega spola, medtem ko so bili spolni odnosi z otroki pred 
puberteto kaznivi.28 V Atenah so mlade fante posebej ščitili pred neavtoriziranim dvorjenjem. 
Sužnjem, ki so dvorili svobodnim fantom, oziroma jim sledili okoli, je grozilo 50 udarcev z 
bičem, v nekem obdobju pa naj bi moškega, ki je vstopil v šolo brez dovoljenja, čakala celo 
smrt.29 

Antični Rim, Justinijan in Ekloga  
Nadzor nad moralno (in s tem spolno) čistostjo oseb pod oblastjo je bila v Rimu sprva stvar 
očetovske oblasti, šele kasneje, predvsem v času Avgusta, pa se je v to vedno bolj začela 
vmešavati tudi država.30  

Prešuštvo je predstavljalo delikt žene zoper moža, zato so kot prešuštnico primarno 
preganjali poročeno Rimljanko, šele podredno pa njenega ljubimca.31 Zakoni o prešuštvu32 so 
določali stroge kazni, prostitutke pa so bile pri tem izvzete iz preganjanja zaradi prešuštva.33 
Znan je primer neke Vistilije, ki je bila leta 19 n. št. obtožena prešuštvovanja zaradi 
zunajzakonskih afer in se je zato odločila, da se registrira kot prostitutka. Kot prešuštnica bi ji 
namreč grozilo več hudih kazni. Zgolj ena od teh je bila degradacija v status prostitutke, grozil 
pa bi ji tudi izgon. Če pa bi bila na drugi strani v času sojenja že registrirana kot prostitutka, bi 
se popolnoma izognila obsodbi in s tem kazni izgona. Njen načrt sicer ni učinkoval in bila je 

                                                 
23 Berkowitz, Sex and Punishment, 54. 
24 Berkowitz, Sex and Punishment, 59. 
25 Carey, »Rape and adultery in Athenian law«, 407–409.  
26 Berkowitz, Sex and Punishment, 56. 
27 Donnay, Pederasty in ancient Greece, 53–54.  
28 Stone, »Sex and the Constitution: the ancient Greeks«.  
29 Berkowitz, Sex and Punishment, 59. 
30 Deminion, Staging Morality, 1–2. 
31 Korošec, Spolnost in kazensko pravo, 32.  
32 Na primer Lex lulia de Adulteriis Coercendis.  
33 McGinn, »Concubinage and the lex Iulia on Adultery«, 343.  
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izgnana. Senat je, da bi preprečil, da bi se ženske plemenitega rodu zavoljo tega, da se izognejo 
kaznim za prešuštvovanje, registrirale kot prostitutke, na neki točki celo določil, da se ženske, 
katerih očetje, dedi ali možje so vitezi, ne smejo registrirati kot prostitutke.34 

Posebno kategorijo so v Rimu predstavljale vestalke – svečenice boginje Veste, ki so v 
Vestinem templju skrbele, da »večni ogenj«, ki je predstavljal temelj rimskega življenja, ni 
ugasnil. Njihova (spolna) čistost je bila ključnega pomena za varnost Rima in vestalke so se 
zaobljubile vsaj za čas, ko so svečenice, ostati device. Njihova nedotaknjena telesa so namreč 
simbolizirala nezlomljive zidove Rima in če je katera od njih prelomila svojo zaobljubo, je to 
pomenilo velik strah za varnost Rima. Če je vestalka spolno občevala, je zagrešila incestum – 
kaznivo dejanje, ki je zajemalo incest (vsi rimski moški so bili namreč njena družina) in spolno 
nečistovanje. Vestalko, ki je domnevno imela spolni odnos, so živo zakopali. Ni šlo za smrtno 
kazen v smislu usmrtitve, saj si nihče ni upal prevzeti odgovornosti, da ubije vestalko. Poslali 
so jo v s kamni zapečateno »sobo« pod zemljo. Če je boginja Vesta razsodila, da je dekle 
prelomilo svojo zaobljubo, se je le-ta izstradala in zadušila, če pa je bila nedolžna, jo je Vesta 
dvignila in jo obudila.35 Šlo je torej za neko obliko ordala – božje sodbe. 

Rimska družba je bila patriarhalna. Vloga moškega je bila predvsem, da predstavlja 
avtoriteto, poudarek pa je bil na aktivnosti v nasprotju s pasivnostjo. Moški so tako lahko spolno 
občevali z drugimi moškimi (v aktivni vlogi), čeprav to ni bilo ravno zaželeno, to pa je bilo 
sprejemljivo le, če »moškost« svobodno rojenega rimskega državljana ni bila podrejena zakonu 
Lex Scantinia. V nasprotnem primeru je njega in njegovo družino zadela infamija. Pasivnost 
oziroma podrejenost naj bi namreč ogrožala moškost, saj naj bi bila ženstvena in značilnost 
nižjih razredov ter sužnjev. Istospolni odnos s sužnji in prostituti je bil sprejemljiv le, če je bil 
svobodni moški državljan v aktivni vlogi (torej tisti, ki je penetriral).36  

Po mnenju nekaterih zgodovinarjev naj bi že omenjeni Lex Scantinia iz 2. stol. pr. n. št. 
sprejeli zato, da bi rimske državljane visokega statusa odvrnili od tega, da bi prostovoljno 
zavzeli pasivno vlogo pri spolnem občevanju. Seksualnost so namreč opredeljevali predvsem 
vedenjski vzorci (aktivnost : pasivnost).37 Omejeni zakon je tako varoval svobodne fante in 
mladeniče pred spolnim zapeljevanjem s strani odraslih moških in spolnimi stiki z njimi, za 
storilca pa je bila predvidena denarna kazen.38 

Spolno svobodo se je začelo ostreje omejevati v času krščanskih cesarjev. Razširile so 
se kazni sežiga za tiste, ki so spolno občevali z osebo istega spola. Po Konstantinovem zakonu 
iz leta 326 n. št. je kot storilec takšnega dejanja predviden zgolj moški, ki je pasiven, torej, ki 
se prepusti drugemu, šele od leta 390 n. št. naprej pa se je kaznivost razširila tudi na tiste, ki so 
imeli pri takšnem spolnem odnosu aktivno vlogo.39 

Pod Justinijanom (6. st. n. št.) se je represija zoper homoseksualne moške še povečala, 
predvsem zaradi domnevne »protinaravnosti« moških homoseksualnih odnosov in njihovega 
prestopanja tradicionalnih spolnih vlog. Justinijan se je kot razlog preganjanja homoseksualcev 
opiral na biblično Sodomo in Gomoro, eden od njegovih zakonov pa je celo navajal, da zaradi 
takih perverzij prihaja do lakote, potresov in drugih nesreč.40 

Homoseksualno pederastija je postala dokončno prepovedana s cesarjem Teodozijem 
(5. st. n. št.), za kršitev te prepovedi pa je bila predvidena smrtna kazen.41 Mladi moški 

                                                 
34 Berkowitz, Sex and Punishment, 88–92. 
35 Berkowitz, Sex and Punishment, 84–85.  
36 Milligan, »Roman Sex, Sexuality, Slaves and Lex Scantinia«. 
37 Milligan, »Roman Sex, Sexuality, Slaves and Lex Scantinia«.  
38 Korošec, Spolnost in kazensko pravo, 33.  
39 Korošec, Spolnost in kazensko pravo, 35–36.  
40 Berkowitz, Sex and Punishment, 104. 
41 DeYoung, Homosexuality, 257. 
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državljani naj bi v tem času nosili amulete v obliki erekcij, v opozorilo vsem, da niso 
dosegljivi.42 Justinijan je kasneje za pederastijo uvedel kazen kastracije.43 

V Eklogi, ki velja za prvi pojustinijanski zakonik, je bila v sklopu protinaravnega 
nečistovanja prepovedana kakršnakoli oblika moškega istospolnega občevanja. Za kršitev te 
prepovedi je bila zagroženo obglavljenje. Ekloga prepoveduje tudi sodomijo v smislu spolnega 
občevanja z živaljo, kot kazen pa preideva odstranitev spolnega uda, kar kaže na to, da je bila 
ta kazen omejena zgolj na moške storilce. Za incest med brati in sestrami je bilo po Eklogi 
predvideno obglavljanje, za druge spolne odnose med sorodniki pa odstranitev nosu. Kazen je 
bila predvidena  tudi za naklepno spolno občevanje z dvema sestrama ali z materjo in hčerko 
ter za spolni odnos med botrom in krščenko. Posilstvo in razdevičenje dekleta pod trinajstim 
letom starosti se je po Eklogi kaznovalo z enako kaznijo kot prešuštvo. Glede slednjega pa 
Ekloga inkriminira praktično vsako zunajzakonsko spolno občevanje, vključno s spolnim 
občevanjem poročenega moškega s sužnjo. Kazen šestih udarcev je doletela tudi neporočenega 
moškega, ki je nečistoval s samsko žensko.44 Prevarani mož je bil po Eklogi izgnan in telesno 
kaznovan, če je soglašal z ženinim prešuštvom ali če je opustil pregon storilca.45  

Vpliv rimokatoliške cerkve na sankcioniranje spolnosti na ozemlju kontinentalne 
Evrope 

Pokristjanjeni germanski in slovanski vladarji so skladno s pravili krščanstva preoblikovali 
stare plemenske modele partnerstev, ki so predvidevali vzporedna priležništva in konkubinat, 
v monogamne zveze. Pravna določila v srednjem veku so upoštevala cerkveno discipliniranje s 
spokorniškimi kaznimi, posvetnost pa se je zrcalila v denarnih globah, smrtnih in težkih telesnih 
kaznih. Pristojnosti so bile razmejene med cerkvena in posvetna sodišča, pri čemer je pogosto 
prihajalo do sprememb pristojnosti. Oblikoval se je tudi sistem dvotirnega oziroma »mešanega« 
primera, ki sta ga lahko (a ne vedno) ločeno obravnavala posvetno sodišče in škof – prvi s 
kazenskim pregonom in telesnimi kaznimi, drugi pa s pokoro in duhovnimi kaznimi. Omenjeno 
se je nanašalo zlasti na spolne delikte znotraj in zunaj zakonske zveze. Spolnost in zakonska 
zveza sta kot počelo prvega od treh grehov (poleg umora in herezije), ki potrebujejo javno 
odvezo in pokoro, prišli tudi, ne pa izključno, pod cerkveni nadzor.46  

Posvetne določbe so bile pisane v duhu verskih prepovedi, cerkev pa se je za kaznovanje 
grehov pogosto zanašala tudi na blažje oblike posvetnega kaznovanja, predvsem na manjše 
telesne kazni, kot so internacija v samostanu in sramotilne kazni.47  

Apostol Pavel je homoseksualce, samozadovoljevalce, prešuštnike in vse, ki so iskali 
spolni užitek zaradi njega samega, označil kot osebe, ki so skoraj tako izprijene kot morilci, 
zakonsko zvezo in spolne odnose znotraj nje pa je videl kot nujno zlo in primerno zgolj za tiste, 
ki nimajo dovolj moči, da bi se odrekli mesenim užitkom. Avguštin je nepokornost spolne sle 
volji označil kot kazen za  izvirni greh, papež Gregor Veliki pa je celo oznanil, da je zakonsko 
spolno občevanje brez greha le, če pri tem ni vpleten užitek. Po določilih koncila v španski 
Elviri leta 305/306 n. št. je prepoved občevanja med zakoncema veljala za tri od štirih letnih 
kvart, vse srede, petke in nedelje v letu, za čas nosečnosti in še 30 ali 50 dni po porodu, po 
nekem nemškem zgodnjesrednjeveškem seznamu pokor pa za 40 dni pred veliko nočjo, 
binkoštmi, božičem, vse srede, petke in nedelje ter za čas nosečnosti in po porodu. Ponekod je 
prepoved spolnega občevanja veljala tudi tri, pet ali sedem dni pred zaužitjem svetega 
obhajila.48  
                                                 
42 Berkowitz, Sex and Punishment, 99.  
43 Treadgold, A Concise Histor of Byzantium, 59. 
44 Korošec, Spolnost in kazensko pravo, 36–38. 
45 Kos, Zgodovina morale 2, 227. 
46 Kos, Zgodovina morale 2, 12 in 147.  
47 Kos, Zgodovina morale 2, 13.  
48 Kos, Zgodovina morale 1, 55. 
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V duhu represivnega odnosa do spolnosti so nastale tako imenovane knjige pokor – 
poenitentiales. Te so se sicer od kraja do kraja nekoliko razlikovale, njihovo bistvo pa je bilo 
povsod enako. Šlo je za kompilacije, v katerih je bil podrobno razdelan sistem glob za vse vrste 
zločinov in grehov ter vrste pokor, tako kanonskih kot javnih. Poenitentiales so imele največji 
vpliv med letom 500 in 1500. Sčasoma so jih zamenjale splošne določbe, ki so jih izvrševala 
formalna sodišča, njihov vpliv pa je viden še v nadaljnjih stoletjih.49 

Kot že omenjeno, so imela pristojnosti za obravnavo določenih prepovedanih oblik 
spolnega občevanja na kontinentu škofovska sodišča, kasneje pa se je obravnava ritualnih 
spolnih občevanj in sodomije razširila tudi na inkvizicijo.50  

Sankcioniranje sodomije in homoseksualnih spolnih odnosov v srednjeveški Evropi 
Protinaravnost ali sodomija naj bi po Kosu v širšem pomenu vsebovala tudi homoseksualne, 
bestialne, zoofilne, nekrofilne in vse druge spolne prakse, ki niso vodile k spočetju (torej oralne 
in analne prakse, masturbacijo itd.) in so kršile naravni red ter moralo.51 Korošec omenja, da se 
pojem sodomije uveljavi v spolnem kazenskem pravu kot nejasen sklop t. i. telesnih grehov, ki 
zajema med drugim homoseksualno analno občevanje ter zoofilijo, po letu 1200 pa tudi analno 
spolno občevanje s Satanom.52 Za vse vrste sodomije je pokora trajala od 3 do 15 let. Posvetne 
oblasti so v visokem srednjem veku zaostrile odnos do homoseksualcev in drugih 
»protinaravnih grehov«, ponekod pa  je sodomitom grozila celo smrt s  sežigom. V 15. stoletju 
so sodomijo povezovali s herezijo, sabatskim čarovništvom, Satanom (v podobi živali) ter 
spolnimi odnosi z demoni. Lezbične in pederastične prakse so praviloma presojali blažje.53  

Zanimivo je vprašanje, ali oziroma do kakšne mere, so pod kategorijo protinaravnosti 
oziroma sodomije spadali lezbični spolni odnosi. Večina prepovedi namreč izrecno izpostavlja 
zgolj homoseksualni seks med moškima. Inkvizicija na primer ni imela dovoljenja preganjati 
žensk, ki so druga z drugo spolno občevale, razen izjemoma, če je bil med občevanjem 
uporabljen »umetni instrument«.54 Izjema tedanje ureditve je bila Constitutio Criminalis 
Carolina iz leta 1532, ki je prepovedovala in sankcionirala tudi  lezbične spolne odnos.55  

Eden redkih zabeleženih primerov ženske sodomije je proces v Speyerju proti Katarini 
Hetzeldorfer. Slednja je v mesto prišla z žensko spremljevalko, pod pretvezo, da je njena sestra,  
nato pa priznala, da temu ni  tako in da je odnos med njima spolne narave. Proces proti Katarini 
je bil osredotočen predvsem na njeno rušenje tradicionalnih spolnih vlog, torej tega, da je moški 
aktiven, ženska pa pasivna. Ena od prič je namreč dejala, da jo je Katarina razdevičila, druga 
ženska pa je izpovedala, da jo je »zgrabila kot moški«. Obtoženka je namreč za spolne odnose 
z ženskami uporabljala instrument z rdečim kosom usnja, ki je bil spredaj zapolnjen z 
bombažem, vanj pa je bila postavljena lesena palica. Tekom postopka je bila obsojena na smrt 
z utopitvijo.56 

V srednjeveški kontinentalni Evropi je prevladovalo partikularni pravo, kljub temu pa 
se je v zgodnjem novem veku začelo uveljavljati tudi vladarjevo pravo (na našem ozemlju 
predvsem pravo, ki so ga vzpostavili Habsburžani) četudi le-to (do 19. stoletja) ni odpravilo 
partikularnega prava in se je uporabljalo subsidiarno.57 Primera takšnih aktov sta že omenjena 
Consitutio Criminalis Carolina iz leta 1532 in Constitutio Criminalis Theresiana iz leta 1769. 
Oba akta sta bila uveljavljena s strani Habsburžanov in sta še vedno predvidevali širok obseg 
                                                 
49 Berkowitz, Sex and punishment, 112–116 in  Kos, Zgodovina morale 2, 13. 
50 Kos, Zgodovina morale 2, 35–36.   
51 Kos, Zgodovina morale 2, 288.  
52 Korošec, Spolnost in kazensko pravo, 39. 
53 Kos, Zgodovina morale 2, 289. 
54 Berkowitz, Sex and Punishment, 138. 
55 Korošec, Spolnost in kazensko pravo, 40 – 43 in Kos, Zgodovina morale 2, 245 in 289–290. 
56 Berkowitz, Sex and Punishment, 138. 
57 Škrubej, Pravo v zgodovini, 28 in 257.  
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prepovedi spolnih ravnanj in hude kazni za njihove kršitve.58 Konec 18. stoletja pa sta s 
kazensko zakonodajo Jožefa II. v ospredje prišla odstranjevanje vzrokov za hudodelstvo in 
družbena koristnost »ozdravljenega« delinkventa. Že leta 1786 je tako Jožef II. zahteval, naj 
sodišča prešuštnikov ne kaznujejo več z globami, ampak z večtedenskim/mesečnim zaporom 
ob kruhu in vodi ali/in s tepežem, prešuštniškim parom pa je prepovedal poroko.59 Jožefinska 
kazenska zakonodaja je tudi smrtno kazen za homoseksualnost in zoofilijo zamenjala z zaporom 
ali prisilnim delom.60 Avstrijski kazenski zakon iz leta 1803 pa je homoseksualnost sankcioniral 
le še z enoletno ječo, tudi sicer pa je z njim prišlo do zmanjšanja obsega spolnih deliktov.61 

Zaključek  
Kazensko pravo je bilo, kot je razvidno, velikokrat sredstvo, preko katerega je skušala oblast 
nadzirati in omejevati spolno življenje posameznikov. Prepovedi in sankcije so hkrati pogosto 
odražale splošen odnos družbe do posameznega spolnega  ravnanja. Ta odnos se je od kulture 
do kulture razlikoval, posledično pa se razlikujejo tudi kazenskopravne norme, ki se nanašajo 
na to problematiko. Obenem je vsem skupno, da se skuša preko tovrstne regulacije zagotoviti 
določena stabilnost družbe oziroma ohraniti družbena morala. Prav tako je vsem skupno to, da 
je bilo kaznovanje pogosto odvisno od različnih dejavnikov, predvsem spola in družbenega 
statusa storilca oziroma žrtve.   

Za razliko od obravnavanih kultur ter primerov regulacije spolnosti tekom zgodovinskih 
obdobij, so današnje kazenske zakonodaje, še posebej v zahodnem svetu, kar se tiče 
sankcioniranja spolnih ravnanj precej liberalne. Tovrstna regulacija je danes namenjena 
predvsem temu, da se zavaruje spolna integriteta šibkejših.  

Regulacija spolnosti (tudi s kazenskimi normami) je po eni strani nujna in v sklopu 
določene kulture omogoča ohranitev stabilnosti in družbenega reda ter varuje šibkejše pred 
posegom v njihovo telesno integriteto. Vseeno pa je potrebno ob tem zagotoviti posameznikom 
dovolj veliko stopnjo spolne svobode, da lahko v spolnosti uživajo in o svojih spolnih praksah 
avtonomno in konsenzualno odločajo sami.   
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Žiga Jevšnik  

Herkulovo svetišče v Celju  

Predstavitev dosedanjega stanja raziskav in problematike teh  

Izvleček  
Celje je že vrsto let znano po mogočnih ostankih iz rimske dobe. Domačini so mu ravno zaradi 
teh podelili tudi vzdevek »Mala Troja«. Od petnajstega stoletja do danes je ta sloves še zgolj 
rastel in bil dopolnjen z vrsto odkritji od prejšnjega stoletja do danes. Med drugimi so bili pri 
raziskavi Sadnikovega vrta leta 1947 odkriti ostanki, ki so se pozneje izkazali za rimsko 
svetišče. Sledila so izkopavanja do leta 1950, ki so odkrila še preostanek zidov in nekaj manjših 
predmetov. Vendar vkljub obstoju obsežnejših razprav o samem svetišče še ostaja mnogo 
neznank in spornih točk. Nekatere od teh so se tudi pokazale z novejšimi raziskavami v letu 
2019. Pričujoč prispevek, bo tako poskušal predstaviti dosedanje ugotovitve ter te kritično 
ovrednotiti.  

Abstract  
Celje has been known for its impressive Roman-era remains for many years. The locals have 
nicknamed it "Little Troy" because of them. From the 15th century to the present day, this 
reputation has only grown, complemented by a series of discoveries from the last century to the 
present day. Among others, the remains of what later turned out to be a Roman sanctuary were 
discovered in 1947 during an excavation of Sadnik's garden. Excavations followed until 1950, 
which uncovered the rest of the walls and some small artefacts. However, despite the existence 
of extensive debates about the shrine itself, many unknowns and points of contention remain. 
Some of these have also been brought to light by more recent research in 2019. This paper will 
therefore attempt to present the findings so far and critically evaluate them. 
Ključne besede: Celeja, Celje, Herkul, rimsko svetišče  

*** 
Zgodovina raziskav  

Herkulovo svetišče se danes nahaja na južnem bregu Savinje 40 m nad mestnim parkom. 
Območje je bilo že zaradi najdb pri gradnji sindikalnega leta 1947 doma nekaj mesecev prej 
znano kot arheološko najdišče. Pozneje je 25. oktobra istega leta pri pregledu zemljišča okoli 
Sadnikove vile profesor Štefan Mlakar izkopal sondo in naletel na marmorno ploščo, ležečo na 
zahodnem zidu. Do konca leta so celotni ta del skoraj popolnoma izkopali. Naslednje leto so 
nadaljevali delo in do konca izkopali prejšnje leto odkrit zid. Dodatno so razširili izkopno polje 
in na jugu odkrili še zid, usmerjen proti vzhodu, in njemu vzporeden zid z apsido. Do začetka 
leta 1949 so tako še poleg navedenega v celoti odkrili zunanji in notranji zahodni zid ter del 
severnega. Ta je bil zelo slabo ohranjen zaradi lesene barake, postavljene leta 1925. Neznan je 
do leta 1950 ostal zgolj sredinski del svetišča.1  

Naslednja je vodstvo nad raziskavami prevzela Slovenska akademija znanosti in 
umetnosti, sam vodja na terenu pa je bil Josip Klemenc, ki je skupaj z dijaki I. gimnazije v Celju 
nadaljeval delo. Območje svetišča je presekal z dvema jarkoma, prvi je potekal v smeri jug-
sever in drug v smeri vzhod-zahod. Na najbolj južnem delu je prvi jarek sekal pravokotno 
apsido zunanjega južnega zidu in nadaljeval čez južni ter severni notranji zid do večje sonde na 
območju zunanjega severnega zidu. Namen drugega jarka je bil preiskati območje južno od že 
odkritega zidovja na območju med temi in starim vodnjakom. Na tem območju so odkrili leseno 
korito in nadaljevali z izkopavanji v smeri proti vodnjaku, koder so tako na območju potrdili 
                                                 
1 Klemenc, »Izkopavanja na Sadnikovem vrtu v Celju,« 94.  
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obstoj vodovodne napeljave. Domnevno je ta napeljava z vodo oskrbovala nižje ležeče stavbe. 
Osnovnima dvema jarkoma so pozneje dodali tudi nekaj manjših sond. Do konca leta so tako 
popolnoma izkopali vse danes odkrite zidove in še bližnje območje okoli njih. Kopali so vse do 
sterilne podlage, kjer so to tudi storili za izkopavanja v prejšnjih letih – takrat to ni bilo 
narejeno.2 

V prvih letih raziskav so na dan prišle mnogo najdbe, od različnih arhitekturnih 
elementov do keramičnih in odlomkov marmornih kipov. Zraven slednjih spada zraven že 
omenjena roka, držeča kij, ki je bila ključna za poimenovanje svetišča. Najbolj impresivni in 
hkrati najbolj skromen ostanek je odlomek palca leve noge v nadnaravni velikosti, ki je pripadal 
neznanemu božanstvu. Keramične najdbe so v primerjavi s tem veliko bolj skromne in v veliki 
meri provincialne obrti. Kvalitetnejše sigillatne keramike je bilo dosti manj in prav tako tudi 
steklenih najdb.3 

Leta po prvih raziskavah so zaznamovale objave širših pregledov rimske zgodovine in 
lokalne zgodovine mesta Celja, kjer je tudi nekaj vrstic posvečenih samemu Herkulovemu 
svetišču.4 Nekaj pozornosti so tudi v zadnji polovici dvajsetega stoletja bile deležne manjše 
najdbe materialne kulture, kot je keramika. V ta sklop spada objava Borisa Vičicča, ki analizira 
skupek najdb rimskodobne keramike. 5 

Ponovna vnema za raziskovanje najdišča je prišla v letu 2010, ko je Maja Jerala6 
obravnavala prvotno prezentacijo svetišča iz šestdesetih in začela z delom na doktorski 
disertaciji. Leta 2012 so tako izvedli georadarske raziskave na širšem območju templja. Poleg 
struktur, odkritih med izkopavanji v poznih štiridesetih so odkrili tudi neznano strukturo, od 
svetišča oddaljeno 24 m. Raziskave so tudi pokazale na obstoj pravokotne strukture neposredno 
pred templjem, ki se drži njegovega vzhodnega dela, najverjetneje gre tukaj za stopnišče pred 
vhodom. 7  

Že omenjena disertacija Meje Jerale, je bila zaključena leta 2017. V njej je analizirala 
arhitekturo svetišča v primerjavi z ostalimi sorodnimi stavbenimi tipi rimskega imperija. Z 
arhitekturno analizo svetišča je tudi preučila urbanizem Celeje. Poleg omenjenega je tudi, 
naslanjajoča se na Vitruvijeva arhitekturna načela, osnovala svojo rekonstrukcijo nekdanjega  
svetišča.  

Poleti leta 2020 je zaradi potrebe po prenovi prezentacije Pokrajinski muzej Celje v 
sodelovanju z arheološkim oddelkom Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani izvedel 
ponovna izkopavanja na območju templja. Izkopavanja so bila nadaljevanje raziskav iz leta 
2019, ki so že delno posegle v dvoriščni prostor svetišča. Med deli so bili odkriti ostanki 
domnevnega stopnišča in sledi izravnave hodne površine. Vzhodne od nje je bila najdena tudi 
kamnita struktura, za katero slutijo, da naj bi bil del temeljev oltarja. Izkopavanja so tudi locirala 
leseno vodovodno korito odkrito medizkopavanji leta 1950. Z modernimi metodami je bila ta 
tudi datirana. Izkazalo se je, da je bila domneva Josipa Klemenca zmotna in so ostanki 
vodovoda v resnici iz 18. stoletja.8   

Istega leta je tudi Branko Mušič9 izvedel še dodatne geofizikalne raziskave na širšem 
območju najdišča. Odkritih je bilo kar nekaj doslej neznanih struktur. Na območju zahodno od 
templja so odkrili nekaj, kar slutijo, da naj bi bili ostanki oltarja ali stopnišča. Severozahodno 

                                                 
2 Klemenc, »Izkopavanja na Sadnikovem vrtu v Celju,« 95–99. 
3 Klemenc, »Izkopavanja na Sadnikovem vrtu v Celju,« 99–101.  
4 Klemenc, »Celeia v Antiki«; Kolšek, »Nekaj prispevkov k topografiji rimske Celeje«; Kolšek, »Pregled antičnih 
kultov na slovenskem ozemlju.«  
5 Vičič, »Rimske najdbe izpod Miklavškega hriba.«  
6 Jerala, »Herkulovo svetišče v Celju,« 455.  
7 Plesničar, »Georadarske raziskave na Herkulovem svetišču v Celju,« 45.  
8 Vrag in Korošec, Preliminarno poročilo o arheoloških raziskavah na Herkulovem svetišču v Celju, 1. 
9 Mušič, Poročilo o geofizikalni raziskavi. Herkulovo svetišče na Miklavškem hribu v Celju (EŠD 56). 
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od njih pa ostanke zidov. Južno od templja pa je bila odkrita daljša kamnita tvorba potekajoča 
v smeri severovzhoda. Poleg tega se je izkazalo, da je na prostoru južno in zahodno od svetišča 
nekaj kvadratnih in linijskih struktur. 

Novejše raziskave so bila izjemna dopolnitev starih, ki so bila v mnogih pogledih za 
današnje standarde pomanjkljiva. Prvotna izkopavanja niso bila sistematična in odsotnost 
terenskega dnevnika še bolj otežuje rekonstrukcijo njihovega poteka. Obstoječa dokumentacija 
pa se na nekaterih delih ne ujema med seboj in z rezultati modernih raziskav. Tako ostaja danes 
nejasno, kaj so izkopali v celoti in kaj ne.10 Pomanjkljivost je tudi prisotna pri omembi obstoja 
predrimskega svetišča na tem mestu, ki naj bi bilo požgano. Josip Klemenc svojo domnevo ne 
utemelji in tudi eksplicitno ne omenja datacije za prazgodovinsko keramiko.11 To stori šele 
Boris Vičič, ki najdbe umesti v latensko dobo. Poleg tega tudi poudari odsotnost kakšnih koli 
dokazov v zapisih za obstoj arhitekturnih ostankov iz tega časa.12 

Vsekakor je danes najdišče izjemno temeljito raziskano, vendar se je ravno z zadnjimi 
geofizikalnimi meritvami izkazalo, da je sama bližnja okolica svetišča izjemno slabo poznana. 
Potencial za novejše raziskave in ugotovitve tako še gotovo obstaja.  

Herkulov kult v Celeji  
Najdba roke, držeča gorjačo je bila ključna za današnje poimenovanje svetišča.13 Vendar to 
vsekakor ni bilo ne edino božanstvo, ki so ga častili  v templju in tudi ne glavno božanstvo 
templja. Za sedaj to še vedno ostaja neznano. 14  Indic za poimenovanje svetišča je bila tudi 
popularnost kulta Herkula v samem mestu, kot to nakazujejo različne najdbe. Do sedaj je bilo 
odkritih kar nekaj njemu posvečenih napisov na kamnitih in svinčenih ploščah. Pestra je tudi 
zastopanost oble plastike v bronu in marmorju. Do sedaj sta znana dva manjša kipca Herkula z 
dvignjeno gorjačo in tudi ostanki večje marmorne statue.15  

Herkul je bil eno izmed splošno priljubljenih božanstev province Norik. Poznamo tako 
domače različice kot tudi italsko. Slednji je posebej veljal za zaščitnika prometa in potujočih 
trgovcev. Njemu so pogosto darovali del svojega prihodka po uspešno končanem potovanju in 
se s tem zavarovati pred nevarnostmi na naslednji poti.16   

Božanstvo je bilo priljubljeno tudi izven Celejje, z njemu posvečenimi votivnimi 
spomeniki, znanimi tudi iz drugih delov slovenskega prostora. Pomembno je tukaj poudariti, 
da se pod njegovim imenom skrivajo različne vloge, ki jih je prevzemal. Poleg že omenjene 
funkcije se tudi pojavlja kot spremljevalec duš v onstranstvo17, to bi lahko tudi nakazovalo na 
njegovo prevzemanje lastnosti domačih božanstev.  

Arhitekturne značilnosti  
Svetišče po obliki spada v skupino prostilnih templjev s peristilnim dvoriščem, ki se na območju 
Norika začne pojavljati v času prodora helenističnih arhitekturnih prvin.18 V slovenskem 
prostoru za sedaj še ni bilo odkritih podobnih primerov arhitekture in je zato celjsko svetišče 
unikaten primer.19 Tovrstni templji so sledili mediteranski tradiciji svetišč na visokem podiju, 
do katerega se je prišlo po stopnišču. Vzor so rimski arhitekti tako neposredno črpali iz 
helenističnega sveta – še posebej Pergamona.20 
                                                 
10 Jerala, Herkulov tempelj in svetišče v Celju, 86–88.  
11 Klemenc, »Izkopavanja na Sadnikovem vrtu v Celju,« 102. 
12 Vičič, »Rimske najdbe izpod Miklavškega hriba,« 41.  
13 Klemenc, »Izkopavanja na Sadnikovem vrtu v Celju,« 101.  
14 Bausovac in Krajšek, Municipium Claudium Celeia, 101. 
15 Lazar, Celeia: Arheološka podoba mesta, 52.  
16 Kolšek, »Mala bronasta plastika iz Celeje,« 7–8.  
17 Kolšek, »Pregled antičnih kultov na slovenskem ozemlju,« 276.  
18 Jerala, »Herkulovo svetišče v Celju,« 445.  
19 Jerala, Herkulovo svetišče.  
20 Jerala, »Herkulovo svetišče v Celju,« 456. 
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Svetišče od klasičnega rimskega kanona odstopa po svoji lokaciji, saj so tradicionalno 
rimski templji bili postavljeni v središče mesta na Forum. Najverjetneje lahko to kaže na 
podrejeno funkcijo Herkulovega templja, vendar zaradi izpostavljene lege ne gre zanemariti 
možnosti, da so s postavitvijo sledili helenističnemu konceptu monumentalnega urbanizma.21  

Hram ima prepoznani vsaj dve gradbeni fazi, vendar so z geofizikalnimi raziskavami na 
vzhodni strani platoja odkrili točkovne sledi, ki mogoče kažejo na zgodnejšo rabo prostora. 
Mogoče je ravno v tem prepoznati ostaline starejšega sakralnega objekta, ki ga omenja Josip 
Klemenc v svoji objav.22   

Prva potrjena gradbena faza je izgradnja tetrastilnega prostila z globokim vestibulom. 
Sočasno je s tem se tudi domneva ureditev tempeljskega dvorišča, prepoznanega na LiDAR 
posnetkih in geofizikalnih meritvah. Na podlagi stilske analize kapitela se to fazo umešča v čas 
vlade Domicijana, v zadnji četrtini 1. stoletja našega štetja.23   

Temeljita sprememba podobe templja je prišla v času prve polovice 2. stoletja, kar se je 
opredelilo za drugo fazo. Razlogi tega posega so neznani, mogoče je prišlo do večje poškodbe 
same stavbe. V tej fazi se krepko poveča nosilnost spodnjih profilacij s predelavo oblik spojk. 
Sočasno temu je tudi dograditev portika z nišami, ki je značilen arhitekturni element 
Hadrijanovega časa. Prav tako se je takrat tudi prezidal prostilni tetrastil v heksastilni 
psevdoperipter. Dokaz temu je slabo ohranjen kapitel, ki se primerja s sorodnim najdenim v 
Emoni datiranim v čas vlade Hadrijana.24   

Poznejša stoletja je zaznamovalo postopno manjšanje pomena svetišča na Miklavškem 
hribu. Vsaj do 4. stoletja je tako dokončno porušen ali požgan.25 V tistem času se je v nekem 
trenutku uničil in odstranil kamniti material. Dokazi temu so roparski jarek in najdbe plasti 
ruševin.26 Pozneje se prostor ponovno v uporabi v 6. stoletju, vendar je natančnejša opredelitev 
za zdaj še nemogoča.27  

Poročila o izkopavanju Josipa Klemenca vsebujejo kar nekaj podrobnosti, ki nam 
dovolijo do neke mere prepoznati določene gradbene značilnosti templja. Med drugim je bila 
notranjost portika tlakovana z estrihom. Polkrožne niše v njem pa so bile ometane s finim belim 
ometom. Pravokotna niša pa je bila tudi na vrhu narejena iz opeke. Znano je tudi, da so nekateri 
zidovi templja bili sezidani iz lomljenega kamna in vezani z živim apnom. Slabše sezidan je bil 
zid portika, sestavljen iz razlomljenih opek.28  

Določeni elementi templja so tudi nosili okras, najbolj znani primer tega je antefiks s 
podobo Meduzine glave, ki je nekdaj krasil streho.29 Ravno s tem svetiščem se tudi povezuje 
del strešnega venca, ki je bil uporabljen za prag Miklavške cerkve.30 Odličen kazalec nekdanje 
podobe svetišča so tudi ohranjene baze in korintski kapiteli stebrov. Poleg njih so tudi bili 
odkriti ostanki toskanskih kapitelov, ki so bili uporabljeni pri stebrih portika.31 Globoko najdeni 
ostanki antefiksa v vzhodnem delu nakazujejo, da je ta del bil tudi podkleten.32  

Ohranjeni arhitekturni elementi so z upoštevanjem Vitruvijevih načel omogočili idealno 
rekonstrukcijo videza druge faze svetišča. Določeni neohranjeni elementi pa se predvidevajo 

                                                 
21 Jerala, Herkulovo svetišče. 
22 Jerala, Herkulovo svetišče. 
23 Jerala, Herkulovo svetišče. 
24 Jerala, Herkulovo svetišče.  
25 Jerala, Herkulovo svetišče.  
26 Vrag in Korošec, Preliminarno poročilo o arheoloških raziskavah na Herkulovem svetišču v Celju, 18.  
27 Jerala, Herkulovo svetišče. 
28 Klemenc, »Izkopavanja na Sadnikovem vrtu v Celju.«  
29 Klemenc, »Izkopavanja na Sadnikovem vrtu v Celju,« 95.  
30 Jerala, »Herkulovo svetišče v Celju,« 459.  
31 Jerala, Herkulovo svetišče. 
32 Klemenc, »Izkopavanja na Sadnikovem vrtu v Celju,« 101.  
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na podlagi primerjave z drugimi svetišči istega tipa v rimskem imperiju in ostalo podobno 
arhitekturo.33  

Prezentacija najdišča  
Kmalu po odkritju samega svetišča se je odločilo ga deloma rekonstruirati in situ. Končna 
oblika je bila rezultat sodelovanja Josipa Klemenca, Vere Kolšek in Petra Petruja skupaj z 
dvema študentoma arheologije – S. Stegu in S. Peršin. Zaradi nenavadne oblike svetišča se je 
predlagala tudi delna rekonstrukcija stavbe poleg idealne rekonstrukcije za razstavo Narodnega 
muzeja Slovenije. Skupaj s samo rekonstrukcijo se je tudi pripravil načrt urbanistične ureditve 
okolice.34  

Načrt ureditve je tudi vseboval idejo o utrditvi zahodnega zunanjega zidu in njegovo 
povezavo z dohodom preko stopnišča iz mestnega parka. Tako bi mimo svetišča vodila krožna 
pot po južnem bregu Savinje.35 Načrtovana je bila tudi obhodna pot, ki bi upoštevala načela 
prostorskega občutka in bi obiskovalca vodila mimo posameznih arhitekturnih ostalin. Pot bi 
se razcepila na dve. Ena bi se priključila zahodni sprehajalni poti, druga bi pa vodila v notranjost 
svetišča.36 

 Prostorski učinek svetišča bi ustvarjali trije postavljeni stebri. Danes stojita zgolj še 
dva. Rekonstrukcija višine stebra je temeljila na interkolumniju kapitela in je upoštevala entazo. 
Razmerja med bazo in stebrom bi pa bila 1:1, vendar, vendar sedanja prezentacija ni dosledno 
sledila tem vodilom.37  

Ureditev srednjega južnega in severnega zidu bi naj se držala ohranjenih viš ostalin. 
Glede na njegovo višino bi nekoliko bolje izkopali zidove in jih nekoliko nadzidali. Pri naosu 
in pronaosu bi se utrdilo zgolj jasno prepoznavne zidove. Prostora med severnim in južnim 
zidom bi pa bila utrjena z betonskimi ploščami. Ponovno so hoteli tudi postaviti arhitrave, ki 
pa so se izkazali za dele temeljev zidu templja.38  

Zadnje novosti pri prezentaciji Herkulovega svetišča izvirajo iz rezultatov doktorske 
disertacije Maje Jerala. S svojimi analizami in raziskavami je uspelo njej prepoznati nekaj 
ključnih elementov arhitekture in osnovati 3D model idealne rekonstrukcije svetišča.39  
Dodatno se je tudi v letu 2019 začelo načrtovati nekaj posegov za ureditev obstoječe 
predstavitve svetišča.40 

Sklep  
Danes je svetišče eno izmed bolj temeljito raziskanih rimskih stav na Slovenskem. Ponaša se z 
dolgo zgodovino raziskav in je bil vključen v številne razprave o rimski dobi in Celeji. Njegove 
impozantne ostaline nakazujejo na nekdanji blišč in mogočnost rimskega mesta ob križišču 
Savinje z Voglajno.  

Arhitekturno odraža miselnost in koncepte Mediterana, ki so že pred priključitvijo 
noriškega kraljestva prodirali v to okolje in pozneje tudi zamenjali nekatere domače keltske 
tradicije.41 Vključuje se v večjo skupino svetišč rimske Celje, vendar je stalo ločeno od njih in 
od mesta, ter je tako najverjetneje imelo poseben položaj in vlogo. Žal zaradi skromnih najdb, 
to za sedaj še ni mogoče podrobneje opredeliti. Prav tako pod vprašanjem ostaja identiteta 

                                                 
33 Jerala, Herkulovo svetišče.  
34 Jerala, »Herkulovo svetišče v Celju,« 457.  
35 Jerala, »Herkulovo svetišče v Celju,« 457.  
36 Jerala, »Herkulovo svetišče v Celju,« 458.  
37 Jerala, »Herkulovo svetišče v Celju,« 457.  
38 Jerala, »Herkulovo svetišče v Celju,« 458.  
39 Jerala, Herkulovo svetišče.  
40 Vrag in Korošec, Preliminarno poročilo o arheoloških raziskavah na Herkulovem svetišču v Celju, 1.  
41 Kysela, Things and Toughts.  
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glavnega božanstva, ki so ga častili v tem hramu. Vprašanje tudi ostaja, kaj točno naj bi bil 
prostor pred svetiščem viden na sliki rezultatov geofizikalnih meritev.42  

Tudi sama povezava svetišča z mediteransko tradicijo ni nujna, saj je tukaj tudi možno, 
da gre zgolj za kontinuiteto rabe prostora.43 Rimsko svetišče bi tako lahko nasledilo starejše 
keltsko, vendar obstoj slednjega za sedaj še ni potrjen. Podobno skrivnostno ostaja tudi glavno 
božanstvo, ki je bilo tukaj čaščeno. Glede na zdajšnje stanje raziskav ni možno narediti 
nobenega sklepa.  

Danes je usoda svetišča nekoliko bolj tragična, saj so do nekaj let nazaj prezentirane 
ostaline samevale in bile prepuščene nemilosti narave. Šele s ponovno vnemo interesa in 
novejšimi raziskavami se je nekoliko rešilo problematiko sedanjega stanja prezentacije ostalin, 
vendar je gotovo še potrebno kar nekaj truda in dela na tem področju.  
  

                                                 
42 Plesničar, »Georadarske raziskave na Herkulovem svetišču v Celju,« 45.  
43 Jerala, Herkulov tempelj in svetišče v Celju.  
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Nejc Kavka 

Apologija slovanskega jezika in bogoslužja: misijonsko delovanje 
Konstantina in Metoda ter njunih učencev 

Izvleček 
Prispevek obravnava delovanje misijonarjev, ki so v drugi polovici 9. in v začetku 10. stoletja 
na Moravskem, v Spodnji Panoniji in Bolgariji širili krščansko bogoslužje v slovanskem jeziku. 
V ospredju razprave sta grška brata Konstantin in Metod ter njun učenec Črnorizec Hraber, ki 
so v tem kontekstu s svojim intelektualnim zagovorom slovanskega bogoslužja pustili največji 
vpliv. Slovanskemu bogoslužju je na območju Moravske in Spodnje Panonije močno 
nasprotovala salzburška nadškofija, ki je v tem videla grožnjo lastni cerkveni jurisdikciji. 
Težnje slovanskih misijonarjev je v glavnem zavračala na podlagi Janezovega evangelija, po 
katerem naj bi bili samo trije jeziki primerni za izvajanje krščanskega bogoslužja: hebrejščina, 
grščina in latinščina. Po smrti Metoda je novo žarišče slovanskega misijona postala Bolgarija, 
kjer je Črnorizec Hraber trdil, da slovanski jezik ni le enakovreden grščini, temveč celo 
večvreden. 

Abstract 
The paper discusses the work of missionaries, who in the second half of the 9th and at the 
beginning of the 10th century spread Slavic Christian liturgy in Moravia, Lower Pannonia and 
Bulgaria. Greek brothers Constantine and Methodius and one of their followers, Chernorizets 
Hrabar, left the biggest impact with their intellectual defence of the Slavic liturgy. Archdiocese 
of Salzburg saw the spread of Slavic liturgy in Moravia and Lower Pannonia as a threat to its 
ecclesiastical jurisdiction and thus harshly opposed it. Salzburg clergy challenged Slavic 
missionaries mostly by referring to the Gospel of John, which supposedly made it clear that 
there are only three languages worthy of Christian liturgy: Hebrew, Greek and Latin. After the 
death of Methodius Bulgaria became the new centre of Slavic mission, where Chernorizets 
Hrabar stated that the Slavic language is not only equal to Greek but even superior. 
Ključne besede: Konstantin, Metod, slovansko bogoslužje, misijon 

*** 

Uvod 
Leta 1963 se je vrh katoliške cerkve zbral na II. vatikanskem koncilu, na katerem je Cerkev 
razpravljala o soočenju katolicizma s spremembami v moderni družbi. Kot eden od štirih 
koncilskih dokumentov nastalih ob koncu cerkvenega zbora se je Konstitucija o svetem 
bogoslužju (Sacrosanctum Concilium) osredotočila na obnovo bogoslužja. Z namenom 
približanja liturgije ljudem omenjeni dokument predpostavlja tudi izvajanje bogoslužja v 
domačih jezikih. Do tedaj se je bogoslužje v rimokatoliški cerkvi namreč večinoma izvajalo 
zgolj v latinščini, grščini ali hebrejščini.1 Seveda pa se je katoliška cerkev z vprašanjem 
bogoslužnega jezika soočila že mnogo prej. Širjenje božje besede v domačih jezikih vernikov 
je bila ena od ključnih točk spora protestantizma in katoliške cerkve v času reformacije. Toda 
že stoletja pred verskimi razkoli zgodnjega novega veka se je v okviru krščanske Cerkve vnela 
razprava o vprašanju bogoslužnih jezikov, ki pa je bila vezana na zelo specifične zgodovinske 
razmere in geografski prostor. Govorimo o času pokristjanjevanja Slovanov v 9. stoletju, bolj 
natančno o misijonskem delovanju bratov Konstantina in Metoda ter njunih učencev na 
Moravskem, v Spodnji Panoniji in v Bolgariji. V sledeči razpravi bo tako v ospredju apologija 

                                                 
1 Konstitucija o svetem bogoslužju. 
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oziroma obramba bogoslužja v slovanskem jeziku s strani omenjenih misijonarjev in 
izobražencev.   

Za življenje in delovanje Konstantina in Metoda sta glavna vira oba 
zgodnjesrednjeveška življenjepisa: Žitje Konstantina in Žitje Metoda. Oba spisa sta bila 
domnevno napisana že v 9. stoletju, vendar sta se besedili ohranili le v prepisih; najstarejši 
rokopis Žitja Metoda je iz 12. stoletja, Žitja Konstantina pa iz 15. stoletja. Avtorstvo obeh 
življenjepisov se pripisuje slovanskim učencem Konstantina in Metoda, najpogosteje Klimentu 
Ohridskemu in Gorazdu. Dokaj gotovo pa lahko trdimo, da je pri življenjepisu Konstantina, ki 
je umrl precej pred Metodom, sodeloval tudi sam Metod – nekateri domnevajo, da je bil celo 
edini avtor. Žitji se bolj ali manj dopolnjujeta v opisih dogodkov in sta v tem seveda precej 
pristranski v prid Konstantinu in Metodu ter njunemu delovanju.2  

Od raziskovalcev te tematike je potrebno izpostaviti Franca Grivca, čigar monografija o 
Konstantinu in Metodu vsekakor predstavlja eno temeljnih del, ne glede na to, da ji morda 
manjka nekoliko večja mera zgodovinske kritike. 

Pokristjanjevanje Slovanov kot intelektualni podvig 
Krščanstvo se je med Slovane začelo širiti tekom 8. stoletja v slovanski kneževini Karantaniji. 
Okoli leta 740 je karantanski knez Borut spričo naraščajoče nevarnosti sosednjih Avarov za 
vojaško pomoč prosil krščanske Bavarce, ti pa so kot pogoj svojega posredovanja na strani 
Karantancev zahtevali njihovo podreditev in postopno spreobrnjenje v krščansko vero. Jamstvo 
za izpolnitev tega pogoja sta predstavljala Borutov sin Gorazd in nečak Hotimir, ki sta bila kot 
talca odpeljana na Bavarsko in tam vzgojena v krščanstvo. Ob vrnitvi v Karantanijo sta oba 
vladala kot (krščanska) kneza, najprej Gorazd in za njim Hotimir.3 

S tem se je v Karantaniji pričelo ›pokristjanjevanje od zgoraj‹, torej začetno 
spreobrnjenje družbene elite, ki ji postopoma sledi ljudstvo. Pri tem je izrednega pomena 
dejstvo, da so bili prav Karantanci prvo slovansko ljudstvo, ki je sprejelo krščanstvo. Govorimo 
torej o ljudeh, ki so dotlej prakticirali pogansko verovanje, nato pa so se soočili z njim 
popolnoma novimi in neznanimi religioznimi koncepti krščanstva. Misijonarji, predvsem iz 
salzburške škofije, ki so v drugi polovici 8. stoletja delovali v Karantaniji, so morali tako 
popolnoma na novo zgraditi komunikacijske kanale, preko katerih so lahko Slovanom 
posredovali abstraktne teološke koncepte krščanske vere – troedinega boga, posmrtno življenje 
in podobno. V praksi je to pomenilo iznajdbo novega slovanskega izrazoslovja, iz germanskih 
in romanskih jezikov je bilo potrebno prevesti množico pojmov, s tem pa se je postopno 
zmanjševal jezikovni razkorak s slovanskim jezikom. Gre torej za izjemno velik podvig, ki je 
imel daljnosežne posledice.4 O tem procesu nam zelo dobro pričajo znameniti brižinski 
spomeniki, najverjetneje napisani konec 10. stoletja. Skozi dva obrazca splošne spovedi in 
pridigo o grehu in pokori sem nam razkriva pogled na zgodnje slovansko krščansko 
izrazoslovje, ki je bilo izhodišče nadaljnjega jezikovnega in kulturnega razvoja Slovanov.5 
Obenem pa nam brižinski spomeniki pričajo še o enem dejstvu, ki je ključno za nadaljevanje 
pričujoče razprave: ustvarjanje slovanske krščanske terminologije je bilo v tem kontekstu 
omejeno na pridiganje in poučevanje o veri, medtem ko se je samo bogoslužje izvajalo zgolj v 
latinščini. 

Brata Konstantin in Metod ter misijon na Moravskem 
Okoli sto let po pričetku pokristjanjevanja Karantanije, jeseni leta 862, v Bizanc prispejo 
odposlanci slovanskih knezov Rastislava in Svetopolka iz Moravske in bizantinskega cesarja 

                                                 
2 Benedik, Žitje Konstantina  in Žitje Metoda, 117 – 121. 
3 Grafenauer, Spreobrnjenje Bavarcev in Karantancev, 18 – 19. 
4 Štih, Ko je Cerkev začela govoriti slovansko, 10 – 11. 
5 Ogrin, Brižinski spomeniki, EZISS. 
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Mihaela III. prosijo za misijonarja, ki bi na Moravskem učil in širil krščanstvo med ljudmi.6 
Obe Žitji o tem poročata v osnovi razmeroma podobno; Slovani na Moravskem so sprejeli 
krščanstvo, a nimajo učitelja, ki bi jim razlagal in poučeval pravo vero. Toda seveda se za to 
prošnjo zelo verjetno skriva pravi motiv moravskih odposlancev – o tem nam nekoliko bolj 
zgovorno priča Žitje Metoda, ko poroča o besedah odposlancev: 

Po božjem usmiljenju smo zdravi. In k nam so prišli mnogi učitelji iz Italije, 
Grčije in Nemčije ter so nas učili različno. A mi Sloveni smo preprosti ljudje in 
nimamo (nikogar), ki bi nas poučil v resnici in jo razumljivo razložil. Daj torej, 
gospodar, pošlji takega moža, ki nas bo učil vso resnico.7 

Od štiridesetih let 9. stoletja je na Moravskem skupaj s svojim nečakom Svetopolkom, knezom 
v Nitri, vladal knez Rastislav, ki je bil nominalno podrejen frankovski nadoblasti. Toda notranji 
boji v Vzhodno frankovskem kraljestvu, zlasti spor kralja Ludvika Nemškega in njegovega 
sina, prefekta bavarske Vzhodne krajine, Karlmana, so dali Rastislavu priložnost, da utrdi 
suverenost moravske kneževine.8 To pa je obenem pomenilo, da se je do neke mere porušila 
cerkvena organizacija. Moravska je bila sicer do sredine 9. stoletja že krščanska, a v veliki meri 
naslonjena na sosednjo bavarsko-frankovsko cerkveno jurisdikcijo. Prošnja Rastislava po 
misijonarju, »ki bi nas poučil v resnici in jo razumljivo razloži« je bila tako verjetno del njegove 
težnje po politični in cerkveni suverenosti. Z drugimi besedami, Rastislav je želel, da Moravska 
dobi svojega škofa in tako postane neodvisna od bavarskih škofij.9 

Cesar Mihael se je na prošnjo odzval in k sebi poklical misijonarja Konstantina. Ta se 
je kot misijonar pred tem dokazal že z odpravami k Saracenom in krimskim Hazarom, obenem 
pa ga viri opisujejo kot izjemnega izobraženca in ga označujejo kot filozofa. S svojim starejšim 
bratom Metodom, menihom, ki je Konstantina spremljal na odpravah, sta prihajala iz mesta 
Solun, kjer se je stikal grško-bizantinski svet s slovanskim. Žitje Metoda poroča, da naj bi cesar 
Mihael Konstantinu rekel: »Vzemi svojega brata igumena Metoda in pojdi. Vidva sta namreč 
Solunčana, a Solunčani vsi čisto slovansko govore.«10 V Žitju Konstantina pa je izjemno 
pomenljiv Konstantinov pomislek na cesarjevo prošnjo: »Kdo more na vodo govor napisati, ali 
si ime heretika naprtiti?«11 Konstantin je širjenje krščanstva preko latinskega bogoslužja med 
slovanskimi Moravani smatral kot jalovo početje (»govor na vodo napisati«), po drugi strani 
pa se je zavedal, da če Slovanom prevede liturgijo v slovanski jezik, bo obtožen krivoverstva 
(»si ime heretika naprtiti«). To lahko razumemo kot nekakšen pogoj, ki ga je Konstantin 
postavil cesarju: izvajanje krščanskega bogoslužja v slovanskem jeziku. Mihael glede tega 
očitno ni imel ugovorov in v svojem pismu Rastislavu piše: 

Bog, ki veleva, da bi vsak k spoznanju resnice prišel (1 Tim 2, 4) in se za večje 
dostojanstvo prizadeval, videvši tvojo vero in podvig, je storil tudi sedaj v našem 
času in razodel črke vašemu jeziku, česar prej ni bilo, ampak samo v prvih časih, 
da se tudi vi prištejete velikim narodom, ki slave Boga v svojem jeziku.12 

Poleg svojega odobravanja slovanskega bogoslužja, cesar v tem izseku že piše tudi o nastanku 
nove slovanske pisave. Že pred prihodom moravskih odposlancev sta Konstantin in Metod 
delovala v krogu slovanskih učencev in tako osnovo za slovanski knjižni jezik postavljala že 
precej pred moravskim misijonom. Pred samim odhodom na Moravsko pa je Konstantin 

                                                 
6 Grivec, Slovanska blagovestnika, 50. 
7 Benedik, Žitje Metoda, 201. 
8 Bowlus, Franks, Moravians, Magyars, 114. 
9 Grivec, Slovanska blagovestnika, 50-51. 
10 Benedik, Žitje Metoda, 201. 
11 Benedik, Žitje Konstantina, 151. 
12 Benedik, Žitje Konstantina, 151 – 152. 
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dokončno izdelal prvo slovansko pisavo – glagolico – s tem pa se je rodil tudi prvi slovanski 
knjižni jezik – stara cerkvena slovanščina.13 

Leta 863 sta Konstantin in Metod že pripela na Moravsko, kjer sta pričela z misijonskim 
delovanjem širiti krščanski nauk in bogoslužje v slovanskem jeziku. Žitje Konstantina poroča: 
»In odprla so se, po preroški besedi ušesa gluhih, da so slišali besede svetega pisma, in jasen 
je bil jezik jecljavcev (Iz 35, 5; 32, 4). Bog pa se je veselil tega zelo in hudič je bil osramočen. 
«14 

Konstantinova obramba slovanskega bogoslužja in pot v Rim 
Toda že na Moravskem sta brata naletela na odpor. Sodeč po žitju Konstantina, naj bi se 
njunemu širjenju slovanske liturgije po robu postavili številni frankovski duhovniki in škofje, 
ki so govorili: »Ne slavi se bog s tem; ako bi namreč njemu tako všeč bilo, ne bi li mogel storiti, 
da bi tudi ti od začetka s [svojimi] črkami pisali svoje besede in slavili boga? Toda [Bog] je 
samo tri jezike izbral: hebrejski, grški in latinski, v katerih se spodobi slavo Bogu vzdajati.«15 
Bistvo njihovega argumenta je bilo torej stališče, da primitiven in na novo zasnovani slovanski 
knjižni jezik nikakor ni primeren za bogoslužje. Konstantin naj bi se proti njim boril kot »David 
s Filistejci«, obenem pa jih je imenoval za »trijezičnike«. Ta oznaka se je nanašala na Janezov 
evangelij, ki poroča, da je dal Pilat na Kristusov križ pribiti napis »Jezus Nazarečan, judovski 
kralj« v treh jezikih: hebrejščini, latinščini in grščini.16 Prav zaradi tega naj bi bili prav ti trije 
jeziki edini legitimni za opravljanje bogoslužja. 

Konstantin in Metod sta se na Moravskem zadržala nekje do konca leta 866, nato pa še 
isto leto ali v začetku naslednjega prišla v Spodnjo Panonijo, kjer je vladal slovanski knez 
Kocelj. Tudi tam sta vse do poznega poletja 867 izvajala slovanski misijon in sodeč po virih 
dosegla velik uspeh.17 Naslednja pomembna epizoda v življenjepisu Konstantina pa se zgodi 
na poti bratov v Rim, kamor sta potovala na povabilo papeža Nikolaja I. Žitje Konstantina 
namreč poroča o soočenju Konstantina z nasprotniki slovanskega bogoslužja na postanku v 
Benetkah. V osnovi gre za podoben konflikt, kot je opisan že na Moravskem, vendar je na tem 
mestu zelo obširno opisan tudi Konstantinov odgovor na kritike slovanskega bogoslužja: 

Ne pada li dež od Boga na vse enako? Ali sonce ne sije tudi na vse (Mt 5, 45)? 
Ali ne dihamo zrak vsi enako? Kako se vi ne sramujete, samo tri jezike določati, 
a vsem drugim narodom in plemenom velevate, naj bodo slepi in gluhi? Povejte 
mi, ali imate Boga za nezmožnega, da tega ne more dati, ali tako zavidnega, da 
tega noče?18 

V nadaljevanju svoj argument utemelji s serijo citatov iz psalmov in evangelijev, ki naj bi jasno 
opredeljevali kako bi morali ljudje slaviti Boga in kaj se bo zgodilo s tistimi, ki to preprečujejo: 

Pojte Gospodu vsa zemlja, pojte Gospodu novo pesem (Ps 95, 1). (…) Hvalite 
boga vsi narodi, slavite ga vsa ljudstva (Ps 116, 1), in vse, kar diha, naj hvali 
Boga (Ps 150, 6). (…) Pojdite po vsem svetu in oznanjajte evangelij vsemu 
stvarstvu. (…) Tiste pa, ki bodo verovali, bodo spremljala ta znamenja: V mojem 
imenu bodo hude duhove izganjali, nove jezike govorili (Mr 16, 15-17). (…) 
Gorje vam, pismouki in farizeji, hinavci, ki zapirate božje kraljestvo pred ljudmi, 

                                                 
13 Grivec, Slovanska blagovestnika, 53. 
14 Benedik, Žitje Konstantina, 152. 
15 Benedik, Žitje Konstantina, 153. 
16 Biblija.net, Janez 19. 
17 Grivec, Slovanska blagovestnika, 63 – 68. 
18 Benedik, Žitje Konstantina, 155. 
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vi namreč ne greste noter, pa tudi tistim, ki bi hoteli noter iti, ne pustite (Mt 23, 
13).19  

V zadnjem delu pa Konstantin navaja še celotno 14. poglavje pisma apostola Pavla 
Korinčanom, kjer Pavel piše o darovih jezikov in prerokovanja ter med drugim prigovarja: 
»Torej si prizadevajte, bratje, da bi prerokovali, in govoriti v jezikih ne branite.«20  

Ta del Žitja Konstantina nam torej posreduje bistvo teološkega argumenta za slovansko 
bogoslužje, ki ga je zasnoval Konstantin in je pozneje služilo kot temelj drugim slovanskim 
misijonarjem in izobražencem, začenši z Metodom. Franc Grivec v svojem hagiografskem 
slogu piše, da se je Konstantin pri tem vselej navezoval na idejo o pradednih časteh, torej nazor 
po iskanju »prvotnega stanja božjega sinovstva in čiste bogupodobnosti«, ki naj bi bila 
zapravljena ob izgonu Adama in Eve iz raja. Po Grivcu naj bi Konstantin s pradednimi častmi 
definiral neke vrste univerzalne človekove pravice, med katerimi je bila tudi pravica vseh 
ljudstev, da slavijo Boga v svojem jeziku.21  

Papež Nikolaj I. je umrl še preden sta Konstantin in Metod uspela priti v Rim, zato ju je 
namesto tega sprejel novi papež Hadrijan II. Obe žitji opisujeta izrazito naklonjenost papeža do 
Konstantina in Metoda – k temu je pripomoglo dejstvo, da sta brata v Rim prinesla tudi relikvije 
sv. Klementa –, predvsem pa izrazito naklonjenost slovanskemu bogoslužju. Papež naj bi 
sprejel slovanske liturgične knjige in jih dal posvetiti. Zatem naj bi vsi skupaj peli liturgijo v 
slovanskem jeziku; tu gre seveda verjetno za pretiravanje, saj papež in rimski duhovniki prav 
gotovo niso znali slovanskega jezika. Šlo je predvsem za nekakšno formalno potrditev 
slovanskega bogoslužja.22 Žitje Metoda še poroča, da je papež ob tej priložnosti posvetil 
Metoda v duhovnika in da so bili tudi v Rimu nekateri, ki so nasprotovali slovanskemu 
bogoslužju. Uporabljali so bolj ali manj iste argumente, kot tisti v Benetkah in na Moravskem. 
Žitje Metoda opisuje, kako se je v bran Konstantinu in Metodu ter njunim učencem postavil 
sam papež:  

Bilo pa je tudi mnogo nekih ljudi, ki so bogokletno sramotili slovenske knjige 
(…) – te je apostolik (papež, op. a.) nazval pilatnike in trijezičnike ter obsodil. 
In velel je nekemu škofu, ki je bil za isto boleznijo bolan, da je od slovenskih 
učencev posvetil tri duhovnike in dva lektorja.23 

Papež je torej obsodil vse nasprotnike slovanskega bogoslužja in celo določil enega izmed njih, 
škofa, da je posvetil slovanske učence. Čeprav Žitje Konstantina o tem konfliktu ne poroča 
neposredno, pa kljub temu morda sporoča, kdo naj bi bil omenjeni škof: »Potem je papež ukazal 
dvema škofoma, Formozu in Gondrihu, posvetiti slovenske učence.«24 Za škofa Formoza vemo, 
da ni bi naklonjen slovanskemu bogoslužju in tako je zelo verjetno, da je bil ob tej priložnosti 
prav on eden od glavnih nasprotnikov Konstantina in Metoda in ga je papež posledično 
›discipliniral‹ z ukazom, naj v duhovnike in lektorje posveti slovanske učence.25 

Hadrijanovo pismo slovanskim knezom in vrnitev Metoda na Moravsko 
Konstantin in Metod sta v Rimu ostala skozi celo leto 868, v februarju 869 pa je zaradi bolezni 
umrl 42-letni Konstantin. Pred tem je še na smrtni postelji sprejel meniške obljube in novo 
meniško ime – Ciril.26 Metoda pa je že čakala nova naloga; panonski knez Kocelj je namreč 

                                                 
19 Benedik, Žitje Konstantina, 155. 
20 Benedik, Žitje Konstantina, 156. 
21 Grivec, Slovanska blagovestnika, 22-23. 
22 Benedik, Žitje Konstantina, 156 – 157. 
23 Benedik, Žitje Metoda, 202. 
24 Benedik, Žitje Konstantina, 157. 
25 Benedik, Žitje Konstantina, 157. 
26 Grivec, Slovanska blagovestnika, 78 – 80. 
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papeža prosil, naj pošlje Metoda nazaj v Panonijo, da bi nadaljeval s slovanskim misijonom. 
Papež se je na to prošnjo odzval s pismom, katerega pristnost je še danes uganka za 
raziskovalce. Pismo je naslovljeno na Rastislava, Svetopolka in Koclja ter na prvi pogled 
eksplicitno dovoljuje in zapoveduje izvajanje slovanskega bogoslužja. Ker uradni pisemski 
register papeža Hadrijana II. ni ohranjen, se nam je dotično pismo ohranilo le v obliki 
staroslovanskega prepisa v Žitju Metoda. Kot vsebinsko in slogovno najbolj problematičen in 
vprašljiv del pisma se je po podrobnih analizah številnih strokovnjakov med drugim izkazal 
sledeči izsek:27    

Samo ta običaj ohranite, da pri maši prej berejo berilo in evangelij latinsko, 
potem slovensko, da se izpolni svetopisemski izrek: Hvalili bodo Gospoda vsi 
narodi (Ps 116, 1) in drugje: Vsi bodo v raznih jezikih oznanjali velika dela 
božja, kakor jim je dal sveti duh izgovarjati (Apd 2, 11 in 4).28 

Ne glede na to, da je pismo v osnovi verjetno pristno, se za navedeni odlomek spričo slogovnega 
neskladja upravičeno domneva, da je bil naknadno dodan v originalni tekst pisma s strani 
Metodovega življenjepisca.29 To pomeni, da v originalnem pismu verjetno ni bilo papeževe 
eksplicitne želje po izvajanju slovanskega bogoslužja; se pa kljub temu njegovo stališče 
posredno izraža v sledečem izseku iz domnevno pristnega dela pisma: 

Ako pa kdo izmed pri vas zbranih učiteljev in tistih, ki čehljajo ušesa in od 
resnice odvračajo v blodnje (2 Tim 4, 3-4), začne drzno vas drugače zavajati, 
sramoteč knjige vašega jezika, naj bo izobčen ne samo od obhajila, ampak tudi 
iz cerkve, dokler se ne poboljša. Ti so namreč volkovi, a ne ovce, ki jih morete 
po njih sodovih spoznati (Mt 7, 15-16) in se jih varovati.30   

Kakorkoli, s tem pismom je Metod kot papeški legat odpotoval v Spodnjo Panonijo, kjer pa se 
ni zdržal dolgo. Poleti 869 ga je Kocelj namreč v spremstvu 20 magnatov že poslal nazaj v Rim 
s peticijo, da ga papež posveti v škofa. Tu se postavlja vprašanje Kocljevega motiva za to 
dejanje, ki je v svojem bistvu odkrit upor frankovsko-bavarski cerkveni in politični jurisdikciji 
nad njegovo kneževino ter hkrati jasen prelom s politiko njegovega očeta, kneza Pribine.31 
Papež pa je Kocljevi peticiji več kot ustregel – Metoda je posvetil za nadškofa Spodnje Panonije 
in Moravske ter metropolita na sedež svetega Andronika v Sirmiju (današnja Sremska 
Mitrovica). S tem se je naslonil na antično cerkveno-upravno ureditev tega območja, kar pa je 
močno ogrozilo bavarsko cerkveno jurisdikcijo v Panoniji in na Moravskem, saj je bila ta 
vzpostavljena šele v 8. stoletju.32 

Metodovo ujetništvo in delovanje do smrti 
Leta 869 so Franki izvedli obsežno vojaško ofenzivo na Moravsko, da bi ukrotili uporna kneza 
Rastislava in Svetopolka. Rastislav se je sprva obdržal na oblasti, a je nato padel v past 
Svetopolku, ki se je pred tem začel skrivaje pogajati s Franki in pristal na podreditev svoje 
kneževine. Rastislava so tako po zaslugi Svetopolka ujeli in kot ujetnika odpeljali na 
Bavarsko.33 V tem obdobju je na ›premagano‹ Moravsko potoval tudi nadškof Metod in tam 
prišel v spor z na novo okrepljeno frankovsko-bavarsko duhovščino – Metodu so očitali, da ›uči 
v njihovi pokrajini‹, na kar pa naj bi on odgovarjal: »Tudi jaz bi stran šel, ako bi vedel, da je 

                                                 
27 Dolinar, Pisma rimskih papežev, 62 – 64. 
28 Benedik, Žitje Metoda, 203. 
29 Dolinar, Pisma rimskih papežev, 62 – 64. 
30 Benedik, Žitje Metoda, 204. 
31 Grivec, Slovanska blagivestnika, 95 – 96; Bowlus, Franks, Moravians, and Magyars, 162 – 163. 
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33 Bowlus, Franks, Moravians, and Magyars, 164. 



 
24 

 

vaša, toda svetega Petra je.«34 Žitje Metoda poroča, da so Metoda nazadnje prijeli in odpeljali 
na Švabsko, kjer je bil ujetnik poltretje leto. Podrobnosti Metodovega ujetništva so zaradi 
pomanjkanja virov precej nejasne. Obstaja pa upravičena domneva, da ji bil na procesu proti 
knezu Rastislavu v Regensburgu leta 870 prisoten tudi Metod in so sodili tudi njemu. V ta 
narativ bi kot nekakšno dokazno gradivo zoper Metoda smiselno sodila tudi salzburška 
Conversio Bagoariorum et Carantanorum, napisana prav v tem času.35 Na koncu 12. poglavja 
tega spisa je naveden salzburški nadduhovnik Rihpald, ki naj bi deloval v Spodnji Panoniji: 

Ta je dolgo časa živel tam in z vsemi pooblastili opravljal svojo službo, kakor 
mu je dovolil njegov nadškof, dokler si ni neki Grk, po imenu Metodij, na novo 
izmisli slovanskih črk in z njimi po filozofsko izpodrinil latinski jezik in rimski 
nauk in ugledne latinske črke ter tako pri vsem ljudstvu omalovaževal maše, 
evangelije in božjo službo tistih, ki so jo opravljali po latinsko. Rihpald tega ni 
mogel prenašati, zato se je vrnil na salzburški sedež.36  

Kakorkoli že, Metod je bil pridržan na Švabskem vse do leta 873, dokler mu ni novi papež 
Janez VIII. odločno stopil v bran in od nemških škofov zahteval Metodovo izpustitev. Najprej 
ga je sprejel Kocelj v Panoniji, po sklenitvi miru med Moravani in Franki pri Forchheimu leta 
874, ki je sledil odločilnim zmagam Moravanov nad Franki, pa se je Metod vrnil na Moravsko. 
Svetopolk, ki je od sklenitve miru naprej utrjeval položaj Moravske, se je obenem čedalje bolj 
nagibal na stran zagovornikov latinskega bogoslužja. V virih je izpričan neki duhovnik Janez 
iz Benetk, nasprotnik slovanskega bogoslužja, ki naj bi bil v tem obdobju tesen zaupnik 
Svetopolka. Prav duhovnik Janez je po naročilu Svetopolka leta 879 potoval v Rim z nalogo, 
da papeža poziva k preiskavi o ustreznosti in legitimnosti Metodovega delovanja.37 Papež Janez 
VIII. se je odzval v obliki pisma, v katerem je Metoda pozval, naj nemudoma potuje v Rim na 
zaslišanje. Obenem v pismu piše: 

Slišali smo tudi, da maše bereš v barbarskem jeziku, to je v slovenskem. V našem 
pismu smo ti že po ankonskem škofu Pavlu z odlokom prepovedali, da ne obhajaj 
svetih mašnih skrivnosti v tistem jeziku, marveč v latinskem ali grškem jeziku, 
kakor prepeva božja Cerkev, ki se razprostira po vsem svetu in je razširjena med 
vsemi narodi.38 

Papež Janez VIII. je leta 873 ob posredovanju za Metodovo izpustitev nemškim škofom kot 
svojega legata poslal škofa Pavla iz Ancone. Na tem mestu se tako postavlja vprašanje ali je ob 
tej priložnosti tudi zares prepovedal slovansko bogoslužje, kot je zapisano v navedenem pismu 
iz leta 879. Franc Grivec na to uganko odgovarja z razlago, da je Janez VIII. pismo leta 873 
napisal v naglici in brez večjega posvetovanja. Ob tem je treba dodati, da je prvotno dovoljenje 
za izvajanje slovanskega bogoslužja izdal še Hadrijan II. leta 869. Tako lahko morda 
domnevamo, da je prepoved slovanske liturgije leta 873 izhajala iz dejstva, da Janez VIII. 
preprosto ni dovolj dobro poznal vprašanja slovanskega bogoslužja in se s tem tudi ni veliko 
ubadal. V tem kontekstu je nenavadno tudi, da je papeška intervencija v zvezi s slovanskim 
bogoslužjem sledila šele pet let po prvotni prepovedi, torej leta 879.39  

V prid Grivčevi razlagi morda govori tudi tok dogodkov v nadaljevanju konflikta. 
Metod je na papeško zahtevo zares potoval v Rim, kjer je na zaslišanjih zopet branil slovansko 
bogoslužje in dosegel velik uspeh. Papež je namreč povsem spremenil svoje stališče in Metodu 
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dal vsa pooblastila za izvajanje slovanskega bogoslužja. Metod se je tako leta 880 vrnil na 
Moravsko skupaj z znamenitim in zelo obsežnim papeškim pismom, naslovljenim na 
Svetopolka.40 V njem Janez VIII. sporoča, da je Metod opran vsakršne krivde herezije in ga 
prvič naziva kot moravskega nadškofa. Predvsem pa je pomemben del, kjer omenja vprašanje 
slovanskega bogoslužja: 

»Končno res pohvalimo slovanske pismenke, ki jih je iznašel Konstantin. Naj v 
njih odmeva Bogu dolžna hvala! Ukazujemo, naj se v tem jeziku izrekajo molitve 
in pripovedujejo dela našega Gospoda Kristusa. S sveto oblastjo opominjamo, 
naj gospoda hvalimo ne le v treh, marveč v vseh jezikih, kar naroča, ko pravi: 
›Hvalite Gospoda vsa ljudstva, poveličujte ga vsi narodi‹ (Ps 116, 1).«41 

V nadaljevanju papež svoje stališče podkrepi s še nekaterimi svetopisemskimi citati, torej z bolj 
ali manj istimi argumenti, ki jih je v obrambo slovanskega misijona uporabil Konstantin več 
kot desetletje pred tem. Prav tako jasno opredeli način izvajanja bogoslužja: 

Ukazujemo pa, naj se v vseh Cerkvah vaše dežele zaradi večje častitljivosti 
prebere evangelij po latinsko in šele potem naj se oznanja preveden v slovanski 
jezik ušesom naroda, ki ne razume latinskih besed, kakor se zdi, da se dogaja po 
nekaterih Cerkvah; če pa tebi in tvojim dvorjanom bolj ugaja poslušati maše v 
latinskem jeziku, naročamo, naj se zate obhajajo mašne slovesnosti po 
latinsko.42 

Na tem mestu je moč zaslediti jasno vsebinsko vzporednico z izsekom iz pisma Hadrijana II. iz 
leta 869, za katerega se domneva, da je nepristno. Tako je možna razlaga, da je bil vprašljivi 
izsek v pismu iz leta 869 naknadno pripisan in sicer prav po zgledu pisma iz leta 880. Slogovno 
se izseka iz obeh pisem razlikujeta predvsem v formulaciji papeževih navodil; če v pismu iz 
leta 869 papež bolj ali manj prosi, v pismu iz leta 880 zelo jasno ukazuje, to pa je verjetno bolj 
smiselno.43  

Zmagoslavje slovanskega bogoslužja na Moravskem pa je bilo razmeroma kratkotrajno. 
Ostareli Metod je nadškofovsko službo opravljal še nadaljnjih pet let. Zadnjo mašo je opravil 
na cvetno nedeljo leta 885 in tri dni kasneje umrl. Pokopan je bil v moravski stolni cerkvi 
(lokacija cerkve ni povsem jasna, domneva se slovaške Miklučice ali pa Staré Město), pri čemer 
so njegovo pogrebno bogoslužje opravili v latinskem, grškem in slovanskem jeziku.44 

Bolgarija postane novo središče slovanskega misijona 
Po smrti Metoda so se razmere na Moravskem zelo hitro spremenile. Že konec leta 885 je novi 
papež Štefan V. v pismu Svetopolku obsodil slovansko bogoslužje. Začelo se je preganjanje 
Metodovih učencev in zagovornikov slovanskega bogoslužja. Slednji so tako povečini – če niso 
bili ujeti – zbežali na jugovzhod v sosednjo Bolgarijo.45 

Bolgarija je bila vse do druge polovice 9. stoletja še poganska kneževina, ujeta v stalne 
vojaške obračune s sosednjim Bizantinskim cesarstvom. Krščanstvo je v Bolgarijo prišlo z 
knezom Borisom I., ki je svojo vlado pričel leta 852. Vzgibi, ki so Borisa motivirali za sprejem 
krščanske vere so bili verjetno večplastni. S krščanstvom je moral biti razmeroma dobro 
seznanjen, saj so bili njegova sestra in domnevno tudi nekateri drugi sorodniki že kristjani 
precej pred njim. Obenem je, podobno kot Rastislav na Moravskem, v sprejemu krščanstva 
videl priložnost za utrditev svoje vladavine, tako v notranje- kot zunanjepolitičnem oziru. Toda 
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pokristjanjevanje Bolgarije se je odvijalo tudi v širšem geopolitičnem kontekstu trenja med 
zahodno rimsko in vzhodno bizantinsko cerkvijo in vprašanja cerkvene jurisdikcije nad 
Balkanom. Leta 863 se je Boris krstil in sprejel grško-bizantinske misijonarje v Bolgarijo, ki so 
pričeli s pokristjanjevanjem – gre za dober primer ›pokristjanjevanja od zgoraj‹.46  

Boris je v sredini osemdesetih letih tako v svojo kneževino sprejel prebegle slovanske 
misijonarje iz Moravske in jim dal možnost za misijonsko in tudi akademsko delovanje. 
Postopoma sta se v bolgarski kneževini oblikovali dve pomembni slovanski literarni šoli: ena 
v Ohridu, torej v zahodnem, makedonskem delu države – tam je deloval znameniti Kliment 
Ohridski – in druga na vzhodu, v Preslavu. Prav tu pa je nekje ob koncu 9. ali v začetku 10. 
stoletja pod peresom meniha Črnorizca Hraberja nastal tekst, ki predstavlja eno najbolje 
artikuliranih apologij slovanskega jezika in bogoslužja.47 

Črnorizec Hraber in razprava O črkah 
O Črnorizcu Hrabru in njegovemu življenju ni znanega veliko. Bil je menih, ki je ob koncu 9. 
in v začetku 10. stoletja deloval na književni šoli v bolgarski prestolnici Preslav. Glede na 
njegov intelektualni nivo, izražen v literarnih delih, lahko z veliko mero gotovosti domnevamo, 
da se je šolal v Bizancu na univerzi Magnauri.48 Tekom delovanja v Bolgariji je Hraber napisal 
znamenito razpravo O črkah (О письменехь, O pis´menekh´) – točen čas nastanka ni znan, saj 
tudi original teksta ni ohranjen. Besedilo se je ohranilo le v okoli 80 prepisih, najstarejši izmed 
njih sega v leto 1348, izdelal pa ga je menih Lavrentij po naročilu bolgarskega carja Ivana 
Aleksandra.49 

Gre za razmeroma kratek apologetsko-polemični tekst, zapisan na visokem 
intelektualnem nivoju, ki se osredotoča na obrambo slovanskega jezika in nove slovanske 
pisave. Hraber v svoji razpravi argumentirano predstavi stališče, da sta slovanski jezik in pisava 
popolnoma enakovredna, če ne celo nadrejena ostalim jezikom, pri čemer cilja predvsem na 
grščino. Besedilo se začne z izvornim problemom; Slovani v začetku niso imeli lastne pisave 
in so svoj jezik po sprejetju krščanstva zapisovali v latinščini in grščini. Ta dva jezika pa nista 
mogla zares verodostojno izraziti slovanskega jezika, zato naj bi Bog Slovanom poslal filozofa 
Konstantina, ki je ustvaril nove, slovanske črke: 

Potem pa se je človekoljubni Bog, stvarnik vsega, ki ne pušča človeški rod brez 
razuma, temveč vse privede k razumu in k odrešitvi, usmilil slovanskega rodu in 
jim poslal svetega Konstantina Filozofa, imenovanega Ciril, pravičnega in 
resnicoljubnega moža, in ta jim je ustvaril osemintrideset črk, nekatere po 
podobi grških črk, nekatere pa po slovanskem jeziku.50 

Hraber v nadaljevanju poda precej podrobno jezikovno razlago nastanka nove pisave, saj 
opisuje, kako se je hebrejščina vplivala na podobo grščine, iz katere pa naj bi del navdiha jemal 
tudi Konstantin pri ustvarjanju slovanske pisave. S tem Hraber pojasni, da je v ozadju nastanka 
slovanske pisave zelo podobna logika, kot za nastankom grške abecede. Slovanske črke naj bi 
bile tako iz tega vidika povsem enakovredne grškim. 

Drugi del razprave pa se v večji meri posveča argumentiranju stališča, da se slovanski 
jezik enakovredno postavlja ob bok vsem klasičnim jezikom. ›Trijezičniško‹ naziranje, ki so ga 
izpostavljali zagovorniki latinskega bogoslužja že v primeru misijona Konstantina in Metoda 
na Moravskem in v Panoniji, Hraber zavrača z argumentom, da »Bog ni ustvaril najprej 
židovskega jezika niti rimskega niti grškega, temveč sirski, v katerem je govoril Adam in ki se 
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je govoril od Adama do potopa in od potopa, dokler ni Bog pri gradnji stolpa ločil jezikov.«51 
Za Hrabra je bilo v tem kontekstu najpomembneje, da ovrže predpostavko o nadrejenosti 
grščine nad slovanščino. Zato poleg zgornjega argumenta nadaljuje razpravo s primerjavo 
nastanka grščine in grške literature z nastankom slovanske knjižne pisave: 

Potem ko so minila mnoga leta, se je po Božji zapovedi našlo sedemdeset mož, 
ki so [Svete knjige] prevedli iz židovskega v grški jezik; slovanske Knjige pa je 
samo sveti Konstantin, imenovan Ciril – in črke je ustvaril in Knjige je prevedel 
v malo letih; pri njih pa mnogo in v mnogih letih – sedem jih je ustvarilo črke, 
sedemdeset pa prevod. Zato so slovanske črke bolj svete in bolj spoštovanja 
vredne, sveti mož jih je namreč ustvaril, grške pa pogani Heleni.52 

Hraber gre tako v tem delu korak dlje: ne samo, da slovanski jezik ni nič manj vreden, kot grški, 
temveč mu je celo nadrejen. Poleg tega stališče o večvrednosti slovanskega knjižnega jezika 
podpre z dejstvom, da le redki poznajo čas nastanka in avtorja grškega jezika ter svete literature, 
medtem ko vsi slovanski izobraženci vedo, da je slovanske črke in svete knjige ustvaril 
Konstantin v času bizantinskega cesarja Mihaela, bolgarskega kneza Borisa, moravskega kneza 
Rastislava in panonskega kneza Koclja.53 

Glede na to, da Hraber govori o pisavi, ki jo je ustvaril Konstantin in jo primerja z grško 
pisavo, je na prvi pogled precej samoumevno, da govori o glagolici. Takšno je tudi najbolj 
razširjeno mnenje, ni pa edino. V času delovanja Črnorizca Hrabra in nastanka razprave O črkah 
se je začela vse bolj uveljavljati cirilica in postopoma nadomeščati glagolico. Cirilica je, v 
nasprotju z glagolico, ki je skorajda popolnoma izvirna, temeljila na grški abecedi, njene črke 
pa so bile prilagojene slovanskemu jeziku.54 Francis Dvornik tako zagovarja tezo, da je 
Hrabrova razprava v resnici obramba glagolice pred cirilico. Cirilica se je uveljavljala predvsem 
iz razloga, da so bile njene črke prebivalcem Bolgarije bolj domače, saj so bile podobne grškim. 
Obenem pa bi lahko tudi Bizancu predstavljala nekakšen kompromis med grško abecedo in 
glagolico. Toda slovanski izobraženci preslavske šole naj bi vztrajali pri glagolici in v tem 
kontekstu naj bi nastala Hrabrova razprava.55 Toda po tej teoriji postane drugi del besedila 
precej nesmiseln. S kakšnim namenom bi Hraber tako poglobljeno razpravljal o domnevni 
veličastnosti slovanskega jezika in zlasti o njegovem razmerju do grščine, če pa naj bi bil 
osnovni namen razprave braniti eno slovansko pisavo pred drugo? Poleg tega ne obstajajo 
nobeni drugi viri, ki bi nakazovali, da je dejansko prišlo do večjega konflikta v povezavi z 
uveljavljanjem cirilice nad glagolico.56 

John Fine ponuja še drugačno teorijo: Haber morda zagovarja cirilico pred grško 
abecedo. V prid te domneve govori dejstvo, da Hrabrova razprava na številnih mestih poudarja 
vpliv grške abecede na slovanske črke.57 Glagolica pa je kot pisava skorajda povsem izvirna in 
je njena podobnost z grško pisavo v primerjavi s cirilico precej minimalna. Vendar, če 
predpostavljamo, da Hraber zares piše o cirilici, to posledično pomeni, da je njegova razprava 
izredno zavajajoča. Konstantin je namreč gotovo ustvaril glagolico, Hraber pa naj bi 
potemtakem podal povsem napačno zgodbo, da je šlo v resnici za cirilico. Bolj ali manj 
nemogoče je, da bi se zmotil, zato je edina možnost, da bi to storil namerno, za kar pa bi 
potreboval močan motiv. Kakorkoli že, to vprašanje vsekakor še vedno ostaja odprto.  
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55 Dvornik, Byzantine Missions among the Slavs, 250 – 251. 
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Potrebno je razložiti tudi nekoliko širši kontekst nastanka Hrabrove apologije. Njen 
namen namreč presega zgolj obrambo slovanskega jezika pred grščino in v ozadju odseva 
pomembne družbeno-politične procese v Bolgariji. Borisova vladavina je Bolgarijo 
zaznamovala s korenito politično in kulturno preobrazbo, katere glavno gonilo je bilo 
pokristjanjevanje. Poganska Bolgarija je bila etnično raznolika, saj so v njej prebivali tako 
turški Bolgari, kot Slovani, povsod pa je prevladovala lokalna plemenska identiteta. Boris je 
želel preseči te okvirje in na kulturnem nivoju poenotiti prebivalstvo svoje kneževine, vzvod in 
podlago za takšno preobrazbo pa mu je predstavljalo krščanstvo. Proces pokristjanjevanja in 
postopne transformacije družbe seveda ni potekal brez odpora – leta 866 je moral Boris kruto 
zatreti upor bojarjev, torej starih, tradicionalnih plemičev – toda postopoma je Bolgarija zares 
začela doživljati spremembe v smeri Borisove vizije. A pokristjanjevanje je sprva potekalo pod 
sponzorstvom bizantinske, grško govoreče duhovščine, kar ni povsem ustrezalo načrtu 
bolgarskega kneza. Prav zato je v drugi polovici osemdesetih let sprejel prebegle slovanske 
misijonarje iz Moravske. V njih je – podobno kot pred njim Rastislav na Moravskem – videl 
orodje za oblikovanje suverene bolgarske cerkve. Od osemdesetih let dalje je tako slovansko 
bogoslužje začelo pospešeno izpodrivati grško in nastale so tudi slovanske književne šole, v 
katerih so se šolali novi slovanski misijonarji. Stranski produkt tega dogajanja je bila seveda 
postopna slavizacija bolgarske družbe, skladno z Borisovo idejo o etnični konsolidaciji 
Bolgarije. Leta 893 je bil je kot odziv na poskus rušenja Borisove politike sklican zbor v 
Preslavu, na katerem je bil za vladarja imenovan Borisov sin Simeon, krščanstvo je bilo 
razglašeno kot državna veroizpoved, slovanščina pa za glavni jezik cerkve in države.58 

Številni zgodovinarji menijo, da je ravno v kontekstu zbora v Preslavu nastala tudi 
Hrabrova apologija slovanskega jezika in bogoslužja. Na ta način lahko v razpravi zlahka 
prepoznamo izraz rojevanja nove, suverene slovanske visoke kulture, ki je morala vzpostaviti 
svoj položaj v odnosu do sosednje bizantinsko-grške kulture. Ko torej Hraber piše o 
pomembnosti in veliki vrednosti slovanskega jezika, je smiselno domnevati, da hkrati cilja na 
nastajajočo intelektualno elito slovanskih misijonarjev, ki naj bi povsem enakovredno 
konkurirala Bizancu. Poleg tega bi lahko v luči radikalne transformacije bolgarske družbe lahko 
razpravo videli kot literarni manifest o oblikovanju nove bolgarske družbe, ki je bila zgrajena 
na slovansko-krščanskih temeljih.59 Skozi razpravo O črkah lahko tako prepoznamo na eni 
strani izraz težnje po notranji preobrazbi in konsolidaciji bolgarske kneževine ter na drugi strani 
po utrditvi položaja suverene slovanske Bolgarije, ki naj bi bila na kulturnem in intelektualnem 
področju popolnoma enakovredna sosednjim krščanskim silam. Pri tem seveda ne smemo 
zahajati v anahronizme in pojmovati oblikovanja bolgarske identitete v nacionalnem smislu – 
šlo je predvsem za slovansko jezikovno in kulturno identiteto, ki pa se je v tem konkretnem 
primeru pokrivala z bolgarsko kneževino.60   

Zaključek 
Slovanski misijon Konstantina in Metoda se je na Moravskem in v Spodnji Panoniji končal kot 
popoln neuspeh. Po smrti Metoda leta 885 je bilo slovansko bogoslužje ukinjeno in slovanski 
misijonarji preganjani. Toda za kratek čas, nekje v obdobju med koncem 60. in sredino 80. let 
9. stoletja, je bilo slovansko bogoslužje na Moravskem in v Panoniji sprejeto in se je 
prakticiralo, kar je nedvomno izjemen dosežek grških misijonarskih bratov. Vseskozi sta bila 
namreč soočena z nasprotniki slovanskega bogoslužja, ki so z navezovanjem na Janezov 
evangelij trdili, da so zgolj trije jeziki primerni za izvajanje bogoslužja: latinščina, grščina in 
hebrejščina. Konstantin, Metod in njuni učenci pa so v bran slovanščini citirali odlomke iz 
svetopisemskih tekstov, kjer naj bi bilo popolnoma jasno izpričano odobravanje bogoslužja v 
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vseh jezikih. V precejšnji meri je bil za kratkotrajno zmagoslavje slovanskega bogoslužja 
zaslužen tudi Sveti sedež v Rimu, pri čemer so bili motivi papežev Hadrijana II. in Janeza VIII. 
gotovo povezani s širšim kontekstom odnosa z vzhodno cerkvijo v Bizancu in z vprašanjem 
cerkvene jurisdikcije nad Balkanom in njegovim sosedstvom. Po tem, ko se je slovanski misijon 
po smrti Metoda preselil v Bolgarijo, je Črnorizec Hraber apologijo slovanskega jezika in 
bogoslužja ponesel še en korak naprej. Navezal se je na argumente, ki sta jih uporabila že 
Konstantin in Metod, obenem pa na podlagi zgodovinske razlage trdil, da je slovanski jezik ne 
samo enakovreden, temveč celo večvreden kot grščina. Slovansko bogoslužje se je v Bolgariji 
ohranilo, seveda pod okriljem vzhodne, pravoslavne Cerkve.  
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Angela Bogdanovska 

Vzroki in razlogi za križarske vojne 

Povzetek 
Ta seminarska naloga je kratka obravnava vojaških, teritorialnih, materialnih in osebnih 
aspiracij Evropskega prebivalstva v času preloma med 10. in 11. stoletjem, ter hkrati pojasnjuje 
razloge in skrite motive za izbruh križarskih vojn kot eden izmed največjih simbolov srednjega 
veka. Vprašanje t.i »Svetih vojn« in njihov pomen se razvija do točke kratkega, no konciznega 
konstruktivnega kritiziranja dela katoliške Cerkve v začetku 11. stoletja in skozi zgodovino 
nasploh.  

Abstract 
This seminar is a short overview of the military, territorial, material and personal aspirations 
of the European population in the period between 10th and 11th century, and also explains the 
reasons and hidden motives for the outbreak of the Crusades as one of the greatest symbols of 
the Middle Ages. The question of the so-called "Holy Wars" and their significance is evolving 
to the point of a brief but concise constructive critique of the work of the Catholic Church in 
the early 11th century and throughout history in general. 
 
Ključne besede: križarske vojne, srednji vek, Rimokatoliška Cerkev, pohodi  

*** 
Uvod 

Križarske vojne, simbol srednjega veka, ki zaznamujejo politično, družbeno in versko življenje 
Evrope tega obdobja, v sebi skrivajo skrite motive in osebne aspiracije, kar je eden izmed 
glavnih razlogov za njihov pogosti neuspeh. Tema, o kateri razvijam diskusijo, je precej 
obsežna in splošna, a v ozadju površinskih in uradnih motivov in razlogov za križarske vojne 
se skrivajo globlji cilji, in sicer teritorialne, fevdalne, trgovske in znanstvene namere, za 
izpolnitev katerih so pogosto izkoriščali religijo. 

Vzroki in razlogi za Križarske vojne 
Pod izgovorom, da se borijo za osvoboditev Kristusovega groba in svetih krajev krščanstva, se 
je velika množica ljudi odpravila od zahoda proti vzhodu kontinenta. Gibali so se v 
organiziranih in neorganiziranih vojaških oblikah in skupinah, kjer je vsak izmed udeležencev 
nosil križ na desnih ramenih kot simbol krščanske religije (zaradi tega so bili znani tudi pod 
imenom križarji). Njihovi poskusi osvajanja Bližnjega vzhoda so trajali celo nekaj več kot dve 
stoletji. Sčasoma so križarski pohodi dobili še en, širši pomen – postali so borba, ki jo je 
katoliška cerkev vodila proti pripadnikom druge vere, heretikom, disidentom in na splošno 
rečeno proti tistim, ki jih je videla kot nasprotnike, na primer proti poganskim Slovanom iz 
Severne Evrope.1 Udeleženci križarskih vojn so verjeli, da jim bo takšen podvig omogočil 
boljše življenje na Vzhodu in da bodo na takšen način lahko na hitro obogateli. V to so bili 
trdno prepričani predvsem zaradi vrste zgodb, ki so jih slišali od tistih, ki so že obiskali svete 
kraje in številna mesta na Vzhodu. Zaradi njih in njihovega prikaza teh krajev si je 
zahodnoevropska populacija ustvarila podobo o tamkajšnjih domnevnih bogastvih.2 
            Dogodki križarskih vojn se dotikajo življenj velikega števila prednikov današnjega 
zahodnoevropskega prebivalstva, populacije vzhodnoevropskega kontinenta, tudi pripadnikov 
muslimanskega in židovskega prebivalstva. Na različne načine in v mnogih spisih in kritikah 

                                                 
1 Ferluga, Krstaški pohodi, 5. 
2 Ferluga, Krstaški pohodi, 7. 
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se pogosto govori, da si križarji zaslužijo slab ugled, s katerim so opisani in karakterizirani v 
zgodovini. Te vojne zaznamuje nedisciplina in zločin, predvsem zato, ker je bila udeležba 
dovoljena pripadnikom vseh družbenih slojev, to pa je bila posledica dejstva, da križarski 
pohodi niso bili le vojaške narave, ampak tudi velika priložnost za romanje. Udeležba je bila 
torej mogoča za vse, tisto, kar pa je v celotni situaciji manjkalo, je bil nekakšen sistem iniciacije 
oz. selekcije, ki bi določil, kdo se pohodov lahko udeleži in kdo ne. To priložnost so zato 
izkoristili tako imenovani »grešniki«, ki so v bistvu želeli pobegniti pred zakonom doma in 
nadaljevati svoje zločine zunaj meja svojih držav.3 Zaradi tega je bila slaba reputacija križarjev 
močno eksponirana skozi zgodovino. 
            Skozi leta je bil papež tisti, ki je bil imenovan za glavnega finančnika in pobudnika 
križarskih vojn. A zaradi pogosto prisotne nediscipline in anarhije v vojski so papeži začeli 
izgubljati nadzor nad njimi takoj, ko so se vojni pohodi pričeli. 

Zgodovina se pogosto ukvarja z različnimi naslovi in temami, ki so povezani s 
križarskimi pohodi in razlogi, zakaj so se le-ti zgodili. Eden izmed njih (in prav s tem bi debato 
tudi začeli), je bitka pri Manzikertu. Bitka sama, pa tudi njene posledice, se razumejo kot 
priložnost za iniciativo in začetek svetih vojn. To je obdobje, znano v zgodovini kot »Kobna 
1071«. Bitka se je zgodila na prostoru med istoimenskim mestom Manzikert in jezerom Van v 
Mali Aziji, 26. avgusta 1071, in je pomenila obsežne spremembe v nadaljnjem poteku 
zgodovine. Nasprotujoče državne sile na čelu s cesarjem Romanom Diogenom na bizantinski 
strani in sultanom Alpom Arslanom na strani seldžuških plemen so se borile za prevlado sprva 
nad ozemlji vzhodne, kasneje pa celo kar celotne Male Azije. Bizantinski imperij je bil v 
defenzivnem položaju in je območje varoval pred potencialnimi muslimanskimi ekspanzijami. 
Bitka se je končala z zmago seldžuških plemen, bizantinski cesar Roman Diogen je bil zajet, 
posledično pa so se Turkom odprla vrata za prost dostop do območja Male Azije in seveda za 
njihovo hitro ekspanzijo. Dogodki iz Manzikerta so povzročili še več državljanskih bojevanj v 
okviru bizantinskega cesarstva, ki so bila v bistvu posledica labilne politične situacije v 
krščanskem bizantinskem svetu in seveda spremembe vrhovnega državnega monarhičnega 
reda – Mihajla Duka so postavili na pozicijo bizantinskega cesarja, torej na mesto, ki ga je 
nekoč zasedal Roman Diogen. Ta bitka je označena kot začetek konca zaradi vrste silnih 
političnih udarcev in dejstva, da se je bizantinska prestolnica preselila iz Carigrada v Nikejo 
leta 1077, kar je prisililo takratnega aktualnega bizantinskega cesarja Alekseja Komnena, da 
poišče pomoč katoliškega Zahoda in tako zaščiti krščanstvo na vzhodu cesarstva.4 
           V 11. stoletju, ko so se križarske vojne uradno začele in so bile hkrati tudi najbolj 
množične, se je prebivalstvo na Evropskem kontinentu močno povečalo, posledično pa se je 
povečala tudi proizvodnja, hitro in intenzivno so se gradila nova mesta, naseljena so bila do 
takrat pusta območja, ki so bila organizirana zelo funkcionalno. V tistih mestih so se razvile 
obrti, ki so spodbudile še večjo rast in razvoj trgovine, tako da so jo trgovci začeli širiti tudi na 
mednarodno stopnjo (po celem takrat znanem svetu). Oddaljevati so se začeli od domovine in 
so odpotovali na vzhod starega sveta, kjer so pridobili nove izkušnje, vendar se je še vedno 
močno čutilo pomanjkanje rodovitne zemlje na evropskem kontinentu, zato sta želja in potreba 
po iskanju novih možnosti postajali še bolj izraziti.5 
           V istem času so na Pirenejskem polotoku male španske države vodile vojne proti 
prevladujočim Arabcem, ki so takrat dominirali na Iberskem polotoku. Španske, rimokatoliške 
države so poslale poziv francoskim vitezom (»malo, sitno plemstvo«), naj jim pomagajo v boju 
proti skupnemu sovražniku.6 Katoliška cerkev je vojne in borbe takšnega tipa poimenovala kot 
                                                 
3 Riley-Smith, The Crusades, Christianity and Islam, 2.  
4 Runciman, A History of the Crusades 1, 64. 
5 Ferluga, Krstaški pohodi, 12. 
6 Ferluga, Krstaški pohodi, 12. 
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»svete vojne«, njene udeležence pa kot borce za »pravo (krščansko) vero«. To, kar nas v bistvu 
zanima, pa je, ali je resnični vzrok teh pohodov res religija, kot so sami trdili in kot je bilo 
vidno na prvi pogled. 
           Pravo bistvo bojevanja pogosto vidimo v dejanjih istih francoskih vitezov, o katerih smo 
že govorili. Prihajalo je do situacij, ko so se vojskovali proti lastnemu ljudstvu, natančneje 
rečeno proti kristjanom, ravno zaradi pomanjkanja rodovitne zemlje in zaradi pogostih 
nestabilnih socialnih situacijah v Evropi. V tem je ležal srž problematike za neuspeh križarskih 
vojn, kot smo že omenili na samem začetku seminarske predstavitve. 
           Korist teh bitk je bila za vsakogar različna, nekateri so odšli na Vzhod v iskanju boljšega 
življenja, drugi z namenom osvajanja novih dežel, tretji pa za pridobitev slave, moči in lastnega 
položaja v zgodovini. Pogosto se križarji niso zavedali, da so to resnični razlogi, zakaj so se 
sami odločili sodelovati v teh verskih pohodih. Kar so verjeli in v kar so se sami prepričali, je 
bilo, da so se zares borili na Vzhodu, ker Bog tako hoče – kar pa je bila posledica velikanskega 
vpliva Cerkve v tistem času. 
           Vladarji in veliki fevdalci, ki so sodelovali v križarskih vojnah, so upali na osvojitev 
veliko ozemelj in dežel, kar bi jim posledično omogočilo, da bi lažje vzpostavili politično moč 
in vpliv. Njim so vojne na Vzhodu pomenile prav toliko kot vsaka druga vojna dotlej.7 
           Vitezi (srednje in nizko plemstvo) so mislili, da bodo na ta način hitro obogatili z 
ropanjem. Številni srednjeveški vitezi so bili pogosto v velikih dolgovih, zato se jim je Bližnji 
vzhod zdel kot obetaven teritorij za obogatitev »čez noč«. Poleg tega so jim križarske vojne 
zagotavljale varno osvoboditev od obveznosti za vračilo dolgov in tudi osvoboditev od krivične 
odgovornosti, ki bi jo morali nositi na fevdalnem sodišču.8 
           Mediteranska trgovska mesta, kot sta Genova in Benetke, so bila na splošno usmerjena 
v uresničitev svojih trgovinskih aspiracijah. Nameravali so, preko izkoriščanja križarskih vojn 
razširiti trgovino na Vzhodu in znova odpreti stare trgovske poti, ki so pred tem bile blokirane 
zaradi intenzivnih turških osvajanj.9 
           Katoliška cerkev je izkoriščala religijo in pobožnost srednjeveškega človeka, da bi 
križarske pohode povzdignila v ideal in se tako postavila v središče verskih pohodov, s čemer 
se je okrepila kot institucija. Velika ekspanzija njene moči je pripeljala k še večji širitvi same 
cerkve in povečanju števila vernikov (seveda so računali tudi na pokristjanjevanje muslimanov 
na Vzhodu). Križarske vojne so bile zelo široke in obsežne narave, zato so zahtevale vlaganje 
velike vsote denarja. Kot vodja in pobudnik verskih pohodov je bila Cerkev tista, ki je zbirala 
sredstva, vendar je te finance namesto za vojno pogosto uporabljala v popolnoma drugačne 
namene. Cerkev se je spustila celo na tako nizek nivo, da je v obdobju, ko vojn niso vodili, še 
vedno zbirala sredstva in prepričevala ljudi, da na ta način še vedno financirajo nadaljevanje 
križarskih ekspedicij, v resnici pa je bil zbrani denar dan v blagajno Papeške države.10 
           Če spet pogledamo nazaj na odstavek, v katerem govorimo o bitki pri Manzikertu, o 
posledicah, ki so sledile po koncu bitke in seveda o vprašanju, kakšna je njena povezava in 
odnos do križarskih vojn, lahko nadaljujemo z odstavkom, ki nam sporoča, kaj je videla 
katoliška cerkev kot rešitev za družbeno, politično in versko krizo v okviru bizantinskega 
imperija in kako je izkoristila to situacijo v svojo korist, da bi sebe postavila na centralno 
pozicijo v srednjeveški Evropi (kot institucijo z največjim vplivom).  
           Papež Urban II. je to prepoznal priložnost, ki jo je modro izkoristil tako, da je 27. 
novembra 1095 sklical cerkveni koncil v Clermontu v Franciji, na katerem je spodbujal začetek 
vojaških ekspedicijah proti Bližnjemu vzhodu. Verne kristjane je nagovarjal h kaznovanju vseh 
                                                 
7 Ferluga, Krstaški pohodi, 15. 
8 Ferluga, Krstaški pohodi, 15. 
9 Ferluga, Krstaški pohodi, 15. 
10 Ferluga, Krstaški pohodi, 17. 
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muslimanov z izjavo, ki je zelo znana v srednjeveški zgodovini – »Bog tako hoče!« (»Deus 
vult!«). Na koncilu so participirali tudi nadškofi, kardinali, svečeniki, pa tudi fevdalci, vitezi 
in pripadniki različnih kmečkih posestev. Zbrali so se v tako velikem številu, da v samem mestu 
niso imeli dovolj prostora. Papež je imel svoj govor na odprtem pred mestnim obzidjem. Vsi 
so prišli poslušati odločbo Ubrana II. in Rimokatoliške cerkve, ker je med ljudmi prevladoval 
splošni občutek, da se bo zgodilo nekaj velikega, nekaj, kar bo spremenilo zgodovino in usodo 
zahodne Evrope. Zdi se, da je ta motiv obstajal samo na papirju, ker so bile, kot smo že večkrat 
omenjali v seminarskem delu, skrite namere bolj intenzivne in številčne. Urban II. je smatral, 
da ni greh ubiti nekristjane, ali, kot jih je sam imenoval, »nevernike«. Iniciral je, da če se 
krščanski verniki lotijo pohoda in akcije in se borijo v »sveti vojni«, s katero bi osvobodili 
Jezusov grob in Jeruzalem, bo vse prejšnje grehe Bog odpustil, ker se borijo v imenu religije. 
S prihodom križarjev v sveto božjo deželo jim bo avtomatsko priskrbljena direktna karta v 
nebesa po smrti. Za tiste, ki so verjeli v to, kar je govoril papež, je bil njegov predlog zelo 
mamljiv, preko izkoriščanja religiozne strani križarskih vojn pa so dosegli tudi slavo, moč in 
bogastvo. Besede Ubrana II. s koncila v Clermontu so zapečatene in ovekovečene v 
srednjeveški zgodovini: »Moralo bi biti čudovit ideal umreti na mestu, kjer je Kristus umrl za 
vse vas ... Morali bi se boriti za takega cesarja, ki je vsemogočen ...«11 
            Nek nadškof iz Canterburyja je izjavil: »Večina kristjanov danes bi rekla, da križarske 
vojne predstavljajo vrsto izdaj številnih osrednjih prepričevanj krščanske religije.«12 To 
kontroverzno izjavo nekoga, ki je dejansko član Rimskokatoliške cerkve in njen funkcionar, je 
dopolnil profesor cerkvene zgodovine na Univerzi v Oxfordu, ki trdi, da križarske vojne 
predstavljajo »bizarno dolgoletno epizodo dogodkov, v katerih krščanstvo namerno ignorira 
Božje principe ljubezni in odpuščanja«.13 Kritiki in analitiki menijo, da, v skladu s politiko 
vodstva Vatikana in Rimokatoliške cerkve s strani papeža Janeza Pavla II., ki se v bistvu nikoli 
ni opravičil za dogodke iz časa križarskih vojn (kljub dajanju določene impresije, da bi to 
storil), se bi sam papež verjetno strinjal s prejšnjimi izjavami, ki smo jih navedli v naši 
predstavitvi. 
            Dejstvo je, da krščanski verniki, torej pravoslavni, katoliki in protestanti, do približno 
17. stoletja in celo kasneje niso imeli težav in problemov s postopkom vodenja svetih vojn. 
Presenetljivo dolgo je torej obdobje, v katerem je katoliški Cerkvi uspelo obdržati večinsko 
pozitivno mnenje glede svojega odnosa do verskih vojn, sebe jim je vedno uspelo prikazati v 
pozitivni luči.  
            Toda jasno nam mora biti, da ne moremo vsakič, ko razlagamo vzroke in razloge 
križarskih vojn, videti Cerkve kot edinega krivca za njihov začetek. Jasno pa je, da noben križar 
ne bi zapustil Evrope v pohodu proti Vzhodu zgolj zato, ker ga je Cerkev pooblastila ali zaradi 
generalnega cerkvenega koncila, ki je izdal splošno deklaracijo. Vse lahko omejimo na 
prostovoljstvo in vsak je imel svoje različne aspiracije, zaradi katerih so odšli na boj (različni 
motivi so bili že opisani zgoraj). Kar se tiče prostovoljstva v križarskih vojnah, gre za posebno 
pomembno zadevo, kajti fevdalci, vitezi in rekruti niso bili številčno dominantnejši v križarskih 
bojnih vrstah kot prostovoljci. Križarske vojne so bile takšne, kot jih poznamo danes, 
zahvaljujoč obljubam, a zelo dobro je znano, da mora biti po kanonskem pravu tudi zaobljuba 
prostovoljna. V trenutku, ko je papež deklariral začetek svetih vojn, je bila udeležitev v 
vojaških vrstah stvar proste volje moških in žensk, ki so sami hoteli biti del takšne ekspedicije. 
Papež ni imel pravice nikogar prisiliti k sodelovanju, niti zapovedati, kdo bo dal zaobljubo za 
bojevanje po kanonskem pravu, niti jih ni mogel kaznovati, če niso hoteli odgovoriti na njegov 
klic v vojno. 
                                                 
11 Riley-Smith, The Crusades, Christianity and Islam, 18. 
12 Riley-Smith, The Crusades, Christianity and Islam, 4. 
13 Riley-Smith, The Crusades, Christianity and Islam, 4. 
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             Za več kot 2000 let zgodovine Zahoda in z njim povezanega nasilja, bodisi izraženega 
v obliki vojne, državne sankcije ali vojaškega upora, je treba izpolniti tri kriterije, po katerih 
lahko definiramo to »nasilje« kot legitimno: 1) razlog za začetek katerekoli nasilne akcije mora 
biti legalen (zakonit/ne morejo biti navedeni osebne, subjektivne intencije) in seveda morajo 
biti iz reaktivne narave, 2) drugi kriterij kaže, da mora biti takšna akcija formalno deklarirana 
s strani institucije ki ima avtorizirano pravico določati vojne ali državne formalne odločbe in 
deklaracije, 3) morajo se voditi in opraviti pravično, v imenu zakonitosti in pravde!14 
             Uradno se je odvilo osem križarskih vojn, še več pa je bilo tistih, ki so se zgodile prav 
zaradi kompleksnosti motivov njihovega nastanka. Osnovni in splošni namen križarjev, za 
ohranitev Jeruzalema in Svete dežele, je bil izveden, vendar neuspešno ohranjen. To je 
posledica različnih razlogov in seveda tihih, skritih, globljih motivov in težnje po nadaljevanju 
in širitev dimenzije teh vojn.  
             To, v kar so križarji podzavestno verjeli, je božanska stran vojn, t. j. da so končni izidi, 
posledice in nenazadnje sam proces odvijanja križarskih pohodov delo Božje volje. Še posebej 
so v to verjeli po koncu prve križarske vojne, ki je imela uspešne rezultate z osvojitvijo 
Jeruzalema, kar je križarje resnično prepričalo v to, da je za uspeh odgovorna Božja intervencija 
in v to, da so verski boj in okrepitev krščanstva res njegova božanska navodila. To jih je 
dodatno motiviralo za nadaljevanje z verskimi ekspedicijami. 

Zaključek 
V krščanski zgodovini imamo številne primere tako imenovanih »svetih vojn«. Verjame se, da 
so bile neposredno ali posredno avtorizirane in spodbujane s strani Boga ali Jezusa samega in 
da je vsako novo nadaljevanje teh vojn v bistvu njihova namera in želja, da se uresničijo. 
Križarske vojne so personifikacija (utelešenje/ogledalo) tega primera, čeprav so bile bolj 
teatralno manifestirane. 
               Med križarskimi vojnami so se križarji sami soočili z veliko notranjimi političnimi, 
gospodarskimi in socialnimi konflikti. Zaradi teh spopadov med krščanskimi kraljestvi in 
političnimi silami so se nekatere križarske vojne neuspešno končale.  
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Matija Terglav 

Italska legenda 

Izvleček 
Življenje svetih bratov Konstantina in Metoda nam poleg znamenitih Žitij osvetljujejo tudi 
nekateri drugi viri. Med njimi je posebej zanimiva t. i. Italska legenda. Posebna je zaradi 
svoje latinske provenience. Ohranjena je v dveh rokopisih, vatikanskem in praškem. 
Vatikanski rokopis je na pomembnem mestu poškodovan, zato je bil vir napačno interpretiran 
vse do najdbe praškega rokopisa v 20. stoletju. Italska legenda je, poleg povezave z Žitji, 
povezana še z enim slovanskim virom o svetih bratih: Slovo na prenesenie moštem 
preslavnago Klimenta.  

Abstract 
Apart from the famous Vitae, the lives of the Holy Brothers Constantine and Methodius are 
also illuminated by some other sources. Among them, the so-called Italic legend is particularly 
interesting. It is special because of its Latin provenance. It is preserved in two manuscripts, the 
Vatican manuscript and the Prague manuscript. The Vatican manuscript is damaged in an 
important place, and the source was misinterpreted until the Prague manuscript was found in 
the 20th century. The Italic legend, apart from its connection with the Vitae, is linked to another 
Slavic source on the Holy Brothers: Slovo na prenesenie moštem preslavnago Klimenta. 

Ključne besede: Konstantin, Metod, Klement, Gauderih Veletrijski, Leon Ostijski 

Uvod 
Italska legenda je sodobni naslov sicer nenaslovljenega latinskega Konstantinovega žitja. Poleg 
tega naslova, ki ga je prvi uporabil Joseph Dobrovský leta 1823,1 se pojavlja še naslov Rimska 
legenda.2 Prva tiskana izdaja iz 17. stoletja nosi naslov Vita cum translatione s. Clementis.3 
Prvi slovenski prevod je pripravil Franc Grivec in ga leta 1951 izdal v prenovljeni izdaji svoje 
zbirke virov z naslovom Žitja Konstantina in Metodija.4 

Od srednjeveških rokopisov Italske legende sta nam znana in ohranjena dva: vatikanski 
rokopis in praški rokopis. Vatikanski rokopis je starejši, napisan je bil v 12. stoletju. Tako se 
imenuje, ker ga hranijo v zbirki latinskih hagiografskih kodeksov v vatikanski knjižnici pod 
signaturo Cod. Vat. Lat. 9668, tam so ga tudi digitalizirali.5 Vatikanski rokopis oziroma njegov 
prepis je bil osnova za prvo tiskano izdajo Italske legende leta 1668. Jezuitska družba 
bolandistov ga je pripravila na podlagi prepisa Andréja Duchesneja. Prepis je bil v času tiskanja 
v lasti njegovega sina Françoisa.6 Mlajši praški rokopis je iz 14. stoletja. Odkrit je bil šele leta 
1954, njegovo besedilo pa je bilo prvič izdano leto kasneje. Skupaj s spremno študijo sta ga v 
časopisu za kritično hagiografijo Analecta Bollandiana izdala bolandista Paul Meyvaert in Paul 

                                                 
1 Gl.: Dobrovský, Cyrill und Method der Slawen Apostel, 15. 
2 Perko, »Italska legenda,« 45. 
3 Gre za bolandistično izdajo iz 1668. V naslovu je Konstantinovo ime namenoma izpuščeno (Vita (Cyrilli) cum 
translatione s. Clementis), gre namreč za del poglavja, ki se širše ukvarja s Konstantinom in Metodom. V tem 
prispevku uporabljam ponatis iz leta 1865: Bolland, Henschen, Papebroch, Acta Sanctorum Martii: tomus II, 20. 
4 Perko, »Italska legenda,« 46; Škafar, »Prispevek Franca Grivca pri ovrednotenju sv. Cirila in Metoda,« 79; za 
Grivčevo izdajo gl.: Grivec, Žitja Konstantina in Metodija. 
5 Perko, »Italska legenda,« 45; digitalizirano verzijo kodeksa je mogoče najti na naslovu: 
https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.9668; Italska legenda je zapisana na digitalnih straneh 11–13. 
6 Bolland, Henschen, Papebroch, Acta sanctorum, 20; Perko, »Italska legenda,« 45. 

https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.9668
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Devos, ki je rokopis tudi odkril v praški metropolitanski knjižnici.7 Praški rokopis je dosti bolje 
ohranjen od vatikanskega in dopolnjuje vsebinske vrzeli v slednjem.8 

Italska legenda 
Vsebina vira 

Italska legenda je v osnovi žitje Konstantina. Začne se s kratkim odstavkom o njegovem 
odraščanju in konča z opisom njegovega pokopa v Rimu. Italska legenda vsebuje faktografsko 
približno enake podatke kot slovansko Žitje Konstantina, toda zaradi latinske provenience se 
bistveno razlikuje od svojega slovanskega sorodnika. Slovansko Žitje se s svojimi obsežnimi 
citati iz Biblije in opisi disputacij, kjer je Konstantin premagal Saracene9 in Jude,10 osredotoča 
na njegov svetniški aspekt, s podrobnimi opisi spreobrnjenj Hazarov11 in Slovanov12 pa 
poudarja misijonarsko vlogo svetih bratov. Latinska Legenda po drugi strani največ pozornosti 
posveti dogodkom, vezanim na papeštvo. Izmed 12 poglavij se namreč le dve ukvarjata s 
Hazari (1 in 6) in eno s Slovani (7). Preostala poglavja pišejo o najdbi relikvij sv. Klementa13 
na Krimu (2–5) in bivanju svetih bratov v Rimu (8–12). 

Podatki iz Italske legende se v veliki večini ujemajo s podatki iz Žitja Konstantina, 
čeravno ne povsem prekrivajo. Vseeno se v virih pojavi nekaj omembe vrednih odstopanj. Prvo 
takšno odstopanje se pojavi pri opisu Konstantinovega misijona k Hazarom. Žitje Konstantina 
ob tem piše, da se je spreobrnilo 200 poganov,14 medtem ko Italska legenda pravi, da so se 
spreobrnili vsi.15 V Italski legendi gre pri tem za veliko pretiravanje, spreobrnil se je kvečjemu 
kak del prebivalstva, ki ni spadal v elito.16 

Naslednja diskrepanca se pojavi pri vprašanju slovanskega bogoslužja. Žitje 
Konstantina jasno piše, da je Konstantin prevedel bogoslužje v slovanski jezik,17 Italska 
legenda pa pravi zgolj: 

Začela sta torej torej vneto izvrševati tisto, za kar sta prišla, mladino poučevati v 
knjigah, cerkveno bogoslužje učiti in s srpom svojih govorov zatirati zmote, ki sta jih 
našla med onim ljudstvom; ko sta tako požela in izkoreninila mnogotero trnje pregreh 
iz one kužne njive, pa (sta začela) sejati zelišča božje besede.18 

Franc Grivec meni, da je »s tem [...] močno potrjeno ŽK 15«.19 manjka sklic za citat v opombah 
S tem se ne strinjam, saj v citatu nikjer ni omenjen slovanski jezik in menim, da gre zgolj za 

                                                 
7 Perko, »Italska legenda«, 45; za študijo Meyvaerta in Devosa gl.: Devos in Meyvaert, »Trois énigmes Cyrillo-
Méthodiennes de la »Légende Italique« résolues grace a un document inédit«, 375–461. 
8 Perko, »Italska legenda«, 47. 
9 Žitje Konstantina, 6. poglavje – ŽK 6; uporabljal sem besedilo iz članka: Benedik, »Žitje Konstantina (Cirila) in 
Žitje Metoda«, 117–234. 
10 ŽK 9, ŽK 10. 
11 ŽK 11. 
12 ŽK 15. 
13 Klement I.: drugi ali tretji rimski škof po Petru, živel ob koncu 1. stoletja, umrl mučeniške smrti na Krimu; The 
Oxford Dictionary of the Christian Church, s. v. »Clement of Rome, St«. 
14 ŽK 11; To, da so se spreobrnili pogani pomeni, da po vsej verjetnosti ni šlo za pripadnike hazarske elite, ti so  
namreč takrat večinoma že bili judovske vere: Golden, Studies on the Peoples and Cultures of the Eurasian 
Steppes , 75. 
15 Italska legenda, 6. poglavje – IL 6; uporabljal sem besedilo iz že citiranega članka: Perko, »Italska legenda«, 
45–60. 
16 O hazarskem misijonu sem več pisal in utemeljil predpostavko o pretiravanju spreobrnjencev v: Terglav, »Od 
Bizanca do stepe: Konstantin in Metod pri Hazarih«, 30–34. 
17 ŽK 15. 
18 IL 7. 
19 Grivec, Žitja Konstantina in Metodija, 154.  
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opis misijonarjenja Konstantina in Metoda pri Slovanih.20 Posledično v Italski legendi tudi ni 
omembe beneškega zasliševanja, ki je omenjeno v 16. poglavju Žitja Konstantina. To je nekako 
logično, glede na to, da so v ospredju narativa Italske legende Klementove relikvije, po drugi 
strani pa vseeno nekoliko nenavadno glede na provenienco Italske legende (kot bomo videli v 
nadaljevanju, je besedilo  nastalo blizu papežu). 
 Najpomembnejše in najkontroverznejše neskladje z ostalimi viri pa je dolga leta 
predstavljala zadnja poved 9. poglavja Italske legende. V bolandistični izdaji iz leta 1668 na 
tem mestu piše:  

[...] consecraverunt ipsum [Constantinum] et Methodium in Episcopos, nec non et 
ceteros eorum discipulos in Presbyteros et Diaconos.21 

Ta izdaja je bila pripravljena na podlagi prepisa Andréja Duchesneja in sicer na podlagi 
vatikanskega rokopisa, ki je bil takrat tudi edini znani rokopis Italske legende. Ta rokopis je 
precej slabo ohranjen, nekateri deli so popolnoma nečitljivi in Duchesne jih je rekonstruiral ad 
sensum. Posledica tega je bila, da so se začele pojavljati teorije, da sta bila za škofa posvečena 
tako Metod kot tudi Konstantin.22 Leta 1954 odkriti praški rokopis je popolnejši in njegov 
prepis, ki sta ga izdala bolandista Devos in Meyvaert na tem mestu pravi tako: 

[...] consecraverunt fratrem eius [Constantini] in sacerdotem, nec non et ceteros eorum 
discipulos in presbiteros et dyaconos.23 

Z izdajo praškega rokopisa leta 1955 je bila ta dilema torej razrešena. V praškem rokopisu 
namreč nikjer ne piše, da bi kogarkoli posvetili za škofa, temveč le, da je bil Metod posvečen 
za duhovnika. Franc Grivec je svoj prevod izdal leta 1951 in je na tem mestu napisal, da sta 
bila oba brata posvečena za škofa, saj mu podatki iz praškega rokopisa pač niso mogli biti 
dostopni. Vseeno je potrebno omeniti, da je že takrat dvomil v resničnost navedbe o 
škofovskem posvečenju: v opombo pod prevod je napisal, da je »povedano preveč površno; 
težko verjetno.«24 Vsekakor je bil njegov prevod popravljen v (posthumni) izdaji v zborniku 
Acta Ecclesiastica Sloveniae 7.25 

 
Slika 1: Poškodovani sporni del vatikanskega rokopisa. https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.9668 (12. 3. 

2021). 

 

                                                 
20 Na tem mestu gre dodati, da je nekaj stavkov pred tem omenjen prevod evangelija v slovanski jezik, a prevod 
bogoslužja, kot rečeno, ni omenjen nikjer; IL 7. 
21 Bolland, Henschen, Papebroch, Acta Sanctorum, 22. 
22 Perko, »Italska legenda«, 45; ibid., 47.  
23 Devos in Meyvaert, »Trois énigmes Cyrillo-Méthodiennes de la »Légende Italique« résolues grace a un 
document inédit«, 460. 
24 Grivec, Žitja Konstantina in Metodija , 155. 
25 Perko, »Italska legenda«, 47; ibid., 51. 

https://digi.vatlib.it/view/MSS_Vat.lat.9668


 
39 

 

 

Vprašanje avtorstva 
Vatikanski rokopis Italske legende ni naslovljen, niti ni v njem omenjen avtor, praški rokopis 
pa se začne s prologom, naslovljenim Incipit prefatio Leonis Hostienisi Episcopi. De origine 
beati Clementis et converisone nec non et mirifica parentum eus recognitione.26 Omenjeni Leo 
Hostiensis je montecassinski kronist in ostijski titularni škof Leon Ostijski, ki je deloval v 2. 
polovici 11. stoletja (umrl je nekje v letih 1115/6/7), pisal pa je, kot je razvidno iz naslova, ne 
le o Klementovih relikvijah, temveč tudi o njegovem življenju.27 

Sicer pa je o Klementu pisal tudi Leonov daljni predhodnik Gauderih Veletrijski, ki je 
živel v 9. stoletju in je bil sodobnik Konstantina in Metoda.28 Od Gauderihovih del, povezanih 
s Klementom, se nam je ohranilo le njegovo Žitje Klementa.29 Gauderih je poimensko omenjen 
v 17. poglavju Žitja Konstantina, kjer je poleg Formoza naveden kot škof, ki je posvečeval 
slovanske učence.30 V ohranjenem pismu Anastazija Bibliotekarja Gauderihu, je papeški 
knjižničar škofu poročal o stanju svojih raziskav glede usode Klementovih relikvij, zraven pa 
še jasno povedal, da mu je raziskovati naročil sam Gauderih.31 Gauderih je v pismu papežu 
Janezu VIII., kjer mu je opisoval svoje spise o Klementu, omenjal slovansko besedilo in Devos 
in Meyvaert sta domnevala, da je to prav Žitje Konstantina.32 Če je torej mogoče na podlagi 
teh podatkov domnevati, da je izvirni avtor Italske legende škof Gauderih, je vredno omeniti, 
da temu scenariju v prid govorijo tudi podobnosti v podrobnostih med Italsko legendo in Žitjem 
Konstantina. En tak primer je vonj po kadilu ob najdbi Klementovih relikvij, ki je omenjen 
tako v 8. poglavju Žitja Konstantina, kot v 4. poglavju Italske legende.33 Ujema se tudi opis 
Konstantinovega pokopa z Metodovo prošnjo, da ga vzame s sabo in papeževo zavrnitvijo 
vred.34 Ker je bila Italska legenda napisana v rimskem okolju, je avtor gotovo vedel, kaj se je 
res zgodilo s Konstantinom in tako v tem primeru Italska legenda potrjuje natančnost Žitja 
Konstantina pri opisu svetnikovega pokopa.  

Vprašanje avtorstva je bila eno izmed treh glavnih vprašanj, s katerimi sta se v svoji 
znameniti študiji ukvarjala Devos in Meyvaert. Z jezikovno analizo Gauderihovega Žitja 
Klementa in Leonove verzije sta pokazala, da je danes poznano besedilo Italske legende 
najverjetneje razširjena različica Gauderihove zgodbe, ki jo je Leon le dopolnil.35 

Italska legenda in ostali viri 
O tematiki, ki je obdelana v Italski legendi, so pisali tudi drugi viri. Prvi očiten primer je že 
omenjeno slovansko Žitje Konstantina, o katerem ne bom več izgubljal besed. Druga dva 
primera pa sta Konstantinov grški narativni opis dogodkov, na katerega se v pismu sklicuje 
Anastazij in sem nam do danes ni ohranil v originalu, ter slovanski prevod naslovljen Slovo na 
prenesenie moštem preslavnago Klimenta oz. Govor o prenosu relikvij sv. Klementa, ki se nam 

                                                 
26 Devos in Meyvaert, »Trois énigmes Cyrillo-Méthodiennes de la »Légende Italique« résolues grace a un 
document inédit«, 417. 
27 The Catholic Encyclopedia, s. v. »Ostiensis«. 
28 Dizionario Biografico degli Italiani, s. v. »Gauderico«. 
29 Perko, »Italska legenda«, 47. 
30 ŽK 17. 
31 Dolinar, »Pisma rimskih papežev Hadrijana II., Janeza VIII. In Štefana V.«, 86–87. 
32 Perko, »Italska legenda«, 47. 
33 ŽK 8; IL 4. 
34 IL 12; ŽK 18. 
35 Devos in Meyvaert, »Trois énigmes Cyrillo-Méthodiennes de la »Légende Italique« résolues grace a un 
document inédit«, 421; ibid., 435. 
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je ohranil v prepisih iz 16. stoletja.36 Slovo je strnjen prevod Konstantinovega opisa najdbe 
relikvij in slavnostnega govora (sermo declamatorius), ki ga je prav tako napisal Konstantin. 
Vir je poznal že Franc Grivec,37 Christian Hannick pa se je v 80. letih ukvarjal z izpovedno 
vrednostjo tega vira za zgodovino bogoslužja.38 Ta se kaže predvsem v opisu procesije, ki je v 
čast sv. Klementu potekala v Hersonu in verskih himn, ki jih je za procesijo spesnil Konstantin. 
Himne omenja tudi Anastazij, ki v svojem pismu pravi, da jih ne bo prevajal, saj bi se s 
prevodom v latinščino pokvaril ritem in himne ne bi bile več primerne za petje. Te himne so 
hersonski verniki torej zagotovo peli, to pa je bilo znano tudi v Rimu.39 Hannick je mnenja, da 
je Slovo odličen vir za liturgično zgodovino, kar s svojo razpravo o procesiji tudi dokaže,40 
njegovih zaključkov pa tu ne bom povzemal, saj za našo razpravo niso bistveni. Slovo je sicer 
tudi naša edina vez z materialom, ki ga je za raziskovanje uporabljal Anastazij. 

Zaključek 
Italska legenda je precej zanesljiv zgodovinski vir, kar potrjujejo njena faktografska ujemanja 
z ostalimi viri. Njena vrednost je predvsem v tem, da nam kot dopolnitev bolj znanih slovanskih 
virov posreduje rimsko perspektivo na zgodbo Konstantina in Metoda. Dogajanje v zvezi z 
najdbami rokopisov in napačno rekonstrukcijo besedila nam služi kot glasno epistemološko 
opozorilo, da lahko z neprevidnim predvidevanjem hitro predvidevamo preveč. Originalni tekst 
iz 9. stoletja nam (še) ni znan, vendar imamo poleg dopolnjene verzije legende iz 12. stoletja 
še eno vez z njim: Slovo na prenesenie moštem preslavnago Klimenta. 
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Veronika Mešić 

Narodnostni razvoj Ptuja v drugi polovici 19. in na začetku 20. stoletja 

Izvleček  
Avtorica se v pričujočem članku na podlagi znanstvene literature, časniškega in spletnega 
gradiva osredotoča narodnostni razvoj Ptuja v drugi polovici 19. in na začetku 20. stoletja, torej 
v obdobju med leti 1848 in 1914. V članku je predstavljena kratka zgodovina mesta Ptuj do 
druge polovice 19. stoletja, nato pa različni vidiki političnega in narodnega razvoja mesta od 
druge polovice 19. do začetka 20. stoletja, ki ga je zaznamovalo predvsem društvo Čitalnica, 
Narodni dom in leta 1908 še septembrski dogodki.  

Abstract 
In the paper, the author focuses on the ethnic development of Ptuj in the second half of the 19th 
and the beginning of the 20th century, i.e. in the period between 1848 and 1914, based on 
scientific literature, newspaper articles and online material. The paper presents a short history 
of Ptuj until the second half of the 19th century, various aspects of the political and national 
development in the city from the second half of the 19th to the beginning of the 20th century, 
which was marked mainly by the “Čitalnica” association, “Narodni dom” and the 1908 
September events.  

 
Ključne besede: Ptuj, politika, 19. stoletje, 20. stoletje, narodna zgodovina 

*** 
Kratek pregled zgodovinskega razvoja Ptuja do druge polovice 19. stoletja 

Človeška naselitev v današnjem Ptuju in njegovi okolici je stara vsaj tri tisoč let. V svoji 
večtisočletni zgodovini je Ptuj beležil krajša in daljša obdobja, v katerih se je tok življenja 
pretrgal, mesto pa je bilo kvečjemu samo manjši zaselek, ali pa je življenje povsem zamrlo. 
Dokazi o življenju na Ptuju so ohranjeni nekje od bronaste dobe naprej. Do konca 1. stoletja je 
na Ptuju obstajal vojaški tabor, ob njem pa je bila razvita naselbina trgovcev, obrtnikov in 
vojaških družin. Okrog 6. stoletja so mesto naselili Slovani, ki so mesto še naprej imenovali 
Ptuj in s tem ohranili kontinuiteto imena. Okoli leta 850 je bil Ptuj v virih omenjen kot civitas, 
a s tem naj bi bila omenjena nova naselbina, ki je nastala nekoliko vzhodneje od prejšnje rimske. 
Po zlomu Kocljeve države, leta 874, je Ptuj dobil nove lastnike – to so postali Salzburški 
nadškofje, v čigar rokah je Ptuj ostal približno nadaljnjih sedemsto let.1 

Začetki srednjeveškega mesta Ptuj segajo v leto 1131, ko je salzburški nadškof Konrad 
I. grad Ptuj predal v roke svojemu ministerialu Frideriku iz Bavarske. Slednji je po novo 
pridobljeni posesti nadalje nosil ime Friderik I. Ptujski in s tem začel rodbino ptujskih 
gospodov. Gospodje Ptujski so kot rodbina Ptuju in njegovi okolici vladali do leta 1438, tedaj 
pa je s smrtjo Friderika IX., zadnjega gospoda Ptujskega, prišlo do izumrtja rodbine.2 Med leti 
1480 in 1490 je bilo mesto z gradom pod madžarsko oblastjo, leta 1490 pa vrnjeno pod 
Habsburško oblast. V zgodnjem novem veku, natančneje med leti 1656–1802 so na gradu bivali 
grofje Leslie. Zadnji lastniki gradu so se nanj priselili v letu 1873, tedaj je grofica Terezija 
Herberstein grad rešila pred propadom. Rodbina Herberstein je bila lastnica gradu do leta 
1945.3 

V obdobju srednjega veka je bilo mesto sicer trgovsko in obrtno zelo pomembno, imelo 
je sejme, sejemsko sodstvo in statut (1376). V novem veku je mesto izgubilo svoj gospodarski 
                                                 
1 Curk, Ptuj, 4–6.  
2 Hajdinjak in Vidmar, Gospodje Ptujski, 16 in 20. 
3 »Ptujski grad« (1) in »Ptujski grad« (2). 
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pomen, ne pa tudi vojaško-strateškega, saj je bil v času turških vpadov glede obrambe celo bolj 
pomembno mesto kot Maribor. Z letom 1556 je Ptuj postal deželnoknežje mesto. V 18. stoletju 
je mesto zaradi fiziokratskih ukrepov postalo povsem povprečno podeželsko mesto, saj sta mu 
bila odvzeta promet in trgovina.4 Konec 18. stoletja je mirno življenje na Ptuju zamajala 
prisotnost francoske vojske. Ena izmed sprememb, ki jih je znotraj Francije prinesla francoska 
revolucija, je bila v francoski armadi, ki je postala izjemno uspešna. To situacijo je dobro 
izkoristil Napoleon Bonaparte, ki je na čelu francoske države uspešno osvajal številna ozemlja. 
Leta 1805 je avstrijski nadvojvoda Karl z okoli 70.000 možmi prečkal Ptuj na poti do 
Madžarske. Za bolne vojake, ki so prečkali tudi Ptuj, je bilo postavljeno zavetje v 
dominikanskem samostanu in gradu Ptuj, kjer je bival grof Leslie. 16. decembra 1805 je okoli 
600 francoskih vojakov zasedlo Ptuj, tam pa so ostali zgolj deset dni, saj je bil 26. decembra 
podpisan sporazum v Bratislavi.5 

Leta 1808 je bila znotraj Habsburške monarhije ustanovljena deželna bramba, kamor je 
Štajerska prispevala približno 13.000 mož oz. trinajst bataljonov. Ptujsko kompanijo so 
sestavljali meščani in kmetje iz okoliških vasi; v letu 1809 je odšla preko Koroške v Italijo. V 
tem letu je bila Avstrija ponovno v bojih s Francijo, tedaj so na Ptuju kratek čas bile nastanjene 
številne avstrijske vojaške enote. 15. maja 1809 je bil podan ukaz, da se poruši »dva joha« 
(11.400 m2) ptujskega mostu čez Dravo, kar je bilo tudi strojeno. Popoldne istega dne so pred 
porušenim mostom meščani zagledali prve francoske vojaške enote. Konec maja so bile 
francoske enote odpoklicane in so odšle proti Mariboru, 12. junija pa so ptujski meščani pričeli 
z obnovo mostu. Do leta 1813 je Ptuj užival precej mirno življenje, sicer pa so bili na Ptuju v 
vmesnem času nastanjeni francoski vojni ujetniki. Po bitki pri Waterlooju in Napoleonovem 
porazu je bil le-ta veselo praznovan tudi na Ptuju.6 

Skozi celotno 18. stoletje je ptujsko gospodarstvo zaradi katastrof (predvsem kuga, 
požari) propadalo, mestna uprava, ki je nosila kontinuiteto še iz časa srednjega veka, pa pri tem 
ni pomagala. V sklopu jožefinskih in terezijanskih reform je tudi ptujska mestna uprava dobila 
novo podobo, in sicer je bil v letu 1787 ustanovljen magistrat, ki je mesto vodil do leta 1848. 
Po francoskem odhodu je Ptuj štel okrog 2100 prebivalcev in imel 203 hiše, obsegal pa je dve 
predmestji – na levem bregu Drave ob potoku Grajena predmestje Kaniža in na desnem bregu 
predmestje Breg. Mesto je skozi 19. stoletje štelo osem trgov, na Glavnem trgu (danes 
Slovenski trg) je tedensko potekal zelenjavni in perutninski trg, letno je bilo na tem trgu tudi 
sejmišče. Zraven tedenskih sejmov je Ptuj imel pravico do letnih in živinskih sejmov, in sicer 
na god sv. Jurija (23. 4.), sv. Ožbalta (5. 8.) in sv. Katarine (25. 11.).7  

Ulice so bile do sredine 19. stoletja večinoma tlakovane, znotraj mesta sta delovala 
dominikanski in minoritski samostan. Hiše v mestu so bile večino eno- ali dvonadstropne, vsaka 
mestna hiša je imela kmetijsko parcelo, ki je zagotavljala samooskrbo. Mnogo ptujskih 
meščanov se je ukvarjalo še z vinogradništvom na vinogradih v Halozah, Slovenskih Goricah 
ali na Mestnem vrhu.8 Po številu prebivalcev je bil Ptuj pred letom 1848 eno izmed večjih mest 
na Štajerskem. Pred revolucijo 1848 je bilo uveljavljanje slovenskih prebivalcev v 
gospodarskem, političnem in kulturnem smislu večje in številčnejše kot nemških prebivalcev, 
ki pa so bili najštevilčnejša narodnost na Ptuju tako pred kot tudi po revoluciji. Prav zaradi tega 
se je Ptuj izoblikoval tako v slovensko kot tudi nemško središče hkrati. Uveljavljanje slovenskih 
prebivalcev se je najprej začelo na področju politike in kulture, šele kasneje pa pri odpravljanju 
podložništva oz. na gospodarskem področju.9 
                                                 
4 Kolar, Ptuj, 9. 
5 Kolar, Ptuj, 22.  
6 Kolar, Ptuj, 23–24.  
7 Žižek, Skrivno življenje cehov, 26–27.  
8 Žižek, Skrivno življenje cehov, 28–29.  
9 Jevremov, »Vpliv občinske politike,« 223.  
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V pred-revolucionarnem času so meščani Ptuja živeli bolj ali manj mirno meščansko 
življenje. V letu 1848, ko so večino evropskih držav preplavile meščansko-buržoazne revolucije 
(13. marca 1848 je revolucija izbruhnila tudi na Dunaju), so se revolucionarne ideje prenesle 
tudi na Slovenske dežele. Z namenom ohranjanja javnega reda in miru, varovanja oseb in 
lastnine ter za boj proti delavstvu je dal cesar Ferdinand I. že 14. marca ustanoviti narodno 
gardo. Na Ptuju je bila le-ta ustanovljena na nedeljo, 23. marca, vanjo pa so lahko stopili le tisti 
meščani, ki so se ukvarjali z obrtjo ali trgovino, državni uradniki ter višja inteligenca.10 
Revolucionarno gibanje je zajelo tudi Slovence, z njim je bilo povezano prizadevanje za 
svobodno politično delovanje, ki je bilo zahtevano s političnim programom »Zedinjena 
Slovenija11«. Idejo o Zedinjeni Sloveniji so na Ptuju in okoliškem podeželju širili študentje in 
dijaki, ki so bili povezani z narodno zavedno duhovščino. Na Ptuju je bil v tem času kaplan 
Davorin Trstenjak, ki je bil na tem območju glavni pobudnik peticije zbiranja podpisov za 
program Zedinjena Slovenija. Trstenjak je 13. aprila 1848 dr. Josipu Muršcu poslal pismo, v 
katerem je zapisal, da je listke »Kaj bomo Slovenci cesarja prosili« razposlal v Haloze, Borl, 
Leskovec in Ormož.12 

Z zmago revolucionarnih idej so znotraj habsburške dežele bile izborjene in razpisane 
volitve v deželne zbore, dunajski državni zbor (parlament) in Frankfurtski parlament. Volitve 
v Frankfurtski parlament so bile razpisane 16. aprila 1848. Dežela Štajerska je bila razdeljena 
na 16 volilnih okrajev, vsak volilni okraj naj bi štel okoli 50.000 prebivalcev, a so bile razlike 
med volilnimi okraji precejšnje. Slovenski del Štajerske (imenovan tudi Spodnja Štajerska) je 
bil razdeljen na celjsko in mariborsko volilno okrožje s šestimi volilnimi okraji. V Mariborsko 
okrožje so spadali mariborski, ptujski in glinški volilni okraj. Ptujski volilni okraj je štel 99.593 
prebivalcev in je obsegal kraje/gosposke Velika Nedelja, Zavrč, Borl, Ptujski minoritski 
samostan, Ptuj mesto, Ptujski grad, Turnišče, Muretinci, Dornava, Ormož, Vurberg, Ravno 
Polje, Gornja Radgona, Šahenturn (dvorec v Gornji Radgoni), Zgornji Cmurek, Lokavci, 
Branek in Negova.13 

Narodni preporod na Ptuju v drugi polovici 19. stoletja 
V letu 1861 so mariborski Slovenci po vzoru Trsta ustanovili svojo čitalnico, na Ptuju pa so 
prve pobude podali v juniju 1863. Pobudo so podali sodni adjunkt dr. Avgust Čuček, Mihael 
Herman, ki je bil po rodu sicer Nemec, a vseeno zagovornik pravic slovenskega ljudstva in 
kaplan Jakob Meško, ki so se sklicevali, da je Ptuj »kulturno središče za več kot 100.000 ljudi« 
in nujno potrebuje čitalnico. Pravila delovanja društva so sprejeli v juliju 1863, potrjena pa so 
bila v prihodnjem letu v Gradcu, ko je 1. junija 1864 društvo z okoli 120 člani tudi pričelo s 
poslovanjem. Na uvodnem sestanku je bil izvoljen odbor društva, predsednik je postal dr. 
Avgust Čuček, podpredsednik notar Janez Schönwetter, tajnik Mihael Herman in blagajnik dr. 
Ivan Petovar.14  

Čitalnica je bila slovesno odprta 5. septembra 1864, otvoritve so se udeležile delegacije 
nekaterih drugih slovenskih čitalnic, med drugim iz Celja in Maribora. Na otvoritev je prišel 
takratni nemški župan in nekaj Nemcev, a tedaj še ni bilo pravega nasprotovanja med ptujskimi 
Nemci in Slovenci. Jezikoslovec Oroslav Caf je v društvu vodil tečaje slovenskega jezika. 
Čitalnica na Ptuju je bila »ognjišče narodne zavesti« in prostor za »prosvetno-izobraževalno 
delo«. Da bi pod svoje okrilje privabila čim več ljudi je prirejala zabave s petjem, plesom, 
govori, deklaracijami in gledališkimi predstavami. Izobrazbeno raven je članom dvigala s 

                                                 
10 Kolar, Ptuj, 90.  
11 Zedinjena Slovenija, slovenski politični program iz leta 1848, formuliral ga je Matija Majar. Glej Apih, Slovenci 
in 1848. leto; Granda, Prva odločitev Slovencev za Slovenijo.  
12 Kolar, Ptuj, 92–93.  
13 Kolar, Ptuj, 93–94.  
14 Alič, »Čitalnica v Ptuju,« 253–254.  
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časniki, revijami, knjigami in predavanji. Slovence so v društvo najbolj vabile gledališke 
predstave, skeči in igre.15 Kmetijske in rokodelske novice so 14. septembra 1864 poročale: 

Veseluj se, Slovenija! Sopet se ti je rodilo krepko in zdravo dete, ki bode rastlo 
in se razcvetalo tebi na čast; sopet postavil se ti je voličastni dom, v katerem se 
bode pela in povzdigovala tvoja slava!16  

V letu 1861 so bile izvedene prve deželnozborske volitve, na Spodnjem Štajerskem so 
slovenske poslance volili samo v kmečki kuriji. Volitve v štajerski deželni zbor so 26. marca 
1861 potekale na Ptuju za mesti Ptuj in Ormož ter trge Ljutomer, Središče in Rogatec. Volivci 
so lahko izbirali med dvema kandidatoma – graškim odvetnikom dr. Josefom Waserjem in 
ptujskim notarjem Avgustom Čučkom, kjer je prvi prejel 153 glasov, drugi pa 83. Waser je bil 
član deželnega zbora devet let, ves čas iz tega zbora voljen tudi v državni zbor, kjer je na začetku 
svoje politične poti podpisal slovensko peticijo Schmerlingu. V sodnem okraju Ptuj-Rogatec je 
bil v kmečko kurijo izvoljen Mihael Herman, ki je bil do svoje smrti v letu 1883 poslanec tako 
deželnega kot tudi državnega zbora, kjer je bil član slovenskega političnega tabora. V 
Štajerskem deželnem zboru mu je uspelo s 1. oktobrom 1869 izboriti ustanovitev štirirazredne 
realne gimnazije na Ptuju.17 

V 60. letih 19. stoletja narodnih nasprotij na Ptuju še ni bilo čutiti, so se pa začela vse 
bolj pojavljati v 70. letih, najbolj po letu 1879. Nemci živeči na Ptuju so namreč imeli veliko 
društev ki so širila nemštvo v mestu, če naštejemo le nekatera med njimi: pevsko društvo, 
mestno gledališče,18 nemško društvo Kasino. Zanimivo je, da je bil tudi ptujski župan Josef 
Ornig, ki je županoval med leti 1894 in 1918, član društva Kasino in v svoji občinski politiki 
na splošno pronemško usmerjen.19 

V času vlade grofa Eduarda Taaffeja med leti 1879 in 1893 je štajerskim Slovencem 
uspelo vsaj na jezikovnem področju spremeniti za slovenščino neugodne razmere. V času 
pravosodnega ministra Pražaka, ki je leta 1881 izdal razglas, ki je dopuščal rabo slovenščine na 
sodiščih, leta 1882 pa je nova uredba omogočala tudi sprejemanje slovenskih vlog na sodiščih 
višjega deželnega sodišča v Gradcu, tudi če je oseba obvladala nemščino. Pomemben preskok 
se je zgodil še v letu 1885, ko so na učiteljišču v Mariboru vpeljali dve uri pouka slovenščine 
na teden, na nižji gimnaziji pa so v letu 1889 uvedli nemško-slovenske vzporednice, ki so 
zaustavile nemške trditve o nerazvitosti slovenskega jezika. Na pobudo Mihe Vošnjaka20, ki si 
je prizadeval za gospodarski napredek Slovencev, je pričela v letu 1881 v Celju pričela delovati 
Posojilnica, leto kasneje tudi v Mariboru. Po vzoru Celja in Maribora je leta 1883 na Ptuju 
pričelo delovati Hranilno in posojilno društvo v Ptuju.21  

Leta 1863 ustanovljena ptujska čitalnica ni imela stalnih prostorov, v katerih bi lahko 
delovala. Tako so od njene ustanovitve do leta 1882 morali njeni člani prostore menjati kar 
šestkrat. V letu 1882 je na območju Ptuja, Ormoža, Središča in Maribora uspelo čitalniškemu 
odboru zbrati 6200 goldinarjev za nakup stavbe Hotel zur Stadt Wien.22 Za nakup je bilo 
potrebnih 11.500 goldinarjev, manjkajoča sredstva je založil predsednik društva dr. Josip 
Čuček. Z nakupom stavbe je društvu uspelo priti do lastnih prostorov, v katerih je bil 29. maja 
                                                 
15 Alič, »Čitalnica v Ptuju,« 254–255.  
16 »Dopisi,« Kmetijske in rokodelske novice, 14. 9. 1864, št. 37, 5–7.  
17 Kolar, »Narodnostne razmere na Ptuju,« 29–30.  
18 Mestno gledališče, ki se danes nahaja na Slovenskem trgu 13, je bilo v 19. stoletju pod nadzorom ptujskih 
Nemcev. Ptujski Slovenci so svoje gledališče imeli v prostorih čitalniškega društva oz. od 1882 v prostorih 
Narodnega doma Ptuj.  
19 Kolar, »Narodnostne razmere na Ptuju,« 31–33; Hernja Masten in Majerič Kekec, Prvi med enakimi, 31.  
20 Mihael Vošnjak, (1837-1920), slovenski zadružnik in strokovnjak za železnice, pripadnik mladoslovencev ter 
politik. Povzeto po: »Vošnjak, Mihael.« 
21 Cvirn, »Politične razmere na Štajerskem (1879-1893),« 7–9.  
22 Gre za stavbo, v kateri je danes ptujska Osnovna šola Olge Meglič, ki se nahaja na Prešernovi ulici 31.  
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1882 odprt Narodni dom na Ptuju. Slavnostni govor ob otvoritvi je imel Božidar Raič.23 
Slovenski gospodar je otvoritvi Narodnega doma na Ptuju namenil naslednje besede: 

Hiša je velika, prostorna, dobro zidana. V prvem nadstropij nastanjena je sedaj 
čitalnica. /…/ Ob konci je prostorna, krasna dvorana, zraven pa 3-4 hiše, vse je 
dobro popravljeno, okusno priredjeno in za svečanost lepo nakinčano. Na ulico 
visijo 3 prekrasne zastave nad napisom z zlatimi črkami: Narodni dom. Gostov 
so napolnjene vse prostorije /…/ došli pa so iz vseh strani, raznega stanu in 
spola, vsi veseli, da so Ptujski Slovenci toliki požrtvovalni narodnjaki.24 

Ob otvoritvi je bil v veliki dvorani slavnostni koncert, v večernih urah pa prirejen ples. Ptujska 
čitalnica je imela dobre pevce, ki so do leta 1895 v Narodnem domu pripravili več koncertov. 
Prva večja prireditev v Narodnem domu je bila ob 125-letnici Vodnikovega rojstva 18. februarja 
1883. Moški pevski zbor se je predstavil s pesmijo Ilirija oživljena, čitalničarji pa so deklamirali 
pesmi Simona Gregorčiča.25 Slovenski narod je zapisal, da je bil: 

vzpored bogat in jako zanimljiv. /…/ Vsakemu, ki je »bliščal s svojo odsotnostjo« 
sme biti žal, da se tacih slavnostij izogiblje. /…/ Čitalnica sme biti ponosna, 
pridobivši si močij, katere bi se lahko in po vsej pravice smele pokazati tudi na 
večjih odrih. Isto velja o pevskih zborih. /…/ S to slavnostjo, mislim, da ni bil 
samo pisec teh vrstic zadovoljen, temveč vsakteri izmej udeležencev.26 

12. aprila 1885 je bila na odru Narodnega doma uprizorjena spevoigra Benjamina Ipavca 
»Tičnik«. Posebna slovesnost se je tudi odvila 12. septembra 1889, ko je ptujska Čitalnica 
praznovala 25 let svojega obstoja. Po Miklošičevi slovenski maši v minoritski cerkvi sta v 
Narodnem domu potekala slavnostna skupščina čitalnice in banket za povabljene goste.27 
Slovenski narod 18. septembra 1889 v članku o ptujski Čitalnici in njenem Narodnem domu ni 
zmogel skriti navdušenja:  

[prišel je, op. a.] večjidel razumnikov vseh stanov od blizu in daleč /.../ čestitat 
njej, ki je v burnih časih v sredi mej od politične strasti in oslepljenosti 
zavoženimi najzagrizenejšimi nasprotniki vedno s krepko roko kvišku držala 
narodni prapor, branila in hranila narodove svetinje, gojila in širila narodno 
zavest, vzbujala narodni ponos, užigala in netila narodno ljubav! /…/ Omislila 
si je »Narodni dom«, prvi na Slovenskem Štajerskem osnovala »Slovensko 
pevsko društvo«, ustanovila »Posojilno in hranilno društvo«, izvila tujcem, 
posilinemcem in raznim privandravcem za vselej okrajni zastop ter s tem 
izpodbila in izpodmaknila tla pogubnemu delovanji zloglasnega nemškega 
šulverajna, vzbudila v slovenskem kmetu narodni čut in mu ucepila slovensko 
zavest, o čemer pričajo brezobzirne borbe za okrajni zastop in jednoglasne 
izvolitve narodnih zastopnikov v državni in deželni zbor v zadnjem desetletji.28 

Na prelomu v 20. stoletje je na območju ptujskega Okrajnega glavarstva in Mestne občine Ptuj 
živelo več kot 82.000 prebivalcev oz. 83,3 ljudi na kvadratni kilometer. Prodor nemškega 
kapitala je popolnoma spremenil socialno-ekonomske odnose. Nekaj manjših industrijskih 
podjetij s prevladujočim nemškim kapitalom, kot sta na primer bili Pirichova usnjarna in 
Hutterjeva tovarna žganih pijač, je opozarjalo na gospodarsko zaostalost ptujskega območja. 

                                                 
23 Kolar, »Narodnostne razmere na Ptuju,« 34–35.  
24 »Dopisi,« Slovenski gospodar, 1. 6. 1882, št. 22, 5.  
25 Mavrič Žižek, »Kulturne prireditve na Ptuju,« 47–48.  
26 »Dopisi,« Slovenski narod, 24. 2. 1883, št. 45, 2–3.  
27 Mavrič Žižek, »Kulturne prireditve na Ptuju,« 49–50.  
28 »Dopisi,« Slovenski narod, 18. 9. 1889, št. 215, 2.  
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Dejansko je bila industrija skromno razvita, je pa Ptuj imel razvejano obrt in trgovino, a tudi ti 
nista imeli pomembnejšega izvoza. V začetku 20. stoletja se je na Ptuju že pojavilo t. i. 
nemškutarstvo, narodno odpadništvo, ki je bilo posledica gospodarskih razmer, kjer je več 
socialno ogroženih ljudi padlo v odvisnost od tujih delodajalcev. Takrat je bila na Ptuju večina 
prebivalcev rojena v slovenskih krajih, a se jih je kar štiri petine opredelilo za nemški jezik.29 

Posebno pozornost je vredno nameniti še ptujskemu časopisju, ki je začelo izhajati v 
drugi polovici 19. stoletja. Prvi ptujski časopis je izšel februarja 1878, imenoval se je Pettauer 
Wochenblatt izhajal pa je zgolj enajst mesecev. Nato je sledilo zatišje, leta 1889 je začel izhajati 
nov Pettauer Localanzeiger. Leto kasneje je začel izhajati še Pettauer Zeitung, ki je izhajal vse 
do leta 1904, leta 1905 ga je nadomestilo glasilo Pettauer Anzeiger, ki je izhajalo do leta 1913. 
Oba lista sta se zavzemala za nemško prevlado v Avstro-Ogrski in sta bila namenjena Nemcem 
živečim na Ptuju. Leta 1900 je začel na Ptuju izhajati prvi slovenski časopis Štajerc, ki pa je bil 
podprt z nemškim kapitalom in je skušal slovensko kmečko prebivalstvo pritegniti v nemštvo. 
Časopis je izhajal do leta 1908, bil je produkt stranke Štajerc-Partei, ki je bila ostra nasprotnica 
slovenskega narodnega gibanja, uporabe slovenskega jezika v uradih in šolah ter nasprotnica 
tako panslavistične kot jugoslovanske ideje.30  

Vse slabši nemško-slovenski odnosi so svoj epilog dobili septembra 1908. 13. 
septembra 1908 je namreč imela na Ptuju svoj letni občni zbor Družba sv. Cirila in Metoda. 
Ptuj niso izbrali naključno, temveč ravno zato, da bi dokazali, da je mesto bolj slovensko kakor 
nemško. S tem se seveda niso strinjali ptujski Nemci, ki so skušali dokazati, da je mesto 
pravzaprav nemško. Že nekaj dni pred prihodom društvenikov je bilo v mestu čutiti naraščajoče 
se napetosti. Že 12. septembra prve udeležence ob prihodu na ptujsko železniško postajo 
pričakalo nekaj razjarjenih Nemcev, ko pa so Slovenci razprostrli še slovensko trobojnico, je 
prišlo do pretepa. Naslednji dan so potekale nemške protislovenske demonstracije, ki so 
privedle do fizičnega obračuna med Nemci in Slovenci ter posledično povzročile dve smrtni 
žrtvi. Slovenski gospodar je menil, da je šlo za »nič druga kot tolovajstva«31, Slovenec pa je 
pisal, da so bili krivi »nemški suroveži«.32 

Sklep 
Ptuj je v obdobju druge polovice 19. stoletja do začetka 20. stoletja doživel pravi narodni 
preporod. Politično dogajanje v mestu je bilo osredotočeno na širjenje slovenske nacionalne 
zavesti, in sicer preko društva Čitalnica, ki se je leta 1882 ustalilo v prostorih novega Narodnega 
doma na Ptuju. Vsekakor je bilo obdobje druge polovice 19. stoletja za ptujski politični in 
nacionalni razvoj izjemnega pomena, o čemer pričajo tudi vse večja nasprotja med ptujskimi 
Nemci in Slovenci, ki so si vse bolj stali nasproti. Sklenemo lahko torej, da je bilo prav obdobje 
druge polovice 19. stoletja na Ptuju politično izjemno živahno, prav tako pa tudi odločilno za 
slovenski narodni razvoj v samem mestu.  
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Lara Oštrbenk 

Odmevi iz Francije in francoski stereotipi v slovenskem časopisju od 1878–
1913 

Izvleček 
Slovensko zgodovinopisje se je v preteklosti že podrobno ukvarjalo s slovensko-francoskimi 
stiki v obdobju Ilirskih provinc, ki pa so pustile globoko sled v slovenski kolektivni zavesti. 
Vpogled v »post-ilirsko« percepcijo Francije, Francozov in francoske kulture v slovenskih 
očeh nam lahko nudijo zgovorni časopisni viri iz druge polovice 19. stoletja. Skozi raznovrstne 
vesti in novice s francosko temo (novosti o modi, gospodarstvu in tehniki, reportaže o 
odmevnih dogodkih, zanimivosti, oglasi za francoske izdelke) lahko opazujemo konstrukcijo 
in reprodukcijo različnih stereotipov o Franciji in francoski kulturi v slovenskem 
publicističnem prostoru, ki je gotovo vplival tudi na širše javno mnenje. Analiza virov odkriva 
nadvse ambivalenten ton časopisnih sodb – francoska kultura je hkrati zgled in grožnja za 
slovensko, ki jo ravno v tem času propagira naraščajoče slovensko-nacionalno gibanje. 
Njegova protiutež v takratni slovenski mentaliteti predstavlja živost spomina dobo Ilirskih 
provinc, kar vpliva tako na eklektičen izbor novic o Franciji kot na podobo, ki jo o njej 
ustvarjajo slovenski časnikarji.  

 

Actualité sur la France et stéréotypes français dans les journaux slovènes de 1878 à 1913 
Dans le passé, l'historiographie slovène a traité en détail des contacts slovènes-français à 
l'époque des provinces illyriennes qui a profondément marqué la conscience collective slovène. 
Des sources éloquentes dans les journaux datant de la seconde moitié du XIXe siècle peuvent 
nous donner un aperçu de la perception "post-illyrienne" de la France, des Français et de la 
culture française dans les yeux des Slovènes. À travers une variété d'actualités françaises 
(actualités mode, économie et technologie, reportages sur des événements marquants, faits 
intéressants, publicités pour des produits français), on peut observer la construction et la 
reproduction de divers stéréotypes sur la France et la culture française dans le journalisme 
slovène, ce qui a indubitablement influencé aussi l'opinion publique. L'analyse des sources 
révèle une tonalité très ambivalente dans les jugements des journalistes slovènes - la culture 
française est à la fois un modèle à suivre et une menace pour la slovène, propagée alors par le 
mouvement national slovène grandissant à cette époque. Son contrepoids dans la mentalité 
slovène de l'époque est la vivacité de la mémoire des provinces illyriennes, ce qui influence à 
la fois la sélection éclectique de l'actualité sur la France et l'image que les journalistes slovènes 
en construisent. 
Ključne besede: Francija, francoska kultura, stereotipi, slovensko časopisje, 19. stoletje. 

*** 
Uvod 

Francija kot tradicionalna evropska velesila v 19. stoletju ohranja svojo prominentno vlogo tudi 
v slovenskem publicističnem prostoru, kjer so vesti o političnem, gospodarskem, družbenem 
ali drugem dogajanju v Franciji stalno prisotne v vidnejših slovenskih glasilih tistega časa, 
hkrati pa se v njih še vedno odraža živost kolektivnega spomina na francosko okupacijo v 
začetku stoletja. Kot pomembnemu akterju v zunanji politiki se ji slovenski časniki redno in v 
veliki meri posvečajo v politično in vojaško obarvanih vesteh, pri zgodovinskem proučevanju 
t. i. francoskih vplivov na slovensko družbo 19. stoletja pa nikakor ne gre spregledati tudi 
drugih nepolitičnih vsebin, povezanih s Francijo, Francozi in francosko kulturo, ki se pojavljajo 
v slovenskem tisku. Namen pričujočega članka je torej raziskati in predstaviti, katere 
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razmeroma nepolitične teme, povezane s Francijo, prodrejo v slovensko časopisje konec 19. in 
v začetku 20. stoletja, reflektirati o kontekstu teh novic v zgodovinskem času in prostoru, o 
tonu, v katerem so napisane ter o njihovem potencialnem vplivu na bralce. V članku bo s 
pomočjo primerov iz časopisnih virov predstavljeno, kako so se v teh glasilih reproducirali 
nekateri tipični nacionalni stereotipi o Franciji, Francozih in francoskem v slovenski kolektivni 
zavesti tistega časa. Najprej bomo na splošno orisali recepcijo Francije in francoske kulture na 
Slovenskem na prelomu stoletja ter se ozrli na dosedanjo obravnavo francosko-slovenskih 
stikov v slovenskem zgodovinopisju. Nato bo sledil vsebinski in tematski prerez časopisnih 
objav o Franciji v izbranih slovenskih časnikih (z marginalizacijo političnih vesti). Zadnji del 
članka pa bo glede na analizirano gradivo poskus definicije stereotipne podobe Francije, 
Francozov in francoske kulture, ki jo skozi različne registre oblikuje in reproducira slovenska 
publicistika na prelomu stoletja.  

Za raziskovalne potrebe članka sem pregledala izbrani obseg nekaterih slovenskih 
časnikov med leti 1878 in 1913, torej od konca 19. stoletja do leta pred začetkom 1. svetovne 
vojne, ki označuje konec t.i. »dolgega 19. stoletja«. Gre torej za časopise različne politične 
usmerjenosti, namembnosti in krajevnega izvora – s pestrostjo izbora časopisnih virov sem 
želela čim bolj transparentno in večperspektivno predstaviti podobo Francije in francostva v 
slovenski časopisni kulturi s konca 19. in začetka 20. stoletja.  

Izsledki članka slonijo na izbranih letnikih naslednjih časopisov:  
- Edinost (3/1878) 
- Slovenec (13/1885)  
- Slovenski narod (18/1885)  
- Dom in svet (2/1889)  
- Slovenska gospodinja (priloga Našega lista, 1/1905 in 2/1906)  
- Ilustrovani tednik (1/1911 in 3/1913).  
Pri raziskovanju sem iz nabora virov sem zaradi prevelikega obsega izključila časopisne 

objave s politično oz. vojaško temo ter se posvetila vsem nepolitičnim vsebinam, povezanih s 
Francijo, Francozi oz. francoskim (čeprav se včasih politične note tudi v slednjih ne da 
popolnoma eliminirati). Vsebina teh objav bo podrobneje predstavljena pod drugim 
podnaslovom članka, v splošnem pa gre za poročila o gospodarskih, modnih in tehničnih 
novostih, telegramske novice o odmevnih dogodkih, raznovrstne vesti v humorističnem tonu 
in oglasih za francoske izdelke.  

Francija in francoska kultura v slovenskem prostoru na prelomu stoletja 
Francija kot tradicionalna evropska velesila se v 19. stoletju spopada z velikimi 
notranjepolitičnimi pretresi, ki njen večstoletni ancien regime preobrazijo v demokratični 
parlamentarizem. Stoletje med 1814 in 1914 je za Francijo čas utemeljevanja novih državnih 
vrednot in zaključevanja tistega, kar je začela revolucija 1789.1 Turbulentno francosko 19. 
stoletje ključno vpliva tudi na podobo in vpliv Francije v tujini. Po julijski revoluciji leta 1830 
jo Evropa vidi zgolj še kot »senco stare Francije«, njeno nekdaj tako značilno dominanco pa je 
zdaj zamenjala »nerodnost«, negotovost.2 Kriza za krizo se vrstijo predvsem po porazu v 
francosko-pruski vojni in padcu Ferryjeve vlade, konec stoletja pa Francijo globoko notranje 
razdeli afera Dreyfus.3 Bolj ali manj iluzoren občutek prosperitete Francozi skupaj z ostalim 
svetom dobijo v obdobju belle époque, ko se lahko pohvalijo z visoko gospodarsko rastjo, 
višanjem življenjskega standarda in ponovno najdenim nacionalnim ponosom.4 

                                                 
1 Garrigues in Lacombrade. La France au XIXe siècle, 5. 
2 Weber, »Of Stereotypes and of the French,« 188. 
3 Garrigues in Lacombrade, La France au XIXe siècle, 236. 
4 Garrigues in Lacombrade, La France au XIXe siècle, 303.  
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Slovensko-francoski stiki na prelomu stoletja so v preteklosti že bili predmet 
raziskovanja slovenskega zgodovinopisja, vendar v veliki meri z nasprotne perspektive, kot se 
tega mednacionalnega kontakta loteva ta članek; slovenski zgodovinarji5 so se ukvarjali 
predvsem s podobo slovenskega naroda v očeh Francozov,6 manj pa obratno. Obsežne 
zgodovinske analize je doživelo predvsem obdobje Ilirskih provinc, ki je veliko zanimanja 
zbujalo že pri sodobnikih; ti so francosko okupacijo dojemali kot »pozitivno nasprotje 
avstrijske politike in videlo v njej pretežno le dobre strani«.7 Manj podrobno pa je v luči 
francosko-slovenskih odnosov raziskano obdobje od konca Ilirskih provinc do začetka 1. 
svetovne vojne. Če želimo bolj bilateralno osvetliti francosko-slovenski »post-ilirski« 
medkulturni dialog v 19. stoletju, moramo poseči dlje in globlje od gole politično-zgodovinske 
analize kratkotrajne francoske okupacije na Kranjskem v času Ilirskih provinc; francoske 
sledove in vplive lahko v slovenski kulturi na prelomu stoletja iščemo tudi v kasnejših 
obdobjih, pri čemer nam lahko nove uvide odprejo tudi literarnozgodovinske, 
mikrozgodovinske, jezikoslovne in druge interdisciplinarne študije.8 Edinstven vpogled v 
takratno slovensko vzdušje v odnosu do Francozov in Francije nam ponujajo tudi že omenjeni 
časopisni viri.  

Časopisni odmevi iz Francije po temi in vsebini 
Obravnavani slovenski časniki s konca 19. in začetka 20. stoletja novice iz Francije in ostale 
francosko obarvane novice svojim bralcem približujejo preko široke palete tematik in vsebin, 
pri katerih v veliki večini prevladujeta politična in vojaška.9 Če se osredotočimo zgolj na 
objave brez politične konotacije, lahko obravnavan izbor časopisnih virov zgostimo na 
naslednji posplošeni seznam t. i. »francoskih« tematik:  

1. poročila o novostih na različnih področjih (prevladujejo gospodarstvo, moda in 
tehnika),  

2. telegramske novice in reportaže o odmevnih dogodkih v Franciji,  
3. »raznoterosti«, zanimivosti, vesti v humorističnem tonu ter  
4. oglasi za francoske izdelke (večinoma razna farmacevtska in kozmetična sredstva – 

žganja in likerji za želodec, ženski izdelki – ličila, blago za obleke). 
S pomočjo naslednje tabele so zgornje širše tematike ilustrirane z vzorčnimi primeri 

odlomkov iz analiziranih časopisnih virov iz obdobja 1878–1913.  
Tema Primer članka (odlomek) 
Poročila o novostih na različnih 

področjih 
(Francoski učenjak g. A. Rivière,) ki 

je letos potoval po Slovenskem in Hrvatskem, 
začel je v »Revue Francaise« /…/ pod 
naslovom »Slovènes et Croates« priobčevati 
svoje utise in opazovanja.10 

 
Najstrašnejše, kar se je moglo 

pripetiti našemu zdravemu okusu, je pač 
pomladna moda za ženstvo. Eskaltirani 

                                                 
5 S francosko-slovenskimi stiki v 19. in začetku 20. stoletja se pri nas največ ukvarja Peter Vodopivec.  
6 Primer študije, ki temelji na analizi francoskih časopisnih virov: Vodopivec, »Slovenci v francoskih očeh v letih 
1830-1920,« 31–47. 
7 Melik, »Ilirske province v slovenski zgodovini,« 423. 
8 Primer mednarodne interdisciplinarne študije o francosko-slovenskih stikih v 18. in 19. stoletju: Bouchard in 
Farinelli, ur., Les régions slovènes entre XVIIIe et XIXe siècles: plurilinguisme et transferts culturels à la frontière 
entre empire des Habsbourg et Venise. 
9 Gre predvsem za obveščanje bralcev o aktualnih dogodkih na področju zunanje politike in mednarodnih 
odnosov.  
10 »Domače stvari.« Slovenski narod, 23. december 1885. 
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pariški modni norci so si izmislili, da morajo 
pretvoriti ves civilizirani svet v eno samo 
Turčijo in naše ženstvo zenačiti s haremskimi 
damami. /…/11 

 
Telegramske novice in reportaže o 

odmevnih dogodkih 
Marseille, 4. sept. Včeraj smo imeli 

12 mrličev za kolero, v Toulonu pa 13.12 
 
V spomin in proslavo 100letnice, 

odkar se je začela francoska prekupcija 
(1789), postavili so v Parizu orjašk stolp, ki 
je najvišja stavba na svetu.13 

»Raznoterosti«, zanimivosti, vesti v 
humorističnem tonu 

Glavno mesto francoske republike 
ima 2,846.986 prebivalcev. Tako se glasi izid 
zadnjega ljudskega štetja.14 

 
(Vraža.) Po Francoskem so ženske 

priproste ali imenitne trdo uverjene, da 
pomenja za vse leto gotovo nesrečo, ako 
ženska v novega leta jutro sreča najprve 
žensko in od nje vsprejme čestitke za novo 
leto. /…/15 

Oglasi za francoske izdelke Moll-ovo »Francosko žganje« daje 
ravno tako uspešno kakor ceneno sredstvo 
proti trgnaji po udih, ranah, oteklinah in 
ulesih. /…/16 

 
Parižki prašek za dame, najfinejše 

vrste, bel in rožast, v škatljicah po 30 kr., s 
pravo rožino vonjavo, zelo nežen po 40 kr.17 

Tabela 1: Širše teme časopisnih objav, povezanih s Francijo, na primerih. 

Poleg vsebin, ki se neposredno nanašajo na kulturno krajino Francije kot Slovencem eksterne, 
tuje nacionalne tvorbe, najdemo v slovenskem tisku tudi objave, ki so s Francijo povezane le 
posredno, vendar vseeno vsebujejo nek »francoski« element in jih zato lahko pogojno uvrstimo 
v rubriko objav, povezanih s Francijo oziroma vsaj s frankofono kulturo, ki so iz tega ali onega 
razloga našle pot do objave v slovenskem glasilu. Primer je recimo poročanje Ilustrovanega 
tednika o poroki avstrijskega nadvojvode Karla Franca Jožefa s princeso Cito Bourbon-
Parmsko: 

Ko je majordomus zaročenca vprašal, se hočeta li v zakon vzeti, je princezinja Cita 
odgovorila tako naglas po francosko »Oui!« - »Da!« - da se je cesar nasmehnil. /…/18 

                                                 
11 »Hlačno krilo ali krilne hlače.« Ilustrovani tednik, 3. marec 1911, 20. 
12 »Telegrami.« Slovenec, 5. september 1885. 
13 »Orjaški Eiffelnov stolp.« Dom in svet, 20. maj 1889, 116. 
14 »Koliko ima Pariz prebivalcev.« Ilustrovani tednik, 28. april 1911, 6. 
15 »Razne vesti.« Slovenski narod, 17. januar 1885. 
16 »Ljudsko sredstvo.« Slovenski narod, 23. januar 1885. 
17 »Lekarna Julij pl. Trnkoczy.« Slovenski narod, 14. marec 1885. 
18 »Poroka v cesarski hiši.« Ilustrovani tednik, 27. oktober 1911, 3. 
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Pisec je anekdoto izkoristil za piker komentar s protinemško noto, s katerim namiguje, da je 
francoščina v evropski visoki družbi bolj uveljavljen jezik kot nemščina: 

Pripominjamo, da se je v soboto vršila poroka, v nedeljo pa so nemški listi že zabavljali, 
češ, nobena nemška beseda se ni slišala na ta slavnostni dan. Papežev odposlanec, ki 
je nadvojvodo in princezinjo Cito poročil, je v cerkvi govoril francoski in francoski sta 
nadvojvoda in nevesta izrekla svoj »da«. In pri slavnostnem obedu je sam cesar govoril 
francoski, papežev odposlanec pa italijanski. Nobena nemška beseda se ni slišala, samo 
francoski in italijanski, se jeze nemški listi. No, slišalo se je poleg francoskega in 
italijanskega tudi češki, nemški pa se je ta dan na gradu Schwarzenau slišalo pač samo 
v kuhinji in hlevu. Pri poroki bodočega avstrijskega cesarja se je jasno pokazalo, da 
ima nemški jezik med svetom prav malo veljave, le kak zabit slovenski renegat misli, da 
je nemščina »nobel« in da se brez nje ne da živeti.19  

Netipična »francoska« novica, ki je pritegnila pozornost dveh vodilnih, a ideološko 
nasprotujočih si slovenskih časnikov, Slovenca in Slovenskega naroda, je bil denimo tudi 
nakup stare graščine Podvin s strani francoskega plemiča Polignaca. Novico sta objavila oba 
časopisa: 

(Francoski princ Polignac) kupil je grajščino Podvin blizo Mošenj na Gorenjskem za 
28.000 gold., kjer se misli s svojo družino naseliti. Omenjeni princ ogledal si je več 
drugih grajščin po kranjskem, pa mu ni bilo menda nikjer všeč. Ako smo prav podučeni, 
stanoval je nekaj časa tudi v gradiču pod Rožnikom.20  
(Graščino Podvin,) dozdaj lastnino gosp. Avgusta Malija, kupil je francoski knez 
Polignac, potomec znanega ministra Karola X., kralja francoskega.21 

Stereotipno francosko skozi slovenski publicistični jezik 
Polifonija slovenskega tiska pri objavah, povezanih s Francijo in francosko kulturo, omogoča 
najrazličnejše interpretacije časopisnih virov: sprašujemo se lahko o (zgodovinskih) vzrokih za 
objavo, ciljnem občinstvu posamezne objave, ideoloških elementih posameznih glasil in 
prikritih sporočilih, ki jih takšne objave prenašajo bralcem itd. Tako tudi analiza pregledanih 
časopisnih virov za ta članek odpira mnoge interpretacijske možnosti.  

Ker pa so se »(p)red izumom elektronskih medijev stereotipi razširjali predvsem s 
pomočjo tiska,«22 je bil cilj t. i. empiričnega dela tega prispevka na konkretnih virih skicirati 
neko stereotipno podobo Francije, Francozov in francoske kulture, ki se uveljavlja v slovenskih 
časnikih ob koncu 19. in na začetku 20. stoletja in prepoznati v tej podobi specifike, na katere 
vpliva umeščenost virov v prav ta določeni čas in prostor. Podoba francostva v slovenskih očeh 
bo predstavljena skozi prizmo časopisne karikature, francosko-slovenskih literarnih stikov, 
ambivalentnosti slovenskega odnosa do francoskih vplivov in t. i. napoleonskega mita23 v 
časopisnih virih.  

Tipska reprezentacija Francoza/francostva v karikaturi 

V slovenskem tisku na prelomu stoletja odigrajo posebno vlogo pri razširjanju (predvsem) 
nacionalnih stereotipov karikature in satirične ilustracije. »Podobno kot pri časopisni ilustraciji, 
plakatu, sliki ali grafiki dokumentarnega značaja so vanje vtisnjeni drobci pripovednih, 
političnih, kulturnozgodovinskih in drugih sporočil, ki niso neposredno odvisni od 

                                                 
19 »Poroka v cesarski hiši.« Ilustrovani tednik, 27. oktober 1911, 3.  
20 »Domače novice.« Slovenec, 4. februar 1885.  
21 »Domače stvari.« Slovenski narod, 30. januar 1885. 
22 Globočnik, »Stereotipi v karikaturi,« 223. 
23 Ohranjanje pozitivnega kolektivnega spomina na obdobje francoske okupacije v času Ilirskih provinc.  
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umetniškega dometa avtorjevih karikatur.«24 Politična karikatura25 je največkrat povezana prav 
z narodnimi stereotipi, ti pa se v konkretni reprezentaciji pojavljajo v obliki personifikacij 
posameznih narodov, ki so nastale »na podlagi zakoreninjenih kolektivnih, shematičnih, 
poenostavljenih predstav /…/« Tako so s t. i. procesom »tipiziranja« tudi v publicističnem in 
karikaturnem jeziku nastali figuralni tipi, ki ponazarjajo skupne značilnosti predstavnikov 
nekega naroda in ga hkrati tudi poosebljajo.26 Francoska karikaturna poosebitev, Marianne,27 
je tako prisotna tudi v našem tisku. Razpoznamo jo lahko denimo na karikaturi v Ilustrovanem 
tedniku ob poročanju o odstopu francoskega premierja Brianda:  

 
Slika 1: Na fotelju spredaj Briand, v ozadju na desni posmehujoča se Marianne.28 

Slovenski odnos do francoske kulture in literature 

19. stoletje je čas konstrukcije slovenske nacionalne identitete, ki se je popolnoma izoblikovala 
v drugi polovici stoletja. Utrjevanje narodnosti je slonelo na jeziku in kulturi kot dveh glavnih 
narodotvornih silah, in ne denimo na državni tvorbi, dinastiji ali veri kot pri drugih narodih. 
Predvsem jezik je bil tisti glavni generator slovenstva, ki je v času narodnega spodbudil tudi 
kulturni razvoj.29 Medtem lahko večstoletno tradicijo francoske »nacije« skupaj z angleško, 
italijansko in nemško, ki jih slovenski tisk s konca 19. stoletja pogosto omenja ob boku prvi, 
postavimo skoraj diametralno nasproti slovenski, ki je takrat praktično še v povojih. Za 
Slovence na prelomu stoletja je Francija (podobno kot Anglija in do neke mere Italija) sinonim 
za velik, starodaven narod z mednarodno uveljavljenim jezikom in lastno državno tvorbo; 
Slovenci k temu idealu stremijo, ga doživljajo kot privilegij, ki njim ni dan, hkrati pa kot 
pravico, ki jim je bila do tedaj odvzeta. Tako lahko v slovenskem tisku zasledimo tudi refleksije 
o narodotvorni moči jezika ter o položaju slovenskega jezika v odnosu do drugih evropskih 
jezikov. Spodnja objava v Slovencu namiguje celo na to, da so slovanski narodi bolj dovzetni 
za učenje tujih jezikov, njim nasproti pa postavi Francoze, ki naj bi »(n)e bili za drugo, kakor 
le za svoj jezik«: 

                                                 
24 Globočnik, »Stereotipi v karikaturi,« 221. 
25 Karikatura je kljub političnemu predznaku uvrščena v ta članek za ilustracijo reprodukcije nacionalnega 
stereotipa na francoskem primeru.  
26 Globočnik, »Stereotipi v karikaturi,« 223. 
27 Simbolična figura francoske republike v podobi ženske z značilno francosko frigijsko čepico. Pooseblja tri gesla 
francoske republike: svobodo, enakost in bratstvo.  
28 »Novo francosko ministrstvo.« Ilustrovani tednik, 17. marec 1911, 5.  
29 Nećak, »Avstrija, Jugoslavija, Slovenija: slovenska narodna identiteta skozi čas,« 20–21. 



 
55 

 

Slovencu je dana zmožnost odgojevati v slovenskem, Nemec v nemškem, Italijan v 
italijanskem jeziku. To se vidi posebno pri Italijanih, pri Francozih, kteri niso, skoro bi 
rekel, za drugo, kakor le za svoj jezik. Za tega so rojeni, za drugega ne. Tako tudi 
Slovan, da-si je bolj zmožen tudi za druge jezike, kakor pa tudi narodi. To je naravno. 
Naravne postave je treba spoštovati /…/30 

Pomemben kanal za uveljavljanje slovenske nacionalne identitete tako postane tudi literarno 
ustvarjanje, ki v 19. stoletju doživi viden napredek. Književnost in literarna umetnost sta zato 
tudi eno izmed bogatih področij, v okviru katerega lahko raziskujemo oblikovanje slovenskega 
odnosa do francoske kulture in predvsem francoske literarne tradicije. Dela iz francoske 
književnosti sicer na Kranjskem postanejo priljubljena že v 2. polovici prejšnjega stoletja, ko 
pozornost slovenske duhovščine pritegnejo predvsem francoski razsvetljenci in janzenistični 
spisi, ki kasneje vplivajo na razvoj nekaterih slovenskih literarnih zvrsti.31 Izmed francoskih 
romantikov se v 19. stoletju pri nas uveljavijo predvsem dela Alphonsa de Lamartina in 
Victorja Hugoja.32 V naših časopisih so v letu 1885 zelo odmevale novice o smrti in pogrebu 
slednjega izmed dvojice velikih francoskih literatov:  

Našim čitateljem bode znano, da so velikega francoskega pisatelja Viktorja Hugona 
danes teden v Parizu pokopali. Za poslednje počivališče so mu določili cerkev 
»Panteon« imenovano /…/33 
Pogreb Viktora Hugona bil je velikansk. Vsa Francija pokazala je, kako časti 
pokojnika. Bil je veličastniši nego pogreb Thiersov ali Gambettin. Pri Arc de Triomphe 
govorilo je šest govornikov, v Pantheoni pa petnajst. Pogreba udeležilo se je 20.000 
ljudij vseh stanov /…/34 

Slovenski kulturni prostor prepozna tudi literarne uspehe Émila Zolaja. V Slovenskem narodu 
lahko na začetku devetdesetih let preberemo: 

Znano je, da se nikjer ne proda toliko knjig, kakor baš na Francoskem, in da Francozi 
ne čislajo svojih pisateljev samo z besedami, nego jih podpirajo tudi dejansko, kupujé 
njihova dela. Najsijajnejši dokaz tega je Émile Zola. Njegovih del razprodalo se je 
doslej v francoskem jeziku na tisoče in tisoče /…/35 

Nekoliko slabšo recepcijo je pri nas doživel realistični del opusa Jeana Jacquesa Rousseauja. 
Precej kritičen do njegovih del iz obdobja realizma je predvsem katoliško usmerjen Dom in 
svet: 

Slovstvo naj kaže narodu lepe vzore, da se ž njimi blaži, lika, v hudih dnevih tolaži. 
Slovstvo je podobno hrani in zato se tudi imenuje dušna hran narodova. Kakor pa ni 
vsaka hrana tečna, zdrava in krepilna, tako tudi ni vsako slovstvo narodu koristno in 
primerno. Nek sloveč, a vendar malo vreden pisatelj, J. J. Rousseau po imenu, je skušal 
dokazati, da so vede in umetnosti pokazile nravnost. To je samo na sebi popolnoma 
napačno. Vede in umetnosti blažijo človeka in ga ne kvarijo; toda laživeda in slaba 
umetnost kvari človeka v resnici, in to je oni pisatelj dobro pokazal. Koliko zla je rodilo 
slabo slovstvo na Francoskem v preteklem in sedanjem stoletju! /…/36 

                                                 
30 »Ljudska šola v Rusiji«. Slovenec, 9. januar 1885.  
31 Smolej, »Les livres français en Carniole,« 365, 377. 
32  Smolej, »Les livres français en Carniole,« 371. 
33 »Vnanje države.« Slovenec, 8. junij 1885. 
34 »Vnanje države.« Slovenski narod, 3. junij 1885.  
35 »Kako kupujejo Francozi knjige?« Slovenski narod, 4. april 1891. V: Smolej, Tone. Slovenska recepcija Émila 
Zolaja (1880-1945). Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 2007, 11. 
36 »Drobtinice.« Dom in svet, 20. oktober 1888, 160.  
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Francoski realizem oz. »slabo slovstvo«, kot ga označuje Dom in svet, je laičnemu bralcu 
pojasnjeno v eni izmed kasnejših številk:  

(K)omur so znana saj nekatera dela francoskih realistov in realistinj ter njih 
posnemalcev po širokem svetu, on najde za omenjeno trditev dokazov v obilici. 
Življenje, kakoršno je, golo in grozno brez najmanjšega višjega ozira – to je realistu 
ideal.37 

Potencialno škodljiv učinek francoske literature (ob nemški) na slovenske bralce izpostavi tudi 
Edinost:  

/…/ V vsakej družini bi se morala nahajati taka knjižica [pravkar izšel Jurčičev roman 
Cvet in sad, op. a.] in bi bila zdrava dušna hrana, vsa drugačna, nego so prenapeti 
nemški in francoski romani, kteri le strasti budé. Slovenci, premalo cenimo svojo 
literaturo /…/38 

Francoski vplivi pri nas: med avtoriteto in nevarnostjo 

Ob analizi slovenskih časopisnih virov na prelomu stoletja lahko že na prvi pogled opazimo 
konstanto ambivalentnega odnosa do Francije in francoske kulture: nenehno se med seboj 
izmenjujejo na eni strani hvalnice visoko razviti francoski kulturi, senzacionalnim tehničnim 
izumom39 in vzornemu gojenju patriotizma ter narodnih vrednot pri Francozih, na drugi strani 
pa svarila pred dekadentnimi trendi, ki k nam prodirajo predvsem iz Pariza, nezaupljivost do 
novosti ter sodbe o francoskem »vročem temperamentu«.40 

Eno izmed »francoskih« področij, ki je pri slovenskih časnikarjih deležno posebej 
velikega odobravanja in tudi pogoste obravnave v tisku, je telovadba – telesna dejavnost, ki je 
tudi pri nas v tistem času precej priljubljena zahvaljujoč vse številčnejšim sokolskim 
združenjem. Ilustrovani tednik denimo tako navdušeno poroča o telovadnih uspehih francoskih 
športnikov:  

Naša današnja slika priča, da Francozi vrlo napredujejo v telovadbo kakor v obče v 
vseh drugih športih. Pred par desetletji je bil šport v Franciji še napol tuja beseda; 
dandanašnji pa žanjejo francoski športniki v mednarodnih tekmah triumf za triumfom. 
/…/41 

Leta 1913 pride na področju telovadne dejavnosti celo do francosko-slovenskega stika v 
pravem pomenu besede, saj med 13. in 17. novembrom v Parizu priredijo mednarodni 
gimnastični turnir ob štiridesetletnici Zveze francoskih gimnastičnih družb. Turnirja se udeleži 
tudi slovenska reprezentanca Sokolske zveze, ki se v Parizu sreča celo s takratnim francoskim 
predsednikom Poincaréjem in se na turnirju uvrsti na peto mesto. O »slavnostih« v Parizu 
navdušeno poroča tudi slovenski tisk:  

/…/ Kljub temu pa, da Slovenci nismo prvi, je častno za nas, da smo med prvimi. Zato 
moremo in smemo tudi peto mesto, ki ga je dobila slovenska vrsta v Parizu, smatrati za 
uspeh /…/42 

Kot enega izmed »temnih obrazov« francoske kulture pa slovenski časniki izpostavljajo 
povečano uporabo drog in drugih omamnih sredstev, predvsem v pariških visokih krogih, kar 

                                                 
37 »Ali je umetnost sama sebi namen?« Dom in svet, 20. april 1889, 93.  
38 »Slovstvo in književnost.« Edinost, 26. januar 1878.  
39 Pogosta poročanja o aviatskih uspehih francoskih letalcev.  
40 »Razne reči.« Slovenec, 8. januar 1885.  
41 »Telovadba na Francoskem.« Ilustrovani tednik, 26. junij 1913, 4.  
42 »Slovenski Sokoli v Parizu.« Ilustrovani tednik, 27. november 1913, 2. 
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naj bi bili »znaki hiperkulture, ki vedejo v degeneriranje«.43 Za izražanje neodobravanja 
tovrstne vrste zabave slovenski tisk po navadi izkoristi novice o smrti vidnejših francoskih 
osebnosti zaradi zlorabe »narkotičnih sredstev«: 

Žalostne smrti je umrla te dni v Parizu znana gledališka igralka Fleuryjeva. Preminila 
je nemudoma, in mislili so izprva, da jo je zadela kap. V zadnjem trenutku pa so oblasti 
prepovedale pogreb, in raztelesenje trupla je dognalo, da smrti ni povzročila srčna kap, 
marveč nezmerno uživanje etra in drugih razburil. Hišna preiskava v rajničini vili je 
odkrila pravcato »lekarno«; našli so velike množine opija, morfija, etra itd. Priče so 
izpovedale, da so se shajali pri pokojnici njeni prijatelji, deloma člani najboljše družbe, 
k sejam, na katerih so pili opij in druge otrove. Fleuryjevi je bilo še le 22 let.44 

V istem časopisu lahko preberemo tudi vesti o preganjanju opijevih salonov v Franciji, ki so 
še posebej razširjeni v pristaniških mestih, glavni odjemalci opija pa naj bi bili mornariški 
oficirji, ki so se uživanja opija navadili v francoskih kolonijah v Aziji. Zaskrbljeno poročilo 
pisec zaključi z željo:  

/…/ Ni dvoma, da doseže odločna akcija francoskih oblasti zaželjeni uspeh in prežene 
iz te lepe dežele in njenega vrlega naroda strupenega azijskega zmaja.45 

Težko pa bi francoske oblasti omejile širitev (v veliki meri ženskih) oblačilnih modnih trendov 
iz svoje prestolnice, ki v 19. stoletju pridobi sloves mednarodne modne avtoritete,46 v druge 
evropske dežele. Pariške modne novosti hitro dosežejo tudi slovenske kulturni prostor, kjer o 
njih pišejo predvsem ženska glasila, denimo Slovenska gospodinja. Ker pa se je »proti vsaki 
modi v vsakem času bojeval načelen boj,«47 ni posebno presenečenje, da se je podobno zgodilo 
tudi pri nas ob koncu 19. stoletja. Naj bodo to krinoline, korzeti, damski klobuki, hlačna krila 
ali pisane pričaske – kakršno koli modno novost naj že predstavi »kaprična prestolnica ženske 
mode«,48 je skoraj vsaka brez izjeme deležna ostre kritike avtorja članka, ki se je o tej in oni 
»novi pariški modi« odločil pisati. Takšne kritike je bila v Slovenski gospodinji denimo deležna 
krinolina:  

/…/ Kakor znano, si je omislila prvikrat krinolino neka vladarica, ki je bila v 
blagoslovljenemu stani in ki je hotela to še nekaj časa zakriti. No, »modne« dame so to 
nošo prav po opičje hitro posnele in so si tudi omislile taka ostudna krila.49 

Pisci modnih novic vidijo v marsikaterem najnovejšem modnem kosu vdor tuje, škodljive 
kulture in v tem grožnjo za slovensko narodno integriteto. V Ilustrovanem tedniku so takole 
zapisali o hlačnem krilu: 

/…/ Eskaltirani pariški modni norci so si izmislili, da morajo pretvoriti ves civilizirani 
svet v eno samo Turčijo in naše ženstvo zenačiti s haremskimi damami /…/50 

Pridevnik »moderno« je tako ob omembi ženskih oblačilnih novosti dobil negativen predznak, 
»pariške dame« pa so postale poosebitve ošabnosti in izumetničenosti, ki naj bi bile nasprotje 
družbeno pričakovane kreposti in klene narodne zavesti pri slovenskih dekletih. Slovenska 
gospodinja zato ostro obsoja Slovenke, ki raje kot narodno nošo nosijo »moderna krila, 

                                                 
43 »Eksotična uživanja na Francoskem.« Ilustrovani tednik, 30. januar 1913, 7.  
44 »Naše slike.« Ilustrovani tednik, 2. oktober 1913, 7. 
45 »Preganjanje opijevih salonov na Francoskem.« Ilustrovani tednik, 12. junij 1913, 5.  
46 Gombač,. »Nekaj o modi v slovenskem časopisju,« 102. 
47  Gombač,. »Nekaj o modi v slovenskem časopisju,« 98. 
48 »Nova pariška moda za damske klobuke.« Ilustrovani tednik, 10. april 1913, 5. 
49 »Krinolina.« Slovenska gospodinja, 6. maj 1905, 40.  
50 »Hlačno krilo ali krilne hlače.« Ilustrovani tednik, 3. marec 1911, 20. 
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moderne jopiče in svilene robce« in se »silijo v mednarodnost ter /…/ nosijo po francosko«.51 
Slepo sledenje pariškim modnim trendom in obsedenost z zunanjim videzom naj bi bil »izraz 
srčne revščine in duševnega siromaštva«, takšno obnašanje pa zaviralno pri tem, da »Slovenci 
postanemo v istini modern kulturen narod,« saj »kulture ne dokazuje ne svilena obleka, ne 
pariški klobuček /…/«52 

V luči razvijanja slovenske narodne zavesti lahko v časopisnih virih lahko opazimo tudi 
spremenjen odnos do francoskih guvernant in zasebnega poučevanja tujih jezikov pri nas, 
predvsem francoščine. Še vedno lahko sicer zasledimo časopisne oglase »mladih gospodičen«, 
ki se lahko pohvalijo s »prvenco v francoščini«53 v iskanju zaposlitve, na drugi strani pa je 
najemanje guvernant in učenje francoščine ter drugih tujih jezikov za mlajše otroke razpoznano 
kot zanemarjanje njihovega maternega jezika – slovenščine:  

Zelo velika hiba je naziranje, da morajo naši otroci dobiti odgojiteljice, ki so 
Francozinje ali Angležinje, da se potem otroci uče francoščino in angleščino, a nato se 
ne gleda, da bi znali pravilno slovenščino. Kaj pomaga, če se otroci nauče nekaj 
francoskih in angleških fraz, a govore tako materinščino, da se Bog smili. Taki otroci 
ne bodo postali nikdar zavedni Slovenci.54 

Spomin na napoleonsko dobo 

Kljub kratkotrajni francoski okupaciji večine slovenskega ozemlja v času Ilirskih provinc 
(1809–1813) je francoska prisotnost v kolektivni zavesti domačega prebivalstva pustila 
globoke sledove. »Za vsakogar je bila ta doba nekaj nenavadnega, posebnega,« je o prvih 
poskusih zgodovinjenja tega obdobja nacionalne zgodovine zapisal Vasilij Melik.55 Četudi je 
bila večina slovenskih družbenih slojev do francoske vlade v času njene prisotnosti na naših 
tleh nezaupljiva, celo sovražno nastrojena, so si Francozi pridobili ugled predvsem med 
slovensko liberalno inteligenco, ki je po razpadu provinc ohranjala zavest o zgodovinskem 
pomenu te dobe in nadaljevala slovensko-francoske kulturne, znanstvene in druge stike v 
nadaljnjih obdobjih.56 Janez Šumrada celo poudarja vlogo Vodnikove ideje o »Iliriji oživljeni« 
pri izoblikovanju slovenskega nacionalnega programa o zedinjeni Sloveniji, ki je po njegovem 
eden »najpomembnejših in trajnih nasledkov sicer kratkotrajne francoske vladavine na naših 
tleh«.57 V retrospektivi je tako slovenska percepcija tega kratkega obdobja zgodovine, ki si ga 
delimo s Francozi, dobila skorajda mitiziran značaj. 

Določeno mero nostalgije po »starih dobrih časih« v dobi Ilirskih provinc lahko tako še 
vedno opazimo pri proučevanju časopisnih virov s konca stoletja. Ob stoletnici zmage 
avstrijskih sil nad Napoleonovo armado in slovesnostih, ki so se ob tej priložnosti odvijale v 
nemškem govornem prostoru, je Ilustrovani tednik zapisal:  

/…/ Mi ne posvečamo stoletnici teh dogodkov, ki niso v ničemer pospešili ali olajšali 
našega narodnega razvoja, nikake posebne pažnje; beležimo pa slavnost v Koroški 
Bistrici, ki se tiče bojev, v katerih je šlo za posest naših krajev, hkrati pa želimo, da bi 
se spomnil kdo tudi francoskih junakov, padlih na naši zemlji za obstoj francoske vlade, 
pod katero se je Slovencem dobro godilo.58  

                                                 
51 »Slovenka v narodni noši.« Slovenska gospodinja, 5. avgust 1905, 64.  
52 »Moderna mati.« Slovenska gospodinja, 5. maj 1906, 34. 
53 Slovenski narod, 31. avgust 1885. 
54 »Ljubimo svoj jezik!« Slovenska gospodinja, 6. januar 1906, 2. 
55 Melik, »Ilirske province v slovenski zgodovini,« 423. 
56 Šumrada, Po sledovih prijateljstva, 48. 
57 Šumrada, Po sledovih prijateljstva, 48. 
58 »Odmevi leta 1913.« Ilustrovani tednik, 2. oktober 1913, 5. 



 
59 

 

Da je spomin o napoleonski dobi med Slovenci – še bolj pa zanimanje zanjo – še vedno živo, 
dokazujejo tudi pogoste objave o zanimivostih in podrobnostih iz Napoleonovega življenja ter 
zgodovinske reportaže o njegovih najslavnejših bitkah, ki se raztezajo čez več strani 
posameznih glasil. Ilustrovani tednik, ki je poln tovrstnih vsebin, je celo objavil poziv svojim 
bralcem za zbiranje gradiva o francoski dobi, ki bi ga kasneje objavili v časopisu:  

 Našim čitateljem in prijateljem!  
Ker bi radi objavili serijo slik, predstavljajočih spomine na francosko dobo, prosimo, 
svoje znance in prijatelje v krajih, kjer se nahajajo grobovi francoskih bojevnikov, 
francoske zgradbe in kakršnikoli drugi zgodovinski ostanki izza francoske vlade na 
Slovenskem, naj nam store uslugo s fotografijami in potrebnimi podatki. Vsem 
pošiljateljem že naprej iskrena hvala! 

Uredništvo.59 
Sklep 

Slovenski tisk na prelomu stoletja svoje strani pogosto posveča t. i. »francoskim« vsebinam. 
Raznovrstne objave najrazličnejših tematik pri bralcih slovenskih glasil tistega časa ustvarjajo 
specifično, stereotipno podobo Francije in francoske kulture konca 19. stoletja, ki je hkrati 
demokratična avtoriteta in revolucionarna grožnja, zgled za nego nacionalnih vrednot in svarilo 
pred dekadentnimi trendi. Vrhunec slovenskega narodnega gibanja in živost spomina na dobo 
Ilirskih provinc narekujeta ambivalenten ton publicističnih sodb, ki se razlikujejo glede na 
ideološko usmerjenost glasila in njegovo ciljno občinstvo, hkrati pa posamezne francoske 
»omembe« razkrivajo širši zgodovinski kontekst slovensko-francoskega dialoga s konca 19. 
stoletja.  
  

                                                 
59 »Naše slike.« Ilustrovani tednik, 30. oktober 1913, 4. 
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Brina Kotar 

Analiza osmrtnic v izbranem slovenskem časopisju med letoma 1881 in 
1914 

Izvleček 
Članek raziskuje osmrtnice, ki so se med letoma 1881 in 1914 pojavljale v izbranih slovenskih 
časopisih »dolgega 19. stoletja«: Slovenski narod, Slovenec in Ljubljanski zvon. Raziskovanje 
je časovno zamejeno z začetkom izhajanja Ljubljanskega zvona in začetkom prve svetovne 
vojne. V tem časovnem obdobju so bile analizirane vse številke izbranih časopisov. 
Metodologija članka je analiza in primerjava grafičnih osmrtnic objavljenih v izbranih 
časopisih. V središču obravnave so grafične značilnosti, vsebina in struktura osmrtnic, 
identiteta pokojnika in piscev osmrtnic ter njihov odnos do oziroma pogled na pokojnika.  
 

Abstract 
The article examines obituaries between 1881 and 1914 in selected Slovene newspapers of the 
»long 19th century«: Slovenski narod, Slovenec and Ljubljanski zvon. The analysis is limited in 
time with the beginning of the publication of the Ljubljana Bell and the beginning of the First 
World War. All issues of selected newspapers were analyzed during this time period. The 
article's methodology is the analysis and comparison of graphic obituaries published in selected 
newspapers. The focus is on the graphic characteristics, content and structure of obituaries, the 
identity of the deceased and the authors of obituaries and their relationship to or view of the 
deceased. 
Ključne besede: osmrtnice, slovensko časopisje, Slovenski narod, Slovenec, Ljubljanski zvon 

*** 
Slovenski narod 

Slovenski narod je bil prvi slovenski dnevnik in vodilno glasilo slovenske liberalne strani v času 
pred prvo svetovno vojno. Prva številka je izšla 2. aprila 1868 v Mariboru, njegov urednik je 
bil Anton Tomšič, tiskali pa so ga v tiskarni Edvarda Janežiča.1 Takrat je izhajal trikrat na teden. 
Nastal je iz potrebe liberalne strani po lastnem časopisju, saj so se z monopolnimi Novicami 
ideološko oziroma idejno razhajali. Motiv za ustanovitev časopisa pa je bil predvsem naroden 
– poudarjali so slovenstvo, slovenski jezik, kulturo in narodnostne pravice ter se zavzemali za 
slovansko vzajemnost. Zaradi svojih idej je bil časnik pogosto zaplenjen, njegovo izhajanje pa 
prepovedano.  

Do leta 1873 je Slovenski narod že izhajal tedensko, imel pa je največ 500 naročnikov. 
Uredniško so ga oblikovali Tomšič, Josip Jurčič in Fran Levstik (ki pa uradno ni bil imenovan 
za urednika)2, v obdobju 1873–1891 pa se je Slovenski narod »oblikoval in uveljavil kot prvi 
slovenski politični dnevnik.«3 Uredništvo se je iz Maribora preselilo v Ljubljano, s tem pa je 
Slovenski narod postal »prvo glasilo nove politične sile, ki se je čez nekaj desetletij konstituirala 
v liberalno politično stranko (NNS).«4 Od leta 1871 je na vsebino časnika najbolj vplival Jurčič, 
ki je kot urednik deloval do svoje smrti leta 1881.  

»Slovenski narod kot predstavnik liberalnega novinarstva na Slovenskem je imel v 
ospredju nacionalnoosvoboditveni boj, zaznamovalo pa ga je lovljenje ravnotežja med 

                                                 
1 Amon in Erjavec. Slovensko časopisno izročilo, 120. 
2 Amon in Erjavec, Slovensko časopisno izročilo, 124. 
3 Amon in Erjavec, Slovensko časopisno izročilo, 125. 
4 Amon in Erjavec, Slovensko časopisno izročilo, 125.. 
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liberalnim nemštvom in klerikalnim slovenstvom.«5 Sledil je politiki liberalnega tabora v vsej 
njeni nedoslednosti, to pa je za posledico imelo odvrnitev izobražencev, mladine in kmetov. 
Slovenski narod je tako v svojem bistvu ostajal meščanski časopis, a vsekakor stanoviten v svoji 
panslavistični in jugoslovanski usmeritvi. Izhajati je nehal med drugo svetovno vojno, leta 
1943. 

Slovenec 
V drugi polovici 19. stoletja je Katoliška cerkev prenehala s politiko neaktivnega umikanja v 
verske dejavnosti in katoličani so se usmerili v »agresiven prevzem vseh ključnih položajev v 
državi, politiki, šolstvu, kulturi in časopisju.«6 Te usmeritve se je zvesto držal tudi katolicizem 
na Slovenskem in se »v času od 1848 do 1915 povzpel v osrednjo politično silo, ki je postala 
vodilna na vseh ravneh slovenskega javnega življenja.«7 Pri njegovem vzponu je imel 
pomembno vlogo in vpliv njegovo politično časopisje. Prvi časopis slovenskega katolištva je 
bil Danica, vodilni časnik katolicizma pa politični list Slovenec. Ta je nastal kot odgovor na 
krepitev vpliva mladoslovencev in njihovega časopisja (predvsem Slovenskega naroda) v 
slovenski javnosti; Slovenec naj bi odvrnil slovenske volivce od prodirajočega liberalizma. 
Začel je izhajati 14. oktobra 1873, najprej trikrat tedensko (v torek, četrtek in soboto), leta 1883 
pa je bila ustanovljena Katoliška tiskarna, »kar je časopisu omogočilo, da je [...] postal 
dnevnik.«8 Njegovi uredniki so bili hkrati duhovniki, politiki in novinarji. Ko se je Slovencu 
pridružil Anton Mahnič, je časopis usmeril v »bojevito, strogo teokratično politično smer.«9 
Slovenec je bil izrazito kritičen do domače, t.j. liberalne, politike. »Liberalcem je očital, da 
ljudstvu prekomerno obljubljajo in lažejo, da bi dobili njihovo politično podporo.«10 Vsebino 
Slovenca pogojuje predvsem nasprotovanje liberalcem – ti so njegovi glavni nasprotniki, saj 
tudi nemštvu nasprotuje, kolikor se ta enači z liberalizmom. Leta 1907 je Slovenec postal glasilo 
Slovenske ljudske stranke in nosilec konservativne, ortodoksne smeri katoliškega tabora. Tako 
je zagovarjal avtoriteto RKC in monarhične oblasti, s kapitalom Krekovih zadrug pa si je utrdil 
gmotni in politični ugled pri slovenski javnosti.11 Prav Slovenec je bil zaslužen za izvolitev 
številnih slovenskih klerikalnih poslancev. Po končani drugi svetovni vojni so ga nove oblasti 
ukinile. 

Ljubljanski zvon 
Ljubljanski zvon je začel izhajati januarja 1881 in bil osrednji slovenski literarni mesečnik, ki 
je »več kot pol stoletja predstavljal slovenski kulturni in duhovni obraz.«12 Izdajali so ga mladi 
literati liberalnih nazorov (Jurčič, Kersnik, Levec, Tavčar), s katerimi so sodelovali tudi 
katoliški ustvarjalci, večina katerih je Ljubljanski zvon zapustila leta 1888, ko je bil ustanovljen 
katoliški Dom in svet. Kljub temu je Ljubljanski zvon ostajal »vodilna slovenska literarna in  
svobodomiselna revija.«13  Poleg zgoraj omenjenih ciljev je objavljal tudi kritiko in poročila 
slovenskega kulturniškega življenja, usmerjen je bil izrazito panslavistično in veliko pozornosti 
namenjal narodnemu vprašanju. S podnaslovom Leposloven in znanstven list je objavljal 
prispevke iz različnih znanstvenih področij. Nezanemarljiv delež so s svojim pisanjem 
prispevale tudi slovenske ženske kulturne ustvarjalke. 

                                                 
5 Amon in Erjavec, Slovensko časopisno izročilo, 129-130. 
6 Amon in Erjavec, Slovensko časopisno izročilo, 143. 
7 Amon in Erjavec, Slovensko časopisno izročilo, 142.  
8 Amon in Erjavec, Slovensko časopisno izročilo, 144. 
9 Amon in Erjavec, Slovensko časopisno izročilo, 146. 
10 Amon in Erjavec, Slovensko časopisno izročilo, 147. 
11 Amon in Erjavec, Slovensko časopisno izročilo, 150.  
12 Amon, Tisk in politika v Jugoslaviji (1918-1941), 228. 
13 Amon in Erjavec, Slovensko časopisno izročilo, 135. 
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Sodelavci Ljubljanskega zvona so bili najpomembnejši slovenski literati, kulturniki in 
politiki: Josip Jurčič, Anton Funtek, Anton Aškerc, Simon Gregorčič, Fran Levec, Oton 
Župančič, Ivan Cankar, Dragotin Kette, Josip Murn, Zofka Kveder, Ivan Tavčar, Janez 
Menciger, Fran Celestin, Fran Levstik in še mnogi drugi (kasneje tudi Fran Albrecht in Juš 
Kozak). Jurčič in Levec sta k soustvarjanju iz dolgega pisateljskega moratorija uspela zvabiti 
tudi »modrega dolenjskega starca,« Janeza Trdino.14 

Ljubljanski zvon je prenehal izhajati z začetkom druge svetovne vojne na Slovenskem, 
leta 1941. 

Analiza osmrtnic in odnosa do smrti 
Pri analizi osmrtnic sem se opirala na definicijo »osmrtnice« kot »obvestil[a] o smrti koga, 
navadno tiskano.«15 Osmrtnice so torej dokaj širok pojem, kar je jasno razvidno tudi v 
pluralnosti osmrtnic objavljenih v obravnavanih časopisih. Pojavljajo se osmrtnice različnih 
vrst, dolžin in grafičnih značilnosti; osmrtnice v Slovenskem narodu in Slovencu so domala 
identične, v nekaterih oblikah pa se razlikujejo od osmrtnic v Ljubljanskem zvonu. Najprej gre 
poudariti, da se osmrtnice ne pojavljajo v vsaki novi številki nobenega časopisa; predvsem na 
začetku obravnavanega obdobja je njihovo objavljanje izrazito sporadično. Tudi njihovo število 
ni nikoli visoko, najpogosteje so v posamezni številki objavljene približno tri osmrtnice. 

Znotraj vseh treh časopisov se osmrtnice, torej oznanila smrti, pojavljajo v različnih 
oblikah: na začetku obravnavanega obdobja so pojavljajo kot »točke« med naštevanjem 
dogodkov znotraj rubrike »Razno,« »Dnevne novice,« »Slovenski glasnik« in podobno. Imajo 
obliko kratkih odstavkov (najkrajše so sestavljene iz enega ali dveh stavkov), označene so s 
simbolom križa in bolj opisne narave: v njih je navedeno ime pokojnika, datum smrti in njegova 
starost, pogosto tudi njegov poklic in položaj v družbi, vzrok smrti je najpogosteje omenjen, če 
gre za bolezen. V daljših je zapisan še bolj ali manj podroben življenjepis pokojnika.16 Ton 
daljših osmrtnic te vrste, ki naštevajo dosežke pokojnika, je bolj čustven17 (predvsem v 
Ljubljanskem zvonu), medtem ko so kratke v celoti objektivne in zgolj informativne narave.18 
Na koncu se tradicionalno pojavlja »zadnji pozdrav v slovo,« najpogosteje: »Slava mu!«, »Naj 
v miru počiva!«, »Bodi mu blag in trajen spomin!«. Osmrtnice te vrste se največkrat pojavljajo 
v Ljubljanskem zvonu, a so oblika, ki se v vseh treh pojavlja najpogosteje, v 20. stoletju pa jih 
nadomestijo uokvirjene osmrtnice. V Slovenskem narodu in Slovencu so nepodpisane, prav tako 
so pogosto anonimne v Ljubljanskem zvonu, kjer pa se pojavljajo tudi osmrtnice, podpisane z 
začetnicami, psevdonimom ali priimkom. Izredno dolgi nekrologi (tudi 6 strani), posebnost 
Ljubljanskega zvona, so vedno podpisani. Ti zelo podrobno in pohvalno predstavijo pokojnika 
in njegovo (narodno in/ali kulturno) udejstvovanje. Vsi časopisi, predvsem pa Ljubljanski zvon, 
močno poudarjajo vlogo pokojnika za slovensko nacionalno gibanje ali njegovo pomembnost 
za slovanstvo. Ljubljanski zvon pa ne objavlja zgolj osmrtnic »slovanskih bratov,« temveč tudi 
obvestila o smrti pripadnikov neslovanskih narodov, ki pa so brez izjeme literati oziroma 
kulturniki: npr. Friedrich Nietzsche19 in Carl Snoilsky.20 V Slovenskem narodu osmrtnic tujcev 
ni, v Slovencu pa objavljajo osmrtnice tujcev izključno za pripadnike višjega klera.  

Pomembnim slovenskim možem v vsakemu časopisu pripada posebna osmrtnica, ki se 
pogosto razteza čez celo stran, osmrtnice za pokojnika pa se pojavljajo tudi na večih straneh 
                                                 
14 Prijatelj, Ivan. Ustanovitev Ljubljanskega zvona in celovškega Kresa, 214.  
15 »osmrtníca.« Fran: Slovarji Inštituta za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU. Ljubljana: Inštitut za 
slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU, 25. februar 2022.  
16 Valenta, Vojteh. »Franjo Krežma.« Ljubljanski zvon, julij 1881, 451.  
17 Funtek, Anton. »Jofež Cimperman.« Ljubljanski zvon, junij 1893, 360.  
18 »Anton Janežič.« Ljubljanski zvon, maj 1883, 267.  
19 Aškerc, Anton. »Friderik Viljem Nietzsche.« Ljubljanski zvon, september 1900, 586-587.  
20 »Grof Karel Snoilski.« Ljubljanski zvon, junij 1903, 383. 
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iste številke: tak primer bi bile osmrtnice Janeza Bleiweisa, ki so podobne v vseh treh časopis; 
ali osmrtnica Josipa Jurčiča, ki pa je v Slovencu manj »imenitna« kot v Slovenskem narodu in 
Ljubljanskem zvonu, ki sta proslavljala svojega sodelavca in urednika.  

Za osmrtnice objavljene v Slovenskem narodu in Slovencu je značilna oblika, ki je v 
Ljubljanskem zvonu ni - to so osmrtnice objavljene v rubriki »Umrli so«21 (Slovenec) oziroma 
»Umrli v Ljubljani«22 (Slovenski narod). To so kratki in objektivni seznami umrlih, v katerih 
mrtve zgolj naštevajo, v nekaterih številkah pa pokojnikom dopišejo še starost, naslov bivališča, 
včasih celo vzrok smrti. Ti seznami delujejo zelo neosebno in hladno. Lahko sklepamo, da je 
dolžina osmrtnic, predvsem pa seznama »Umrli so« odvisna od razporeditve časopisne strani, 
od razpoložljivega prostora. V kasnejših številkah so osmrtnice objavljene znotraj rubrik o 
regionalnih oziroma krajevnih novicah, npr. »Štajerske« in »Idrijske novice.«23 

V Ljubljanskem zvonu se osmrtnice v okvirčkih, ki so podobne današnjim, pojavljajo le 
izjemoma (za Jurčiča, Levstika in Bleiweisa), predvsem je uokvirjeno zgolj ime (pomembnega) 
pokojnika. V Slovenskem narodu in Slovencu so se uokvirjene osmrtnice začele pogosteje 
pojavljati v 20. stoletju. Grafično so bile enake: bela podlaga in črn rob ter križ. Obliko 
preprostega črnega okvirja so postopoma nadomestili okvirji bolj umetelnega izgleda. 
Sprememba podobe okvirja je smiselna, saj so se tako same osmrtnice učinkovito razlikovale 
od oglasov, ki so imeli isto obliko. Uokvirjene osmrtnice, ki jih objavljata Slovenski narod in 
Slovenec, so žanrske, v vsebini ne odstopajo druga od druge: v uvodu vse z obžalovanjem 
naznanjajo izgubo določene osebe, nato sledi pokojnikovo ime s pripisi in žalujoči oziroma 
avtorji te osmrtnice. Izmed obravnavanih osmrtnic so tovrstne najbolj osebne, kakor so sploh 
lahko osebne v sledenju ustaljenemu vzorcu, in sentimentalne. Največkrat jih objavljajo 
svojci,24 pogosto pa tudi sodelavci oziroma ustanova, znotraj katere je pokojnik deloval ali 
društvo, katerega član je bil.25 Znotraj takih osmrtnic se pogosto pojavljajo informacije o 
pogrebu in mašah za pokojnikovo dušo, ki se jo priporoča tudi v molitvah. Nad uokvirjenimi 
osmrtnicami pa številčno prevladujejo »Zahvale« (tudi uokvirjene). Za osmrtnice v 
Ljubljanskem zvonu bi lahko rekli, da so po svoji vsebini bolj spominske narave – tako 
osmrtnico še posebej pomembnega moža spremlja tudi posvetilna pesem (npr. Kita na grob 
Levstiku26). Za osmrtnice v Ljubljanskem zvonu je značilno, da so njihov del tudi različno 
podrobni življenjepisi pokojnikov. Pri osmrtnicah liberalnega časopisja je prominentni motiv 
vseslovanska vzajemnost:  

Dne 3. marca proti eni uri popoldne je izdihnil dušo eden največjih sinov, kar 
jih je rodila mati Slava, probuditelj in prvoboritelj naroda češkega: dr. 
Frančišek Ladislav Rieger. Ves češki narod plaka ob grobu tega moža in njim 
se pridružujemo mi Slovenci, ki čutimo vsak srčni utrip bratskega nam naroda, 
ki smo od nekdaj navajeni tugovati in veseliti se ž njim.27 

V objavljanju osmrtnic sta bolj »egalitaristična« Slovenski narod in Slovenec, saj poročata o 
smrtih slehernikov – moških, žensk in tudi otrok. Oba sta bolj poljudne narave, vsaj v primerjavi 
z nekoliko »elitističnim« Ljubljanskim zvonom. Njune strani polnijo tudi opisi umorov, 
samomorov in nesreč s smrtnim izidom. Ljubljanski zvon objavlja zgolj osmrtnice »velikih 
mož,« pa tudi žena.28 Te so sicer številčno slabše zastopane, so pa prisotne. Število poročanj o 

                                                 
21 »Umrli so.« Slovenec, 11. januar 1883, 4. 
22 »Umrli v Ljubljani.« Slovenski narod, 13.10.1881, 4. 
23 Slovenec, 11. januar 1908, 4-8. 
24 Slovenski narod, 25. junij 1900, 4. 
25 Osmrtnica pisateljskega društva za Frana Levstika. Ljubljanski zvon, december 1887, 3. 
26 Košan, Miloš. Kita na grob Levstiku. Ljubljanski zvon, december 1887, 61. 
27 »dr. Frančišek Ladislav Rieger.« Ljubljanski zvon, april 1903, 254-255. 
28 »Pavlina Pajkova.« Ljubljanski zvon, julij 1901, 505. 
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umrlih eminentnih ženskah se poveča, ko se veča tudi število ženskih »sotrudnic« 
Ljubljanskega  zvon. Tako osmrtnice izpadejo manj osebne - pokojnika v osmrtnici določajo 
dosežki, ne osebni odnosi – osmrtnic ne piše prijatelj o prijatelju, ampak trudnik sotrudniku 
(večinoma anonimno); za tem ni čustev o izgubi ljubljene osebe – vedno gre za opis vrlega 
moža, ki je kulturo, narod, slovenstvo in slovanstvo obogatil s svojim delovanjem. Morda je 
krivično piscem teh osmrtnic zanikati iskreno čustvo;  določene osmrtnice so čustvene in očitno 
je, da pisci pokojnike občudujejo in spoštujejo, a znotraj konteksta 19. stoletja je njihova 
naklonjenost primarno funkcionalistična – poudarja se predvsem doprinos, delo, izboljšave 
slovenskega nacionalnega gibanja (v prid določeni ideološki usmeritvi): »Bil pa je Slovan z 
dušo in telesom in zato se tudi ni mogel nikdar sprijazniti z najnovejšim katoličanstvom, ki 
razjeda naš šibki narodni organizem in ga pripravlja za goden plen našim nasprotnikom.«29 
Osebni odnos posameznika do pokojnika oziroma izgube je torej sekundaren – gre predvsem 
za narodovo stvar (ta, ki piše je vedno zastopnik/piše v imenu lista, naroda, sočustvojočih 
slovanskih bratov…).  

Tudi odnos posameznikov do smrti je težko določljiv, saj osmrtnice, ki jih objavljajo, 
na besedni ravni sicer izražajo čustva, čustva žalosti, katerim pa v večnem krogu standardizacije 
osmrtnic in njihovega ponavljanja, umanjka iskrenosti in učinkovitosti. Takih osmrtnic ni v 
Ljubljanskemu zvonu – »njegove« osmrtnice niso standardizirane, temveč bolj »svobodne,« 
poetične, pa tudi patetične. Težko govorimo o pravi pieteti do mrtvih, še posebej, ko se 
osmrtnice izgubljajo med morjem oglasov – celo v katoliškem časniku kot je Slovenec.30 
Osmrtnice kažejo predvsem globoko zaznamovanost ljudi tistega časa z na eni strani 
pripadnostjo narodu, na drugi pa s politično oziroma idejno pripadnostjo, ki v veliki večini 
zaznamuje tudi njihovo pojmovanje smrti: »...izrekajo vsem, posebno pa prečast. duhovščini, 
gospodom služnikom c. kr. drž. železnice, slavnim društvom: zdravnikov na Kranjskem, 
»Sokolu«, »Slavcu«, šišenski čitalnici...«31  

Pieteto do mrtvih bi lahko iskali v opisih pokojnih, v katerih so pogoste hiperbole, ki 
poveličujejo pokojnikov značaj (»Bil je ranjki Tomšič blaga duša; mirnega, tihega značaja; 
vsakemu, kdor ga je poznal, se je prikupil.«32), a večina teh se vedno znova vrne na njegovo 
udejstvovanje (na narodnem in poklicnem področju) ter njegovo vlogo (oziroma pomembnost) 
v družbi. Tako Anton Funtek opisuje Jožefa Cimpermana: »slovenski narod je [...] izgubil 
jednega svojih najodiličnejših sinov, moža, čegar delovanje obseza več nego četrtstoletja, 
pisatelja in pesnika, čegar ime se blesti na odličnem mestu v književni zgodovini, plemenitega 
trpina, čegar visokega duhá ni mogla ukloniti nobena, niti najbridkejša beda.«33 Pri pokojniku 
gre občudovati predvsem njegove pravilne politične odločitve: »pri volitvah stal je vedno na 
narodni strani.«34 Pogosti so izrazi obžalovanja, žalosti: »Žalostnega srca naznanjamo...«35 
Smrt najpogosteje nastopa v vlogi nasprotnice, ki je vzela »plemenitega moža,« ki bi lahko v 
svojem življenju lahko še mnogo dobrega in plemenitega storil (predvsem za narod), če ne bi 
predčasno preminul. Izguba takega moža je izguba celega naroda. Tako se je od Ivana Jenka 
poslovil Ljubljanski zvon: »Žal, da nam je umrl v najlepši dobi, ko bi smeli pričakovati šc 
marsikaj lepih proizvodov njegovega peresa.«36 S tem se poudarja pokojnikova vrednost, 
predvsem za narod in njegovo kulturo ter politično stranko. »Tudi pri objokovanju mrtvih v 
časopisu žalujoči niso toliko obrnjeni vase in k svojim občutkom kot k skupnosti, njenim 

                                                 
29 Aškerc, Anton. »Ivan Vesel.« Ljubljanski zvon, januar 1901, 60. 
30 Slovenski narod, 18. december 1900, 4. 
31 Slovenec, 14. februar 1891, 5. 
32 »Umerl je.« Slovenec, 20. avgust 1881. 
33 Funtek, Anton. »Jofež Cimperman.« Ljubljanski zvon, junij 1893, 360. 
34 Slovenec, 22. december 1881, 4. 
35 Slovenski narod, 11. januar 1881, 4. 
36 »Ivan Jenko.« Ljubljanski narod, junij 1891, 373. 
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normam in zahtevam.«37 Osmrtnice so tako le še ena izmed oblik manifestacije narodne 
pripadnosti. To pa je popolnoma razumljivo: slovenska družba »dolgega 19. stoletja« je bila 
polarizirana na vseh ravneh, ideološko razdeljena med politične tabore, ki so vsak zase, skladno 
s svojim pojmovanjem naroda, delovali v njegovo korist in veličino. Ljudje, ki so živeli znotraj 
polarizirane družbe, so v smrti, kakor v življenju, neizogibno ostajali »ujeti« znotraj narodnega 
koncepta in lastne politične pripadnosti. 

Zaključek 
Smrt neizogibno izzove reakcijo. »Posledica tega so številne šege in navade, povezane s smrtjo 
in pokopom, ki so postale eden izmed kulturnih elementov posamezne kulture. [...] Tako obstaja 
v posamezni kulturi splet »predpisanih« šeg in navad ob smrti...«38 Osmrtnice niso nobena 
izjema. Danes je njihovo objavljanje ustaljena navada, nekakšen sklepni del v posmrtnem 
obredju, ki pade na rame svojcev oziroma bližnjih (pogosto pa jih objavijo tudi delodajalci). 
Osmrtnice so se na Slovenskem začele pojavljati v 19. stoletju (po zgledu nemškega časopisja), 
najprej sporadično, nato pa se je začela njihova standardizacija. Razumljivo je, da so osmrtnice, 
ki so nastajale v času slovenske ideološke razklanosti, globoko zaznamovane s prepričanjem 
tistih, ki jih objavljajo. Zaznamovanost s političnem prepričanjem in nacionalno zavestjo sta 
primarni karakteristiki osmrtnic »dolgega 19. stoletja.« Kljub temu pa so v svojem bistvu enake, 
kakor so enake danes: so sredstvo, da žalujoči, ne glede na svoj odnos do pokojnika, svojo 
žalost izrazijo na papirju in se tako soočijo z njo. Morda pa prav to ustaljeno oziroma 
standardizirano obredje objavljanja osmrtnic, ki nam omogoča prav poseben način izražanja 
žalosti, združuje občestvo žalujočih in nudi tudi malo utehe. 
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Julija Šuligoj 

Tuberkuloza – socialna bolezen 

Izvleček 
Prispevek govori o tuberkulozi kot socialni bolezni, ki se je na slovenskem razpasla na prelomu 
iz 19. v 20. stoletje. Ta nalezljiva bolezen je vplivala predvsem na življenje revnega delavskega 
prebivalstva, saj so njihove življenjske razmere močno vplivale na širjenje bolezni. V članku 
na podlagi izbrane literature proučujem značilnosti te bolezni in njeno zgodovino, osredotočim 
se predvsem na 19. stoletje in prehod v 20. stoletje. Nato pozornost namenim poročanju 
kranjskih časopisov o tuberkulozi. Kot vira sem uporabila časnika Učiteljski tovariš in 
Katoliški obzornik, ki sta se obračala na ljudstvo s poljudnoznanstvenimi članki. Na koncu se 
na kratko posvetim še zdravljenju v sanatorijih in edinemu slovenskemu sanatoriju za 
zdravljenje tuberkuloznih bolezni, sanatoriju Golnik. 

Abstract 
The article talks about tuberculosis as a social disease that spread in Slovenia at the turn of the 
19th and 20th centuries. This contagious disease mainly affected the lives of the poor working 
population, as their living conditions had a strong impact on the spread of the disease. In the 
article, based on selected literature, I study the characteristics of this disease and its history, 
focusing mainly on the 19th century and the transition to the 20th century. Then I pay attention 
to the reporting of Carniolan newspapers on tuberculosis. As a source, I used the newspapers 
Učiteljski tovariš and Katoliški obzornik, which addressed the people with popular science 
articles. Finally, I briefly focus on treatment in sanatoriums and the only Slovenian sanatorium 
for the treatment of tuberculosis, the Golnik sanatorium. 
Ključne besede: delavski sloj, Golnik, sanatorij, stanovanjska problematika, tuberkuloza. 

*** 
Uvod 

Tuberkuloza, nalezljiva kronična bolezen, ki jo imenujemo tudi jetika ali sušica, je bila v 
Evropi 19. stoletja glavni vzrok smrti. Bolezen je dobila izredno socialno noto, saj se je širila 
predvsem med revnejšimi delavskimi sloji. Čeprav so cerkvene in državne oblasti to dejstvo 
pripisovale razuzdanemu življenju, pa je v resnici vzrok tičal predvsem v slabih življenjskih 
razmerah, v katerih so revni ljudje živeli. Slaba prehrana in neprimerne življenjske razmere so 
vplivale na padec imunske odpornosti, ki je prvi pogoj za tuberkulozno obolenje. 

Tuberkuloza, jetika, sušica, bela kuga 
Tuberkuloza, znana tudi pod drugimi naštetimi imeni, je nalezljiva kronična bolezen. Primarno 
prizadene pljuča, lahko pa napade tudi druge organe. Njen povzročitelj je bakterija 
»mycobacterium tuberculosis« ali »Kochov bacil«, ki jo je leta 1882 prvič izoliral Robert Koch 
in za to leta 1905 prejel Nobelovo nagrado za medicino. Najbolj razširjena je pljučna ali 
pulmonarna tuberkuloza, katere bacili » v pljučih povzročajo razpadanje celic, ki jih bolnik 
nato izkašljuje«.1 

Tuberkuloza se prenaša z aerosoli, torej kapljično, z delci snovi, ki lebdijo v zraku. 
Zmanjšana imunska odpornost je prvi dejavnik tveganja za obolenje v stiku s tuberkuloznim 
bolnikom, saj telo ne more zaustaviti razmnoževanja bakterij v telesu. Idealni pogoji za razvoj 
bakterije so vlažni, temni in mrzli prostori, kjer lahko preživi po več mesecev, uničijo pa jo 

                                                 
1 NIJZ, »Tuberkuloza.«  
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sončni in ultravijolični žarki. Glavni simptomi so kašelj z zelenkastim izmečkom (sputum) ali 
krvjo, bolečine v pljučih, nočno potenje, vročina in izguba teže.  

Bolezen je bila poznana že v starem Egiptu, v Evropo pa se je razširila iz Azije v 16. 
stoletju. »Konec 19. stoletja je bila tuberkuloza najpogostejši vzrok smrti v Evropi.«2 Še danes 
velja za resno grožnjo tam, kjer ljudje živijo v slabih življenjskih pogojih, v revščini in imajo 
slabo zdravstveno oskrbo; letno zaradi nje umre približno 3 milijone ljudi in je glavni vzrok 
smrti pri obolelih z virusom HIV.  

Tuberkuloza je ozdravljiva bolezen, če se zdravljenje začne pravočasno. Zdravi se z 
antibiotiki. Proti tuberkulozi se je mogoče tudi cepiti s cepivom »bacille Calmette–Guérin« 
(BCG), ki se uporablja pri otrocih in preprečuje predvsem hujše oblike bolezni. To cepivo je v 
uporabi od leta 1921.3 V Sloveniji se otroci od leta 2005 naprej proti tuberkulozi ne cepijo več. 

Še danes na Inštitutu za javno zdravje Slovenije kot najboljšo preventivo proti 
tuberkulozi priporočajo »urejeno higiensko življenje, primerna hrana, počitek in utrjevanje 
telesne forme.«4 Za tuberkulozo človek namreč veliko hitreje zboli, če ima oslabljen imunski 
sistem. Tako se je bolezen razširila v 19. stoletju v času industrializacije, ko so ljudje živeli v 
slabih življenjskih razmerah, v majhnih, temnih in ne zračnih stanovanjih, delali so cele dneve 
in uživali slabo hrano. Vsi ti dejavniki so povzročili padec imunskega sistema in ljudje so lahko 
hitro oboleli za različnimi boleznimi, tudi tuberkulozo. Tuberkulozo zato imenujemo tudi 
»socialna bolezen«, saj so obolevali in umirali predvsem mladi, revni ljudje iz delavskega 
razreda.5  

Na Slovenskem 
Na območju današnje Slovenije se je tuberkuloza prvič pojavila v 16. stoletju, ob prelomu 19. 
v 20. stoletje pa se je množično razširila in terjala veliko smrtnih žrtev – v Ljubljani na primer 
kar petino vseh obolelih.6 Leta 1904 je bilo na Kranjskem ustanovljeno Deželno pomožno 
društvo za bolne na pljučih na Kranjskem, katerega člani so zbirali prostovoljne donacije za 
pomoč bolnim.7 

Ob omembi tuberkuloze pa takoj pomislimo tudi na ljubljansko Cukrarno, bivališče 
slovenskih umetnikov in književnikov, hkrati pa tudi gojišče bolezni in revščine. Tu sta prav 
zaradi tuberkuloze umrla tudi Dragotin Kette, leta 1899, in Josip Murn Aleksandrov, leta 1901. 
Med drugimi slovenskimi umetniki, umrlimi za tuberkulozo, lahko naštejemo Ivana Groharja, 
Josipa Jurčiča, Simona Jenka in Janka Kersnika. 

Pisanje o tuberkulozi v slovenskem časopisju 
O tuberkulozi  so poročali različni slovenski časopisi, vsem pa je skupno, da so obravnavali 
predvsem socialno tematiko in so skušali ljudi poučiti o ukrepih proti širjenju bolezni. 

Učiteljski tovariš, revija namenjena pomoči učiteljem pri njihovem delu, je objavila 
serijo člankov z naslovom Splošna navodila v odvračanje jetike. Članek je bil objavljen v štirih 
delih, in sicer v osmi, deveti, deseti in dvanajsti številki triinštiridesetega letnika v letu 1903. 
Avtor je bralce poučeval o vzrokih za bolezen, kako se zavarovati pred obolenjem, kako 
preprečiti širjenje bolezni in o oblastnih naredbah. 

Katoliški obzornik je bila krščansko naravnana revija, ki se je pogosto dotikala socialnih 
vprašanj. V kolikšni meri je bila tuberkuloza prisotna v vsakdanjem življenju, lahko preberemo 
v članku Katoliška cerkev v Evropi in XIX. vek, v katerem avtor opisuje razmere ob koncu 19. 
stoletja. Ob revoluciji, liberalizmu, socialni demokraciji in kapitalizmu je značilnost tega časa 
                                                 
2 Zdravstvena, »Tuberkuloza.«  
3 »Tuberculosis.« 
4 NIJZ, »Tuberkuloza.«  
5 Povzeto po »Tuberculosis.« 
6 Zupanič Slavec, Tuberkuloza, 21. 
7 Zupanič Slavec. Tuberkuloza, 21. 



 
71 

 

tudi bolezen, ki »mrši život, bledi lice, suši mozeg«.8 Najpomembnejši zapis o tuberkulozi v 
Katoliškem obzorniku pa je brez dvoma članek v četrtem zvezku četrtega letnika, izdanega leta 
1900. »Važen pripomoček, kako se ubranimo jetiki, je tudi poučevanje. Nevednost je najdražja 
stvar na svetu. Ako bi bilo ljudstvo dovolj poučeno o vzrokih in pogojih jetike, znižalo bi se 
število jetičnikov znatno.«9 To nalogo je prevzel avtor članka A. B., ki se v enajst strani dolgem 
članku posveča problematiki bolezni in, kot pravi sam, želi bralce poučiti o bolezni, kako se je 
ubraniti, o njenem širjenju in zdravljenju, saj po njegovem mnenju oblast ne naredi dovolj za 
to. 

Stanovanjska problematika 
Tuberkuloza se je posebej hitro širila med nižjimi sloji prebivalstva. Med nasveti za 
preprečevanje okužbe v časopisih najdemo navodila, podobna naslednjemu: »… tečna in 
redilna hrana, čist zrak, času in razmeram prikladna obleka, zračna, svetla, suha stanovanja 
in enaki drugi prostori, v katerih bivamo, redno življenje, delu primeren počitek, gibanje na 
prostem, pogosto kopanje in umivanje celega telesa.«10 Delavski sloj prebivalstva si vsega tega 
seveda ni mogel privoščiti, že njihova stanovanja nikakor niso ustrezala standardom. 

O problematiki zagotavljanja dostojnega življenja delavskemu prebivalstvu, posebej o 
problematiki delavskih stanovanj, piše Katoliški obzornik že leta 1897 v svoji prvi številki. 
Avtor pravi, da so delavska stanovanja »zelo slaba in škodujejo njegovemu gmotnemu, 
telesnemu in nravnemu zdravju; tudi v družabnopolitiškem oziru imajo velike hibe.«11 
Stanovanja so bila prenaseljena, ne zračne in temne »zaduhle podzemske kleti in nizke 
podstrešne shrambe.«12 Takšno okolje je bilo zelo ugodno za razvoj in obstoj različnih bolezni, 
tudi jetike. »Delavska stanovanja so nezdrava. Po njih sadovih jih boste spoznali. V poročilih 
raznih mestnih fizikov čitamo leto za letom med prvimi vzroki za nalezljive bolezni in vedno 
bolj razširjajočo se jetiko — nezdrava stanovanja. Saj poznamo blede upale delavske obraze, 
ki glasno dokazujejo, kako nezdrava so njihova bivališča.«13 

Proti nezdravim bivališčem so obstajali različni odloki; določena je bila na primer 
minimalna bivalna kvadratura na človeka 10-15 m².14 Odločbe, ki naj bi zmanjševale možnost 
okužbe, so sicer obstajale, vendar jih je bilo lažje zagotoviti v javnih prostorih kakor v zasebnih 
stanovanjih:  »Takim naredbam se sicer vspeh lahko zagotovi, kjer pridejo v poštev javni, ali 
oblastvenemu nadzorovanju pristopni prostori, v katerih bivajo jetični bolniki, a izvrševanje 
dotičnih zdravstvenopolicijskih naredb zadene ob velike napotke, ako gre za zasebna in 
družinska stanovanja, v katerih strežejo jetičnim bolnikom zdrave osebe ali žive ž njimi v ožji 
dotiki.« 15 V majhnih in ne zračnih stanovanjih je bila nevarnost okužbe večja, saj so bili zdravi 
ljudje v nenehnem stiku z bolnimi. Ker je bila stanovanjska problematika kompleksen problem, 
ki se ga ni dalo rešiti čez noč, je bil najbolj smiseln ukrep, da se je jetičnega bolnika po 
postavljeni diagnozi odpeljalo iz hiše v bolnico.  

Ukrepi proti širitvi bolezni 
Poučevanje ljudi o ukrepih za preprečevanje širjenja bolezni je bila glavna naloga in cilj 
časopisov, ki so pisali o tej družbeni bolezni. Ker so bili bralci predvsem nižjega ali srednjega 
sloja, so se pisci očitno izogibali strokovnim izrazom in so bolezen opisovali na preprost način. 

                                                 
8 Evangelist Krek, Janez. »Katoliška cerkev v Evropi in XIX. vek,« 1. 
9 A.B. »Jetika,« 328. 
10 A.B, »Jetika«, 328. 
11 Evangelist Krek, »Stanovanja delavskega ljudstva,« 221. 
12 Evangelist Krek, »Stanovanja delavskega ljudstva,« 222. 
13 Evangelist Krek, »Stanovanja delavskega ljudstva,« 231. 
14 Evangelist Krek, »Stanovanja delavskega ljudstva,« 222.  
15 »Splošna navodila v odvračanje jetike,« 64. 
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Tako Katoliški obzornik opisuje levkocite kot »neznansko male živalce«, bakterije pa kot 
»rastlinice«.16 

Ob sumu na tuberkulozo je zdravnik dal preiskati bolnikovo slino. Če se je izkazalo, da 
gre za obolelega človeka, je bilo bolnika potrebno najprej izolirati, da se ne bi okužili drugi 
člani družine. Učiteljski tovariš tako svetuje, da se mu zagotovi »… posebna spalnica, vsekakor 
pa posebno ležišče, posebno posteljno prtenino in životno perilo, posebna obleka, posebne 
umivalne in jedilne priprave.«17 Če je moral bolnik oditi v bolnišnico ali je umrl, je bilo nadvse 
pomembno, da so njegovo posteljno perilo in uporabljene obleke oprali, prezračili in po potrebi 
tudi razkužili, preden jih je začel uporabljati zdrav človek.  

Pljuvanje po tleh 
Najpogostejši način okužbe s tuberkulozo je kapljični prenos. Katoliški obzornik je poudaril, 
da »… prihajajo bacili v zrak ponajveč po pljunkih ali izmečkih jetičnih ljudi. S kašljanjem 
spravljajo namreč jetičniki iz bolnih dihal produkte tuberkuloznega procesa, njih pljunki so 
polni bacilov.«18 Pljuvanje po tleh, ki je bilo v tistih časih množično razširjeno, je bil eden 
izmed vzrokov širjenja tuberkuloze. Pljunek se je namreč na tleh posušil, vendar s tem niso 
bile uničene bakterije v njem; te lahko preživijo v vlažnih, temnih in mrzlih prostorih po več 
mesecev, uničijo pa jih sončni in ultravijolični žarki. »Pljuvanje na tla je manj škodljivo na 
prostih cestah in prostorih, ker tuberkelni bacili na prostem kmalu poginejo vsled vpliva 
solnčne svetlobe in vsušenja. Tembolj pogubonosno pa je v zaprtih, obljudenih in močno 
obiskanih proštorih.«19 Pljuvanje po tleh v javnih prostorih so tako oblasti začele 
prepovedovati in kaznovati; prepovedi je moč najti »… v cesarskem ukazu z dne 20. aprila 
1854, drž. zak. štev. 96, v ukazu z dne 30. septembra 1857, drž. zak. št. 198, v občinskem, 
obrtnem, železničnem obratnem redu, v navodilu za kazenske sodnije itd. ali v drugih posebnih 
redovnih predpisih.«20 

Katoliški obzornik je videl rešitev preprečevanja pljuvanja po tleh v t. i. pljuvalnikih, 
ki so jih v tujini že nameščali.  

Na vseh javnih in zasebnih prostorih, v cerkvah, šolah, delavnicah, tovarnah, 
gostilnah, železniških vozovih i. dr. bi bilo treba napraviti primerne pljuvalnike. 
Pljuvalniki naj bodo napolnjeni z vodo, ker le tako je mogoče zabraniti 
posušenje pljunkov, le take pljuvalnike je najlažje snažiti in razkuževali. Kdor 
je na dihalih bolan in pljuje, moral bi z ozirom na lastno in tuje zdravje vedno s 
seboj nositi žepno stekleničico, kamor lahko pljuje, stekleničico, ki se da dobro 
zapreti, lahko sprazniti in splakniti. Take zelo priročne in cene stekleničice je 
izumil dr. Dettvveiler. Na Nemškem jih že pridno rabijo.21  

Suho pometanje 
Pomembno je bilo tudi ozaveščanje o pometanju tal, saj je bilo treba spremeniti dosedanjo 
navado suhega pometanja. S tem se je namreč dvigoval prah, v katerem so bili lahko 
tuberkulozni bacili, če je bolnik pljunil na tla. Katoliški obzornik svetuje: »Metla naj se zameni 
z mokro ali vsaj vlažno cunjo! Odpravijo naj se vse nepotrebne preproge, zavese, zastori in 
pregrinjala, v katerih se nabira toliko prahu, od katerih prihaja ob snaženju toliko prahu v 
zrak!«22 Če pa ima človek takšen poklic, da se prahu ne more izogniti, kot so na primer 

                                                 
16 A.B., »Jetika,« 321. 
17 »Splošna navodila v odvračanje jetike,« 72.  
18 A.B., »Jetika,« 326. 
19 »Splošna navodila v odvračanje jetike,« 79. 
20 »Splošna navodila v odvračanje jetike,« 79. 
21 A.B., »Jetika«, 327. 
22 A.B., »Jetika«, 327. 
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kamnoseštvo in premogarstvo, potem bi moral nositi t.i. respirator, torej »posebne priprave, ki 
zabranjajo prahu vstop v dihala.«23 

Zakonski stan 
Predvsem zanimivo je, da so ljudje oziroma vsaj avtorji člankov, zavedali tudi posledic širjenja 
bolezni ob vstopu človeka v zakonski stan. Katoliški obzornik takole analizira posledice vstopa 
v zakon jetičnega bolnika: »Ostani rajši samec nego bi sklenil zakonsko zvezo z žalostno 
zavestjo v srcu, da bi napravil v zakonu toliko gorja in bridkosti sebi in drugim!«24 Z vstopom 
v zakon bi namreč človek ogrozil zdravje svojega partnerja oz. partnerke in zdravje svojega še 
nerojenega otroka. »Zato pa bi smela družba zabranjevati z vsemi sredstvi jetičnikom zakon in 
zahtevati od vsakega, ki misli stopiti v zakon, verodostojen izkaz, da nima nikake nalezljive in 
podedljive bolezni.«25 Učiteljski tovariš prav tako odsvetuje vstop v zakon, vsaj dokler oseba 
ne ozdravi in ni več kužna.26  

Fizično zdravje 
Fizično zdravje človeka je bistveno za preprečitev bolezni, saj človek zboli predvsem ob padcu 
imunskega sistema. Vendar, tudi če človeku uspe ozdraveti, to ne pomeni, da je za vedno zdrav, 
saj lahko bacili ostanejo v organizmu več let in bolezen izbruhne ob vnovičnem padcu imunske 
odpornosti. »Vsakdo ve, da se je neprimerno lažje bolezni obvarovati nego bolezen 
ozdraviti,«27 piše avtor članka v Katoliškem obzorniku. »Jetike se ubranimo, ako preprečimo 
bacilom vstop v svoje telo in ako svoje telo tako vtrdimo in ojačimo, da mu tudi vstopivši bacili 
ne morejo škoditi in se v telesu naseliti.«28  
Varstvo otrok 
Septembra leta 1908 je v Washingtonu potekala šesta mednarodna konferenca proti 
tuberkulozi, o čemer piše tudi Učiteljski tovariš v svoji novembrski številki.29 Pomembna tema, 
o kateri so razpravljali, je bilo varstvo otrok, saj so bili otroci najbolj izpostavljeni okužbi. 
Tuberkuloza ni dedna bolezen, saj se človek z njo okuži preko bacilov. Je pa res, da ima otrok 
obolele matere več možnosti, da zboli, saj je že po naravi slaboten, v rani mladosti pa se lahko 
hitro okuži od staršev zaradi njihove nenehne prisotnosti. Dojenčki se še hitreje nalezejo 
bolezni od svoje matere prek dojenja, »zakaj neovržno je dokazano, da plava po mleku jetičnih 
mater često vse polno tuberkulnih bacilov, ki pridejo neoškodovani v nežna otrokova prebavila, 
kjer se lahko naselijo, zlasti v trebušnih mezgovnih žlezah.«30 

Učiteljski tovariš ugotavlja, da »se kaže potreba, da se otroci odstranijo od nevarne 
okolice, ker sicer prav gotovo zapadejo jetiki. Deželno pomožno društvo za bolne na pljučih je 
označilo zaraditega graditev zavetišča za zdrave otroke jetičnih rodovin kot eno svojih 
najvažnejših nalog in je že kupilo potrebni stavbeni prostor.«31  Do izgraditve take zgradbe žal 
ni prišlo zaradi pomanjkanja sredstev, zato se avtor članka obrača na bralce, naj po svojih 
zmožnostih darujejo »bodisi z darili v denarju, ki naj omogočijo, da se zapričeti boj nadaljuje 
in popolni.«32 

 

                                                 
23 A.B., »Jetika«, 327. 
24 A.B., »Jetika«, 325. 
25 A.B., »Jetika«, 325. 
26 »Splošna navodila v odvračanje jetike«, 96. 
27 A.B., »Jetika,« 324. 
28 A.B., »Jetika,« 324. 
29 »K boju proti jetiki.«  
30 A.B., »Jetika«, 325. 
31 »K boju proti jetiki.«  
32 »K boju proti jetiki.« 
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Sanatoriji 
Tako avtorji člankov v časopisih kot tudi oblasti so torej priporočali, naj tuberkulozni bolnik 
ne ostane v domači oskrbi, saj ni zadostna. Poleg tega so družinski člani ob strežbi bolnika na 
domu prav tako tvegali okužbo. Svetovali so, naj gre bolnik na zdravljenje v sanatorij:  

Toliko anatomično patologične, kolikor klinične izkušnje učijo, da se da jetika 
ozdraviti, posebno v započetku. Da se jetika vspešno zdravi, treba se je pa 
najstrožje ravnati po mnogoštevilnih zdravniških predpisih, kar je pa večjidel 
komaj izvedljivo, ako se prepušča bolnik domači postrežbi. Jako koristno, celo 
neobhodno potrebno je, da se spravijo bolniki v takozvana zdravišča za pljuča 
ali zavetišča za jetične, kjer jih zdravijo zdravniki na skrbno urejen način, 
združen s sistematičnim krepljenjem.33 
Sanatoriji so zdravstvene ustanove, ki so namenjene zdravljenju bolnikov z določenimi 

boleznimi. Prvi sanatorij za tuberkulozne bolnike je ustanovil dr. Hermann Brehmer leta 1854 
v gorah Šlezije, v Görbersdorfu.34 Uspehi zdravljenja so bili hitro vidni in sistem zdravilišč se 
je širil po Nemškem prostoru. »Na berlinskem kongresu 1. 1899, ki se je obsežno in temeljito 
pečal s perečim vprašanjem, kaj storiti proti jetiki kot ljudski bolezni, so vsi zbrani veščaki 
priznali tako zdravljenje v posebnih zdraviliščih kot najboljše in najuspešnejše.«35 Zdravljenje 
v takih zdraviliščih je temeljilo na izredno visoki stopnji higiene, obilni in redilni hrani, počitku 
in gibanju na prostem. Sanatoriji so bili skoraj brez izjeme zgrajeni na visokih legah, kjer je 
bilo podnebje za pljučne bolnike posebej primerno, saj so lahko so uživali čist, zdrav gorski 
zrak. 

Slovenski narod je svoj prvi in do danes edini sanatorij za zdravljenje tuberkuloze dobil 
leta 1921. Takrat se je na Golniku na Gorenjskem odprlo eno najsodobnejših zdravilišč za 
tuberkulozne bolezni v Evropi, zgrajeno po vzoru Švicarskega zdravilišča v Davosu.36 Klinika 
je bila znana po odlični legi in dobrem podnebju: nadmorska višina 500 m naj bi bila blagodejna 
za zdravljenje pljučnih bolezni, oddaljenost od industrijskih središč pa je zagotavljala svež 
zrak.37 

Takšno zdravljenje seveda ni bilo dostopno širšim ljudskih množicam, privoščili so si 
ga lahko le bogati. »Poetično so zdravniki to bolezen poimenovali bolezen čarobne gore, ker 
si zaradi ohromele volje bolniki sploh niso več želeli ozdraveti v razkošnem okolju 
zdravilišč.«38 V predstavitveni knjižici sanatorija Golnik so navedene tudi cene za najem 
posameznega tipa sobe v zdravilišču: za enoposteljno sobo je bilo treba odšteti 140 dinarjev, 
za posteljo v triposteljni sobi 100 dinarjev in za posteljo v pet posteljni sobi 75 dinarjev.39 

Zaključek 
Jetičen človek upada in bledi; kadar zardi, loči se kar očividno njegova rdeča 
lisa na bledem licu od rdečice zdravih ljudi. Jetičnik hira in hujša, neutolažen 
in dušljiv kašelj je njegov zvest spremljevalec, pljunek je obilen, izprva in proti 
koncu bolezni večkrat s krvjo pomešan, sicer žlezasto-gnojnat. Bolnika 

                                                 
33 »Splošna navodila v odvračanje jetike«, 96. 
34 Eylers, »Planning the Nation: the sanatorium movement in Germany.«  
35 A.B., »Jetika«, 329. 
36 »Zgodovina.«  
37 Povzeto po Neubauer, Sanatorium Golnik: subalpsko zdravilišče za pljučne bolezni. 
38 Zupanič Slavec, Tuberkuloza, 25. 
39 Neubauer, Sanatorium Golnik, 6. 
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preletava na večer ali po noči vročnica, mrzel in zoprnodišeč pot ga obliva, v 
prsih ga zbada in skeli, dihanje je mučno, slast do jedi gine, prebavljanje je 
nezadostno. Tudi živčevje oslabi, jetičnik je vznemirljiv in siten.40 

Ob prebiranju tega nazornega opisa bolezni si lahko predstavljamo potek bolezni in vpliv, ki 
ga je ta imela na človeka in njegovo okolico. Kljub vsem opozorilom, ki jih je oblast in 
časopisje dajalo ljudem, pa si ti v resnici niso mogli prav dosti pomagati. Ob prenizkih mezdah 
si niso mogli privoščiti kalorične in s hranili bogate hrane, živeti pa so morali v delavskih 
stanovanjih, čeprav so se morda celo zavedali, kako nezdrava so bila. Sanatorije so si lahko 
privoščili le bogatejši bolniki.  

Poročanje v časopisih je bilo pomembno z vidika poučevanja pismenih ljudskih množic. 
Čeprav se vsem dejavnikom za obolelost niso mogli izogniti, pa so lahko upoštevali vsaj 
nekatere nasvete. Večinoma anonimni pisci člankov so skušali bralce poučiti o vzrokih bolezni, 
o njenem poteku in predvsem o preventivi. Poudarjajo neugodne stanovanjske razmere, v 
katerih ljudje živijo in apelirajo na oblast, naj se posveti bolezenski problematiki. Ljudem 
svetujejo zamenjavo suhega pometanja z mokrim, odložitev vstopa v zakonski stan, 
odsvetujejo pljuvanje po tleh in predvsem poudarjajo pomen fizičnega zdravja.  
  

                                                 
40 A.B., »Jetika«, 321. 
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Slikovna priloga 

 
Ljubljanska Cukrarna, center revščine in bolezni. (Vir: https://www.kamra.si/mm-elementi/cukrarna-16672/ 
Dostop: marec 2022) 

 
Glavni sanatorij s teraso na Golniku. (Vir: Neubauer, Robert. Sanatorium Golnik: subalpsko zdravilišče za pljučne 
bolezni. S.l. : s.n., med 1930 in 1940.) 
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Urh Ferlež, Max Jerovčnik 

Izseljevanje Slovencev v Francijo in tamkajšnja izseljenska književnost 

Povzetek 
Članek predstavlja zgodovino slovenskega izseljenstva v Franciji in kulturo Slovencev v 
Franciji s poudarkom na književnosti, ki so jo ustvarili tamkajšnji izseljenski pisatelji. Največji 
valovi izseljevanja iz slovenskih krajev so se začeli v drugi polovici 19. stoletja zaradi 
razmeroma slabe gospodarske situacije. Do prve svetovne vojne se je večina izseljencev 
odločila za selitev v Združene države Amerike. Na začetku 20. stoletja so se manjše skupine 
začele seliti v Alzacijo in Loreno, kjer je delovalo več rudnikov. Po Versajski pogodbi po prvi 
svetovni vojni sta regiji postali del Francije. V tem času so Združene države Amerike zaprle 
meje za priseljence, zato so se migrantski tokovi spremenili. Tik pred drugo svetovno vojno je 
živelo v Franciji okoli 34.000 Slovencev. Združevali so se v kulturna in izobraževalna društva. 
Po drugi svetovni vojni se je veliko Slovencev vrnilo v Jugoslavijo (t. i. povratniki), saj je nova 
socialistična država zaradi intenzivne indrustializacije potrebovala delovno silo. Veliko 
slovenskih izseljencev v Franciji se je asimiliralo, nekaj slovenskih društev in župnij pa deluje 
še danes. Med izseljenci se je razvijala tudi kultura, med drugim književnost, ki pa še ni 
natančno raziskana. Iz vrst slovenskih izseljencev je izšlo nekaj piscev, kot sta Vladimir Kavčič 
in Antonija Rože.  

Abstract 
The article presents the history of Slovene emigration to France and the culture of Slovenes in 
France, with an emphasis on the literature created by emigrant writers. The biggest migration 
waves from Slovenia began in the second half of the 19th century and were caused by the 
relatively poor economic situation. Up to the Second World War, the majority of migrants 
decided to move to the United Stated of America.  At the beginning of the 20th century smaller 
groups started moving to Alsace and Lorraine, where there were many mines. After the First 
World War, the Treaty of Versailles made these two regions part of France.  At that time, the 
USA closed their borders to immigrants, so immigration trends changed.  Before the Second 
World War there were around 34 000 Slovenes living in France. They came together in cultural 
and educational societies. After the Second World War many Slovenes returned to Yugoslavia 
(so-called returnees), because the new socialist state needed workers on account of its intensive 
industrialization. Many Slovene emigrants to France became assimilated, and even today there 
are a few Slovene societies and churches. The Slovenes in France developed a culture, including 
in the area of literature, but this culture has yet to be researched in depth.  Among the Slovene 
immigrants, there have been a few authors, such as Vladimir Kavčič and Antonija Rože.  
Ključne besede: Premogovništvo, Šaleška dolina, potopljene vasi, Velenjsko jezero, Velenje. 

*** 
Uvod 

Francija je bila kot razvita evropska dežela ena od tistih držav, kamor so se Slovenci izseljevali. 
Za priseljence sta bili zanimivi predvsem rudarski regiji Alzacija in Lorena. Priseljenci so stik 
z domačo kulturo ohranjali v društvih, a je bil asimilacijski pritisk precejšen. Kljub temu nekaj 
društev deluje še danes. V Franciji je delovalo tudi nekaj izseljenskih pisateljev. Članek 
predstavlja zgodovino slovenskih migracij v Francijo do 2. svetovne vojne, ko je bila ta 
intenzivna in po 2. vojni, ko se je veliko Slovencev v Jugoslavijo vrnilo, število tistih, ki so se 
izselili v Francijo, pa se je zelo zmanjšalo. Posebej je predstavljeno literarno ustvarjanje 
Slovencev v Franciji, ki pa je dokaj skromno.  
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Izseljevanje do prve svetovne vojne  
Slovensko ozemlje v okviru Habsburške monarhije in Avstro-Ogrske ni imelo preveč ugodne 
gospodarske pozicije, skromno urbanizacijo, v 19. stoletju pa je v primerjavi z ostalimi deli 
države začela zaostajati še v industrializaciji. V tem stoletju (pretežno v drugi polovici) so torej 
nastali industrijski obrati, pa tudi rudniki, ki so potrebovali delovno silo. Marsikateremu 
Slovencu kmečkega porekla je bilo dovolj skromnega življenja in odvisnosti od tega, ali bo 
zemlja dala ali ne. Poleg tega se je pismenost toliko dvignila, da so vesti o tujih (boljših) krajih 
prišle tudi do kmečkega prebivalstva, izboljšale in pocenile so se prometne povezave.  

Tedanji Eldorado so bile Združene države Amerike in to so ostale vse do konca 1. 
svetovne vojne, po kateri je Amerika omejila priseljevanje. Večina Slovencev se je v tistem 
času izselila tja, manjši delež so sprejele Brazilija, Nizozemska in Nemčija. Kdor je mogel, je 
odšel v Ameriko, v druge konce Evrope so se selili predvsem najrevnejši. Od 80. let 19. stoletja 
pa do 1. svetovne vojne naj bi se izselilo okrog 300.000 ljudi, kar je precej visoka številka, 
upoštevajoč podatek, da je leta 1900 živelo 1.300.000 ljudi, ki so se opredeljevali za Slovence.1 
Odhajali so predvsem samski moški, če so že imeli družine, so te navadno prišle nekaj časa za 
njimi. Dve izmed dežel izseljevanja sta bili tudi takrat še nemški deželi Alzacija in Lorena, kjer 
je bilo mnogo rudnikov. Francozi v jame niso več hoteli, zato so prihajali delavci iz raznih delov 
Evrope. Leta 1910 je bilo tam več kot 800 Slovencev, združeni so bili tudi v podpornih 
društvih.2 

Izseljevanje med obema vojnama 
Versajski mir je poskrbel, da sta Elsass in Lothringen zopet postali Alsace in Lorraine, in ju 
vključil v francoski državni okvir, z njim pa tudi Slovence, ki so delali v tamkajšnjih revirjih. 
Francija je iz vojne izšla kot zmagovalka, izgubila pa je veliko moških, torej je potrebovala 
delovno silo. Po drugi strani je mirovna pogodba pahnila Nemčijo v gospodarsko krizo, zato ni 
bila več zanimiva za priseljence. Razlogi za izseljevanje so ostali enaki kot pred vojno, 
fašistična Italija je odseljevanje Slovencev podpirala. Veliko Slovencev se je takrat iz Vestfalije 
preselilo v Loreno (npr. leta 1921 3000 Slovencev v Nord-Pas-de-Calais). Francija je 
priseljevanje spodbujala in z državami izseljevanja sklepala meddržavne sporazume. Med 
Kraljevino SHS (predvsem njenim srbskim delom, kraljevo družino in elito) ter med Francijo 
so vladali prijateljski odnosi, stiki so bili redni na političnem, kulturnem, vojaškem in 
gospodarskem področju, a od tega izseljenci, ki so bili predvsem iz Dravske in Savske 
banovine, niso imeli kaj dosti koristi.3  

Največ so se selili rudarji iz Zasavja (v Trbovljah je še danes Ulica Sallaumines, eden 
od rudarskih krajev v departmaju Pas-de Calais4) in Prekmurci, ki so delali predvsem na 
francoskih poljih. Središča, kjer je bilo največ Slovencev, so bila Lens v bližini Lilla, Freyming-
Merlebach na meji z nemškim Posarjem, vzdolž Luksemburške meje (npr. Aumetz) in v 
osrednji Franciji, kjer se je skupnost še najhitreje asimilirala. Leta 1929 naj bi živelo v Franciji 
23.820 Slovencev, tik pred izbruhom 2. svetovne vojne pa že 34.000. Pogojnik uporabljam zato, 
ker je za raziskovalce tema izseljenstva kar se številk tiče precej nehvaležna. Slovenci so bili 
takrat za Francoze Jugoslovani, če so bili s Primorske Italijani, Korošci Avstrijci in so jih kot 
takšne navajali v dokumentih.5 

Priseljenci so se zvečine slabo ali pa se sploh niso naučili francosko. V francoskih 
rudarskih Babilonih ta jezik niti ni bil potreben, med sabo so se sporazumevali slovensko, 
pomembna je bila nemščina. Med Slovenci so po svojih najboljših močeh delovali duhovniki, 

                                                 
1 Statistični letopis RS 1992, 57; Švab, 2007, 15–16.  
2 Ekmečić, Poslednjih sto godina Jugoslovena u Francuskoj, 8.  
3 Drnovšek, Slovenski izseljenci in zahodna Evropa v obdobju prve Jugoslavije, 185–261. 
4 Leta 1906 se je v rudniku zgodila ena najhujših nesreč te vrste v Evropi, umrlo je več kot tisoč ljudi. 
5 Drnovšek, Slovenski izseljenci in zahodna Evropa v obdobju prve Jugoslavije, 185–261. 
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bili so poskusi pouka verouka v slovenščini in slovenščine kot jezika. Po raznih krajih so 
Slovenci ustanovili društva, delavska, podporna, kulturna, dramatična, pevska itd., s katerimi 
so si želeli bodisi olajšati življenje s povezovanjem bodisi pričarati košček domovine v tujini, 
35 takih društev je delovalo pred 2. svetovno vojno. Izhajalo je tudi nekaj slovenskih časopisov 
(npr. Jugoslovenski rudar), nekaj slovenske besede je bilo tudi v jugoslovanskih izseljenskih 
časopisih. Vsa društva so z nemško okupacijo Francije morala prenehati z delovanjem, njihovi 
arhivi so bili skoraj v celoti uničeni. Ločitev duhov je žal botrovala premnogim sporom tudi 
med francoskimi Slovenci, nekateri so bili usmerjeni bolj katoliško, drugim so bile bližje bolj 
leve ideje, ki jih je med njimi spodbujala tudi Komunistična partija Jugoslavije (takrat delovala 
v ilegali). Gospodarska kriza v tridesetih je bila neugoden čas za izseljence, mnogi so izgubili 
službo, poleg tega pa se je razbohotila ksenofobija; tujci so bili naenkrat krivi za vse slabo v 
državi. Vlada je uvedla obvezno šolanje za tujce do 14. leta in po možnosti favorizirala tiste, ki 
so se odločili za francosko državljanstvo. Šlo naj bi za integracijo, v realnosti pa je mnogo 
Slovencev že v drugi generaciji postalo Francozov, znanja slovenščine je bilo vse manj.6 

Med 2. svetovno vojno se je nekaj Slovencev pridružilo Narodnoosvobodilnemu boju, 
nekaj pa La Résistance. Po vojni je bil selitveni tok dvosmeren, Jugoslavija je kot 
industrializirajoča se država potrebovala ogromno delovne sile, zato je vabila delavce nazaj. 
Vrnilo naj bi se kar pol vseh predvojnih izseljencev.7 Po drugi strani je veliko Slovencev šlo 
tudi v Francijo. Takoj po vojni so bili to tisti, ki so vedeli, da jim v novem socialističnem sistemu 
ni odmerjeno mesto ali pa si ga niso želeli, obenem pa so imeli to srečo, da se niso znašli v 
taboriščih na Avstrijskem. Tamkajšnje begunce so namreč Angleži vračali v Jugoslavijo, kjer 
je večino čakala nasilna smrt. V Francijo so torej odhajali nekateri tisti, ki so pobegnili v 
taborišča v Italiji. Francija je bila pogosto tudi prehodna postaja na poti »čez lužo«. Niso pa 
bile vse selitve z naslova političnega begunstva. Še vedno je bilo veliko selitev (prebegov) v 
želji po boljšem življenju, nekateri so se preselili tudi preprosto v želji po nečem novem. Pri 
tem so imeli pomembno vlogo Slovenci, ki so že bili v Franciji, predvsem izseljenski duhovniki; 
ti so novim prišlekom pomagali na prvih korakih življenja v novi državi.8 

V prvih letih druge Jugoslavije so bile meje precej zaprte, potem pa se je situacija 
izboljševala. Ljudje so lahko dobili potne liste, če so izpolnjevali pogoje, če seveda niso bili 
politično ali kako drugače sporni za režim. Težko je posplošiti vse te povojne migracije, saj so 
okoliščine različne od primera do primera; organi so bili pri izdajanju potnih listov in varovanju 
meje precej nepredvidljivi, kot kažejo pričevanja. Tisti, ki so pobegnili brez listin, so večinoma 
imeli nekoga že v Franciji; tako ali drugače so se izmuznili v Italijo, potovali do Ventimilje v 
Liguriji, nato pa so se morali pretihotapiti še čez francosko-italijansko mejo, navadno čez 
nevarne prelaze. Poleg tega je bila meja zavarovana z električno ograjo, Italija pa je begunce 
kar kmalu po vojni začela izročati nazaj. Enkrat v Franciji so se begunci registrirali na policiji, 
nato pa potovali naprej proti svoji začrtani končni postaji. Življenje priseljenskih družin v 
Franciji in Nemčiji je nazorno opisal Anton Ingolič v svojem romanu Kje ste Lamutovi?9 

Izseljenstvo po drugi svetovni vojni 
Revirji po 2. svetovni vojni za Slovence niso bili več privlačni, največ se jih je naselilo na 
Azurno obalo in v okolico Pariza. Zaposlovali so se v raznih gospodarskih panogah, v drugi in 
tretji generaciji pa so se večinoma dvignili na socialni lestvici. Na mnoge izmed njih je bila 
pozorna UDBA, ob dopustih v stari domovini jih je marsikrat prišla obiskat policija. Društveno 

                                                 
6 Pislar Fernandez, Slovenci v železni Loreni, 76–78; Bogović in Cajnko, Slovenci v Francij, 42–44; Drnovšek, 
Slovenski izseljenci in zahodna Evropa v obdobju prve Jugoslavije, 185–261. 
7 Bogovič in Cajnko, Slovenci v Franciji, 45. Jugoslavija je organizirala vrnitve v letih 1947 in 1948, podatek, da 
se je vrnilo 17.000 ljudi se zdi nekoliko pretiran. 
8 Bogovič in Cajnko, Slovenci v Franciji, 45. 
9 Japelj, Mi, ki smo odšli, 10–39; Bogovič in Cajnko, Slovenci v Franciji,  45–47; Ingolič, Kje ste, Lamutovi?  
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življenje, ki je med 2. svetovno vojno zamrlo, so Slovenci kmalu spet oživili in razvili podobne 
dejavnosti kot pred 2. svetovno vojno. Društva so združevala pevske zbore, dramske skupine, 
organizirala so romanja in izlete po Franciji, v druge države in v domovino, organizirala so 
družabne večere, proslave ob cerkvenih in slovenskih oziroma jugoslovanskih praznikih ter 
pripravila srečanja z drugimi slovenskimi društvi.10  

V posameznih slovenskih društvih je bilo veliko članov, ki niso bili le Slovenci, temveč 
tudi Francozi. S tem je povezano tudi ohranjanje slovenščine, ki se je večinoma zelo slabo 
prenesla v drugo in v tretjo generacijo. Od leta 1975 je bil v Aumetzu organiziran pouk 
slovenščine, od leta 1978 pa še v Nancyju in v Freyming-Merlebachu. Pouk slovenščine je imel 
predvsem funkcijo ohranjanja jezika in zavesti o slovenskem izvoru ter ohranjanja navade 
zbiranja in druženja z rojaki. Dolga leta življenja v Franciji so mnoge slovenske izseljence 
privedla do popolne asimilacije v francosko družbo. V številnih krajih, kamor so se Slovenci 
pred 2. svetovno vojno in po njej priseljevali, so ti danes povsem domače prebivalstvo, med 
katere prihajajo novi priseljenci. V 80. letih 20. stoletja je v Franciji živelo med 20.000 in 
30.000 ljudi slovenskega porekla, od tega jih je dve tretjini prišlo v Francijo po 2. svetovni 
vojni. Od vseh ljudi slovenskega porekla v Franciji jih je v Parizu in okolici živelo okoli 4.000.11 

Slovenci v Franciji danes 
Težko je oceniti število Slovencev v Franciji danes, dejstvo pa je, da se to število zmanjšuje, 
saj se jih vedno manj opredeli kot Slovence. Ocene imajo širok razpon, med 4000 in 16.000 
ljudmi.12 Po podatkih Slovenske izseljenske matice deluje danes v Franciji še šest slovenskih 
društev in tri katoliške misije (Merlebach, Pariz, Nica).13 Za raziskovanje slovenskih 
izseljencev v Franciji se je dolgo zdelo, da je bilo v primerjavi z drugimi diasporami nekoliko 
zapostavljeno, a se situacija počasi popravlja. Tako sta se s Slovenci v Franciji v osemdesetih 
ukvarjala Alenka Bogovič in Borut Cajnko, pozneje Marjan Drnovšek in vsestranska Antonia 
Bernard. S Slovenci v Loreni se je ukvarjala Marija Pislar Fernandez, ki je zaradi svojega 
izseljenskega porekla še toliko bolj dragocena kot raziskovalka. Leta 2007 je s temo Slovencev 
v Franciji na oddelku za geografijo diplomiral Jernej Švab. 

Zgodovina slovenske izseljenske književnosti 
Med množico slovenskih izseljencev, ki so se znašli v tujini, je bilo tudi nezanemarljivo število 
tistih, ki so se umetnostno udejstvovali na papirju. Še posebno veliko pisateljev je v prvih 
generacijah izseljencev, mnogo se jih je odločilo, da svoja čustva ob selitvi, domotožju in 
srečanju z novo deželo popišejo na papirju. Izseljenska književnost je bila v slovenski literarni 
vedi skoraj popolnoma zapostavljena do osamosvojitve Slovenije. Da gre za cmeravo 
popisovanje domotožja, je bil le eden izmed očitkov, zakaj se je vsa ta literarna dela puščalo ob 
strani. Stereotip, da Slovenci v tujini svojo kulturo ohranjajo z veselicami, zraven pa še malo 
pisarijo, da ne pozabijo jezika, je bil neverjetno močan. Matica je v svoji samozadostnosti na 
svoje rojake pogosto pozabila, še najbolj nežno lahko to opišemo z besedami, da literarnega 
ustvarjanja finančno ni podpirala. Močan očitek se je nanašal na jezik, češ da slovenščina neke 
generacije slovenskih izseljencev že ne more biti tako dobra kot tista v matici, da je 
"spakedrana", pomešana z večinskim jezikom države, kjer živijo izseljenci. Še bolj zavračana 
je bila književnost tistih Slovencev, ki niso pisali v slovenščini.14 

                                                 
10 Bogovič in Cajnko, Slovenci v Franciji, 45–48.  
11 Švab, Slovenci v Franciji, 40–42; Japelj, Mi, ki smo odšli, 10–39; Bogovič, in Cajnko, Slovenci v Franciji, 45–
60. 
12 Švab, Slovenci v Franciji, 37 
13 https://www.druzina.si/cerkvene-informacije/misije-v-tujini (10. 4. 2022). 
14 Pislar Fernandez, Slovenci v železni Loreni, 76–78; Bogović in Cajnko, Slovenci v Francij, 42–44; Drnovšek, 
Slovenski izseljenci in zahodna Evropa v obdobju prve Jugoslavije, 185–261. 
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Slovenci in Slovenke so pisali (pišejo) v vseh državah, kjer so živeli. Društva so po 
svojih močeh pomagala pri izdajanju knjig. Izdajali so literarne liste, literarna dnevnika pa so 
izhajala tudi v njihovem dnevnem časopisju. Kot pri vsaki književnosti tudi pri izseljenski 
kvaliteta niha, nekateri avtorji so bili vsebinsko zelo dobri, pa jih je zaradi nižje izobrazbe izdala 
stilistična plat. Slovenska izseljenska književnost še danes ni dobila svojega polnopravnega 
mesta v narodnem spominu in v učnih načrtih. Zelo skromno se jo obravnava tudi pri študiju 
slovenske književnosti. Malo literarnih zgodovinarjev se ukvarja s to temo, z njo se ukvarjajo 
predvsem raziskovalci Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije. V sodobnem 
pojmovanju književnosti in kulture lahko izseljensko književnost označimo s termom 
"sokultura", ki si zasluži vključitev v narodno literarno zgodovino.15 

Izseljenska književnost v Franciji 
Slovenske izseljenske književnosti po državah so bile do danes različno raziskane, največ dela 
je bilo do sedaj storjenega za književnost izseljencev »čez lužo«. Ob prelomu tisočletja je izšel 
prvi reprezentativni pregled slovenske izseljenske književnosti v treh zvezkih, uredili sta ga 
Janja Žitnik in Helga Glušič. Gre za prvo delo te vrste, ki je zbralo imena in osnovne podatke 
o slovenskih izseljenskih ustvarjalcih, ne glede na ideološko usmerjenost, ki je v 20. stoletju 
botrovala tolikim delitvam in izbrisom iz literarnih pregledov. Francija je v tem pregledu 
odpravljena z enim odstavkom, in sicer:  

V Franciji po drugi svetovni vojni ni izšla nobena kulturno pomembnejša 
slovenska revija, temveč, kot tudi v Veliki Britaniji, razni periodični (verski) listi. 
Nekaj časa je duhovnik dr. Nace Čretnik v Parizu v francoščini izdajal list mlade 
krščanske demokracije Nouvel horizon, pri katerem so sodelovali tudi slovenski 
znanstveniki, mednarodno uveljavljeni strokovnjaki (F. Žajdela, M. Struna).16  

Druga evropska (pol)frankofona država je bila dom Slovencu, ki je v knjigi nekoliko 
podrobneje obdelan, gre za Dimitrija Otona Jeruca.17 Tako hitro pa se slovenskih izseljencev v 
Franciji v literarnem kontekstu vendarle ne moremo odkrižati. Leta 2008 je Janja Žitnik v svoji 
knjigi Večkulturna Slovenija, Položaj migrantske književnosti in kulture v slovenskem prostoru 
naštela nekaj takih pisateljev, omeni štiri:  

Omeniti pa je treba tudi delo dveh Slovencev v Franciji, in sicer literarno in 
prevajalsko delo slikarja Vena Pilona in v francoščini objavljeno poezijo (12 
pesniških zbirk) ter nekaj prevodov zdaj že tudi pokojnega Vladimirja Kaučiča 
– Jeana Vodaina. (…) Med povojnimi izseljenskimi avtorji, ki živijo v Franciji, 
sta v Sloveniji najbolje znana fotograf, filozof, esejist, predavatelj in publicist 
Evgen Bavčar ter priljubljena dvojezična pisateljica Brina Svit (Brina Švigelj 
Merat).18  

Omenimo lahko tudi pesnico Antonijo Rože, ki je sicer pisala preproste, a precej priljubljene 
pesmi. Njene pesmi so pogosto recitirali na dogodkih slovenskih društev v Franciji. Tako se 
ena od njenih pesmi z naslovom Ob slovesu našega učitelja glasi:  

Danes sredi je med nami/sprejet z mnogimi pozdravi/gospod slovenski in 
učitelj,/rojakov svojih je ljubitelj.//Mi domovine naše ne poznamo/besedo 
materino pa priznamo: Slovenka bila naša mati, Slovenci moramo še mi 
ostati.//Bog daj srečo Vam na tujih tleh, pri delu Vašem dober uspeh,/da pridobil 

                                                 
15 Žitnik Serafin, Večkulturna Sloveniaj, 37–69. 
16 Citirano: Detela in Jeruc, Slovenska izseljenska književnost I., 189. 
17 Detela in Jeruc, Slovenska izseljenska književnost I., 179. 
18 Žitnik Serafin, Večkulturna Slovenija, 46. 
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bi jih sto in sto/za našo lepo Jugoslavijo.//Za dobrobit Slovencev se on žrtvuje,/je 
prišel danes sem na tuje/povedat nam kaj lepega/od kod je naša mamica.19  

Preprosta pesem živahnega ritma opeva tematiko izseljenskega učitelja. Ti so bili poleg 
duhovnikov zelo pomembni za ohranjanje vezi z domovino in njenim jezikom. 

Zaključek 
V članku je bila predstavljena zgodovina slovenskega izseljenstva v Franciji. Ta država je bila 
v času med obema vojnama ena izmed priljubljenih destinacij priseljencev. Pri celovitem 
raziskovanju zgodovine Slovencev pogosto pozabimo na izseljence, po nekih ocenah naj bi se 
v 19. stoletju kar ena tretjina naravnega prilastka izselila, kar ni zanemarljivo. Del slovenskega 
naroda se je tako razvijal izven matične domovine in razvil svojo kulturo, ki je po eni strani  
enaka tisti v domovini, po drugi pa samosvoja. To se kaže tudi na področju literature, kjer 
govorimo o izseljenski književnosti. Nekaj izseljenskih pisateljev je živelo (in še živi v 
Franciji). Slovenska izseljenska književnost je bila dolgo zapostavljena, šele zadnjih trideset let 
se jo bolj načrtno raziskuje in umešča v literarni kanon. Članek je tako kamenček v mozaiku 
slovenskega izseljenstva.  
  

                                                 
19 Drnovšek, Slovenski izseljenci in Zahodna Evropa v obdobju prve Jugoslavije, 337–338. 
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Slikovna priloga  
 

 
  

Slika 1: Slovenska poroka v Cité Jeanne d'Arc sredi 20. stoletja (Vir: Janez Rogelj – Blog o slovenskem izseljenstvu). 

 

Slika 2: Med povratnike na poti v Jugoslavijo se je leta 1947 (ilegalno) pomešal tudi Veno Pilon s svojo kamero. 
(Vir: Veno Pilon, Povratniki, 1947, Spletni arhiv Moderne galerije) 
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Slika 3: Prireditev slovenskega društva sv. Barbara v Liévinu (Pas-de-Calasis)  (Vir: Janez Rogelj – Blog o slovenskem 
izseljenstvu). 

 

Slika 3: Delavska rudarska kolonija blizu Freyming-Merlebacha, kjer je še danes živa slovenska skupnost.(Vir: Janez Rogelj – 
Blog o slovenskem izseljenstvu). 
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Neža Sevčnikar, Blažka Ferlež 

Šport in hladna vojna 

Povzetek 
V tem prispevku bom poskušala podrobneje opisati povojni konflikt med znanima velesilama, 
Združenimi državami Amerike in Sovjetsko zvezo, ali tako imenovano hladno vojno, predvsem 
na kulturno gospodarskem področju. Čas hladne vojne predstavlja konstantne napetosti na 
Evropskem prostoru, konstantno dokazovanje premoči posamezne države na vseh možnih 
področjih in nemir ter nezaupanje med civilnim prebivalstvom. Osrednja tema bo izraženost 
tekmovalnosti v športu in medosebnih trenj na večjih športnih dogodkih, kjer so velesile 
konflikte sproščale preko svojih zastopnikov, ki so se teh tekmovanj udeleževali. Prav tako 
prispevek prikazuje, kako pomembna je bila tekma v športu za razvoj športnih dejavnosti po 
svetu in posledično tudi za razvoj športa na slovenskem.   

Abstract 
In this article, I will try to describe in more detail the post-war conflict between the famous 
superpowers, the United States and the Soviet Union, or the so-called Cold War, especially in 
the cultural and economic field. The Cold War represents constant tensions in the European 
area, constant demonstration of the superiority of individual countries in all possible areas, and 
unrest and mistrust among the civilian population. The central theme will be the expression of 
competition in sport and interpersonal friction at major sporting events, where the superpowers 
have resolved conflicts through their representatives who have participated in these 
competitions. The article also shows how important the competition in sports was for the 
development of sports activities around the world and consequently for the development of 
sports in Slovenia. 
 
Ključne besede: Hladna vojna, šport, olimpijske igre, ZDA, sovjetska zveza 

*** 
Uvod 

V prvih letih po koncu 2. svetovne vojne sta bili Sovjetska Zveza in Združene države Amerike 
prevladujoči velesili. Državi sta bili ideološko različni, saj se je Sovjetska Zveza usmerila v 
komunistično in socialistično ureditev, Amerika pa v kapitalistično in demokratično. Čeprav 
sta bili zaradi različnih ureditev in navzkrižnih interesov v konfliktu, ta ni prerasel v neposredni 
spopad, ker sta se obe strani bali, da bi le ta pomenil popolno uničenje. Tako sta nasprotni si 
velesili bojevanje prenesli na vojne tretjega sveta, propagando, vohunstvo, merjenje moči v 
tehnološkem razvoju in v športnih disciplinah, kar je pripomoglo k velikem razvoju športnih 
tekmovanj in raznolikih športnih disciplin. Prav tako pa je negativno zaznamovalo večje športne 
prireditve in izkazovanje športnega duha na le-teh. Da lahko razumemo trenje med državama, 
bom začela s krajšo razlago tako imenovane hladne vojne in se na kratko dotaknila nekaterih 
področij v katerih sta državi tekmovalno izražali trenja. Nato pa se bom osredotočila pretežno 
na šport v tem času in pomembne športne dogodke, ki jih je povojno trenje med državama 
zaznamovalo.  

Hladna vojna 
Evropa je od začetka do konca predstavljala glavno žarišče hladne vojne. Nastala je kot 
posledica nezmožnosti doseganja sporazumov nekdanjih zaveznikov, zahodne in Sovjetske 
zveze, ter sprejemanja odločitev glede poljske neodvisnosti, prihodnosti Nemčije in delitvi 
Evrope kot celote. Točen začetek ni znan, vsekakor pa je k njej pripomogel ameriški angažma 
v Evropi, izražen v Trumanovi doktrini, Marshallov plan iz leta 1947 ter številni kasnejši izrazi 
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neodobravanja s strani Sovjetske zveze. Namesto dogovorjene skupne uprave celotne Nemčije, 
razdeljene na štiri zasedbena področja in nekdanje mesto Berlin, se je prav kmalu uveljavila 
razčlenjena politika štirih velikih. Navzven je kazalo, da so razlogi za tako spremenjeno politiko 
in spor med ZDA in Sovjetsko zvezo razlike glede višine in načina plačila vojne odškodnine iz 
okupacijskih področij, nestrinjanja o nadzoru Porurja, o najučinkovitejšem načinu za odpravo 
fašizma in o temeljih na novo postavljene miroljubnejše nemške demokracije. Notranji razlogi 
za nezaupanje in stopnjevanje trenj med velesilama ter vse večjimi ideološkimi razlikami, pa 
so ležali v razlikah njunih družbenih in gospodarskih sistemov.1 Hladna vojna je kmalu presegla 
Evropsko žarišče. Skozi celotno obdobje je imela svojo azijsko sestavino, imela pa je tudi 
močno lastno notranjo logiko, ki je izhajala iz sovjetsko-ameriškega tekmovanja in je kmalu 
dejansko prerasla v globalni konflikt.2  

Prav v Evropi, kjer skoraj štiri desetletja ni bilo nobenega vojaškega spopada, je verjetno 
bolj kot o hladni vojni pravilno z izrazom nekega francoskega komentatorja govoriti o »vročem 
miru«: bilo je kakor vročica, ki večkrat zrase in spet pade.3  

Gospodarski, kulturni, diplomatski in vojaški odnosi 
Neprijateljski odnosi, tekmovanja in zaostrovanja so zatirala in omejevala možnost tako 
gospodarske in kulturne razvitosti kot diplomatskih odnosov za obe velesili. Zaradi sporov, 
gospodarski odnosi niso nikoli dosegli vseh svojih potencialov. Zahodu je bila onemogočena 
prodaja napredne tehnologije, ki bi imela vojaško vrednost in s tem več tisoč izdelkov, ki jih je 
bilo prepovedano uvažati na Vzhod. Temu pa je bila samozadostnost in gospodarska zaostalost 
veliko ljubša, kot pa odvisnost od nasprotne velesile. V poznih sedemdesetih letih so slabe letine 
v Sovjetski zvezi privedle do impulzivnega in paničnega kupovanja enormnih količin 
ameriškega žita, medtem ko je bila približno polovica sovjetske proizvodnje nafte namenjena 
trgovini z državami SEV pod ceno. Gostovanja raznih gledališč, zborov ali plesnih skupin obeh 
strani je vodila predvsem tekmovalnost in ponašanje s talentom domače kulture, pomembno 
tekmovalnost pa so začeli predstavljati šport in razne športne prireditve ter tekmovanja. Skrhane 
diplomatske odnose so razčlenjevale ovire vseh vrst. Varnostni svet OZN je bil dolga leta 
ohromljen, pogosto zaradi veta Sovjetske zveze. Velik problem je posala tudi vohunska 
dejavnost. Začele so se še močneje razvijati tajne in obveščevalne službe, množično se je začela 
uporaba prisluškovalnih naprav in nasplošno je med ljudmi vladalo nezaupanje. V pedesetih 
letih se je iz strahu pred dejavnostjo komunističnih agentov začelo celo podpihovanje povsem 
nerazumnega lova na čarovnice. Pomembno vlogo je igrala tako imenovana tudi tekma v 
vesolju, v katero sta velesili vlagali neznanska sredstva. Zajemala je uporabo zemeljskih 
satelitov, medcelinske balistične istrelke in najbolj znano – tekmo za prvi človeški pristanek na 
luni. Čeprav je to uspelo ameriški velesili, ni bilo nikoli zares znano, kdo je v vojaški prednosti.4  

Razvoj športnih panog 
Športna dejavnost po vojni se je zelo hitro razvijala. Ustanovljene so bile mnoge socialistične 
države in s tem so se razmere v mednarodnem delavskem športnem gibanju temeljito 
spremenile. Te spremembe je bilo občutiti zlasti po letu 1950, ko so se po vrsti prebujale v 
narodno osvobodilnih vojnah države Latinske Amerike, Azija in Afrike. Sovjetska zveza in 
Amerika sta v želji dokazovanja prevlade na čim večjem področju začeli vlagati v razvoj 
športnih panog, kar je vplivalo tudi na razvoj le teh v ostalih državah po svetu. Izjemno hitro so 
napredovale tudi nekatere mlade države Afrike in Azije, ki so se kmalu pojavile tudi na 
Olimpijskih igrah in zasedale visoka mesta na tamkajšnjih stopničkah.5  
                                                 
1 Du Ry van Beest Holle in drugi, Zgodovina v slikah 17, 7911–7913. 
2 Davies, Zgodovina Evrope, 1044. 
3 Davies, Zgodovina Evrope, 1046–1047. 
4 Davies, Zgodovina Evrope, 1048–1049. 
5 Šugman, Zgodovina svetovnega in slovenskega športa, 74–75. 
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Začela so se razvijati razna prostovoljna športna društva in iz njih samostojne športne 
zveze ali federacije, ki so spodbujale množično ukvarjanje s športom. Ne glede na notranja 
nasprotja med telovadno in športno smerjo se je šport neverjetno hitro širil. Tako zaradi vpliva 
zahoda, kot vzhoda so se množično širile nove in nove športne panoge v rekreativnem in 
tekmovalnem pogledu.6  

Nekaj na novo uveljavljenih športov: aidika, baseball, badminton, biatlon, judo, karate, 
golf, sinhrono plavanje, gimnastika, potapljanje, rokomet, rugby, akrobatski ples, triatlon, 
športno plezanje, jadralno padalstvo, dresura, konjeništvo s preprekami, jadranje na vodi, 
lokostrelstvo, plavanje s plavutmi, akrobatski ples, sinhrono plavanje, rafting, rokomet, 
potapljanje, deskanje na snegu, squash, streljanje na glinene golobe, streljanje s samostrelom, 
športno plezanje, triatlon in še mnoge panoge.7  

Države sovjetskega bloka so veliko vlagale predvsem v olimpijske igre, na katerih so se 
njihovi športniki navadno vedno znova dobro odrezali. K temu sta najverjetneje pripomogla 
tudi pokroviteljstvo in tesen pritisk države. Šport je postal politični inštrument za izkazovanje 
prevlade. Vrhunec tekme med državama je bil leta 1980 na olimpijskih igrah v Moskvi, ko so 
ZDA bojkotirale igre in povračilo Sovjetov leta 1984 v Los Angelesu.8  

Razvoj športnih dejavnosti na slovenskem prostoru 
Kot že omenjeno, je bila posledica tekmovanje med velesilama tudi razvoj športnih dejavnosti 
v drugih državah o svetu, kjer območje slovenskega prostora ali takratna nova Jugoslavija ni 
želela zaostati. 3. junija 1945 je bil ustanovljen Fizkulturni odbor Slovenije ali FOS in pa kmalu 
zatem zbor odposlancev slovenskega sokolstva, ki so mu prisostvovali tudi najvišji predstavniki 
državnih, političnih in vojaških oblasti. Glede na to, da se je to dogajalo le nekaj mesecev po 
osvoboditvi, lahko vidimo, da je oblast začela dajati velik povdarek športni dejavnosti. Tako se 
je v začetnem obdobju ljudske oblasti in obnove domovine začelo odobje »fizkulture« pri nas. 
Razvoj športnih dejavnosti so omogočile tudi napredno usmerjene delavsko športne 
organizacijepred vojno, hitre obnove teh organizacij po vojni in veliko finančno in drugačna 
podpora, ki jo je športu nudila sindikalna organizacija. Začne se tudi tako imenovani sindikalni 
šport v podjetjih, ki se razcveti nekoliko kasneje.  

Organizaciji sindikata in mladine sta začeli uveljavljati tudi nove oblike športnih 
dejavnosti, med katerimi lahko omenimo tekmovanja v krosu, Titovo štafeto ali kasneje štafeto 
mladosti, zlete, parade, mnogoboje, tekmovanja za športno značko ZREN (Za REpubliko 
Naprej) in druge oblike množičnega vključevanja ljudi v telesne aktivnosti, zlasti mladih.  
Pomembno vlogo so igrale tudi tako imenovane mladinske delovne brigade; le te je vodila 
mladinska organizacija in tam so se brigadirji na raznih mednarodnih srečanjih spoznavali z 
modernimi panogami športa, ki so se pričele razvijati v Evropi in na svetu. Na drugi strani pa 
je sindikat leta 1947 sklenil razpisati posebno tekmovanje tovariških fizkulturnih aktivov in 
oddelkov za celotno območje Jugoslavije z imenom Industrijski mnogoboj.  

Leta 1916 je binastala Zveza za telesno kulturo slovenije, ki je med drugim velevala, tri 
vidike uveljavljanja telesnokulturne dejavnosti: temeljno telesno vzgojo, kulturno telesno 
vzgojo in tekmovalno telesno vzgojo. Od takrat so bili doseženi pomembni premiki: izboljšala 
se je materialna preskrbljenost s pripomočki, izšolani so bili številni strokovni kadri vseh 
stopenj in profilov, študiij stroke je začel potekati na visokošolski ravni in uveljavile so se še 
mnoge športne panoge, kar je pomembno vplivalo na povečano množičnost in vrhunske športne 
rezultate.  

Športna dejavnost se je začela uveljavljati tudi v šolstvu, začeli so uvajati razne šole v 
naravi, plavalne tečaje, športne dneve, uvedla se je telesna vzgoja v šolah in univerzah, začele 
                                                 
6 Šugman, Zgodovina svetovnega in slovenskega športa, 107. 
7 Šugman, Zgodovina svetovnega in slovenskega športa, 112. 
8 Davies, Zgodovina Evrope, 1047. 
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so nastajati športno usmerjene šole in univerze, uveljavil se je poklic športnega trenerstva in na 
splošno je šport postal izjemno priljubljen in cenjen.9 

Slovenci pa imamo tudi bogato zgodovino sodelovanja na olimpijskih igrah. Dosedanje 
izkušnje kažejo, da kolikor časa bo živo sodobno olimpijsko gibanje, ki ima že več stoletno 
tradicijo, mu tudi pristašev pri nas ne bo manjkalo. Kljub sorazmerno mladi državi in posledično 
neodvisni olimpijski organizaciji so se slovenski športniki lahko postavljali z uspehi tako kot 
tekmovalci, kot razni organizatorji in strokovnjaki na športnem področju. (Kruse, Kronika – 
100 let olimpijskih iger, 15) K vsemu opisanemu lahko dodamo, da so slovenski športniki do 
leta 1991 v članskih kategorijah na svetovnih prvenstvih osvojili 359 kolajn v 21 panogah, in 
to 130 v individualnih športih in 229 v ekipnih športnih panogah.10  

Šport za vse 
V začetku 20. stoletja je bila večina trenerjev pomembnejših Ameriških športnih društev 
moškega spola. Začela so se razna gibanja in projekti s sloganom »Play with us, not against us« 
(Igraj z nami, ne proti nam), katera so želela doseči, da bi bilo več profesionalnih ženskih ekip 
pod vodstvom ženske trenerke. Ustanovljeni so bili tako imenovani »igralni dnevi« za ženske, 
kjer so bili bolj kot zmaga pomembnejši obiskanost, sodelovanje in prepoznavnost dogodka.11 
Začele pa so se tudi mnoge posebnosti v športu invalidov in razvijanje športnih dejavnosti v 
smeri prilagoditve in približanja športa tudi gibalno oviranim.12  

Prav tako se je športna dejavnost uveljavila tudi za črnsko raso. Čeprav je bil šport na 
večini državnih univerzah že močno zastopan, je smelo med njimi trenirati zelo malo 
temnopoltih. Zato so tako imenovane črnske šole začele najemati svoje trenerje, ustanavljati 
svoje športne lige in s tem omogočile ter razširile športno dejavnost tudi med črnsko raso.13 
Treba je opozoriti tudi na vprašanje rasne diskriminacije v športu, ki je bila in je še vedno 
prisotna. Leta 1976 so na zasedanju neuvrščenih držav (držav, ki se niso opredelile na stran 
Sovjetske zveze ali Amerike in so v njunem hladnem boju ostale nevtralne) sprejeli posebno 
resolucijo proti rasni diskriminaciji. Ta je vplivala tudi na športno dejavnost, saj je povzročila 
izoliranost športnikov rasističnih držav na večjih športnih dogodkih in prispevala k razvijanju 
enakopravnosti na športnih tekmovanjih.14  

Povojne olimpijske igre 
1948 St. Moritz 

Prva olimpijska prireditev po vojni je krepko občutila vojne posledice. Morale bi potekati v 
Tokiu, vendar se je Japonska zaradi japonsko – kitajske vojne morala odpovedati organizaciji. 
Vojna leta so so prinesla tudi mnoge spremembe na vrhu Mednarodnega olimpijskega komiteja. 
Organizacija iger je bila zaupana nevtralni Švici in sicer ST. Mortizu, ki je olimpijske igre gostil 
že prej in je zato že imel potrebne izkušnje za izpeljavo le teh. Treba je bilo le posodobiti 
ohranjene športne objekte. Večina športnikov je imela le najnujnejšo opremo. Zaradi 
pomanjkanja deviz in omejitve potovanj je bilo število gostov veliko manjše od pričakovanega, 
kar so občutili predvsem hotelirji in gostinci. Razvpit je bil tudi tako imenovani hokejski 
škandal, saj je ZDA na igre poslala kar dve moštvi (moštvo, ki ga je določil olimpijski komite 
in moštvo, ki ga je poslala amaterska hokejska zveza), kar pa je v nasprotju s pravilnikom. 
Organizatorji niso mogli preprečiti njihovega nastopa, so pa zato rezultat amaterskega moštva 
izbrisali iz uradnega seznama rezultatov.15  
                                                 
9 Šugman, Zgodovina svetovnega in slovenskega športa, 107–112. 
10 Šugman, Zgodovina svetovnega in slovenskega športa, 112. 
11 Du Ry van Beest Holle in drugi, Zgodovina v slikah 17, 7844. 
12 Šugman, Zgodovina svetovnega in slovenskega športa, 113. 
13 Du Ry van Beest Holle in drugi, Zgodovina v slikah 17, 7846. 
14 Šugman, Zgodovina svetovnega in slovenskega športa, 74–75. 
15 Kruse, Kronika 100 let olimpijskih iger: 1896–1996, 73. 
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1948 London 
Po 12 letih prekinitve so obnovili tudi poletne olimpijske igre. Londonu v prid so bila predvsem 
ustrezna in večinoma nepoškodovana športna tekmovališča. Otvoritev iger si je ogledalo več 
kot 800 000 gledalcev. Kljub pomislekom so se odločili obdržati tradicijo štafete z olimpijskim 
ognjem, a so tekači na svoji poti obšli Nemčijo. Nemčija in Japonska nista smeli nastopiti, 
manjkali pa so tudi športniki Sovjetske zveze. Zaradi povojnega pomanjkanja in prevelikih 
stroškov niso zgradili olimpijske vasi, saj stroškov zaradi vojne izčrpanosti niso zmogli.  Zato 
so bili športniki in njihovi spremljevalci nastanjeni v vojašnicah in šolah. Zaradi omejitev pri 
preskrbi s hrano v Veliki Britaniji so si jo morali športniki priskrbeti sami oz. jo prinesti s 
seboj.16  

1952 Oslo 
Prvič so zimske olimpijske igre priredili v skandinavski deželi in doživeli rekordni obisk. Sprva 
so imeli pomisleke glede organizacije, saj v Oslu ni bilo dovolj športnih objektov, a so to kaj 
kmalu rešili z gradnjo novih in prenovo straih. Olimpijskih iger so se prvič po 2. svetovni vojni 
lahko udeležili tudi nemški in japonski športniki, vendar je organizacijski komite dovolil 
nastopiti le tistim, ki so se lahko dokazali z dokumentacijo o denacifikaciji. Vseeno so 
organizatorji tudi športnike nekdanjih okupatorskih držav gostoljubno sprejeli in poskrbeli za 
prijetno ozračje.17  

1952 Helsinki 
Prvič po letu 1912 so se jih udeležili tudi športniki Sovjetske zveze. Vodje sovjetskih 
udeležencev in drugih vzhodnoevropskih držav so zavrnile bivanje svojih športnikov skupaj s 
športniki kapitalističnih držav, zato so jih namestili v študentske domove. Udeležili sta se tudi 
Južna Koreja, žarišče takratne hladne vojne med velesilama, ki je takrat nastopila še kot 
»skupna« Koreja in Nemčija, vendar ne kot vsenemška. Zvezna republika Nemčija in Nemška 
demokratična republika se nista mogli zediniti glede kriterijev za izbor reprezentantov, zato je 
svoje športnike na OI poslalo le Posarje kot samostojna pokrajina z svojim nacionalnim 
olimpijskim komitejem. Vsak uspeh svojih športnikov so vodje delegacij supersil vrednotili kot 
dokaz premoči svojega družbenega sistema in svoje spore prenesli na športna igrišča.18 

1972 München 
Igre je zaznamoval predvsem teroristični napad palestinskih skrajnežev a izraelsko moštvo. 
Tragedija se je začela tik pred zoro 5. septembra, ko je osem zamaskiranih teroristov vdrlo v 
olimpijsko vas. Prebili os se do spalnice izraelskih atletov in dva izmed njih ustrelili, devet pa 
zajeli. Grozili so, da bodo pobili vse če ne bo izpuščenih 200 arabskih gverilcev. Nemške oblasti 
so po dolgotrajnih pogajanjih privolile, da bodo ujetnike odpeljali na letališče Füstenfeldbruck, 
kjer je čakalo letalo da jih odpelje iz nemčije vendar so jih tam pričakali nemški ostrostrelci. 
Med streljanjem se je razvedelo, da so ugrabitelji pobili vse talce.19  Na željo Izraela in njihovih 
športnikov so se kljub spornosti odločili igre nadaljevati. Kljub pozivu predsednika 
olimpijskega komiteja je nekaj športnikov odpotovalo domov, saj se niso več dobro počutili. 
Dan po žalni slovestnosti so tekmovanje nadaljevali, odpovedali pa so vse spremljajoče 
prireditve.20   

Na olimpijskih igrah leta 1972 se je zgodil še en izredno odmeven dogodek. Ekipa 
Sovjetske zveze je v finalni tekmi s košem v zadnji sekundi za točko premagala ameriško ekipo, 
ki do takrat na olimpijskih igrah še ni bilo poraženo. S tem so si priigrali prvo mesto in zlato 

                                                 
16 Kruse, Kronika 100 let olimpijskih iger: 1896–1996, 77. 
17 Kruse, Kronika 100 let olimpijskih iger: 1896–1996, 81. 
18 Kruse, Kronika 100 let olimpijskih iger: 1896–1996, 85. 
19 Hünermann, Kronika 20. stoletja 1950–1959, 73. 
20 Kruse, Kronika 100 let olimpijskih iger: 1896–1996, 131. 
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medaljo na olimpijskih igrah. Kar pa noi pripomoglo k glajenju sporov med glavnima 
pobudnicama hladne vojne. Ameriški košarkaši so bili prepričani, da je bilo sojenje pristransko 
in se zato niso udeležili podelitve odličij.21  

1980 Lake Placid 
Čeprav so se morali spopadati s pomanjkanjem snega in velikim navalom gledalcev, je bil eden 
najbolj odmevnih športnih dogodkov v času hladne vojne hokejski spopad na zimskih 
olimpijskih igrah leta 1980 v Lake Placidu. Pomerili sta se ameriška ekipa, katero so sestavljali 
pretežno iz amaterski igralci in študentje ter ekipa Sovjetske zveze, ki je do tedaj veljala za 
najboljšo na svetu. Ameriški hokejisti so z rezultatom 4:3 premagali Sovjete in osvojili zlato 
medaljo, Sovjetska ekipa pa je pristala na drugem mestu. Ameriško zmago so opevali kot boj 
Davida z Goljatom in kot dokaz moralne premoči ameriškega športnega duha. (Učbenik) Kljub 
svetovnim političnem trenjem je med gledalci odzvanjalo objektivno navdušenje za vse športne 
uspehe tekmovalcev.22  

1980 Moskva 
Prve olimpijske igre v socialistični državi je zaznamoval predvsem bojkot mnogih zahodnih 
držav in zato sodelovanje le 80 držav vse skupno. Američani so svoj bojkot napovedali že v 
začetku leta in čeprav takrat niso naleteli na ugoden odziv javnosti, se večina evropskih držav 
članic Nata iger ni udeležila. Ostre politične razprave glede udeležbe so se razvnele tudi v 
Zvezni republiki Nemčiji. Svojim organizacijam so zagrozili z zmanjšanjem denarne podpore 
in jih pozvali, naj se iger ne udeležijo. Udeležbi se je odpovedalo 30 držav, 33 pa jih na povabilo 
v Moskvo sploh ni odgovorilo. Prav tako so se morali ukvarjati s protesti določenih 
reprezentanc, ki so prikorakale brez nacionalnih, le z olimpijskimi zastavami. Zahod je te 
olimpijske igre večkrat označil za drugorazredne, jim odrekal športno vrednost in oporekal 
porazdelitvi medalj.23  

1984 Los Angeles 
Organizacija iger je bila povsem zasebno financirana. Podjetnik Peter Ueberrroth je pridobil 
več kot 30 sponzorjev, ki so v blagajno organizatorjev prispevali več kot 500 miljonov dolarjev, 
prav tako pa so razna druga podjetja financirala gradnjo športnih prizorišč, televizijska družba 
ABC pa si je z odkupom pravic TV prenosov zagotovila reklamno najugodnejše termine 
večernih prenosov. Igre so se sprevrgle v pravi komercialni spektakel. Kot odgovor na bojkot 
iger v Moskvi leta 1980, se Sovjetska zveza in njeni zavezniki iger niso udeležili. Izjemi sta bili 
le Jugoslavija in Romunija. Svojo odsotnost pa so države upravičeno ali neupravičeno 
utemeljevale z nezadostnimi varnostnimi ukrepi države gostiteljice.24  

Zaton hladne vojne 
Proti koncu osemdesetih let so se napetosti med velesilama počasi začele popuščati. K temu je 
pripomogel predvsem strah pred napadi tako z ene kot iz druge strani ter spoznanje, da od spora 
v nobenem aspektu nimata koristi. Priprave na sporazum o zmanjšanju jederskih sil so bile že 
dolgo v teku. Zračna obramba je bila pereč problem desetletja. Bila je gonilo razvoja 
manevrirnih jedrskih raket in programa »vojne zvezd«, stala pa je veliko miljard. Obe strani sta 
se neznansko bali, da bi izstrelki in bombniki nasprotnika dosegli tarče pred možnostjo odziva. 
Sovjetska zveza si je nakopala hude graje zaradi sestreitve južnokorejskega potniškega letala 
KAL 007, ki je zavandralo v sovjetski zračni prostor in zgradnje nedovoljene protibalistične 
radijske postaje pri Krasnojarsku. S koncem hladne vojne pa je povezana tudi pomembna 
anekdota. Vse strahove svetovnih vojaških načrtovalcev je prizemljila vragolija nekega 
                                                 
21 Gabrič in Režek, Zgodovina 4: učbenik za četrti letnik gimnazije, 115. 
22 Kruse, Kronika 100 let olimpijskih iger: 1896–1996, 149. 
23 Kruse, Kronika 100 let olimpijskih iger: 1896–1996, 153. 
24 Kruse, Kronika 100 let olimpijskih iger: 1896–1996, 163. 
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nemškega šolarja. Osemnajstletni Mathias Rust je 28. maja 1987 je s skromnim 
enopropelerskim letalom iz Helsikov poletel nad Baltik, prečkal Sovjetsko mejo, nad najbolj 
zgoščeno zračno obrambo na svetu letel nad vrhpvi dreves in pristal na tlakovcih na 
moskovskem Rdečem trgu. Osmešil je vojaško priprevljenost velesile in pokazal na 
nesmiselnost in tenzije, ki jih je prinesla hladna vojna. Na malteškem vrtu sta predsednika 
omenjenih velesil, Gorbačov in Bush, svetu razglasila konec hladne vojne. 25 

Zaključek 
Čas hladne vojne je pomembno vplival tako na razvoj športnih dejavnosti kot športnih 
tekmovanj. Razvile so se nove oblike športnih panog in šport je postal razširjena oblika 
preživljanja prostega časa ali celo profesionalnega poklica. Države nasprotnice v hladni vojni, 
posebno Amerika in Sovjetska zveza, sta si še posebno prizadevali, da bi njuna moštva 
dokazovala prevlado na čim večjem številu disciplin in sta zato začeli vlagati v razna športna 
društva in spodbujati športnike v čim boljše rezultate.  

Čeprav so se na večjih športnih tekmovanjih močno čutile napetosti med nekaterimi 
igralci moštev različnih držav, so prav ta tekmovanja pomembno vplivala na glajenje sporov in 
ponovno povezovanje različnih narodov. Prav tako je zaradi silne želje po čim boljših dosežkih 
šport, sploh tekmovalni, postajal dostopnejši tudi za ženske in rasne ali drugače zatirane oblike 
prebivalstva. Tako je športna dejavnost počasi začela pridobivati obliko, ki zagovarja pravico 
do udejstvovanja v športu vsakemu, ne glede na vero, raso, socialno poreklo in politično 
prepričanje. 
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Jernej Gradišnik 

Politični stiki in ekonomsko povezovanje zahodnega in vzhodnega bloka v 
času detánta 

Izvleček 
Postavitev Berlinskega zidu je privedla do priznanja statusa quo v Evropi. Posledična umiritev 
napetosti v obdobju detanta je privedla do navezovanja stikov preko železne zavese. Sprva s 
strani črnih ovac obeh blokov, Francije, Albanije in Romunije, ki so jim kasneje sledile 
preostale države, med katerimi je kot zadnja to politiko prevzela tudi Zvezna republika 
Nemčija. Prav slednja je z reševanjem odprtih političnih vprašanj s Sovjetsko zvezo pripomogla 
h krepitvi ekonomskih povezav med obema blokoma, pri katerih so bile odsotne Združene 
države Amerike. Prav ti ekonomski tokovi, ki so bili vzpostavljeni v času detanta in njihove 
posledice, so v današnjem času ponovno v ospredju političnega diskurza. Vrh je to obdobje 
doživelo s Helsinško sklepno listino o varnosti in sodelovanju v Evropi. Kljub 
pomanjkljivostim je slednja vzpostavila današnje mehanizme evropske zunanje in varnostne 
politike ter omogočila krepitev ekonomskih stikov, ki so pripomogli pri ohranitvi evropskega 
detanta v osemdesetih letih in kasnejši mirni tranziciji v času padca komunizma. 

Abstract 
The erection of the Berlin Wall led to the recognition of the status quo in Europe. Consequential 
appeasement of tensions during the détente led to the establishment of contacts over the Iron 
Curtain. These contacts were first initiated by the black sheep of both blocks, namely France, 
Albania and Romania, which were later followed by other countries, with the Federal Republic 
of Germany being the last to adopt the détente policy. The Federal Republic of Germany did, 
while resolving open political issues with the Soviet Union, deepen the economical connections 
between the blocks, which the United States of America did not take part in. Economic flows 
established in the period of détente and their consequences are today again to the fore of the 
political discussion. The period peaked with the Helsinki Accords which, even with its 
shortcomings, established today’s mechanisms of the European foreign and security policies 
and lead to further strengthening of the economic ties. These helped maintain the European 
détente in the 80s and participated in a more peaceful transition when the Iron Curtain fell. 
Ključne besede: detant, Ostpolitik, Nemčija, Sovjetska zveza, Združene države Amerike, 
NATO, Varšavski pakt. 

*** 

Uvod 
Postavitev Berlinskega zidu leta 1961 je privedla do tega, da sta tako Sovjetska zveza kot 
Združene države Amerike priznali status quo v Evropi. Prav izgradnja zidu na meji med 
blokomoma je pomirila razmere v Evropi, ki so se predhodno večkrat zaostrile zaradi številčnih 
migracij iz vzhoda na zahod. Z umiritvijo razmer v Evropi se je posledično oblikovalo ozračje 
za popuščanje napetosti v medsebojnih odnosih med vzhodom in zahodom. Ozračje 
medsebojnega sodelovanja se je z evropskega nivoja preselilo tudi na mednarodni nivo in 
vzpostavilo tako imenovano obdobje detanta.1 

Z umiritvijo razmer na začetku šestdesetih let so se žarišča hladne vojne v Evropi iz nje 
umaknila. Kubanska raketna kriza, Vietnamska vojna, postkolonialni konflikti v Afriki in 
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nešteti prepiri na Bližnjem vzhodu so zdaj dobili prednost ameriških in sovjetskih interesov. 
Sodobni pogled na obdobje hladne vojne le-to slika kot izrazito bipolarno obdobje boja med 
ZDA in Sovjetsko zvezo. Nasprotno se je pod plaščem bipolarnosti pojavljala multipolarnost. 
To lahko na primer zasledimo v pritiskih vzhodnonemški politikov na Sovjetsko zvezo za 
postavitev Berlinskega zidu ali pri ameriški odločitvi, da z zračnimi napadi ni uničila izstrelišč 
na Kubi in tvegala povračilne ukrepe na področju Evrope.2 Bipolarnemu prikazu stanja med 
hladno vojno nasprotuje tudi Tony Smith, ki ga zanika s konceptom pericentričnosti. Koncept 
zagovarja, da so imeli tudi manjši partnerji obeh velesil svoje lastne interese, strasti in voditelje, 
ki so skušali izrabiti mednarodno situacijo za lastne ideološke ali nacionalistične težnje. V 
šestdesetih in sedemdesetih letih preteklega stoletja je bilo v Evropi več takšnih partnerjev na 
obeh straneh železne zavese.3 

Francoske in romunske težnje po samostojni zunanji politiki 
Ponovni prihod Charlesa de Gaulla na čelo francoske države leta 1958 in njegovo dobro 
desetletje dolgo predsedovanje sta močno vplivala na spremembo francoske politike. De Gaulle 
je skušal izboljšati mednarodni položaj države ter omejiti vpliv ZDA in Sovjetske zveze v 
Evropi. Posledično je Francija zapustila NATO, spodbujala širitev in razvoj lastnega 
nuklearnega arzenala, okrepila sodelovanje z Zvezno republiko Nemčijo ter navezala 
diplomatske stike z državami vzhodnega bloka in Sovjetsko zvezo. Francoski izstop iz 
zavezništva marca 1966 in obisk de Gaulla v Moskvi mesec kasneje nista povzročila panike v 
ZDA. Ameriški politiki so se zavedali, da nimajo nadzora nad francosko zunanjo politiko, 
vendar so bili hkrati mnenja, da jih francoska politika ne ogroža.4 CIA je v svojih poročilih leta 
1966 omenjala, da bi lahko prišlo do poskusov provokacij kot posledica pritiska Sovjetov na 
Francoze. Vendar naj ne bi bilo verjetno, da bi Moskva dajala večji pomen de Gaullu, saj je 
priznavala pomen ZDA ter bi raje vodila direktne pogovore z ZDA.5 

Če je bila Francija črna ovca zahodnega bloka, sta bili v vzhodnem bloku to Albanija in 
Romunija. Albanija je v šestdesetih letih zapustila Varšavski pakt, se zaprla pred ostalim 
svetom in ni resneje vplivala na razvoj dogodkov na stari celini. Romunija je bila članica 
Varšavskega pakta vse do konca, vendar je njeno vodstvo imelo lastne težnje po čim 
samostojnejši zunanji politiki. Leta 1967 se je Nicolaj Ceaușescu odločil za tvegano potezo in 
priznal Zvezno republiko Nemčijo. S to potezo je prelomil politiko enotnosti med državami 
vzhodnega bloka glede vprašanja dveh Nemčij. Leto kasneje Romunija ni sodelovala pri 
invaziji Varšavskega pakta na Češkoslovaško, prav tako je v tem času na državni obisk povabila 
ameriškega predsednika Richarda Nixona. Ceaușescu je bil večkrat označen kot vzhodna 
različica de Gaulla. Oba sta bila pripravljena povzročiti težave obema velesilama v imenu 
nacionalističnih teženj oz. nacionalnega ponosa, vendar nista nikoli zaostrila razmer do te mere, 
da bi prekinila komunikacije z velesilama.6 

Mostovi med obema blokoma 
Težnje po večji samostojnosti vzhodnih voditeljev so privedle državnike zahodnega bloka, da 
so začeli iskati morebitne mostove preko železne zavese. John F. Kennedy je že leta 1963 s 
Sovjetsko zvezo sklenil t. i. pšenični dogovor, ki je bil deležen kritik zahodnih zaveznic. Te so 
posledično začele tudi same iskati možnosti za izvoz svojih produktov na vzhod.7 Ameriški 
predsednik Lyndon Johnson je želel z vzhodnimi državi navezati trgovinske, potovalne in 
humanitarne povezave. Te ideje je zavrnil ameriški kongres, ki je leta 1966 zavrnil t. i. East-

                                                 
2 Hanmikämi, »Détente in Europe, 1962–1975,« 198–201. 
3 Smith, »New Bottles for New Wine,« 590–591. 
4 Hanmikämi, »Détente in Europe, 1962–1975,« 201–203. 
5 Central Intelligence Agency. »Trends in soviet general policies (NIE 11-7-66),« 203. 
6 Hanmikämi, »Détente in Europe, 1962–1975,« 205–206. 
7 Lippert, »European Long-Term Investments in Détente,« 80. 
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West Trade Bill. S to zavrnitvijo so se ameriške ekonomske povezave z vzhodom za nekaj časa 
ustavile.8 Liberalizaciji trgovine z vzhodom je bil naklonjen tudi Nixon, vendar vprašanja 
zaradi predhodne zavrnitve v kongresu nekaj let po izvolitvi ni načenjal. Kljub temu je naročil 
študijo kako okrepiti svetovno trgovino, kamor so po njegovem mnenju spadale tudi države 
vzhodnega bloka. Poročilo je bilo končano z zaključkom, da trgovina z vzhodom ne bo 
prinašala finančnih ugodnosti.9 Po drugi strani so zahodnoevropske države izkoristile politično 
ozračje in začele navezovati stike z vzhodom. Velika Britanija je leta 1964 podpisala 
petnajstletni kreditni sporazum s Sovjetsko zvezo, Francija je leta 1965 izpogajala serijo 
trgovinskih in tehnoloških izmenjav, podobno je storila tudi Italija. V tem času se je navezavi 
stikov z vzhodom upirala zgolj Zvezna republika Nemčija (ZRN).10 

V duhu ekonomskega sodelovanja se je spremenila tudi politika zveze NATO v Evropi. 
Konec leta 1967 je organizacija sprejela t. i. Harmelovo poročilo,11 ki je predstavljalo začetni 
vrh zahodnih interesov po detanti. Poročilo je ponudilo roko sodelovanja in dogovarjanja z 
državami Varšavskega pakta za izboljšanje varnostnih razmer v Evropi, vendar je še vedno 
pustilo poudarek na vojaški pripravljenosti v primeru potrebe po slednji. Sprejetje poročila je 
na eni strani pokazalo na možnost dogovora med članicami, posebej med evropskimi državami 
in ZDA. Po drugi strani je to poročilo dajalo podlago za nadaljnja dogovarjanja s vzhodnim 
blokom, posledično tudi Brandtovo Ostpolitiko.12 

Podobno kot na zahodu se je tudi na vzhodni strani Berlinskega zidu politika usmerjala 
k obdobju detanta. Poleti 1966 so članice Varšavskega pakta sprejele Bukareško deklaracijo13 
s katero so ponovno potrdile svoj interes za vseevropsko varnostno konferenco, ki je bila prvič 
zasnovana že leta 1954. Mesec po romunskem priznanju ZRN leta 1967 so to potezo ponovile 
tudi ostale članice pakta. Bukareška deklaracija kljub svoji pripravljenosti za pogovore ni 
prinašala pretiranega optimizma med zahodnoevropske države, saj je iz le-teh izključevala 
Kanado in ZDA. Ozračje naklonjeno detantu se je skoraj razblinilo s vojaško intervencijo sil 
Varšavskega pakta na Češkoslovaškem leta 1968. Čeprav se je ob tem dogodku obdobje detanta 
zdelo končano, še preden se je začelo, je kmalu ponovno vzklilo in zaživelo.14 

Willy Brandt in (Neue) Ostpolitik 
Po nastanku Zvezne republike Nemčije je bila dobro desetletje vodilna politična vloga v državi 
zaupana Krščansko-demokratski uniji (CDU). Kot sem že omenil je bila ZRN izvzeta iz prvih 
navezav gospodarskih stikov z vzhodnimi državami, kar je bila predvsem posledica njene 
politike. Zahodnonemški politiki so skušali z vojaškimi, ekonomskimi in političnimi pritiski 
doseči svoj cilj, ki je bil ponovna združitev Nemčije. Ta pozicija je močno vplivala na ameriško 
zunanjo politiko in je po eni strani ovirala dogovarjanja med Sovjetsko zvezo in ZDA.15 Tako 
imenovana Hallsteinova doktrina je bila »uradno« sprejeta leta 1955. Slednja je smatrala 
vsakršno navezavo stikov z Nemško demokratično republiko (NDR) kot sovražno dejanje, ki 
naj bi prispeval k poglobitvi deljenosti Nemčije. V primeru priznanja ali navezave stikov z 
NDR je ZRN zagrozila s prekinitvijo odnosov z dotično državo. Kot prva je to doživela 
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13 Povzetek deklaracije je dostopen na CVCE.eu, »Declaration of the Political Consultative Committee of the 
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Jugoslavija (in kasneje še samo Kuba). Velja omeniti, da ta doktrina ni veljala za Sovjetsko 
zvezo, kot četrto okupacijsko silo.16 

Spremembe v zahodnonemški politiki do vzhodnih držav so se začele kazati po 
jesenskih volitvah leta 1969. Po letih vlad Krščansko-demokratske unije s koalicijskimi 
partnerji so vlado prvič po vojni sestavili Socialni demokrati (SPD) z Willyjem Brandtom kot 
kanclerjem. Neuspeh Hallsteinove doktrine, kot politike, ki bi pripeljala do cilja združitve 
Nemčij, je pripeljal Brandta k spremembi zunanje politike in navezovanju stikov z vzhodnimi 
državami.17 Brandt in njegova vlada so se zavedali, da rešitev nemškega vprašanja ni mogoča 
brez navezave stikov z državami onkraj železne zavese. Že decembra 1969 so se v Moskvi 
začela prva pogajanja med ZRN in Sovjetsko zvezo. Po večmesečnih pogajanjih so maja 1970 
pogajalci dosegli načelno izhodišče kasnejše pogodbe. Konec julija je zahodnonemški zunanji 
minister Walter Scheel odpotoval v Moskvo, kjer je sodeloval pri zaključnih pogajanjih. Ta so 
se zaključila z osnutkom bilateralne pogodbe, ki sta jo 7. avgusta parafirala Scheel in sovjetski 
zunanji minister Andrej Gromiko. Čez pet dni sta pogodbo podpisala še Willy Brandt in 
sovjetski premier Aleksej Kosigin ob prisotnosti generalnega sekretarja partije Leonida 
Brežnjeva. S t. i. Moskovsko pogodbo sta obe strani priznali status quo v Evropi, predvsem 
stanje mej (zahodne poljske in meje med obema Nemčijama). Pogodba ni pomenila 
mednarodnopravnega priznanja NDR in ni rešila nemškega vprašanja.18 

Sočasno s pogajanji s Sovjetsko zvezo so potekala tudi pogajanja s Poljsko. Pogovori 
so zastajali pri treh pomembnih temah, in sicer vprašanju meje, možnosti preselitev Nemcev, 
ki so ostali na Poljskem in vprašanju odškodnine za storjene nacistične zločine. Kljub temu je 
ZRN Poljski 22. aprila 1970 predala osnutek kasnejše pogodbe. Varšavska pogodba je bila 
ratificirana 18. novembra in uradno podpisana 7. decembra 1970. Pogodba je rešila vprašanje 
poljske zahodne meje (ta je bila potrjena na rekah Odri in Nisi). Obe strani sta se odpovedali 
uporabi sile pri reševanju odprtih vprašanj in zagotovili, da nimata nikakršnih ozemeljskih 
zahtev do druge. Ob robu podpisa Varšavske pogodbe je Brandt obiskal spomenik žrtvam vstaje 
v Varšavskem getu leta 1943. V spomin na vse mrtve je pred spomenikom Junakom geta 
pokleknil. Gesta, ki je medijsko, politično in simbolno močno odmevala, še danes služi kot 
eden izmed opomnikov povojne sprave.19 

Začetki stikov preko železne zavese in podpis Moskovske pogodbe, so dali nov veter v 
jadra pogovorom štirih velikih sil o Berlinu. Pogovori so se na ravni veleposlanikov ponovno 
začeli 26. marca 1970. Rešitev tega vprašanja je bila v interesu vseh vpletenih strani. Sovjetska 
zveza in ZDA sta se zavedali, da so s tem sporazumom povezane tudi vzhodne pogodbe, katere 
so predstavljale tudi temelj vzpostavljanja detanta na ravni Sovjetske zveze in ZDA. ZRN je 
skušala s pogodbo izboljšati razmere v zahodnem Berlinu, medtem ko je NDR v sporazumu 
videla korak h kasnejši Pogodbi o načelih in posledično mednarodno priznanje. Pogodba štirih 
o Berlinu je bila podpisana 3. septembra 1971. Sporazum je ponovno potrdil delitev Nemčije 
in potrdil pripadnost zahodnega Berlina zahodnonemškemu gospodarskemu, družbenemu in 
pravnemu redu. Po podpisu sporazuma so velike sile pooblastile obe Nemčiji, da sta se 
dogovarjali o tranzitnem prometu med zahodnim Berlinom in ZRN. Konec leta 1972 je bila 
podpisana tudi Pogodba o načelih sodelovanja med NDR in ZRN, imenovana tudi Temeljna 
pogodba. Državi sta se zavezali, da ne bosta uporabili sile za reševanje vprašanj, da nobena od 
njiju mednarodno ne predstavlja druge. Obvezali sta se, da bosta sodelovali v procesu varnosti 
in sodelovanja v Evropi ter se trudili za razoroževanje. Dogovorili sta se, da je državna 
suverenost obeh omejena na njuno državno ozemlje in da bosta spoštovali samostojno, 

                                                 
16 Nećak, Hallsteinova doktrina in Jugoslavija, 39–50. 
17 Hanmikämi, »Détente in Europe, 1962–1975,« 203–210. 
18 Nećak, »Ostpolitik« Willyja Brandta in Jugoslavija (1963–1969), 78–82. 
19 Nećak. »Ostpolitik« Willyja Brandta in Jugoslavija (1963–1969), 85–90. 
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enovitost ter neodvisnost druge pri vprašanju notranjih in zunanjih zadev. Kot rezultat dogovora 
sta septembra 1973 obe Nemčiji postali članici OZN.20 

Kot zadnje dejanje Ostpolitike Dušan Nećak šteje Praško pogodbo, ki jo je ZRN 
podpisala s Češkoslovaško. Pogodba podpisana 11. decembra 1973 je razglasila ničnost 
Münchenskega sporazuma. S tem je bilo rešeno še drugo pomembno ozemeljsko vprašanje 
povojne Evrope (prvo je bilo vprašanje zahodne poljske meje).21 Ob tem je treba izpostaviti, da 
Brandtovi dogovori s Sovjetsko zvezo in državami vzhodno od Berlinskega zidu niso potekali 
brez znanja ZDA, čeprav tega le-ti niso vedno podpirali. ZDA je v tem času predvsem skrbelo, 
da bi lahko nemški dogovori zasenčili ameriško-sovjetske težnje k detantu. Hkrati je Američane 
skrbelo tudi, da bi lahko morebitne navezave ZRN na Sovjetsko zvezo prinesle težave v 
enotnosti zavezništva. Zunanji minister Henry Kissinger je tako pisal predsedniku Nixonu, da 
lahko uspehi nemške politike pripeljejo do problematične evforije, prizadenejo nemški 
prispevek v NATU in spodbudijo ameriške podpornike detanta.22 

Gospodarski vpliv detanta 
Poleg političnih rezultatov je Brandtova Ostpolitika prinesla tudi gospodarske in trgovinske 
sporazume, ki so večkrat šli z roko v roki s političnimi. Istega leta kot sta podpisali Moskovski 
sporazum sta Sovjetska zveza in ZRN podpisali tudi t. i. Erdgas-Roehrenov sporazum s katerim 
je ZRN kupila edini na zahodu vreden izvozni produkt Sovjetske zveze, zemeljski plin. S 
sporazumom je zahodnonemško znanje, jeklo in finance začelo graditi plinovode, ki so 
pripeljali sovjetski plin v ZRN, kjer je le-ta povzročil spremembo vodilnega energenta 
zahodnonemškega prostora. Zemeljski plin, ki je bil cenejši kot nafta z nemirnega Bližnjega 
vzhoda, je prinesel ugodnosti tako zahodni Evropi kot Sovjetski zvezi. Otoplitev odnosov z 
zahodno Evropo je prav prišla tudi Sovjetski zvezi. Osmi petletni gospodarski načrt je konec 
šestdesetih let prihajal h koncu in ni uspel prinesti pričakovanih rezultatov. Tako je sovjetski 
voditelj Brežnjev marca 1969 rezultate petletne politike predstavil centralnemu komiteju 
komunistične partije in kot rešitev problema predlagal izboljšanje ekonomskega sodelovanja 
med vzhodom in zahodom. S tem Brežnjev ni tvegal samo ekonomskega položaja Sovjetske 
zveze temveč tudi s svojo politično prihodnostjo. Posledično je ZRN kmalu postala eden izmed 
pomembnejših gospodarskih partnerjev Sovjetske zveze. Kot se je kasneje spominjal Helmut 
Schmidt, so se pogovori ob obisku Brežnjeva v Berlinu leta 1974 vrteli zgolj okoli 
ekonomskega razvoja Sovjetske zveze.23 

Evropskemu zgledu ponudbe ekonomskega sodelovanja z vzhodom v zameno za 
dolgoročne politične ugodnosti niso sledile ZDA. Čeprav je bilo politično ozadje primerno za 
zacementiranje odnosov med zahodom in vzhodom ter so bile ekonomske korporacije 
pripravljene izkoristiti sovjetska naravna bogastva, do tega ni prišlo. Sovjetska zveza bi morala 
za izvoz zemeljskega plina v ZDA pridobiti posebni status (Most Favored Nation) s strani 
kongresa. Oktobra 1972 je bil podan Jackson-Vanikov amandma,24 ki je navezal vprašanje 
statusa z vprašanjem judovskega preseljevanja iz Sovjetske zveze. Po srečanju Brežnjev-
Kissinger je izgledalo, da na obzorju ni več nikakršnih težav za vzpostavitev gospodarskih 
stikov.25 Vendar je leta 1973 izbruhnila Jomkipurska vojna, ki je v ZDA ponovno okrepila 
protisovjetska čustva. Kongres je v tem duhu sprejel Jackson-Vanikov amandma, ki je 
posledično prekinil izvoz sovjetskega plina in končal vsa sovjetsko-ameriška pogajanja. Leto 
kasneje je po vladivostoškem vrhu Kissinger Fordovemu kabinetu sporočil, da je politično 
                                                 
20 Nećak. »Ostpolitik« Willyja Brandta in Jugoslavija (1963–1969), 71–72, 78, 91–94. 
21 Nećak. »Ostpolitik« Willyja Brandta in Jugoslavija (1963–1969), 95–96. 
22 Hanmikämi, »Détente in Europe, 1962–1975,« 210. 
23 Lippert, »European Long-Term Investments in Détente,« 82–83. 
24 U. S. Government Publishing Office, »Tittle IV - Trade relations with countries not currently receiving 
nondiscriminatory Treatment, sec. 402. Freedom of emmigration in East-West trade.« 
25 Office of the Historian, »111. Memorandum of Conversation.« 
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sodelovanje s Sovjetsko zvezo dobro, a da ni videti, da bi se v bližnji prihodnosti izboljšali tudi 
gospodarski odnosi.26 

Da so gospodarski odnosi pomembno oblikovali politiko dokazuje tudi Carterjeva 
administracija. Zaradi omejenih gospodarskih stikov med velesilama je lahko Carter na Sovjete 
pritisnil s pogojevanjem izboljšanja človekovih pravic v zameno za ekonomska pogajanja. V 
tem času je za Sovjetsko zvezo trgovina postala eden izmed vodilnih virov izboljšanja lokalne 
produkcije in zagotavljanja prebivalstva z osnovnimi potrebščinami. Carterjeva politika je zgolj 
poglobila vrzel med ZDA in zahodnoevropskimi zaveznicami glede vprašanja trgovine s 
Sovjeti. Posledično se je še okrepila povezava med zahodno Evropo in Sovjetsko zvezo. Tako 
so se zahodni Nemci odločili speljati plinovod iz Irana preko Sovjetske zveze (namesto Turčije, 
Grčije in Italije, držav članic NATA), ko so sklenili sporazum IGAT-2. Po iranski revoluciji so 
našli nov vir v Sovjetski zvezi na plinskem polju Urengoiskoye, ki je bilo pred tem ponujeno 
ZDA. Prav tako so gospodarske navezave vplivale na to, da so zahodnoevropske države ostale 
gluhe ob Carterjevih pozivih k embargu na Sovjetsko zvezo, ko je ta vdrla v Afganistan.27 

Helsinška sklepna listina o varnosti in sodelovanju v Evropi 
Ideje o sklicu konference na temo varnosti in sodelovanja v Evropi niso bile nove. Cilj sklica 
takšne konference je imela predvsem sovjetska politika. Že leta 1954 je sovjetski zunanji 
minister Venčeslav Molotov predlagal novo ureditev Evrope v kateri bi države vzhodne in 
zahodne Evrope sodelovale. Čeprav ideja na papirju zveni obetavno, se je za sovjetskim 
predlogom skrival poskus izločitve vpliva ZDA iz Evrope. To politiko je ohranjal tudi Leonid 
Brežnjev ob svojem prihodu na oblast. Brandtova Ostpolitika je spremenila ozračje v Evropi, 
zavel je duh sodelovanja, ki so ga izkoristili Sovjeti za dosego svojega večletnega cilja 
organizacije vseevropske konference. Lahko rečemo, da je prav Ostpolitika pripeljala do tega, 
da zahodnoevropske države niso več mogle odklanjati povabil Sovjetske zveze k sodelovanju. 
Predhodno sta oba bloka razpravljala o ciljih takšne konference. Če je v vzhodnem bloku 
enotnost izsilila Sovjetska zveza, je bilo stanje v zahodnem bloku drugačno. Nixonova 
administracija je menila, da vseevropska konferenca ni koristna, vendar vseeno ni vplivala na 
mnenje zahodnoevropskih članic in je odločanje prepustila v roke le-teh.28 

Sovjeti so skušali simpatije držav zahodne Evrope pridobiti z nagovarjanjem nevtralnih 
držav, da bi podprle konferenco. Avstrija je sovjetsko dvorjenje zavrnila, nakar so Sovjeti 
pritisnili na Finsko. Ta se ni hotela postaviti na nobeno stran, vendar je uspela situacijo rešiti s 
tem, da se je ponudila kot nevtralno ozemlje, kjer bi lahko pogovori potekali. S spremembo 
javnega mnenja so zahodnoevropski politiki bili prisiljeni sprejeti udeležbo na konferenci. 
Posledično so se odločili, da konferenco obrnejo v lastno korist. Kot pogoj za sodelovanje so 
zahodni zavezniki tekom leta 1969 postavili več pogojev. Med temi so bili ureditev statusa 
zahodnega Berlina in dostopa do slednjega, ureditev razmer med ZRN in vzhodnoevropskimi 
državami ter sodelovanje ZDA in Kanade na konferenci. Zahodni zavezniki so predpostavili, 
da bo Sovjetska zveza želela zgolj potrditev statusa quo, s katerim bi potrdili lastno legitimnost. 
Zato so se zavezniki dogovorili, da bodo pritisnili na vzhod, da se s končnimi sklepi jasno oriše 
kodeks političnega vedenja.29 

Diplomati z obeh strani železne zavese so se prvič sestali novembra 1972 v Helsinkih.30 
Predlogi obeh strani so bili razdeljeni v tri kategorije. V prvo so spadala varnostna vprašanja, v 
drugo vprašanja ekonomskega, trgovinskega, znanstvenega, tehnološkega in okoljskega 

                                                 
26 Lippert, »European Long-Term Investments in Détente,« 84–86. 
27 Lippert, »European Long-Term Investments in Détente,« 87–90. 
28 Morgan, The Final Act, 75–78. 
29 Morgan, The Final Act, 87–95. 
30 Na otvoritvenih pogovorih nista sodelovala zgolj Monako, ki se je pridružil kasneje in Albanija, ki je konferenco 
imela za zaroto velikih sil (Morgan, The Final Act, 108.). 
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področja, v tretjo so spadala vprašanja humanitarnega značaja in človekovih pravic. Kasneje je 
bila dodana še četrta skupina v kateri so bili predlogi za nadaljnjo delovanje skupine. Prva faza 
pogovor se je zaključila junija 1973, nakar so se pogovori nadaljevali čez tri mesece v Ženevi.31 
Čeprav težavna, so se pogajanja končala s slovesnim podpisom Helsinške sklepne listine 1. 
avgusta 1975. Podpisani dokument ni bil pravno zavezujoč dokument, a kot je predsednik Ford 
izjavil pred podpisom je to dokument s pomembno moralno in dolgoročno namembnostjo. 
Zahodnim pogajalcem je tudi uspelo dodati člen o spoštovanju človeških pravic in splošnih 
svoboščin.32 Ameriška javnost ni bila navdušena nad listino. Zunanji minister Kissinger ni niti 
spremljal pogajanj. Sovjetska zveza je bila prepričana, da bo lahko ignorirala člene glede 
človekovih pravic. Kljub temu je konferenca pomembno vplivala na Evropo in vzpostavila 
današnje mehanizme evropske zunanje in varnostne politike. Omogočila je krepitev 
ekonomskih stikov, ki so pripomogli k ohranitvi evropskega detanta v osemdesetih letih in 
kasnejšo mirno tranzicijo v času padca komunizma.33 
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Izak Špajzer 

Jože Privšek 

Povzetek 
Prispevek govori o Jožetu Privšku. S svojim kvartetom je kot pianist in vibrafonist posnel eno 
prvih jazzovskih plošč v nekdanji Jugoslaviji, bil pa je tudi prvi Slovenec in tretji iz nekdanje 
Jugoslavije, ki je študiral na Berklee School of Music v Bostonu. Dva izmed njegovih 
aranžmajev sta bila dolga leta edina aranžmaja kakšnega Evropejca, ki sta bila uvrščena v učni 
načrt zadnjega letnika omenjene šole. V začetku 60. let 20. stoletja je postal glavni dirigent 
takratnega Plesnega orkestra RTV Ljubljana. Pod njegovo taktirko je orkester dvignil kvaliteto 
in postal eden najboljših evropskih big bandov. Imel je absolutni posluh in je znal skladbe pisati 
solistom na kožo, pri tem pa je upošteval vse njihove kvalitete. S Plesnim orkestrom RTV 
Ljubljana, ki se je v 80. letih preimenoval v Big Band RTV Ljubljana je pod psevdonimom Jeff 
Conway uspešno snemal plošče z big bandovsko glasbo za nemško tržišče, na angleškem 
tržišču pa je deloval pod psevdonimom Simon Gale. Deloval je tudi kot skladatelj zabavne in 
scenske glasbe in kot tak prejel več nagrad. Za delo v jazzu je prejel Nagrado Prešernovega 
sklada, za svoj življenjski opus pa Viktorja za življenjsko delo in Kozinovo nagrado. Njegova 
zapuščina obsega več kot 2000 skladb in več kot 3000 glasbenih aranžmajev. 

Abstract 
This article is about Jože Privšek. As a pianist and vibraphonist he recorded one of the first 
jazz records in the former Yugoslavia with his quartet, and was also the first Slovene and the 
third musician from the former Yugoslavia to study at the Berklee School of Music in Boston, 
Massachusetts. For many years, two of his arrangements were the only arrangements of any 
European that were included in the curriculum of the last year of the school. In the early 1960s, 
he became the chief conductor of the then RTV Ljubljana Dance Orchestra. Under his baton, 
the orchestra raised its quality and became one of the best European big bands. He had absolute 
pitch and knew how to write songs for soloists, taking into account all their qualities. With the 
RTV Ljubljana Dance Orchestra, which was renamed the Big Band of RTV Ljubljana in the 
1980s, he successfully made records with instrumental big band music for the German market 
under the pseudonym Jeff Conway, and worked under the pseudonym Simon Gale on the 
English market. He has also worked as a composer of popular and stage music and as such has 
received several awards. He received the Prešeren Fund Award for his work in jazz, and the 
Viktor Award and Kozina Award for his life's work. His legacy contains more than 2000 
compositions and more than 3000 musical arrangements. 
Ključne besede: Jože Privšek, Plesni orkester RTV Ljubljana, Big Band RTV Ljubljana, Jeff 
Conway, Simon Gale 

*** 
Uvod 

V prispevku bom opisal Jožeta Privška. Ker se ukvarjam z raziskovanjem jazza, bom bolj 
izpostavil njegovo jazzovsko udejstvovanje. Privšek je sicer precej vplival tako na razvoj 
slovenskega jazza in zabavne glasbe, kot tudi na razvoj jugoslovanske glasbe. Bil je tretji 
študent iz ozemlja Jugoslavije, ki se je šolal na Berklee School od Music, še pred tem pa je kot 
dirigent, skladatelj in aranžer dvakrat predstavljal Jugoslavijo na Pesmi Evrovizije. Nekaj let 
je deloval tudi kot redni gost beograjskega jazzovskega orkestra in bi verjetno tudi ostal v 
Beogradu, če se ne bi zganili v Ljubljani, prepoznali njegov talent in mu ponudili mesto 
dirigenta in umetniškega vodje Plesnega orkestra RTV Ljubljana. Kot dirigent PORL-a se je z 
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drugimi jugoslovanskimi jazzisti srečeval predvsem na jugoslovanskih jazz festivalih, ki so 
najprej potekali na Bledu, potem pa v Ljubljani, pa tudi na glasbenih paradah v Radencih, kjer 
so se v 70. in 80. letih srečevali vsi plesni orkestri nekdanje Jugoslavije. 

Mlada leta 
Jože Privšek se je rodil 19. marca 1937 v Ljubljani očetu Josipu, mami Dragi, imel pa je tudi 
mlajšo sestro Anko. Oba njegova starša sta se amatersko ukvarjala z glasbo. Oče je igral kitaro, 
mati pa je pela. Pri štirih letih je od tete prejel harmoniko, katero je pridno vadil in kmalu znal 
odigrati nekaj skladb, pri petih letih pa je že igral klavir, čeprav je imel roke tako majhne, da 
ni mogel prijeti niti kvinte. Klavirja se je učil na Glasbeni matici pri profesorici Zorki Bradač.1 

Po vojni je želel nadaljevati glasbeno izobraževanje na srednji glasbeni šoli, vendar je 
njegov oče želel, da bi šel po njegovih stopinjah, zato se je vpisal na srednjo grafično šolo. Kot 
pianist je postal član orkestra srednje grafične šole, prijatelji pa so ga seznanili z jazzom. Ker 
doma niso imeli radia in gramofona, je jazz poslušal po radiu pri teti. Najbolj se je sprva 
navduševal nad Harryjem Jamesom, Bennyjem Goodmanom in Stanom Kentonom,2 pa tudi 
nad Quincyjem Jonesom, Dukeom Ellingtonom in Bobbyjem Hackettom.3 »Pri teti sem vlekel 
na ušesa jazz oddaje na radiu Glas Amerike, saj je Luxemburg prišel v modo mnogo kasneje«, 
se je spominjal Privšek.4 Znova se je podal v glasbeno šolo, kjer je profesor Stanko Prek 
ugotovil, da ima absolutni posluh. O izjemnosti njegovega posluha govori anekdota iz precej 
kasnejših časov, ko je Miles Davis, legendarni ameriški jazzovski trobentač, nekoč prejel 
nagrado Sonning Music in je Erik Moseholm na večerjo povabil med drugimi tudi Privška. 
Omizje je bilo bolj zadržano, Moseholm pa je vsem govoril o Privškovem natančnem posluhu. 
Davis je tako naenkrat frcnil po svojem kozarcu in Privška vprašal: »Kateri ton je to?«, Privšek 
pa je odgovoril, da je ges, ampak malenkost visok.5 

Ansambli 
V mladih letih je bil Privšek član nekaterih ansamblov. V nekaterih je sodeloval kot pianist, 
kasneje tudi kot vibrafonist, v vseh naštetih pa je sodeloval tudi kot avtor glasbe in aranžer. 

Kvintet Jožeta Kampiča 
Leta 1952 je Jože Kampič, eden redkih slovenskih jazzovskih harmonikarjev, ustanovil svoj 
kvintet. Sestavljali so ga Kampič na harmoniki, Franc Tržan na klarinetu, Jože Privšek na 
vibrafonu, Miško Hočevar na kontrabasu in Janez Škofic na bobnih. Kmalu je Hočevarja na 
kontrabasu zamenjal Tomo Mächtig in zasedba je bila dokončna.6 Privšek sprva še ni imel 
vibrafona, zato je igral čelesto.7 »To je bilo nekako nadomestilo za vibrafon, ki sem si ga tako 
želel imeti v svoji zasedbi«, se je spominjal Kampič.8 Zasedba se je zgledovala po Kvartetu 
Arta van Damma, nizozemskega jazzovskega harmonikarja.9 Po pol leta vadenja jim je Radio 
omogočil snemanje.10 »Vse stvari smo takrat posneli, /…/ vse aranžmaje je pa pisal Privšek in 
smo kar nekaj posneli, snemali smo pa na Radiu«, se je kvinteta spomnil Tomo Mächtig.11 
Glavni aranžer kvinteta je bil prav Privšek. Radio Ljubljana je kvintetu omogočil razna 
gostovanja po svetu in igranje na vidnih mednarodnih glasbenih prireditvah, kot predstavniki 

                                                 
1 Marcen, »Umetniška pot skladatelja in dirigenta Jožeta Privška,« 2 
2 Kramar, »Jože Privšek.« 
3 Marcen, »Umetniška pot skladatelja in dirigenta Jožeta Privška,« 4 
4 Volčič, »Stopov magnetofon: Jože Privšek,« 14. 
5 Kramar, »Jože Privšek.« 
6 Kumer, Jazz avenija: Jože Kampič, Predvajano na Programu Ars, 25. 5. 2015. 
7 Hren, Zlata šestdeseta Slovenske popevke. Predvajano na TV Slovenija 1, 14. 8. 2010. 
8 Hren, Zlata šestdeseta Slovenske popevke. Predvajano na TV Slovenija 1, 14. 8. 2010. 
9 Kumer, Nedeljski glasbeni portret: Jure Robežnik. Predvajano na Programu Ars, 22. 8. 2013. 
10 Kumer, Jazz avenija: Jože Kampič. Predvajano na Programu Ars, 25. 5. 2015. 
11 Kumer, Jazz Ars: Tomo Mächtig. Predvajano na Programu Ars, 3. 1. 2014. 
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Radia Ljubljana pa so nastopili tudi v mednarodnih oddajah, kot sta Glasba ne pozna meja in 
Glasba z Elizejskih poljan.12 Okrog leta 1957 so se člani kvinteta zaradi različnih obveznosti 
in interesov razšli. V času delovanja ni kvintet izdal nobene plošče ali kasete, je pa leta 2001 
pri Založbi kaset in plošč RTV Slovenija s kataloško številko 106545 izšla zgoščenka z 32 
skladbami v izvedbi Kvinteta Jožeta Kampiča in Jožeta Kampiča v spremljavi Plesnega 
orkestra RTV Ljubljana in Zabavnega orkestra RTV Ljubljana.13 

Seven dixies 
Privšek je vodil tudi zasedbo, ki se je imenovala Seven dixies in je delovala v 50. letih 
prejšnjega stoletja. Zasedbo so sestavljali klarinetist Peter Vrhunc, trobentač z vzdevkom 
»Fičko«, pozavnist Marjan Erjavec, pianist Jože Privšek, kontrabasist Tomo Mächtig, bobnar 
Dušan Popovič in kitarist ter harmonikar Andrej Goršič »Endi«, ki je igral tudi šeststrunski 
bendžo.14 Poleg omenjenih so v zasedbi sodelovali tudi trobentač Lado Pengov »Tč«, bobnar 
Mišo Počivavšek,15 pozavnist Mišo Trtnik,16 klarinetist Borut Bučar, harmonikar Peter Muck, 
kitarist Marko Špacapan in bobnar Janez Zajc,17 trobentač Tone Škerjanc, bobnar Janez 
Berdajs18 in pianist Tomaž Tozon.19 Z ansamblom je občasno sodelovala tudi pevka Marjana 
Borec.20 »Jože je bil neverjeten. On je napisal vsak aranžma in to smo potem morali navaditi, 
da smo obvladali ta aranžma, in ko je nekako že zazvenelo, je rekel 'ah, bom nekaj drugega 
prinesel' in je vedno nosil neke stvari. Tako smo imeli repertoarja ogromno«, je o repertoarju 
ansambla dejal Borut Bučar.21 Zasedba je igrala na otvoritvi Festivalne dvorane, kjer so kasneje 
pogosto igrali na različnih plesih, silvestrovanjih in plesnih vajah, ki jih je vodil mojster 
Jenko.22 Nastopali so tudi v telovadni dvorani v Tivoliju, poleti pa v Palace Hotelu v Portorožu. 
Gostovali niso le na območju tedanje Jugoslavije, ampak tudi v inozemstvu in tako bili eni 
prvih jugoslovanskih ansamblov, ki so gostovali v tujini.23 

Kvartet Jožeta Privška 
Leta 1960 je Privšek ustanovil svoj kvartet. Sestavljali so ga Privšek – vibrafon in klavir, Peter 
Vrhunc – klarinet, Tomo Mächtig – kontrabas in Dušan Popovič – bobni. Sestav je nastopil 17. 
septembra 1960 na prvem blejskem festivalu. Mächtig se je spominjal: »Pripravljali smo se za 
ta nastop in sicer vadili smo pri Privšku doma v eni sobi in potem smo šli na Bled. Mislim, da 
je bilo kar uspešno.«24 Kmalu po festivalu je kvartet pričel s snemanjem plošče v zasedbi 
Privšek – klavir in vibrafon, Mächtig – kontrabas in Popovič – bobni. Šlo je v bistvu za trio, 
Privšek pa je snemal vibrafon in klavir. »Jože je iskal nekoga, ki bi igral klavir v vsaj približnem 
stilu kot on, veste, on je imel kriterije precej stroge, bil je do sebe strog in do tistih, ki so z njim 
igrali, in ker smo ugotovili, da ni nobenega, ki bi lahko igral klavir, smo vse skladbe posneli 
najprej kot trio /…/ in ko smo vse posneli je on na slušalke čez posnel vibrafon«, se je snemanja 
spomnil Mächtig.25 Leta 1961 je tako kvartet pri beograjski založbi PGP RTB izdal ploščo z 

                                                 
12 Kampič, Za ljubitelje swinga. 
13 Kampič, Za ljubitelje swinga. 
14 Intervju z Dušanom Popovičem. 
15 Marjan Loborec kvartet, Na rečnem bregu. 
16 Intervju s Tomom Mächtigom. 
17 Korošec, »Borut Bučar: Dixieland še zdaleč ni pozabljen,« 10. 
18 Intervju z Borutom Bučarjem. 
19 Volčič, »Poskus portreta: Tomaž Tozon,« 4. 
20 Intervju z Dušanom Popovičem. 
21 Kumer, Nedeljski glasbeni portret: Borut Bučar. Predvajano na Programu Ars, 13. 5. 2013. 
22 Intervju z Dušanom Popovičem. 
23 Kumer, Nedeljski glasbeni portret: Borut Bučar. Predvajano na Programu Ars, 13. 5. 2013. 
24 Kumer, Jazz Ars: Tomo Mächtig. Predvajano na Programu Ars, 3. 1. 2014. 
25 Kumer, Jazz Ars: Tomo Mächtig. Predvajano na Programu Ars, 3. 1. 2014. 
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naslovom Jazz kvartet Jože Privšek s kataloško številko LP 405.26 Plošča vsebuje štiri 
Privškove skladbe in štiri tuje, katere je Privšek aranžiral. »Izredno dragocene za afirmacijo 
našega jazza v tujini /…/ so štiri izvirne skladbe /…/. V teh skladbah se prelivajo preproste, a 
zelo prijetne melodije z najmodernejšimi harmonijami in virtuoznim obvladanjem 
instrumentov. Celo tričetrtinski ritem, ki je bil še do nedavnega 'tabu' v jazzu, je dobil v Privšku 
svojega oblikovalca«, so zapisali v Tovarišu.27 

»Mi smo bili, več ali manj, studijski ansambel. /…/ Več ali manj smo igrali v studiu, 
smo snemali za Radio, da bi pa igrali javno, to pa ne«, je dejal Dušan Popovič.28 Kvartet je po 
treh letih prenehal z delovanjem zaradi Privškovih obveznosti v PORL-u.29 

Ansambel Jožeta Privška 
Privšek je vodil še en sestav in sicer Ansambel Jožeta Privška. Nastal je konec 50. let za potrebe 
takrat ustanovljene TV Ljubljana, sestavljali pa so ga razni člani PORL-a. Snemali so predvsem 
skladbe za televizijske oddaje,30 posneli pa so tudi glasbo za film »Minuta za umor« režiserja 
Kavčiča, ki je izšel leta 1962, čigar glasbo je napisal Privšek.31 V 60. letih so ansambel 
sestavljali Jože Privšek – klaviature, Dušan Veble – saksofon, Milan Ferlež – kitara, Franc 
»Koko« Jagodic – bobni, pri kontrabasu pa sta se izmenjavala Tomo Mächtig in Pavel Oman.32 
V taki zasedbi je ansambel posnel malo vinilno ploščo z naslovom Zaplešimo s Kvintetom 
Jožeta Privška, ki je izšla 31. januarja 1967 pri založbi Jugoton s kataloško številko EPY-3579. 
Plošča vsebuje štiri Privškove skladbe, pri katerih ne gre toliko za jazz, pač pa so slišni vplivi 
plesne in beat glasbe. Leto zatem, leta 1968, je ansambel izdal še eno malo vinilno ploščo, 
tokrat pri ljubljanski založbi Helidon s kataloško številko USP 001. Na A strani plošče se 
nahaja Privškova skladba »Koloy's«, ki je bila reklamna skladba žvečilnih gumijev Koloy's, na 
drugi strani plošče pa je skladba Ansambla Borisa Kovačiča.33 Leta 1971 je Ansambel izdal 
malo ploščo z reklamnima skladbama podjetja Iskra, pod kateri se je podpisal Privšek.34 Zadnji 
posnetki ansambla so nastali leta 1987. Gre za Privškove aranžmaje tujih skladb in tudi zadnje 
posnetke, ki jih je Privšek posnel kot instrumentalist.35 

Plesni orkester Radia Ljubljana 
Z igranjem klavirja je Privšek napredoval do te mere, da se je leta 1954 prijavil na avdicijo za 
drugega pianista Plesnega orkestra Radia Ljubljana (PORL). Za drugega pianista PORL-a so 
ga predlagali prijatelji saksofonist Zoran Komac, pozavnist Vinko Globokar in trobentač 
Mojmir Sepe, katere je srečeval na plesih.36 Orkester je tedaj vodil Bojan Adamič, katerega je 
zaradi pogostega snemanja glasbe za jugoslovanske filme pogosto nadomeščal Mario Rijavec, 
ki je bil siceršnji pianist orkestra. »Roke sem imel tako potne, kaj potne, mokre, da se na tipkah 
sploh ni dalo določati akordov. Igral sem kot da bi šaril po vodi«, se je Privšek spominjal 
avdicije. Zaradi hude treme je moral avdicijo opravljati še naslednji dan, ko pa je vendar dal 
vse od sebe.37 Avdicijo je naposled Privšek opravil in tako s 17. leti postal član PORL-a. O 
tem, da je zelo hitro dojemal glasbo govori anekdota, ko je v 50. letih v Ljubljani gostovala 
nemška jazzovska pianistka Juta Hipp, znana izvajalka cool jazza. Koncerta se je kot poslušalec 
                                                 
26 Kvartet Jožeta Privška, Jazz kvartet Jože Privšek. 
27 »Jazz kvartet Jože Privšek,« 57. 
28 Intervju z Dušanom Popovičem 
29 Marcen, »Umetniška pot skladatelja in dirigenta Jožeta Privška,« 9 
30 Marcen, »Umetniška pot skladatelja in dirigenta Jožeta Privška,« 10 
31 Silvan Furlan in sod, »Filmografija slovenskih celovečernih filmov,« 74 
32 Škarica, »Kad je rock bio mlad,« 135 
33 Ansambel Jožeta Privška, Koloy's. 
34 Ansambel J. P, Tema glasbe iz filma »To je Iskra«. 
35 Kramar, »Jože Privšek.« 
36 Marcen, »Umetniška pot skladatelja in dirigenta Jožeta Privška,« 6 
37 Ravter, »Ko človek postane navada,« 19. 
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udeležil tudi Privšek in ko je po enem tednu prišel v radijski studio, je klavir igral tako kot 
Hippova.38 V drugi polovici 50. let se je z Lucijanom Marijo Škerjancem, ki je bil sicer profesor 
na ljubljanski Akademiji za glasbo, dogovoril za privatni študij kompozicije. Pri njem se je 
šolal tri leta. O svojem profesorju kompozicije je nekaj desetletij kasneje dejal:  

Štejem si v izredno veliko čast, da sva bila z mojstrom tudi velika prijatelja. 
Ogromno sem z njim pridobil, zlasti za pisanje za godala, kar ne bi moral reči 
potem pozneje za Berklee, kajti Berklee je bil bolj za pihalne in tolkalne stvari 
izjemen. Kot se spomnim sva včasih debatirala ure in ure in moram reči, da sem 
v glavnem tudi od njega podedoval nekak odnos do same glasbe. Ne samo 
strokovne stvari. 
Ko je bil star 21 let je iz Beograda dobil vabilo za gostujočega dirigenta Jazz orkestra 

RT Beograd. Z orkestrom je sodeloval na nekaj snemanjih, kmalu pa je postal stalni gost tega 
orkestra. V Beograd je zahajal dve letih, po en teden na mesec. Z orkestrom je sodeloval tudi 
kot aranžer in skladatelj. Njegovo udejstvovanje v Beogradu je bilo med pomembnejšimi 
razlogi, da je pričel dirigirati tudi ljubljanskemu Plesnemu orkestru. Jeseni leta 1960 je prvič 
kot dirigent vodil ljubljanski Plesni orkester, ki je na tem koncertu izvedel izključno njegove 
skladbe in priredbe. Koncert je bil splošno zelo dobro sprejet in po njem si je Privšek večkrat 
delil dirigentsko taktirko s siceršnjim dirigentom, Bojanom Adamičem. 11. junija 1961 je 
orkestru dirigiral na njegovem prvem nastopu na Jugoslovanskem jazz festivalu na Bledu.39 

Leta 1962 se je Plesni orkester odpravil na turnejo po Sovjetski zvezi. Kmalu po vrnitvi 
s turneje je Adamič predal svoje mesto glavnega dirigenta in umetniškega vodje Jožetu Privšku. 
Čeprav je na splošno znano, da je Adamič Privšku sam prepustil mesto glavnega dirigenta, pa 
naj sprememba ne bi bila tako preprosta. Adamič je namreč par let pred svojo smrtjo leta 1995, 
v neki TV oddaji dejal, da so mu ob prihodu s turneje »mirno in jasno povedali, da s Plesnim 
orkestrom nimam več kaj iskat in potem sem začel pravzaprav neko svoje življenje.«40 

Adamič in Privšek sta se po mnenju Mojmirja Sepeta, ki je bil trobentač Plesnega 
orkestra med letoma 1950 in 1970, in je tako igral pod obema dirigentoma, zelo razlikovala in 
ju je sploh težko primerjati.  

Adamič je bil stare vrste človek. Že za mene je imel malce /…/ konservativne 
pojme, ampak je bil tako razgledan glasbenik, da mogoče /…/ v jazzu ni tako 
veliko storil, ampak /…/ ogromno je vsega napisal. /…/ On je po mojem več kot 
100 filmov naredil takrat. Je bil pa hudičevo sposoben, je pisal recimo, na vlaku 
v Beogradu, ko se je pripeljal, smo pa na koncu že snemali tukaj. Skratka, /…/ 
po svoje zelo raznovrsten in razgledan glasbenik in komponist 
je dejal Sepe o Adamiču, o Privšku pa: »Privšek je bil pa bolj fokusiran /…/ samo na 

jazz in je bil tudi izjemen dirigent, mislim posluh sta imela oba, Privšek precej. /…/ Privšek je 
bil bolj zaresen, bolj zavrt človek, ampak 100 % prav je imel.«41  

Študij na Berklee School of Music 
3. marca 1963 je Privšek s Plesnim orkestrom RTV Ljubljana gostoval v TV oddaji, na nastop 
pa se je odzval srbski kritik Berislav Kosier, ki je v 14. številki revije Ritam med drugim 
zapisal:  

Ljubitelji čistega jazza so morali biti razočarani, ker tam se jazz ni igral. Ni se 
izvajala niti zabavna, celo plesna glasba ne. Privšek, kot, da je izbiral nomade 

                                                 
38 Kumer, Jazz avenija: Jože Privšek. Predvajano na Programu Ars, 19. 3. 2007. 
39 Skale, »30 let festivala jazza = 30 years of Jazz Festival« 
40 Šramel-Justin, Portret slovenskega glasbenika: Bojan Adamič. Predvajano na TV Slovenija 2, 8. 1. 2008. 
41 Intervju z Mojmirjem Sepetom. 
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brez spola in rodu nekakšne glasbene hermafrodite in hibride. Tukaj je bilo 
nekaj bluesov, ki se iz neznanih razlogov tako imenujejo, malo revijske glasbe, 
toda ni se pojavila določena fiziognomija oddaje, kot se ni pojavila določena 
kvaliteta Privškovega orkestra. Zaprepaščujoče je dejstvo, da Jože Privšek ne 
upošteva za koga igra in kaj je želi doseči s svojim nastopom.«42 »Jaz sem bil 
kot pisec partitur in vodja orkestra v tisti oddaji malce prizadet /…/. Vsi smo se 
zgražali, pa mi nekdo reče 'Ti pa, veš, zapokaj vse tele partiture, pa jih pošlji v 
Chicago, pa reci naj povedo, a je to kaj v redu ali ima to kakšno vrednost ali je 
vredno takšnega pamfleta'«, je dejal Privšek.43 Ni mu bilo povsem jasno zakaj 
bi moral poslati aranžmaje v Chicago, pa so mu povedali, da je »tam zdaj ena 
komisija, ki bo podeljevala ene štipendije itd. In jaz to zapokam na tisti naslov, 
nakar sem pozabil na to.44 
Zaradi zamude roka oddaje za tekmovanje, se ga ni udeležil, ampak je komisijo prosil 

naj mu pove, če so njegovi aranžmaji za kaj ali niso. »No, in čez dobre pol leta je prišlo, pa 
nobenega odgovora v zvezi s to oddajo, pač pa, da sem prejel eno od treh štipendij itd., da se 
lahko pojavim na njihovih vratih in potrkam za naslednji semester.«45 S tem je Privšek postal 
prvi Slovenec in tretji Jugoslovan, poleg Zagrebčana Petra Spasova in Beograjčana Duška 
Gojkovića, ki je prejel omenjeno štipendijo, v tistem letu pa je bil tudi edini Evropejec, ki ga 
je doletela ta čast. 46 Štipendija je zadoščala za šolnino dveh semestrov, finančno pa sta Privšku 
priskočili na pomoč še Svet za kulturo in prosveto ter Radio Ljubljana, da pa si je lahko kupil 
vozovnico za ladjo, je prodal svoj vibrafon.47 Njegov profesor na Berklee School of Music je 
postal legendarni trobentač Herb Pomeroy. Težave mu je povzročala angleščina, pa tudi 
finance, zato je za nekega profesorja pisal aranžmaje. Profesor mu je dal za aranžma 20 
dolarjev, čeprav je naprej prodal aranžma za 200 dolarjev. V letu in pol prebivanja v Ameriki, 
ni želel zamuditi nobenega predavanja, zaradi znanja pa je preskakoval semestre in v tem času 
nekako predelal snov celotnega študija.48 Konec leta 1963 so izmed vseh dvestotih priredb 
študentov izbrali dvanajst najboljših skladb, ki so izšle na vinilni plošči Jazz in the Classroom 
vol. IX – Tribute to Oliver Nelson. Med temi sta se znašli kar dve priredbi Privška in sicer 
»Lou's Good Dues Blues« ter »Anacrusis«.49 Ti priredbi sta bili dolga leta edini priredbi 
kakšnega Evropejca, ki sta bili uvrščeni v učni načrt zadnjega letnika omenjene šole.50 S 
študijem na Berkleeju je končal v rekordnem času, nekateri njegovi aranžmaji pa tam še danes 
veljajo kot vzorec odličnega pisanja za big band.51 

Ob koncu študija je prejel kar nekaj ponudb, da bi ostal v Ameriki, med drugimi tudi 
ponudbo za sodelovanje v aranžerski skupini založbe Columbia Records. Glavni vzrok, da se 
je vrnil v domovino je bila družina, saj se mu je malce pred odhodom v ZDA rodil sin Peter,52 
pa tudi pismo, v katerem je bilo zapisano, da bo po vrnitvi v Ljubljano v celoti prevzel 
umetniško vodstvo PORL-a.53 

Dirigent Plesnega orkestra RTV Ljubljana 
                                                 
42 Kramar, Big Band se predstavi: Jože Privšek – Berklee. Predvajano na Prvem programu, 11. 7. 2007. 
43 Hren, Velika imena malega ekrana: 70 let BB RTVS, 2. del. Predvajano na TV Slovenija 1, 29. 5. 2016. 
44 Hren, Velika imena malega ekrana: 70 let BB RTVS, 2. del. Predvajano na TV Slovenija 1, 29. 5. 2016. 
45 Hren, Velika imena malega ekrana: 70 let BB RTVS, 2. del. Predvajano na TV Slovenija 1, 29. 5. 2016. 
46 Gerem, »Jože Privšek gre v ZDA!,« 3. 
47 Kramar, Big Band se predstavi: Jože Privšek – Berklee. Predvajano na Prvem programu, 11. 7. 2007. 
48 Kramar, »Jože Privšek.« 
49 Jazz in the Classroom, A Tribute to Oliver Nelson. 
50 Kramar, »Jože Privšek.« 
51 Kumer, Jazz avenija: Jože Privšek. Predvajano na Programu Ars, 19. 3. 2007. 
52 Pogačnik, »Jože Privšek,« 20. 
53 Marcen, »Umetniška pot skladatelja in dirigenta Jožeta Privška,« 14 
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Leta 1964 je Privšek tudi v celoti prevzel mesto dirigenta in umetniškega vodje PORL-a. Ena 
Privškovih številnih odlik je bila, da je vedno komponiral z mislijo na vsakega posameznika v 
orkestru, z vsemi njegovimi lastnosti. O tem je sam dejal:  

Treba je imeti v mislih vsakega inštrumentalista z vsemi njegovimi dobrimi in 
slabimi stranmi. Šele takrat lahko potem dobimo maksimum od izvajalcev. Če 
pa imamo v vidu kakšno stvar za solista improvizatorja, pa je zlasti potrebno 
/…/ poznati njegovo dušo, skratka to, kar bo zmožen dat in to, kar bo dal in to, 
kar bo on čutil v tem trenutku, na tem in tem mestu v kompoziciji. To je treba 
vse predvideti, kljub temu, da bo vse to nekako nepredvideno, kajti improvizacija 
je stvar trenutka.54 
Pod njegovim vodstvom je PORL, ki se je v 80. letih preimenoval v Big Band RTV 

Ljubljana, postal eden vodilnih orkestrov v Jugoslaviji in v Evropi. »Mislim, da nekako sodimo 
v zgornjo grupo orkestrov po profesionalni plati na vsak način«, je v 70. letih dejal Privšek.55 
Po mnenju Boruta Bučarja, nekdanjega saksofonista in klarinetista orkestra, je PORL pod 
Privškom dobil poseben zven, napredoval v jazzovski smeri, se pomladil in »postal umetniško 
zrel, /…/ poklicno uglašen in zvočno brezhiben glasbeni sestav, v katerem delujejo glasbeniki, 
ki jim, kot kaže, nihče ne more vzeti navdušenja in zagona.«56 Kljub temu RTV Ljubljana 
pogostokrat ni cenila njegovega dela in dela Plesnega orkestra. Položaj orkestra se je namreč 
spreminjal glede na to, kdo je zasedal vodilni položaj na RTV. »Tako nam je nemalokrat 
preostalo le to, da smo se, zaprti v studio 14, 'šli glasbo' in poskušali na stvari gledat ne preveč 
tragično. Niti jaz, niti člani orkestra pa dostikrat nismo bili prav posebno srečni«, se je 
spominjal Privšek.57 

Z orkestrom je Privšek posnel več plošč in kaset. Med drugimi plošče V soju žarometov 
(1970), In the Mood (1974), Križanke (1976), Glenn Miller (1979) in Swing, swing, swing 
(1983). 

 

Leto Naslov albuma Format Založba 
1970 V soju žarometov vinilna plošča Helidon 
1970 Plesni orkester RTV Ljubljana kaseta RTV Ljubljana 
1972 Popularne melodije kaseta RTV Ljubljana 
1974 In the Mood vinilna plošča in 

kaseta 
RTV Ljubljana 

1976 Križanke vinilna plošča RTV Ljubljana 
1977 Hit parada kaseta RTV Ljubljana 
1979 Glenn Miller vinilna plošča in 

kaseta 
ZKP RTV Ljubljana 

1983 Swing, swing, swing vinilna plošča in 
kaseta 

ZKP RTV Ljubljana 

1983 Povabilo na ples vinilna plošča in 
kaseta 

ZKP RTV Ljubljana 

1984 Joan Faulkner & Big Band 
RTV Ljubljana 

vinilna plošča in 
kaseta 

ZKP RTV Ljubljana 

1989 A Tribute to Joan Faulkner zgoščenka in kaseta ZKP RTV Ljubljana 

                                                 
54 Kramar, Big Band se predstavi: Jože Privšek, zadnja oddaja. Predvajano na Prvem programu, 26. 9. 2017. 
55 Hren, Velika imena malega ekrana: 70 let BB RTVS, 2. del. Predvajano na TV Slovenija 1, 29. 5. 2016. 
56 Dušan Velkaverh in sod, »Big Band RTV Slovenija: slavnostni koncert ob 50-letnici orkestra,« 6 
57 Marcen, »Umetniška pot skladatelja in dirigenta Jožeta Privška,« 17–18 
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Seznam samostojnih albumov PORL-a oz. Big Banda RTV Ljubljana, s Privškom kot dirigentom 

Z orkestrom je snemal tudi za tuje trge. Za nemški trg je tako uporabljal psevdonim Jeff 
Conway, za angleški trg pa Simon Gale. Pod psevdonimom Jeff Conway and His Orchestra in 
Jeff Conway Ballrom Big Band je v 70. in 80. letih prejšnjega stoletja tako posnel in izdal več 
plošč, pretežno s priredbami nemških šlagerjev, med njimi Disco Colossal, Für Sie, Chérie, 
Swinging Evergreens, Von Acht bis um Acht, Midnight Diamonds, The Latin Dance Party, 
Lullaby of Birdland, Let's Dance Again, Und die Big Band spielt dazu, Listen to the Radio, Big 
Band Cocktail, Sunny Days and Happy Nights, Sag ja zum leben, Swinging Standards, Golden 
Oldies, Internationale Standarderfolge, … 

Dvojna plošča Für Sie, Chérie je orkestru leta 1978 v kategoriji plesne glasbe prinesla 
nagrado Deutscher Schallplattenpreis za ploščo leta v Nemčiji, ki jo podeljuje Deutsche Phono-
Akademie.58 Konkurenca je bila zelo močna, saj so se za PORL-om tedaj znašli orkestri, kot 
so James Last, Max Greger, Rias Berlin in Paul Kuhn.59 »Naša plošča je tekmovala v kategoriji 
plesnih orkestrov, v kateri je od 200 predlaganih plošč prišlo v ožji izbor 6 plošč, med njimi 
tudi naša. Vsa vrednost nagrade je v tem, da smo jo dobili skupaj s tako vrhunskimi evropskimi 
orkestri, kot so James Last, Max Greger, Acker Bilk in drugi«, je ob tem dejal Jože Privšek.60 

Dejaven je bil tudi na angleškem trgu, pod psevdonimi Symphonic Rock Orchestra, 
Vienna Symphonic Pop Orchestra in The Simon Gale Orchestra. Pod tem imenom je snemal 
in izdajal večinoma lastne aranžmaje skladb klasičnih skladateljev.61 

Leta 1961 je PORL prvič nastopil na Blejskem jazz festivalu, dirigiral pa mu je prav 
Privšek. V 60. in 70. letih je bil orkester skoraj stalni gost festivala, v 80. pa je sodelovanje 
nekoliko uplahnilo. V Privškovem času je PORL na Blejskem in kasneje Ljubljanskem jazz 
festivalu nastopil 21-krat, Privšek pa mu je dirigiral 20-krat. Leta 1985 je namreč orkestru 
dirigiral danski pozavnist Erling Kroner.62 

Jože Privšek je Big Band zadnjič javno vodil 20. junija 1992, ko je bil na Dunaju 
koncert Big Banda. Uradno se je sicer upokojil 1. junija 1993, vendar je bil pred tem nekaj 
mesecev na bolniškem dopustu.63 Dirigentsko mesto in mesto umetniškega vodje je prevzel 
dotedanji pozavnist Lojze Krajnčan, drugi dirigent pa je postal Petar Ugrin.64 

Zabavna glasba 
Slovenska popevka 

Privšek je kot dirigent, skladatelj in aranžer bil med pomembnejšimi akterji Slovenske 
popevke, ki je prvič potekala leta 1962 na Bledu, kot skladatelj popevk pa je bil dejaven že 
pred tem, saj je Marjana Deržaj (v alternaciji pa Beti Jurkovič) leta 1958, ko je prvič potekal 
Opatijski festival, izvedla pesem »Vozi me vlak v daljave«, ki jo je napisal Privšek. Pesem je 
bila nagrajena in je postala prepoznavna. Kot skladatelj je Privšek v Opatiji sodeloval še 
naslednji dve leti. Leta 1959 je njegovo pesem »Cesta bela« odpela Jelka Cvetežar (v alternaciji 
Marjana Deržaj), leto kasneje pa je pesem »Tivoli« zapela Marjana Deržaj (v alternaciji Beti 
Jurkovič).65 

Slovenske popevke se je kot skladatelj prvič udeležil leta 1963, ko so njegove pesmi 
zapeli Majda Sepe, Nino Robič, Irena Kohont, Barbara Jarc in Ivanka Kraševec. V naslednjih 
letih je sodeloval kot skladatelj, aranžer in dirigent. Zadnjič je kot skladatelj na Popevki 
                                                 
58 Volčič, »Plesna plošča leta v Zahodni Nemčiji: naši glasbeniki zasenčili evropske zvezde,« 40. 
59 Lovšin, »Stopov intervju: Jože Privšek,« 12. 
60 Avsenak, »List iz notesa: Začenjamo z Jožetom Privškom,« 16. 
61 Kramar, »Jože Privšek.« 
62 Skale, »30 let festivala jazza = 30 years of Jazz Festival.« 
63 Kramar, »Jože Privšek.« 
64 Čermak, »Petar Ugrin: vrhunski umetnik, ki je izbiral med violino in trobento in izbral srečo,« 17. 
65 Frantar, »Enkrat še zapoj,« 252 
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sodeloval leta 1976, ko je njegovo pesem »Samo nasmeh je bolj grenak« odpela Ditka Haberl, 
pesem je prejela 1. nagrado občinstva in mednarodne žirije, pesem »Smešna hiša« pa so zapeli 
New Swing Quartet.66 Skupno je s pesmimi osvojil 18 nagrad.67 

 
Leto Nagrada Naslov pesmi Izvajalec 
1965 3. nagrada občinstva Luči Ljubljane Berta Ambrož 
1967 3. nagrada strokovne žirije Mini Alenka Pinterič 
1968 3. nagrada občinstva Tam, kjer sem doma Edvin Fliser 
1969 1. nagrada občinstva Maček v žaklju Bele vrane 
1969 2. nagrada strokovne žirije Zlati prah imaš v očeh Elda Viler 
1970 1. nagrada občinstva Mini – maxi Bele vrane 
1970 1. nagrada strokovne žirije Solza, ki je ne prodam Edvin Fliser 
1971 2. nagrada strokovne žirije Poraz Lado Leskovar 
1972 1. nagrada občinstva Mati, bodiva prijatelja Oto Pestner 
1972 Nagrada za aranžma Mati, bodiva prijatelja Oto Pestner 
1973 3. nagrada občinstva Letalovlak Bele vrane 
1973 1. nagrada mednarodne žirije Zato sem noro te ljubila Tatjana Gros 
1974 Nagrada za aranžma Zelena leta Tatjana Gros 
1975 2. nagrada mednarodne žirije Človek Janez Bončina 
1975 Nagrada za najboljši aranžma Človek Janez Bončina 
1976 1. nagrada občinstva Samo nasmeh je bolj grenak Ditka Haberl 
1976 1. nagrada mednarodne žirije Samo nasmeh je bolj grenak Ditka Haberl 
1977 Nagrada za aranžma Vrača se pomlad Oto Pestner 

Seznam nagrad, ki jih je Jože Privšek osvojil na Slovenski popevki 

Poleg že naštetih izvajalcev, so s Privškom na Popevki sodelovali še Rafko Irgolič, Bojan 
Kodrič, Sestre Potočnik, Marjetka Neca Falk, Franci Rebernik in Ivo Mojzer.68 

Čeprav je bil med pomembnejšimi skladatelji Slovenske popevke, je kasneje dejal, da 
je sodelovanje na Popevki bilo njegova služba: »Bilo je del službe na radiu. Vendar pa ne bi 
rad, da bi to zvenelo kakor obveznost ali podcenjevalno. Takrat je bilo to novo področje, ki me 
je tudi pritegnilo, da sem ga temeljito raziskal. In potem sem se ga lotil z vsem svojim 
strokovnim poštenjem. Še zdaj mislim, da je dobro, ker smo bili jaz in moji kolegi tako 
zavzeti.«69 

Evrovizija 
Leta 1961 je Jugoslavija prvič sodelovala na Pesmi Evrovizije. Na jugoslovanskem izboru je 
zmagala Privškova »Neke davne zvezde«, ki jo je odpela srbska pevka Liljana Petrović. 
Evrovizija je tisto leto potekala v francoskem Cannesu. Jože Privšek je tedaj postal najmlajši 
dirigent v zgodovini tekmovanja, saj je takrat imel 24 let. Pesem je dosegla skupno 8. mesto. 
Naslednje leto je bila na jugoslovanskem izboru zopet izbrana Privškova pesem, tokrat »Ne 
pali svetla u sumrak«, ki jo je odpela srbska pevka Lola Novaković. Evrovizijsko tekmovanje 
je tokrat potekalo v Luksemburgu, pesem pa je na koncu dosegla 4. mesto, kar je še vedno 
najboljša uvrstitev slovenskega avtorja na tem tekmovanju. Na tekmovanju je Privšek 
naslednjič sodeloval šele čez dobrih 30 let, leta 1993, ko se je kot predstavnica Slovenije, na 
Evrovizijo uvrstila pesem »Tih deževen dan«, ki jo je izvedla skupina 1x band. Privšek je 
pesem aranžiral in tudi dirigiral orkestru v Millstreetu. Pesem je dosegla končno 22. mesto. 
                                                 
66 Frantar, »Enkrat še zapoj,« 82, 95, 252 
67 Frantar, »Enkrat še zapoj,« 82–97 
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Naslednjič je Slovenija na Pesmi Evrovizije sodelovala leta 1995, ko se je v Dublin uvrstila 
Darja Švajger s pesmijo »Prisluhni mi«, za katero je Privšek prispeval aranžma in 
evrovizijskemu orkestru tudi dirigiral. Pesem je dosegla 7. mesto, kar je, skupaj s pesmijo 
»Energy«, ki jo je leta 2001 izvedla Nuša Derenda, še vedno najvišja uvrstitev slovenskega 
izvajalca na tem tekmovanju. Zadnjič je Privšek kot aranžer in dirigent na Evrovizijskem 
tekmovanju sodeloval leta 1996, ko je Slovenijo v Oslu zastopala Regina s pesmijo »Dan 
najlepših sanj«, dosegla pa je 21. mesto.70 

Filmska glasba 
Privšek je pisal tudi glasbo za filme, dokumentarne filme, TV oddaje, TV nadaljevanke, … 
Napisal je glasbo za devet celovečernih filmov.71 Glasba za film Na klancu je Privšku leta 1971 
na Festivalu jugoslovanskega filma v Pulju prinesla Zlato areno.72 »Zelo rad sem delal za film 
in sem se dela tudi z vso resnostjo lotil, ampak filmski človek nisem«, je leta 1974 povedal 
Privšek.73 

Leto Naslov Režiser 
1962 Minuta za umor Jane Kavčič 
1967 Na papirnatih avionih Matjaž Klopčič 
1967 Zgodba, ki je ni Matjaž Klopčič 
1969 Sedmina Matjaž Klopčič 
1970 Oxygen Matjaž Klopčič 
1971 Na klancu Vojko Duletič 
1978 Ko zorijo jagode Rajko Ranfl 
1979 Čovjek koga treba ubiti Veljko Bulajić 
1987 Moj ata, socialistični kulak Matjaž Klopčič 

Seznam celovečernih filmov, za katere je Privšek prispeval glasbo 

S Plesnim orkestrom in svojim ansamblom je pogosto gostoval v televizijskih oddajah, kot so 
Viktor-luč, Tišina, Deset zadetkov, Malo za šalo, malo zares, … Za vse pa je napisal tudi 
glasbo. V času oddaj je za oddaje skladal od 40 do 80 minut glasbe na mesec.74 

Zadnja leta 
Po upokojitvi se je Privšek posvetil delu z Orkestrom Slovenske vojske, pisal pa je tudi več del 
za simfonični orkester, čemu se prej zaradi službe ni mogel posvetiti. Gostoval je tudi po 
Evropi. Leta 1996 je imel koncert v Ohiu in bil prvi Evropejec, ki se je na koncertu predstavil 
le s svojimi skladbami. Leta 1981 je za skladateljsko delo na področju jazza prejel Nagrado 
Prešernovega sklada,75 aprila 1998 je prejel viktorja za življenjsko delo,76 junija 1998 pa je s 
strani Društva slovenskih skladateljev za svoje delo prejel Kozinovo nagrado.77 Umrl je 11. 
junija 1998 v starosti 61 let, en mesec pred evropsko turnejo, ki jo je načrtoval.78 

Leta 1984 je v nekem intervjuju dejal:  
V mojih letih se človek običajno že kdaj pa kdaj ozre na prehojeno pot in če 
poštejem, do samega sebe, ugotovi, da je v svojem življenju napravil sicer nekaj 
dobrih stvari, pa tudi napak. To seveda v polni meri velja tudi zame. Toda, če si 

                                                 
70 Kramar, »Jože Privšek.« 
71 Kramar, »Jože Privšek.«  
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samo na hitro prikličem v spomin več kot 3500 aranžmajev v arhiv RTV 
Ljubljana in preko 2000 drugod po svetu, 34 gramofonskih plošč, na katerih je 
od prve do zadnje note vse moje delo, pa 30 in še nekaj nagrad na raznih 
festivalih, nagrado Deutsche Phono Akademie, Zlato Areno, Nagrado 
Prešernovega sklada in nikakor ne nazadnje tudi Red dela z zlatim vencem, s 
katerim je tovariš Tito leta 1975 odlikoval naš orkester, potem se mi zdi, smem 
reči, da sem se v mladosti najbrž prav odločil.79 

Zaključek 
Ko na koncu potegnem črto ugotovim, da je Privšek bil nedvomno eden pomembnejših 
glasbenikov 20. stoletja tako v Sloveniji, kot v Jugoslaviji. S svojo marljivostjo, delavnostjo in 
predanostjo je dosegel marsikaj, prispeval pa je tudi k vzgoji slovenskih jazzistov. Redki člani 
Plesnega orkestra RTV Ljubljana so prejeli jazzovsko izobrazbo (Tone Janša, Andrej Arnol, 
Ratko Divjak, Emil Spruk, Lojze Krajnčan, …), zato je moral Privšek ostalim glasbenikom, ki 
izvorno niso bili jazzisti in niso bili zelo vešči npr. improvizacije, približati samo zvrst, način 
igranja, ipd. Poleg absolutnega posluha je posedoval zelo pomembno lastnost in sicer, da je 
znal pisati skladbo glasbenikom na dušo. Pravijo, da je Privšek vsakega člana PORL-a poznal 
do obisti in je zato tudi znal iz orkestra izvleči maksimum. Čeprav je imel po študiju veliko 
priložnosti, da bi ostal v ZDA, se je odločil za vrnitev. Vprašanje je, kaj bi se z njim zgodilo, 
kaj vse bi dosegel, če bi sprejel eno izmed priložnosti in bi ostal v Ameriki. 

Leta 1995 je Big Band RTV Slovenija praznoval 50-letnico delovanja. Čeprav je bil 
Privšek pomemben člen v zgodovini orkestra, se ni udeležil slavnostnega koncerta, s čimer je 
pokazal, da se poti z Big Bandom niso razšle v najlepši luči, je pa kljub temu imel do Big Banda 
poseben odnos, saj ni o orkestru dejal nič slabega. 

Nasploh se mi zdi, da je Privšek premalo cenjen v Sloveniji in da se sploh ne zavedamo 
kakšnega glasbenika smo imeli. Temu govori tudi dejstvo, da ga je konec 80. let želel za 
aranžiranje nekih skladb angažirati Quincy Jones, eden najbolj priznanih svetovnih 
producentov vseh časov, Privšek pa je tudi to ponudbo zavrnil, češ, da ima delo z Big Bandom. 

Viri 
− Intervju z Borutom Bučarjem 
− Intervju s Tomom Mächtigom 
− Intervju z Dušanom Popovičem 
− Intervju z Mojmirjem Sepetom 
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Janja Zupan 

Spremenjeni prazniki v letih 1990 in 1991 
Izvleček 

Članek se ukvarja z vprašanjem praznovanja praznikov v obdobju nastajanje nove in 
razpadanja stare države in poskuša ugotoviti, kakšen je bil pogled na določene praznike v tem 
obdobju, pri čemer se opira na članke časopisa Delo v letih 1990 in 1991. Ugotavlja tudi, 
kakšna je vloga politike pri oblikovanju novih praznikov in kakšen je bil vpliv na izpostavljene 
praznike od njihovega nastanka do razpada Jugoslavije. Politika ima zagotovo vpliv na 
nastanek novih praznikov, saj z njimi utemeljuje svojo ideologijo, družben sistem in 
interpretacijo zgodovine, vpliva pa tudi na spremembe v razumevanju praznikov, ki sledijo 
duhu časa.  

Abstract 
The article addresses the question of holiday celebrations in the period of the formation of the 
new state and the disintegration of the old one. It seeks to discover how certain holidays were 
viewed in this period, relying on articles from the newspaper Delo in the years 1990 and 1991. 
It also examines the role of politics in shaping new holidays and the impact on the selected 
ones, from their origin to the disintegration of Yugoslavia. Politics certainly has an influence 
on the creation of new holidays as they are used to justify its ideology, social system and 
interpretation of history - but it also affects changes in the understanding of holidays that keep 
in step with the times.  
Ključne besede: spremenjeni prazniki, 1990-1991, vpliv politike, Jugoslavija, osamosvajanje 

*** 

Uvod 
 »Prazniki so – tako pravijo poznavalci človeških duš – odblesk človekovega hrepenenja po 
preseganju mučne monotonosti in tragične minljivosti življenja. Za sleherno človeško skupnost 
naj bi torej imeli nekakšen terapevtski učinek, […]« je Slava Partlič zapisala v članku o novem 
zakonu o praznikih leta 1991.1 Po mnenju Velikonje »Prazniki 'zaustavijo' čas, da bi se 
pripadniki družbe zavedeli, kateri dogodki so – seveda skozi prizmo vladajoče ideologije – 
zanje pomembni.«2 Prazniki imajo torej nek učinek na družbo, morda se zdi, da imajo 
»terapevtski« učinek, ko se čas ustavi in posveti praznovanju in počitku, pa vendar se v ozadju 
skrivajo tudi različne ideologije in politični vplivi. Kako pa je bilo s prazniki v letih, ko se je 
Slovenija osamosvajala: ko je ena država razpadala in druga nastajala? Katere praznike je 
država obdržala, katere zavrgla in katere videla v novi luči? In kako je izgledalo obdobje, ko 
so se jugoslovanski prazniki prenehali praznovati? 

V nalogi sem se najprej osredotočila na povezavo med prazniki in politiko na splošno 
in si podrobno pogledala zakon iz leta 1991, ko je Republika Slovenija sprejela nov zakon o 
praznikih in dela prostih dneh. Nato sem praznike razdelila na tiste, ki se z novim zakonom v 
novi državi niso več praznovali (da naloga ne bi bila predolga, sem izbrala tri praznike, ki so 
se mi zdeli najbolj ključni), na tiste, ki so ostali, a se spremenili (v to kategorijo sem uvrstila 
tudi prvi maj, saj naj bi se glede na pričevanja v časopisih v tem obdobju malce spremenilo 
praznovanje in gledanje na praznik), in na tiste, ki so se pojavili na novo. Poskušala sem opisati 
bodisi spremembe v praznovanju in poimenovanju, bodisi razprave in razmišljanja o 
prenehanju nekaterih praznovanj ter razloge za sprejem nekaterih novih praznikov. 
                                                 
1 Partlič, »Oh, ti prazniki…,« 6. 
2 Velikonja, »Jugoslovenija,« 113. 
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Pri tem sem raziskala članke časopisa Delo in njegovo Sobotno prilogo iz tega obdobja. 
Pri nekaterih praznikih sta mi bili v veliko pomoč zbirki Politika praznovanja in Države 
praznujejo.  

Prazniki in politika 
Družba je skozi čas imela različen pogled na praznovanja. Jezernik3 nam v uvodu v Politiki 
praznovanja namigne, kako so bila praznovanja odvisna od gospodarstva in politike. Ko se je 
npr. izkazalo, da je praznikov »preveč« in bi se tovarnarjem v 19. stoletju bolj splačalo, da bi 
bile tovarne odprte, so cel kup praznikov ukinili. Države so praznovale rojstne dni svojih 
vladarjev in pomembne obletnice, ki so opominjale na skupne zmage. Ti prazniki so 
poveličevali patriotizem, lojalnost in enotnost naroda ter državno ideologijo. Slovenci smo v 
različnih državah praznovali kar nekaj takih praznikov. V Habsburški monarhiji je bil to rojstni 
dan cesarja Franca Jožefa I., v Kraljevini SHS rojstni dan kralja Petra I., v zadnjem obdobju 
pred osamosvojitvijo pa rojstni dan maršala Tita.4 

V zgornjih primerih vidimo, da vsaka država ob svojem nastanku oblikuje tudi svoje 
praznike, saj si s tem zagotovi vpliv pri sooblikovanju predstave neke skupnosti o svojih 
prednikih, vlada ohranja svojo legitimnost in predvsem lahko nadzoruje tudi interpretacijo 
preteklosti nekega naroda in s tem utrjuje svojo ideologijo in družben sistem v sedanjosti in 
prihodnosti. Pozornost posameznikov usmerja na kolektivna vprašanja skupnosti, oblikuje 
njegov vsakdan, družbeni red in čas, kreira identitete ljudi in skrbi za to, da se ljudje počutijo 
državljani neke države. To počne tako, da vzame zgodovinske osebe in dogodke in jih spremeni 
v državne simbole in ideale, s tem vzpostavlja tudi vrednote neke skupnosti in družbi daje 
občutek pripadnosti, kar jo seveda gradi. Cikličnost praznovanj pripomore h kolektivnemu 
ponotranjenju le-teh.5 Z besedami Jezernika: »Z razglasitvijo prazničnih dni nosilci oblasti v 
neki družbi ne določajo le za delo in počitek primernih dni, temveč si tako tudi prisvajajo 
preteklost ter kanonizirajo vednost in pomen posameznih zgodovinskih oseb in dogodkov. Z 
oblikovanjem prazničnega leta se torej vzpostavlja orodje kolektivnega spominjanja, [..]«.6  

Pri vzpostavljanju praznikov pa seveda sodelujejo različne družbene skupine in zato 
tudi ni nujno, da se vedno vsi strinjajo in praznike ponotranjijo. Do konfliktov lahko pride tako 
pri samem kreiranju praznikov, kot pri praznovanju in raznih obletnicah, ko ljudstvo ali večje 
družbene skupine lahko pokažejo svoje nestrinjanje.7 

Ker je pomembno vse, kar se praznuje in tudi vse, kar se v določeni skupnosti ne 
praznuje,8 bom v nadaljevanju predstavila tako praznike, ki so bili v letih 1990 in 1991 
vzpostavljeni na novo, kot tudi tiste, ki so se v novi državi prenehali praznovati. 

Spremenjeni prazniki v letih 1990 in 1991 
Skupščina Republike Slovenije je 21. novembra 1991 sprejela zakon o praznikih in dela prostih 
dnevih Republike Slovenije. Za praznike je navedla: 1. in 2. januar (novo leto), 8. februar kot 
slovenski kulturni praznik (Prešernov dan), 27. april (dan upora proti okupatorju), 1. in 2. maj 
za praznik dela, 25. junij (dan državnosti), 1. november (dan spomina na mrtve) in 26. 
december (dan samostojnosti). Vsi ti prazniki so bili hkrati razglašeni tudi za dela proste dni. 
V naslednjem členu zakona so navedeni dela prosti dnevi, ki sovpadajo z verskimi prazniki, to 
so: velika noč, binkoštna nedelja, 15. avgust (Marijino vnebovzetje), 31. oktober (dan 
reformacije) in 25. december (božič). V zakonu je zapisano tudi, da se prazniki, ki pridejo na 
nedeljo, ne prenašajo na ponedeljek, in da ko v veljavo stopi ta zakon, prenehata veljati prejšnja 
                                                 
3 Jezernik, »Politika praznovanja,« 7. 
4 Prav tam, 8–9. 
5 Jezernik, »Politika praznovanja,«  9–12; Slavec Gradišnik, »O koledarjih, praznikih in praznovanjih,« 10–12. 
6 Jezernik, »Politika praznovanja,« 11. 
7 Jezernik, »Politika praznovanja,« 12–14; Slavec Gradišnik, »O koledarjih, praznikih in praznovanjih,« 13. 
8 Jezernik, »Politika praznovanja,« 15. 
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zakona o praznikih, to sta: zakon o republiških praznikih in dela prostih dnevih v Socialistični 
Republiki Sloveniji in zakon o praznikih SFRJ.9 

S tem novim zakonom so tako bili izločeni jugoslovanski prazniki, kot so: mednarodni 
dan zmage (9. maj), dan mladosti (25. maj), dan borca (4. julij), dan republike (29. november) 
in dan JLA (22. december). Nekateri državni prazniki so ostali, npr.: novo leto, Prešernov dan, 
27. april (spremenil poimenovanje), praznik dela in 1. november (tudi spremenil 
poimenovanje); trije pa so bili dodani čisto na novo: dan reformacije je postal dela prost dan 
(31. oktober), dan državnosti (25. junij) in dan samostojnosti (26. december) pa sta postala 
nova državna praznika. 

Nekateri socialistični prazniki so kljub prehodu v novo državo in novo družbeno 
ureditev ostali. Tako se je zgodilo na primer z dnevom žena (8. marec), ki se je na Slovenskem 
praznoval vse od leta 1911 naprej, za državni praznik pa je bil razglašen po drugi svetovni 
vojni, čeprav hkrati ni bil tudi dela prosti dan. V Republiki Sloveniji se praznovanje, kljub temu 
da uradno to ni državni praznik, ni popolnoma prenehalo, čeprav se odvija brez pobude države 
in je postal praznik na bolj osebni ravni. Nekateri zaradi njegove narave bolj spodbujajo 
praznovanje materinskega dneva. Prav tako je v marsikateri slovenski družini ostalo v navadi 
praznovati prihod Dedka Mraza tudi po osamosvojitvi.10 

Medtem ko so v Jugoslaviji poskušali cerkvene praznike čim bolj pomesti pod preprogo 
(npr. praznovanje novoletne jelke namesto božiča, Dedek Mraz namesto Miklavža in Božička, 
krščanski prazniki pa hkrati niso bili tudi dela prosti dnevi – v primeru izostanka od dela na 
tisti dan nisi dobil plače), so leta 1991 z novim zakonom številni najpomembnejši cerkveni 
prazniki postali dela prosti dnevi. Glede velikega števila cerkvenih praznikov je v parlamentu 
potekala tudi burna razprava, še posebej zaradi tako velike nagnjenosti h krščanski religiji, tako 
so med krščanske praznike uvrstili tudi enega evangeličanskega: dan reformacije.11  

O praznikih v novi državi, se je začelo razpravljati že 6. junija 1991. V tem prvem 
predlogu sta od praznikov v prejšnji državi ostala samo dva: dan OF in dan zmage, bil pa je 
tudi že predlog, da se glavne cerkvene praznike določi za dela proste dneve in pa predlogi za 
nova dva državna praznika. Razprava se je zavlekla predvsem zaradi že omenjene debate o 
cerkvenih praznikih in pa statusa dneva OF. Pred sprejetjem zakona je potekala še ena razprava 
in sicer 24. oktobra 1991.12  

Kar nekaj poslancev naj bi bilo za predlog, da se praznik slovenske kulture prestavi na 
Prešernovo rojstvo (3. december), socialni demokrati in socialisti naj bi nasprotovali 
Marijinemu vnebovzetju, ker naj ga ljudje ne bi več praznovali, med predlogi pa sta se znašla 
tudi praznovanje svetih treh kraljev in martinovanje.13 

Zanimiv je pogled na to obdobje spreminjanja praznikov v članku Prazniki naj 
ostanejo!14 Kljub temu da je čutiti, da se vse spreminja: »Tudi praznovanje je drugačno, ni več 
parad, govorov, novih objektov. […] Tudi Slovenija je drugačna… […] Na novo bomo začeli!«, 
pa pisec izraža željo, da nova oblast praznike pusti pri miru in da ne bi tudi prazniki bili le stvar 
politike, temveč stvar ljudstva: »Nad praznike se jim pa res ni treba spraviti! Slišim, da naj bi 
z enostrankarskim sistemom odpravili tudi enopartijske praznike. […] Demokracija je eno, 
prazniki drugo! Prav v vsem nam pa res ni treba posnemati Evrope!« 

Ukinjeni prazniki 

                                                 
9 Uradni list Republike Slovenije. 
10 Repe, »Obdobje 1945–1990,« 154, 170. 
11 Repe, »Obdobje 1945–1990,« 170; Repe, »Obdobje po letu 1990,« 178; Slavec Gradišnik, »Državni koledarji 
v času,« 107–110. 
12 Repe, »Obdobje po letu 1990,« 178; Slavec Gradišnik, »Državni koledarji v času,« 117–118. 
13 Partlič, »Oh, ti prazniki…,« 6. 
14 Partljič, »Prazniki naj ostanejo!,« 10. 



 
118 

 

Dan zmage 
Dan zmage je bila ena izmed vojaških obletnic, ki so se praznovale v času Jugoslavije vse od 
konca vojne naprej, ko ga je za državni praznik razglasilo predsedstvo Avnoja. Na začetku se 
je proslavljalo predvsem narodnoosvobodilni boj (v Sloveniji se je spominjalo poslednjega 
boja na Orlah in prihoda partizanske vojske v Ljubljano), v sedemdesetih letih pa kot zmago 
revolucije. Na ta dan so potekale številne proslave (državne, kulturne in športne), srečanja 
borcev, spominski množični pohod po poteh okupirane Ljubljane, podeljevanje priznanj in 
odkrivanje spomenikov. Praznik se je sicer praznoval vsako leto, vendar so bila pomembnejša 
praznovanja ob desetletnicah. Takrat so bile prireditve povezane s praznovanjem drugih 
praznikov, trajale so več dni in imele začetek že konec aprila. Ob tridesetletnici je bila glavna 
državna prireditev v Ljubljani. 15 

Dan zmage je eden od praznikov, ki je pokazatelj tega, kako se skozi čas spreminja 
kolektivni spomin in odnos do vojne preteklosti. Če se je v času Jugoslavije poudarjalo zmago 
partizanske vojske, herojstvo, borbenost in revolucijo, se je po letu 1991 spremenil tudi pogled 
na drugo svetovno vojno. Svoj prostor pri obeleževanju konca vojne v Ljubljani in Sloveniji 
so dobili tudi interniranci in izgnanci v vojnem času, začelo se je slaviti tudi osvoboditev 
taborišč. Pogled na ta praznik je postal prežet s širšimi, evropskimi vrednotami, kot sta želja 
po doseganju sprave, miru in enakopravnosti.16  

Ko je junija izvršni svet razpravljal o novem zakonu o praznikih, je bil dan zmage 
zapisan v predlogu zakona, črtan je bil šele v novem oktobrskem predlogu. Nekaterim se je 
zdel dan zmage bolj primeren za praznovanje od dneva OF, ki pa se je obdržal.17 Kljub temu 
pa Batista pravi, da so proslave naprej potekale neprekinjeno. Razlike v letih 1990 in 1991 so 
zagotovo opazne v dejstvih, da so v tem obdobju preimenovali tradicionalne pohode 
(preimenovanja so se vedno bolj nanašala na Ljubljano) in štafete (npr. Štafeta zmage in Štafeta 
bratstva in enotnosti v Tek zmage in Tek prijateljstva). Organizacijski odbor je vplival tudi na 
potek poti samih pohodov. Če so poprej šolski pohodi potekali mimo socialističnih 
spomenikov, so od leta 1990 pot speljali okrog ljubljanskih gričev, leta 1991 pa so celo 
odstranjevali jambore za zastave in spominske kamne, kar kaže na potrebo po odstranjevanju 
socialističnih simbolov.18 Prav tako je zgovorno dejstvo, da je leta 1991 močno upadlo število 
udeležencev pohoda.19 

Zanimiva se zdi tudi povezava slovenske politike in tega praznika v letih 1990 in 1991, 
saj so bile v obeh letih prav na ta dan ustanovljene zanimive inštitucije. Leta 1990 skupščina 
in predsedstvo Republike Slovenije, leta 1991 pa Društvo izgnancev Slovenije 1941 – 1945.20 

Dan mladosti 
25. maj se je v Jugoslaviji začel praznovati že leta 1945 kot rojstni dan maršala Tita. Podobo, 
ki se jo danes najbolj spominjamo, pa je dobil leta 1956, ko se je preimenoval v dan mladosti 
in bil uzakonjen v zvezni praznik. Pomembne so bile tudi vsakoletne štafete, ki so se začele 
skoraj mesec dni pred praznikom in potovale po vseh zveznih republikah, končale pa v 
Beogradu na stadionu JLA, kjer je bila štafeta predana Titu. Ta dogodek so spremljale tudi 
ogromne proslave. Prva štafeta je bila organizirana že leta 1945 in je krenila iz Kragujevca. 
Dogodek, ki je v veliki meri prispeval k prekinitvi praznovanja, je bila zagotovo Titova smrt, 
leta 1980. Zadnja štafeta, ki jo je še prejel, je potekala leto prej (1979). Že po smrti je prišlo 

                                                 
15 Batista, »Dan zmage nad fašizmom in nacizmom,« 47–53; Repe, »Obdobje, 1945–1990,« 162–163. 
16 Batista, »Dan zmage nad fašizmom in nacizmom,« 58–64. 
17 Repe, »Obdobje po letu 1990,« 178. 
18 Batista, »Dan zmage nad fašizmom in nacizmom,« 57–61. 
19 Za primerjavo: medtem ko je bilo leta 1975 124 tisoč udeležencev, naj bi jih bilo leta 1991 le okoli tisoč osemsto. 
Batista, »Dan zmage nad fašizmom in nacizmom,« 58. 
20 Batista, »Dan zmage nad fašizmom in nacizmom,« 60–61. 
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nekaj predlogov, da bi se štafeto ukinilo, prvi uradni predlogi pa leta 1986. Naslednje leto je 
bila kot začetnica štafete na vrsti Slovenija, ki je poskrbela za kar nekaj škandalov (npr. plakat 
za praznovanje skupine Novi kolektivizem) in sprememb v praznovanju, saj so slovenski 
mladinci štafeti nasprotovali. Vedno več skupin v štafeti ni več videlo smisla (poleg slovenskih 
mladincev tudi črnogorski in kosovski ter predstavniki JLA), zato je bila po letu 1988 ukinjena. 
Sam dan mladosti naj bi se praznoval še dve leti zatem, vendar ne v prejšnji obliki. Organizirani 
so bili predvsem koncerti in festivali.21 Slavec Gradišnik pravi, da je bil ta praznik ogledalo 
razkroja jugoslovanske države.22 

Dan mladosti Velikonja23 imenuje kar »antipraznik«. To so prazniki, ki se še vedno 
neuradno praznujejo, vendar so v nasprotju s trenutnim političnim režimom. Kljub temu da je 
bil po novem zakonu o praznikih v letu 1991 izbrisan iz državnega prazničnega koledarja, pa 
je ostal ljudem v spominu. Ponovna praznovanja naj bi se po letu 1991 začela med študenti in 
na alternativni sceni, predvsem od leta 1993 naprej. Praznovanje se je tako ponekod znova 
začelo (čeprav ne več pod okriljem državne) »od spodaj navzgor«, kar pomeni, da dà pobudo 
za praznovanje ljudstvo in ne država.24 

Zanimivo pa je, da se je obeleževanje Titove smrti ohranilo tudi v letih osamosvajanja 
Slovenije in so o tem vsako leto poročali tudi časopisi. Leta 1990 je na deseto obletnico Titove 
smrti Delo na naslovni strani objavil kratek prispevek o anketi o »Titovi vlogi včeraj in danes«, 
ki jo je objavila Borba. Odprla se je tema vloge Tita po njegovi smrti in kako se je v tistem 
času gledalo na njegovo vlogo v Jugoslaviji: »Od Tita je ostalo mnogo manj, kot smo mislili, 
da bo ostalo, a veliko več, kot bi si to želeli tisti, ki bi radi v celoti zanikali njegovo zgodovinsko 
vlogo v naši preteklosti.«25 V prispevku je bilo objavljeno še vabilo na spominsko slovesnost, 
ki sta ga v Ljubljani organizirali skupščina mesta Ljubljana in mestna zveza prijateljev mladine. 
Slovesnost je spremljal tudi kulturni program.26 Leta 1991 je o obeleževanju Titove smrti pisala 
Sobotna priloga, ki se je osredotočila predvsem na nasilje, ki se je dogajalo tik pred obletnico 
in na breme, ki ga nosijo Beograjčani, ki morajo skrbeti za Hišo cvetja: »se zdi, da je veliko 
Srbov nejevoljnih, ko gledajo, koliko denarja gre za vzdrževanje 'Titove faraonske 
grobnice'.«27 O praznovanjih po Sloveniji v tem letu časopis Delo ni poročal. 

Dan republike 
29. in 30. november sta bila v Jugoslaviji vse do leta 1990, ko se je praznoval zadnjič, glavni 
zvezni praznik: dan republike. Za zvezni praznik je bil potrjen leta 1946 in je obeleževal tako 
zgodovinsko drugo zasedanje Avnoja iz leta 1943, ko je bila ustanovljena druga Jugoslavija, 
kot tudi njeno razglasitev dve leti pozneje. Praznovanja so bila v obliki proslav in odpiranja 
objektov, potekal je sprejemni obred pionirskega gibanja in podeljevanje nagrad AVNOJ za 
umetnike.28 

Dan republike je bil v letih osamosvajanja Slovenije tisti, ki je resnično ponazarjal 
»praznovalno zmedo«, ki je nastala v času, ko so po zakonu prazniki stare države še veljali, 
vendar niso imeli več smisla.29 Mønnesland je praznovanja v letu 1990 po celotni zvezni državi 
opisal pod naslovom »Praznovanje umirajoče države«,30 kar je točno ta problem, s katerim so 

                                                 
21 Repe, »Obdobje 1945–1990,« 156–159. 
22 Slavec Gradišnik, »Državni koledarji v času,« 117. 
23 Velikonja, »Jugoslovenija,« 115.  
24 Prav tam, 118. 
25 J. M. »Deseta obletnica…,« 1. 
26 J. M. »Deseta obletnica…,« 1. 
27 Dukić, »Tito odhaja, Draža prihaja,« 20. 
28 Mønnesland, »Življenje in smrt državnega praznika,« 202; Repe, »Obdobje 1945–1990,« 161; Velikonja, 
»Jugoslovenija,« 121. 
29 Repe, »Obdobje po letu 1990,« 178. 
30 Mønnesland, »Življenje in smrt državnega praznika,« 208. 
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se spopadale posamezne zvezne republike v teh letih. Slovenija in Hrvaška sta se pripravljali 
na neodvisnost, čez poletje sta razglasili suverenost in bili v slabem odnosu s Srbijo. Čemu 
praznovati praznik, ki poveličuje centraliziranost in enotnost vseh svojih republik v času, ko 
so nasprotja tako zelo očitna in se nekatere republike odcepljajo? Leta 1990 tako ni bilo pravega 
zanimanja za praznovanje, ukinile so se tudi podelitve nagrad AVNOJ.31 

Slovenija in Hrvaška sta se torej znašli v podobni situaciji: ali praznovati praznik 
države, od katere sta se želeli popolnoma odcepiti, in je še vedno imel zakonsko veljavo, ali 
ne? V časopisu Delo so 28. novembra na naslovni strani objavili prispevek »Hrvati ne vedo, 
ali bodo delali ali praznovali«,32 v katerem se dotaknejo kočljive teme, kako naj bi ta praznik 
potekal. Hrvaška vlada naj bi se odločila, da bosta tokratna zadnja dneva novembra potekala 
delovno, razen za tiste, ki so že pred odločitvijo vlade »vplačali turistična potovanja v tujino«. 
Vendar pa naj bi vlada to sprejela le kot priporočilo, ki je bilo torej brez pravne veljave, in je 
vprašanje tako ostalo odprto. Delo pri nas med prazničnimi dnevi ni izhajalo, po čemer lahko 
sklepamo, da je v Sloveniji veljalo, da ta dva dneva ostaneta dela prosta dneva, vendar pa po 
poročanju 1. decembra 1990 »dan republike ni [bil] več tisto, kar je bil.«33 Na naslovni strani 
so v tem prispevku poročali o praznovanjih po Jugoslaviji (v glavnem je bila največja proslava 
v Beogradu, drugje so bile slovesnosti »skromne«) in Sloveniji. Pri nas naj ne bi bilo nobene 
slovesnosti, na praznik naj bi opominjali le topovska salva na ljubljanskem gradu na predvečer 
praznika in izobešene jugoslovanske in slovenske zastave po slovenskih mestih. Čeprav je bil 
to še vedno dela prost dan, se torej praznika skoraj ni več praznovalo. 

V novem zakonu o praznikih je bil dan republike črtan iz koledarja že ob samem začetku 
razprav. Tudi v predlogu zakona iz 24. oktobra 1991, ki ga je sprejela slovenska vlada, ga ni 
bilo.34 Ideja o tem, da bi ga obdržali, je prišla novembra ob sprejetju novega zakona, iz strani 
liberalnega demokrata dr. Petra Glaviča, ki bi praznik preimenoval v dan državnosti. Na ta dan 
bi vsako leto odprli republiške meje z namenom spominjanja skupnega življenja tudi z ostalimi 
prebivalci republik. Ideja je bila, da bi ga na nek način praznovale tudi druge republike, saj bi 
Slovenija dala pobudo, naj na ta dan ustavijo »medsebojno pobijanje, poniževanja in žalitve.« 
Kljub temu da je naštel kar nekaj razlogov, zakaj bi bilo ta praznik potrebno obdržati, pa 
amandma ni dobil nobene podpore. Med drugim naj bi bilo spominjane na življenje v prejšnji 
državi pomembno zato, ker je AVNOJ vendarle dal Slovencem prvo državo in je država igrala 
pomembno vlogo pri pomoči vračanja dela narodnega ozemlja Slovencev izpod tuje okupacije. 
Zato, ker »smo v SFRJ preživeli 45 mirnih let in si ustvarili blaginjo« in v tem obdobju bili del 
uspešne in ugledne države v svetu, ostale republike pa so nas imele za zgled. Glavni pomen 
praznika pa bi bilo »opominjanje na minljivost države in tudi vseh naših novih praznikov 
državnosti«, saj da je »november že sicer simbol mrtvih in Jugoslavija je danes mrtva.« Po 
drugi strani pa naj bi bil praznik tudi opozorilo vladi na spoštovanje demokracije in dialoga in 
na vse druge pomanjkljivosti, ki so državo, kot je bila Jugoslavija, pripeljale do propada.35 

V novi Jugoslaviji po letu 1992  so se praznovanja dneva republike ponovno začela, na 
kar pa Mønnesland pravi, da se je v devetdesetih letih dan republike sicer praznovalo, »vendar 
je dan zgubil svoj izvirni pomen,«36 kar je razvidno tudi iz časopisnih člankov. 

Ohranjeni, a spremenjeni prazniki 
27. april 

                                                 
31 Prav tam, 208–210. 
32 P. P. »Hrvati ne vedo…,« 2.  
33 C. R. »Tudi dan republike…«, 1.  
34 Šoštarič, »Pripravljen koledar dela…,« 1.  
35 Povzeto po članku: Partlič, »Oh, ti prazniki…,« 6.  
36 Mønnesland, »Življenje in smrt državnega praznika,« 212. 
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Dan Osvobodilne fronte je bil pred osamosvojitvijo Slovenije eden najpomembnejših 
slovenskih praznikov v Jugoslaviji. Njegovo praznovanje se je sicer začelo že v partizanih, a 
je bilo v petdesetih in šestdesetih letih spremenjeno, saj so vlogo tega praznika dodelili novemu 
prazniku: dnevu oborožene vstaje slovenskega naroda (med leti 1951 in 1968 se je praznoval 
22. julija), ker je tako bolje spadal v koncept ostalih jugoslovanskih praznikov, ki so se vsi 
nanašali na datume vstaje jugoslovanskih narodov med drugo svetovno vojno in so potekali 
julija. Osvobodilna fronta je bila namreč koalicijska organizacija, kar pa za druge 
jugoslovanske narode med vojno ni veljalo, saj je upore vedno organizirala komunistična 
stranka. Kljub vsemu pa se je praznovanje 27. aprila vseeno ohranilo, na ta dan so potekale 
proslave, športni in kulturni dogodki in množična zborovanja, tudi ta praznik se je bolj široko 
praznovalo ob okroglih obletnicah.37 

Praznik je bil pred sprejetjem leta 1991 deležen številnih razprav in sporov, najbolj 
očitno je bilo nestrinjanje leve politične struje, ki so praznik podpirali, in desne, ki se z njim 
niso strinjali, saj naj bi bil njegov pomen bolj vezan na protiimperialistične vrednote kot pa na 
narodnoosvobodilni boj Slovencev in naj bi tako narod razdvajal. Eden izmed poslancev SDZ-
NDS naj bi na primer izrazil mnenje, da je to »samo domnevni datum nekega domnevnega 
sestanka«, ne pa upor proti okupatorju, kakor so dan po sprejetju zakona zapisali v časopisu 
Delo.38 Vlada je praznik na koncu obdržala, saj v nasprotnem primeru nova država ne bi imela 
nobenega praznika, ki bi spominjal na boj proti okupatorju in dogajanje med drugo svetovno 
vojno. Predlagali pa so, naj se preimenuje v dan odpora proti okupatorju.39 S tem je seveda 
država premaknila središče praznika iz praznovanja medvojne koalicije OF na praznovanje 
upora proti okupatorju na našem ozemlju na splošno.  

Časopis Delo je leta 1990 temu prazniku posvetil skoraj celo stran. V članku »Dan 
Osvobodilne fronte obuja spomin na trenutek, ko se je slovenski narod otresel hlapčevstva« so 
predstavljena mnenja predstavnikov slovenskih strank in zvez o pomenu tega praznika. Jože 
Smole (iz stranke SZS) je v tem prazniku videl velik pomen in tradicijo, poudaril je predvsem 
to, da je Slovenija edinstvena v tem, kako hitro se je po okupaciji »rodila vsenarodna 
organizacija za boj proti okupatorju« in da je iz tega množičnega gibanja »zrasla slovenska 
državnost«. Tudi Lado Pohar (iz republiškega odbora ZZB NOV Slovenije) je prazniku pripisal 
velik pomen, saj je takrat slovenski narod stal pred pomembnimi, usodnimi odločitvami in naj 
bi OF tako bila »politična in moralna pridobitev slovenskega naroda«. Jaša L. Zlobec (iz 
ZSMS-LS) je bil mnenja, da je OF sicer bila »tista, ki je postavila osnovo za današnjo slovensko 
samozavest«, vendar pa je bil glede spominjanja na vlogo OF veliko bolj kritičen: »stavek iz 
leta 1941 pomeni čisto nekaj drugega kot isti stavek iz leta 1990.« Menil je, da nekateri ta 
praznik in samo OF preveč poveličujejo in ni videl smisla v pripisovanju (pre)velike dediščine. 
Demos za časopis takrat ni napisal prispevka.40 Prihodnje leto Delo ni objavil nobenega članka 
na to temo, o OF so pisali le v razdelku »Dogodki na današnji dan«.41 

Praznik dela 
1. in 2. maj sta bila v Jugoslaviji rezervirana za praznik dela in hkrati dela prosta dneva. Na 
našem ozemlju so ga sicer poznali še iz časov Avstro-ogrske monarhije. Že takrat je bil to 
delavski praznik, v Jugoslaviji pa so s preimenovanjem v »praznik dela« v sklopu s 
socialistično ideologijo pozornost usmerili na »delo, ki ustvarja blaginjo« in stran od 
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socialnodemokratskih vrednot iz predvojnega časa. Na ta dan so potekale parade in množične 
povorke, večer prej so se prižigali kresi, v Beogradu je svojo moč razkazovala tudi armada.42 

V predlogu zakona junija 1991 je bil praznik sicer skrčen na samo en dan,43 po mnenju 
enega izmed poslancev je bil to »realsocialistični nadomestek za velikonočni ponedeljek«, 
celotni praznik pa le »obledel simbol ogroženih tovarniških in rudniških delavcev, ki v bistvu 
spada v zgodovino.«44 Vendarle pa se je praznik v novem zakonu obdržal. Glede na poročanja 
časopisov, je bil prvi maj tudi v času osamosvajanja pomemben praznik v zavesti ljudi. Narod 
ga je (že glede na število člankov in premišljevanj v tem obdobju) zares vzelo za svojega. 
Zanimivo je, da so družbene in politične spremembe, pa tudi spremembe v praznovanjih najbolj 
doživljali prav skozi praznik dela. Tako izraža svoje mnenje v Sobotni prilogi leta 1990 Boris 
Jež: »Pravzaprav je že v minulih letih začela izginjati prvomajska socrealistična dekoracija, 
zdaj pa smo dokončno tudi pred dejstvom, da nimamo več česa slaviti. […] Sedanji 'delavski 
razred' […] prvomajske praznike preživlja po vikendih, zidanicah, na smučiščih […] In tako 
bo pač prvi maj sčasoma postal tisto, kar so zdaj pust, sveti Jurij, velika noč in podobni 
prazniki. Še naprej bomo hodili na Rožnik, si zatikali nageljne v gumbnice in zvrnili šilce 
»zelenega«, a že naši vnuki verjetno ne bodo več vedeli, od katerih »poganskih običajev« vse 
to.«45 

Praznik dela je torej tudi po mnenju Ježa v času osamosvajanja (in tudi že nekaj let prej) 
počasi začel izgubljati izvorni pomen praznovanja. Praznik dela v tem obdobju imenuje 
»ugašajoč praznik«, pri čemer ima v mislih ugašanje njegove prvotne vsebine. Navade ostajajo, 
pomen pa se v novi dobi - kar je za takrat pomenilo vstop v novo državo in režim – izprazni. 
Kako so tudi tehnološke spremembe občutili v povezavi s praznikom dela, je v Sobotni prilogi 
leto kasneje zapisal tudi Janez Strehovec: »Kakšen praznik je pravzaprav 1. maj kot praznik 
dela? Kaj pomeni delo danes[…]? Težko se je sprijazniti z miselnostjo, da živimo v obdobju 
radikalnega prevrednotenja tradicionalnih postav in z njimi povezanih predstav o tem, kaj ima 
neki smisel in kaj ga nima […].«46 Pri čemer avtor meri predvsem na novosti pri delu – 
avtomatizacijo in robotizacijo. 

Močan pomen prvega maja, je pokazala tudi anketa, objavljena v Delu leta 1990, v 
kateri so anketiranci prvi maj postavili na prvo mesto za najljubši in tudi najpomembnejši 
praznik za Slovence.47  

1. november 
Slovenci smo v Jugoslaviji praznovali dan mrtvih, pri čemer so se postavljali venci in prižigale 
svečke predvsem na grobovih mrtvih partizanov in revolucionarjev iz narodnoosvobodilnega 
gibanja. Šele ob koncu osemdesetih let se je praznik posplošil na spominjane vseh padlih med 
vojno (torej tudi nasprotnike osvobodilnega gibanja). Z novim zakonom leta 1991 je bil praznik 
preimenovan v dan spomina na mrtve, že istega leta je potekala tudi komemoracija za vse padle 
v junijski desetdnevni vojni za Slovenijo.48 O tem poroča tudi časopis Delo,49 ki na ta dan 
omenja tudi prvo spominjanje vseh žrtev vojne v Radovljici, na simbolno spravo med Slovenci 
in Italijani pri Bazovici in številnih drugih žalnih slovesnostih v spomin talcem in žrtvam 
fašizma, ki so potekale po vsej Sloveniji. 

Leto prej pa je na ta dan v Rogu potekala spravna slovesnost. V novi državi so se 
ponovno začele razprave o narodnoosvobodilnem boju in predvsem želje protikomunistične 
                                                 
42 Repe, »Obdobje 1945–1990,« 155; Slavec Gradišnik, »Državni koledarji v času,« 95, 100–113. 
43 Repe, »Obdobje po letu 1990,« 178. 
44 Partlič, »Oh, ti prazniki…,« 6.  
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48 Repe, »Obdobje 1945–1990,« 160; Repe, »Obdobje po letu 1990,« 181. 
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strani po bolj enakovredni zastopanosti: postavitvi spomenikov svojim padlim med vojno in 
odstranitev komunističnih obeležij. Aktualna je postala tudi tema žrtev povojnih pobojev in 
sprave. 50  

V časopisu Delo sta bila leta 1990 na to temo objavljena dva kratka članka. Prvi51 je bil 
predstavljen kot »tema dneva« in je govoril o političnih razprtijah glede zgodovine 
domobrancev in partizanov med drugo svetovno vojno, ki jih je na plano zopet privlekel dan 
spomina na mrtve; drugi52 pa je poročal o slovesnostih po Sloveniji in nekaterih drugih 
republikah Jugoslavije. V Mariboru so odkrili spomenik žrtvam povojnih pobojev, pri čemer 
je prišlo do manjšega zapleta. Pred odkritjem naj bi iz granitne kocke odpadel napis in ker je 
izgledalo, kot da napisa ni, so predstavniki Demosa želeli zapustiti slovesnost, vendar se je na 
koncu izkazalo, da je napis odpadel po nesreči. Na Urhu pri Ljubljani pa je že pred praznikom 
potekala tiskovna konferenca, organizirana s strani ZSMS-LS.  

Novi prazniki 
Dan državnosti in dan samostojnosti 

Junija 1991, ko so se začele razprave o zakonu o praznikih, se je v predlogu že znašel dan 
državnosti. Zaradi državne skrivnosti kateri dan točno bo Slovenija razglasila odcepitev, so 
takrat za praznovanje določili 26. ali 27. junij. V oktobrski razpravi pa so ga premaknili na 
pravi datum: 25. junij in je pomenil spominjanje na dan, ko je Slovenija razglasila neodvisnost. 
Tudi dan samostojnosti je bil predlagan že na prvi razpravi in bil novembra 1991 sprejet za nov 
državni praznik, ki spominja na razglašen izid plebiscita, na katerem so državljani v veliki 
večini glasovali za samostojno Slovenijo.53 

To sta bila torej dva najpomembnejša nova državna praznika, ki imata tudi vlogo 
vplivanja na kolektivno spominjanje nastanka nove države. Po besedah Petra Simoniča sta 
kmalu (vse od leta 1993 naprej) postala »predmet strankarskih prerekanj, taktiziranj in zamer, 
neizčrpen poligon za politično sopostavljanje.«54 Delo o praznovanju dneva samostojnosti leta 
1991 ni poročal, večinoma so pisali o praznovanju božiča in dobrih željah za božični in 
novoletni praznični čas. 

Dan reformacije 
Kljub temu da je pomemben del slovenske zgodovine tudi obdobje protestantizma, je bilo že 
pri prvih razpravah o zakonu vidno, da se novi državi obeta ogromno katoliških praznikov. 
Žgoča debata se je vila že okrog dejstva, da je bilo načrtovanih veliko verskih praznikov, po 
mnenju socialistov, pa se je zanemarjalo tudi »večkonfesionalnost in enakopravnost verskih 
skupnosti«. 55 Predlagali so, da bi zato morali za dela prost dan razglasiti tudi 31. oktober, saj 
je bil to največji evangeličanski praznik. Imenovali pa bi ga dan reformacije.56 

Praznik je bil sprejet za dela prost dan novembra 1991, izpostavljal se je predvsem 
kulturni in zgodovinski vidik reformacijskega gibanja na Slovenskem in njegov pomen za 
Slovence kot narod: takrat smo dobili svojo »prvo knjigo, knjižni jezik in omembo etnonima«. 
Prvič se je praznoval leta 1992.57 

Zaključek 
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Vsaka država ima svoje praznike, ki vplivajo na kolektivno spominjanje njene zgodovine in 
občutek pripadnosti, z njimi legitimira svojo ideologijo in družben sistem. Po mnenju 
zgodovinarjev se je Slovenija v obdobju osamosvajanja znašla v »praznovalni zmedi«, kar je 
tudi logična posledica tega, da so na prelomu nove in stare države zakonsko še vedno veljali 
stari prazniki, ki pa zaradi svoje stare ideološke podlage med ljudmi niso več imeli smisla.58 
Dober primer je na primer dan republike, ki je leta 1990 sicer še bil dela prost dan, vendar pa 
se ga pri nas ni praznovalo. Prazniki torej res niso samo zapovedan zakon na papirju, ampak 
imajo svoj pomen, ki se morda najbolj čuti ob velikih prelomnicah, ko nek praznik postane 
bodisi zelo pomemben, bodisi popolnoma nesmiseln. 

Pred sprejetjem novih praznikov so največje razprave potekale okrog številčnosti 
verskih, še posebej krščanskih praznikov, ki bi na novo postali dela prosti dnevi, in glede dneva 
OF, ki naj bi predstavljal spomin, ob katerem se narod razdeli in ne združuje. Politična 
nesoglasja je v teh letih sprožal tudi dan spomina na mrtve. V času Jugoslavije so se ustalili 
številni prazniki, (npr. dan mladosti, dan republike in dan borcev), ki so se ob prehodu v novo 
državo opustili. Za dan republike in dan zmage so sicer bili predlogi za ohranitev, vendar se na 
koncu zanje niso odločili. Novi državni prazniki so leta 1991 postali dan reformacije, dan 
državnosti in dan samostojnosti, predvsem zadnja dva sta dobila pomembno vlogo utrjevanja 
državljanske zavesti in pogleda na skupno zgodovino naroda. Pa tudi dan reformacije je 
pravzaprav dobil predvsem vlogo spominjanja na obdobje, ko so Slovenci dobili svoj jezik in 
prve knjige. 

Spremembe v praznovanjih so se zagotovo občutile tudi med ljudmi, glede na kar nekaj 
časopisnih člankov, ki so o tem pisali. Pogosto so praznike povezovali tudi z družbenimi in 
političnimi spremembami. Tako so npr. opazili spremembe v praznovanju prvega maja, 1. 
novembra in 27. aprila. Na splošno so bili prazniki v prejšnjem režimu deležni večjega 
»pompa« in slavnostnih prireditev kot v samostojni državi.  

Naj zaključim s premišljevanjem Janeza Strehovca iz leta 1991: »[…] država, cerkev 
in armada se gledajo v ogledalo in so si všeč, ko gre za praznike […] toda [praznik je] v svojem 
jedru predvsem dogodek-praznik za posameznika. […] Videti je, kot da je vse naše življenje 
namenjeno praznikom, da smo nenehno odprti za njihov prihod, da smo tako rekoč kot nekakšni 
nomadi na poti od enega praznika do drugega.«59 Pa vendar vedno bolj pozabljamo na njihov 
resničen pomen, ko pridejo. 
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Katarina Tič 
Naključje v zgodovinopisju 

Izvleček 
Prispevek se osredotoča na vprašanje naključja v zgodovinopisju. V središču je analiza 
Reinharta Kosellecka, nemškega zgodovinarja, filozofa, sociologa in pravnika 20. stoletja, 
kakor ga je zastavil v poglavju »Naključje kot motivacijski ostanek v zgodovinopisju«, v svojem 
delu Pretekla prihodnost. Avtor je pionir v raziskovanju konceptualne zgodovine in 
epistemologije ter antropologije zgodovine.1 Članek je namenjen kritični dopolnitvi 
Koselleckovega sprehoda skozi zgodovino tega nadvse fascinantnega in izmuzljivega pojma 
naključja vse od antike do modernih teorij. Gre tudi za prevetritev Koselleckovih teoretičnih 
zaključkov, predvsem v povezavi s pretvorbo Fortune v ideologijo, z vprašanjem determinizma 
in s poskusom prikaza, da ima naključje v zgodovinopisju realno razlagalno moč pri Olivierju 
Heksterju.  

Abstract 
The paper focuses on the question of chance in historiography. The central point is Reinhart 
Koselleck's analysis which he has established in the chapter »Chance as Motivational Trace in 
Historical Writing«2 in his work Futures Past. The author was a 20th-century German historian, 
philosopher, sociologist and jurist. He was a pioneer of research in the fields of conceptual 
history and epistemology, as well as anthropology of history. In this paper, I intend to critically 
expand Koselleck's walk through the history of this incredibly fascinating and evasive concept 
of chance from antiquity to modern theories. Italso analyses Koselleck's theoretical conclusions, 
especially those linked to the conversion of Fortuna into ideology, the question of determinism 
and Olivier Hekster's attempt to show how chance can have real explanatory power in 
historiography. 
Ključne besede: naključje, Fortuna, determinizem, razlagalna moč 

*** 
Uvod 

Izrazi kot so slučaj, naključje ali sreča v vsakdanjem jeziku spadajo v skupno kategorijo 
presenečenja in se pomensko precej prekrivajo. Toda kljub temu, da jih uporabljamo nadvse 
pogosto, so konceptualno preveč nenatančni, da bi jih bilo možno jasno definirati.3 Angleški 
izraz »coincidence« izhaja iz latinskih besed cum in incidere, kar pomeni »dogajati se skupaj«, 
med tem ko slovenski izraz izhaja iz staroslovanskega kl'učiti sę, kar pomeni »skladati se, 
ustrezati, prilegati se ali goditi se«. Izraz je prvotno verjetno pomenil »prilegati se (kot ključ v 
ključavnici)«, nato »ustrezno se najti ob istem času na istem mestu« in nazadnje »zgoditi se«.4  

Podobno so naključja v zgodovinopisju največkrat dojemana kot dogodki, ki so se 
pripetili s kratkim časovnim razmikom ali na podoben način. Zato naj bi jim manjkal vzročen 
odnos in to naj bi jih delalo manj koristne za zgodovinsko razlago. Zgodovinarji se načeloma 
osredotočajo ravno na vzročne povezave, zato je naključju težko poiskati relevantno mesto v 
zgodovinopisju. Na drugi strani lahko iskanje naključnih podobnosti med osebami ali dogodki 
hitro pripelje do psevdo-zgodovinskih interpretacij le-teh. To sicer ne pomeni, da moderno 
zgodovinopisje obsoja iskanje podobnosti kot takih – sploh ne, so nadvse pomembna izhodiščna 
točka primerjalnega zgodovinopisja. Primerjave posameznikov ali družb poskrbijo za to, da se 

                                                 
1 Lohuis, »Die Universität Bielefeld trauert um Reinhart Koselleck«. 
2 Koselleck, Futures Past, 115. 
3 Lüthy in Palmerino, »Conceptual and Historical Reflections on Chance«, 9. 
4 Snoj, Slovenski etimološki slovar.  
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osvetlijo temeljni vidiki specifičnih fenomenov. Razlika pa je v tem, da so takšne primerjave 
večini zgodovinarjev koristne le v primeru, da vsebujejo vzročno-posledične razlage, ki jih ni 
moč določiti fenomenom z naključnimi podobnostmi.5 Kako naključje torej vključiti v 
zgodovinski narativ in ali je to sploh mogoče? Da se dokopljemo do odgovora, se bomo najprej 
ustavili pri pojmovnem razvoju naključja skozi zgodovino.   

Fortuna v antičnem in krščanskem zgodovinopisju 
Koselleck piše, da so do 18. stoletja naključje ali srečo pridajali k zgodovinski pripovedi kot 
Fortuno. Fortuna je bila ena od redkih poganskih božanstev, ki je bila prenesena v krščansko 
podobo zgodovine.6 V pozni antiki in v srednjem veku je bila Fortuna ponazorjena ob kolesu 
sreče, ki ga je vrtela in opazovala kako se smrtniki dvigujejo k sreči ali strahotno padajo v 
nesrečo. V svojem delu De civitate Dei se sv. Avguštin sprašuje, zakaj je tradicionalno 
ponazorjena kot izrazito pozitiven lik, upodobljen ob rogu izobilja – kakor da bi pozabili, da tik 
ob sreči zmeraj stoji tudi nesreča. To pojmuje Avguštin, ki v filozofskem smislu izhaja iz 
platonističnih temeljev, kot nesmiselno – po Platonu mora biti vsak bog dober v svojem bistvu. 
Kako bi lahko potlej bila Fortuna včasih dobra in včasih zla?  Kako je sploh lahko boginja, če 
je temeljno zvezana z naključnim, slučajnim in ne z univerzalnim in nujnim? 7  

Kljub temu, da so filozofi kot npr. Avguštin vsa naključja nadalje zvajali na božjo 
previdnost in so Fortuno s tem teološko posredovali, nato pa odpravili, je ostala trdno zasidrana 
v ljudskem verovanju in pripovedi. Njeno mesto v vsakdanjem življenju po Kosellecku ni 
moglo ostati prazno, saj je nosilka nenadomestljivih strukturnih elementov zgodb – naključja, 
odrešenja, dobre in zle usode, … Kaže na spreminjanje časov, ki je močnejše od načrtov 
človeka.8 Za njeno ohranitev je v veliki meri odgovoren tudi Boetij. V delu Consolatio 
Philosophiae je njeno preteklo izrazito pozitivno podobo preobrazil v ambivalentno. Ni 
priporočal, da se naj skušamo izviti iz kolesa sreče, temveč da se naj stoično vzdržimo tega, da 
bi zunanje okoliščine, ki vplivajo na naša osebna življenja, uničile našo notranjo spokojnost. 
Boetijeva metafora vrtečega kolesa je kazala na ponovljivost in cikličnost vsega dogajanja. 
Motiv kolesa sreče popolnoma izvitega iz svojih mitoloških korenin je še danes precej pogost. 
Najdemo ga pri loteriji ali drugih igrah na srečo, precej pogost pa je tudi v šovih v zabavni 
industriji.9 Kolo sreče (The Wheel of Fortune) je npr. ime popularnega ameriškega 
televizijskega kviza, ki je nastal leta 1975. To je mimogrede prvi Googlov zadetek, če danes 
iščem pod geslom »the wheel of fortune«. 

Koselleck trdi, da je vdor sreče ali bede v sovisnost človekovega dogajanja mogoče 
razložiti zato, ker mu nista imanentni. Tako Fortuna odpira horizont za »možne« zgodbe. 
Zanimivo se mi je zdelo, da jo zaradi svojega značaja prinašanje tako dobre kot zle usode 
Koselleck imenuje »Fortuna z dvema obrazoma«. Ker je že sama Fortuna boginja, razširjena iz 
rimskega kulta, me primera dvoličnosti spomni na rimskega Janusa, boga začetkov in prehodov 
v topološkem, temporalnem in tudi figurativnem smislu. Glede na to, da je v rimskih obredjih 
tradicionalno nastopal v ritualnih začetkih in je po njem poimenovan tudi prvi mesec, se mi zdi 
njegova simbolika fascinantno prekrivajoča z Boetijevim povezovanjem Fortune s cikličnostjo 
časa.10 Namreč s pojmom Fortune so ravno skozi nenehno spremenljivost zagotovljene vedno 
enake predpostavke za zemeljske dogodke. Začetek novega leta, ki je obhajan z Janusom je 
podobno pokazatelj novosti, ki pa ne uide kolesju ponavljanja starega. Antični čas teče krožno 
in ne zaporedno v prihodnost, kot premica.  

                                                 
5 Hekster, »The Size of History«, 215–216. 
6 Koselleck, Pretekla prihodnost, 154–155. 
7 Lüthy in Palmerino, »Conceptual and Historical Reflections on Chance«, 13–15.  
8 Koselleck, Pretekla prihodnost, 154–155. 
9 Lüthy in Palmerino, »Conceptual and Historical Reflections on Chance«, 13–15. 
10 Graf, »Ianus«. 
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Pojmovanje cikličnosti zgodovinskega časa me je usmerilo na delo Hannah Arendt, ki 
v svoji zbirki šestih esejev Med preteklostjo in prihodnostjo opisuje temeljne razlike med 
modernim in antičnim pojmovanjem časa. Ugotavlja, da to lahko v veliki meri pripišemo 
razumevanju narave v določenem času. Za Herodotov temeljni podvig ima reševanje vélikih 
človeških dejanj pred pozabo, med tem ko narava za svojo večnost ne potrebuje človeškega 
spomina. Paradoksalno po drugi strani pod elemente narave spada tudi človek – cikel življenja 
se večno ponavlja in skozenj daje narava večno bit vsem stvarem. Po Arendtovi je antična 
zgodovina sestavljena iz posameznih primerov in dejanj, ki prekinjajo krožnost vsakdanjosti. 
Ni neke celote, ki sestavlja širši svetovni narativ, temveč so tema zgodovine ravno te prekinitve, 
tisto kar je (za nas) izjemno. Arendt trdi, da je se je ugibanje o zgodovinskih procesih, npr. o 
vzponih in propadih ljudstev, pričelo šele v pozni antiki. Nepresenetljivo se ji zdi, da je bil prvi 
instinkt mislecev, ki so zgodovinske dogodke skušali misliti kot celoto, da so to krožni procesi. 
S tem so svet zgodovine ponovno vključili v svet narave in svet smrtnikov dodali v večni 
kozmos. Izgubljen naj bi bil občutek za veličino smrtnikov. Resnično vzpostavljanje zgodovine 
kot procesa je tudi po Arendtovi stvar razsvetljenstva.11  

Kakorkoli, za Kosellecka je Fortuna pojem nauka o »zgodbah«, stvar Cicerove 
skovanke »historia magistra vitae«, ki posamične zgodovine univerzalizira v moralne zglede. 
Kakor formulira Koselleck v enem od prejšnjih poglavij knjige po Diodoru Siculu: »Zgodovina 
nam pomaga ponoviti uspehe preteklosti, namesto da v sedanjosti zabrodimo v nekdanje 
napake.«12 Fortuna je bila tako lahko racionalizirana moralno-filozofsko ali teološko kot zgled 
– ne pa tudi historično, ker bi se v primeru njene uporabe za razlago na empiričen ali 
pragmatičen način spremenila v čisto naključje.13 

Naključje v 18. stoletju 
Pogled na povezavo Fortune z naključjem se je po Kosellecku spremenil, ko so božjo previdnost 
začeli nadomeščati razlogi, nezadostni tako za razlago čudežev kot tudi naključij. To je bil 
začetek posebnih historično-imanentinih razlogov ali vzrokov – causae – ki so bili sedaj 
psihološki ali pragmatični. Koselleck piše, da je bila tedaj Fortuna izločena kot primerna za 
historično razlago, naključje pa izpostavljeno kot problem, ki ga je treba obravnavati. Zaradi 
svoje neopaznosti in zunanjosti se je naključje preobrazilo v causa.14 Bralec se na tem mestu 
lahko (vsaj po mojem mnenju upravičeno) vpraša, kako je lahko nekaj takšnega sploh še 
imenovano preobrazba naključja in ne preprosto njegova odpravitev?  

Koselleck primer za prikaz svoje teze o razsvetljenski preobrazbi naključja najde v delu 
Antimachiavelli pruskega vladarja Friderika II. Velikega. Tam je npr. iz para rokavic, ki si jih 
je prehitro naročila vojvodina Marlboroška, Friderik vzročno izpeljal ločeni mir v Utrechtu. 
Takšne vrste utemeljevanje naj bi postalo v 18. stoletju posebna historična zvrst. Naključje se 
je podredilo utemeljevanju in zgodovinar je bil primoran dobavljati utemeljitve skupaj z njihovo 
moralno poanto. Na naključje se je s tem začelo gledati kot na odsotnost zaželenega 
racionalnega in moralnega ravnanja. Sreča naenkrat ni bila nič več kot mašilo politike, ki jo je 
bilo konec koncev mogoče racionalno utemeljiti. Koselleck izpostavlja, da se Friderik, kljub 
temu da naj bi odpravil Fortuno, ki je ves čas prisotna v Machiavellijevem pisanju, ni bil 
sposoben odreči njenim pomenskim vsebinam. Namesto nje je uporabljal druge časovne pojme, 
a je racionalno omejil prostor možnosti, ki so ga le-ti odpirali. Naključje se tako kaže kot splet 
vzrokov, zato je zares le še golo ime brez prave resničnosti.15  

                                                 
11 Arendt, Med preteklostjo in prihodnostjo, 47–49. 
12 Koselleck, Pretekla prihodnost, 36. 
13 Koselleck, Pretekla prihodnost, 156. 
14 Koselleck, Pretekla prihodnost, 156. 
15 Koselleck, Pretekla prihodnost, 156–157. 
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Koselleckov drugi primer je nekdanji stotnik pruskega kralja, von Archenholtz, ki je bil 
v 2. polovici 18. stoletja med najbolj branimi zgodovinarji. V raziskavi naključja Koselleck 
analizira njegovo delo o sedemletni vojni in predstavi tri različna sklicevanja na naključje, ki 
jih najde v njem.16 Za boljše razumevanje naj samo orišem osnovne poteze vojne, ki jo delo 
obravnava: šlo je za zadnji veliki konflikt pred francosko revolucijo vključujoč vse evropske 
velesile tistega časa. Potekala je med leti 1756 in 1763 tako v Evropi kot tudi na kolonialnih 
območjih v Amerikah in v Aziji. Konflikt je po eni strani zaznamovalo predvsem tekmovanje 
za oblast med Prusijo in Avstrijo, po drugi strani pa tudi kolonialni boji med Veliko Britanijo 
in Francijo za nadzor nad Severno Ameriko in Indijo. Vzroki in motivi za mojo obravnavo niso 
tako pomembni, pomudila pa se bom le še pri posledicah. Proti koncu vojne se je Prusija pod 
Friderikom Velikim utrdila kot evropska velesila, Francija je izgubila svoj kolonialni imperij 
in se je približevala revoluciji, Velika Britanija pa je pridobila imperij, v katerem »sonce nikdar 
ne zaide«.17 V skladu z zastavitvijo obravnave Koselleck izpostavi, da je Archenholtz za 
konsistentnost snovi nedopustno posegel po nezgodovinskem pojmu, s katerim je prikril svojo 
pomanjkljivo utemeljevanje.18 Izpostavi tri Archenholtzove primere in jih posamično 
kategorizira. 

Najprej je v primeru zavezništva med Francijo in Avstrijo Archenholtz naključje uvedel 
kot stvar perspektive. Kar se je v horizontu stoletja stare znotrajevropske politike ravnotežja 
zdelo kot naključje, je iz globalnega gledišča dobilo smisel. Archenholz je v tem primeru 
zabeležil perspektive sodobnikov in udeležencev vojne, saj je bil v njej udeleženec tudi sam. S 
stališča srednjeevropskega bralca je uvedel nemotivirano naključje, s širšega gledišča 
zgodovinarja pa ga je vseeno motiviral z izhajanjem iz različnih vzročnih verig. Prikazal je, 
kako se je nemškemu bralcu zlomila konsistentnost dogodkovne vzročnosti, a jo je sam 
premostil.19  

Druge vrste naključje je vpeljal ob opisu meniha na sprehodu, ki je slučajno opazil steber 
prahu, ki se je bližal mestu in je na to opozoril poveljnika mesta. Pražani so zato uspeli pred 
sovražnikom zasesti strateško odločilno vzpetino in obvarovati mesto. Archenholtz izpostavlja, 
da je menihov sprehod izhajal iz drugačnih motivacijskih območij kot potek bitke pri Pragi. Da 
sta sovpadala, je bilo iz posameznikovega gledišča naključno. Če pa to prenesemo na raven 
strateških možnosti, je naključje dobilo racionalno predvidljiv položaj in je iz vidika splošnosti 
izginilo. Tako iz vidika učinka izletu meniha odvzamemo naključnost – namreč Archenholtz 
nakazuje, da bi Prago gotovo obvaroval nek dogodek, četudi ne ravno ta, ki jo je zares. Da je 
bil ključni dogodek klerikov sprehod, je samo po sebi naključno in enkratno, toda strateško 
nepomembno. Tukaj Archenholtz naključje umešča in ga odpravi ex post. Fortuna torej pri njem 
ostaja v igri, a je v vzročni sovisnosti premaknjena iz svojega primata na drugo mesto.20  

Za razliko od prvih dveh primerov pa je v tretjem naključje le patriotska beseda. Z njo 
je Archenholtz zabrisal oz. zmanjšal pomen avstrijske premoči in napadov Sasov, ki so bili 
odločilni za pruski poraz pri Kolinu. Sicer je sedaj jasno, da je bitko Friderik izgubil zaradi 
razpada njegove raztegnjene bojne črte in nezadostnih rezerv, vendar se je Archenholtzu zdelo, 
da sta za naključje odgovorna bojna ihta in nepremišjenost nižjih poveljnikov. Ko nadalje 
opisuje prusko zmago pri Leuthnu, ta naenkrat ni več naključna in jo pripiše vojaški veščini in 
pogumu. Naključje je v tretjem primeru zato psihološka kategorija. Je »gnilo« naključje, ki naj 
zaustavi očitanje samemu sebi in nadaljnjo razlago.21  

                                                 
16 Koselleck, Pretekla prihodnost, 158. 
17 The Editors of Encyclopaedia Britannica, »Key Facts of the Seven Years' War«. 
18 Koselleck, Pretekla prihodnost, 164. 
19 Koselleck, Pretekla prihodnost, 159–160, 164. 
20 Koselleck, Pretekla prihodnost, 160 – 161, 164. 
21 Koselleck, Pretekla prihodnost, 160 – 161, 164. 
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Iz tega izhaja, piše Koselleck, da je njegova resnična uporaba naključja le dvojna, v 
tretjem primeru pa se ujame v past psihološke prenapetosti in je to, kar naj bi bilo naključje, le 
prazen izraz nesreče, ki jo je čutil tudi sam Archenholtz. Nadalje Koselleck izpostavlja, da je 
bil Friderik v Antimachiavelliju nadvse dosleden glede svoje racionalne zastavitve, s katero se 
je odpovedoval Fortuni in je preračunaval napake in uspehe nasprotnikov glede na njihove 
načrte. Toda tudi on je nazadnje skozi ravno to racionalno doslednost ugotovil, da zgodovina 
vedno obrodi več ali manj, kakor je vsebovano v njenih vnaprejšnjih danostih. S tem je že 
presegel čisto vzročno razlago, ki ji je sam skušal slediti in se približal novemu obzorju 
historičnega raziskovanja, ki temelji na razumevanju. To se je, po Kosellecku, natančneje 
manifestiralo v historični šoli 19. stoletja.22 Poljubnost (randomness) pa naj bi bila po raziskavi 
Christoph H. Lüthyja and Carle Rite Palmerino nasprotno zadnja postaja razvoja pojmov kot 
so naključje ali sreča. V povezavi z matematičnimi teorijami, npr. klasično teorijo verjetnosti 
ali poljubnostjo kvantni mehaniki postane nekaj, kar se da izračunati. Avtorja vidita ta proces 
kot »obračun z usodo«, ki se ni ustavil in bil presežen v 19. stoletju, temveč je vzniknil šele 
nedavno.23 

Historična šola 19. stoletja in naključje v modernosti 
Historična šola 19. stoletja je, piše Koselleck, dosledno razširila vzročno načelo z različnimi 
filozofskimi, teološkimi in estetskimi implikaciji, ki so sedaj vsebovani v modernem pojmu 
zgodovine. S tem naj bi naključje do konca povzela v sebi. Archenholtz je v 18. stoletju 
naključje racionaliziral v slogovni perspektivistični pojem, odprt za vzročnost, toda hkrati je 
prostor še zmeraj pustil odprt za staro Fortuno. To je imel za historično neprekosljivo – npr. v 
primeru smrti carice Elizabete leta 1762 je le-to vpeljal kot usodo (Fortuno), ki je Prusijo 
obvarovala pred propadom. Uporabil je pojem Fortune, ki ni bila imanentna samim dogajanjem, 
temveč nadrejena – ni nastopila kot slogovno sredstvo racionalizacije, temveč kot vdor naravnih 
možnosti v potek vsestransko načrtovanega dogajanja v vojni. Tukaj Fortuna po Kosellecku ni 
nadomestek za vzročnost, temveč nekaj vzročnosti in dogajanju predhodnega. S tem je 
Archenholtz navsezadnje ostal zvest stari ideji, da je zgodovina temeljno vpeta v naravo, med 
tem ko zgodbe s Fortuninim posredovanjem napotujejo k nadzgodovinskim razsežnostim. Smrt 
vladarja je bila v splošnem stvar verjetnostnega računa, na katerega ni bilo mogoče vplivati z 
racionalnim načrtovanjem in se je izmikala pragmatičnim causae, četudi so vedno znova 
načrtovali njene možne posledice. Zraven tega je Archenholtz kljub svoji modernosti vselej 
ostajal pri sklicevanju na dogodke starih časov, ki jih je primerjal s sedemletno vojno. Koselleck 
meni, da to ni služilo zgodovinskofilozofskemu tolmačenju dogajanja, ker se je opiralo na 
predpostavko naravne identitete vseh pogojev zgodb nasploh. Fortuna je bila tisto, kar je 
omogočalo primerjavo med Friderikom in Aleksandrom Velikim ali med bitko pri Kanah in pri 
Leuthenu.24 

Koselleck nadaljuje, da je ravno to naslanjanje na Fortuno preteklosti, ki Archenholtza 
ločuje od poznejše historične šole, ki jo je teoretsko utemeljil Wilhelm von Humboldt. Ta ni 
zanikal pretekle zastavitve, da bi lahko vzročno preračunali preteklo in prihodnjo svetovno 
zgodovino, če nas ne bi omejeval obseg našega poznavanja delujočih vzrokov. Humboldt 
preprosto meni, da so pretekli zgodovinarji s tem sicer odstranili naključje, a ravno zgrešili 
posebnost zgodovine. Zgodovino naj bi odlikovalo ravno tisto kar je novo, nikdar izkušeno – 
ustvarjalne individualnosti. Četudi so njene notranje sile po zunanjih posledicah med seboj 
povezane, jih v njihovi enkratnosti in smeri ne moremo le izpeljati iz okoliščin, ki jih 
spremljajo. »Notranja enotnost zgodovine in njena singularnost se izmikata vzročni izpeljavi« 
in zato v njej ni prostora za Fortuno in njeno večno vračanje ali za naključje. Enkratnost 
                                                 
22 Koselleck, Pretekla prihodnost, 164–165. 
23 Lüthy in Palmerino, »Conceptual and Historical Reflections on Chance«, 15. 
24 Koselleck, Pretekla prihodnost, 165–167.   
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naključja je že vključena v enkratnost t.i. zgodovine na sebi. Drugače povedano, če vsaka 
zgodba s svojo enkratnostjo presega vse causae, ki ji jih lahko pripišemo, tudi naključje kot 
akcidenčni vzrok izgubi svoj historični pomen.25  

Ta preobrat mi je izredno všeč. Če je za naključje temeljno, da je to nekaj enkratnega, 
ga lahko zares brez težav zvedemo na prilegajočo se singularno zgodovino. Naenkrat naključje 
ni več nekaj tako zelo mističnega in nedosegljivega, ni več vsemogočno božanstvo kot je 
Fortuna, temveč imanentni gradnik obravnavanega. Zgodovine brez naključij ni. Seveda bi bilo 
takšno gledišče lahko sporno v horizontu deterministične metafizike, toda to se mi zdi najlepši 
del. Determinizem je okoren in zastarel ravno glede zagovarjanja tega, da bi se nam razkrili 
preteklost in prihodnost sveta, če bi le poznali vse njegove vzroke. O takšnem stališču se mi zdi 
pravzaprav brezplodno razpravljati, ker nikakor ne prinaša koristi, tudi če drži. Kot je pokazal 
Koselleck, bi ravno v mehanicističnem, determinističnem miselnem okvirju bili primorani 
vedno znova zvajati nepričakovane dogodke na staro strukturo Fortune, ker več od tega kot 
omejena, končna bitja preprosto nismo zmožni. V primeru da se da vse razložiti z naravno 
vzročnostjo, to za nas zares ne pomeni kaj dosti, ker za njeno spoznanje nimamo pogojev 
možnosti. Po drugi strani nam sprejetje naključja kot imanentnega dela zgodovinskosti odpre 
popolnoma nov horizont, s pomočjo katerega smo zmožni v svoji singularnosti raziskovati 
zgodovino na nov in svež način. 

Na mestu Humboldtovega obrata vpelje Koselleck Leibniza in njegovo delitev resnice 
na »resnico uma« in »resnico dejstev«. Prva je takšna, da ne trpi protislovja, druga pa mora 
sicer biti zadostno utemeljena, toda si lahko kot možnost zamislimo tudi njeno nasprotje. S tem, 
pravi Koselleck, je Leibniz začrtal območje tega, kar so kasneje označili za zgodovino. 
Zgodovinska dejstva kot uresničene možnosti, ali takšne, da jih šele moramo uresničiti. Tukaj 
je brezpogojna nujnost izključena. Kljub temu, da dejstva lahko utemeljimo, ta ostanejo 
kontingentna in v območju svobode ljudi. S tem sta »pretekla in prihajajoča prihodnost vedno 
naključni«. To je me spomni že na veliko starejši Aristotelov problem »jutrišnje pomorske 
bitke«, oz. težave kontingentnosti prihodnosti. Že on se je spraševal, kako prihodnjim trditvam 
pripisati fiksno resničnostno vrednost.26 Kljub svoji kontingentnosti pa so za Leibniza 
zgodovinski dogodki nujni, le da ne na način geometrijskega dokaza. Naključje je zgodovinsko 
nujno z višje perspektive, ex post. Teorija nove zgodovine je tako teleološka: gre za naključnost 
kot zunanjo nujnost, ki izhaja iz vzrokov, ki so sami zunanje okoliščine. Zato je po Heglu treba 
poiskati splošni, končni smoter sveta. Racionalizacija naključja je presežena in takšna 
teleološka enotnost svetovne zgodovine izključi naključje veliko bolj dosledno kot 
razsvetljenstvo. Zgodovinska šola je spodbude prejela iz idealistične filozofije in tudi poetike. 
Oboje je postopoma pripeljalo do dojemanja in znanstvene refleksije zgodovine kot imanentne 
smiselne enotnosti. Naključju je bila odvzeta svoboda, da bi bilo naključno.27 

Nekaj modernih teorij 
Pri raziskovanju naključja v modernosti se Koselleck naveže na Raymonda Arona, ki je menil, 
da je od opazovalčevega gledišča odvisno to, če je nek dogodek naključen ali ne. S tem naj bi 
historiografsko odpravil antitezo med nujnostjo in naključjem. Temelj tega preobrata se zdi v 
tem, da se lahko nek dogodek glede na seštevek predhodnih danosti kaže kot naključen, glede 
na drug seštevek pa kot nekaj nujnega. Iz tega nato izpelje to, da je ravno ta stopnja refleksije 
temelj, ki nam omogoča metodično zajetje naključja kot pojma.28  

Vidik merila pa ni pomemben le za Kosellecka - podobno stališče zagovarja tudi Olivier 
Hekster v poglavju interdisciplinarnega kolaborativnega dela The Challenge of Chance, ki 

                                                 
25 Koselleck, Pretekla prihodnost, 167. 
26 Øhrstrøm, »Future Contingents«. 
27 Koselleck, Pretekla prihodnost, 168–169. 
28 Koselleck, Pretekla prihodnost, 153. 
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poskuša obdelati problem naključja iz različnih raziskovalnih področij od matematike do 
jezikoslovja. Prepričan je, da je od širine zgodovinarjevega pogleda odvisno, če bo nek dogodek 
označil za naključnega ali ne. Primer tega je npr. izobrazba neke zgodovinske osebe. Za nas 
ima lahko veliko razlagalne moči, saj prikaže zakaj in kako je posameznik ravnal v svojem 
življenju. Če pa izobrazbo umestimo v širši dispozitiv, začne spadati v verigo vzročno 
povezanih dogodkov, ki imajo veliko manj razlagalne moči. A Hekster je prepričan, da ima tudi 
naključje pomembno mesto v zgodovinskih razlagah. Najde ga predvsem pri uporabi terminov 
kot sta npr. sreča (luck) ali kontingentnost (contingency). Sreča naj načeloma ne bi bila dejavnik 
v zgodovinskih procesih, a je vendarle dovoljena kot dejavnik, ki je vplival na posamezne 
zgodovinarje. Na drugi strani je kontingentnost izhodišče za vprašanja kot npr. kaj bi se zgodilo, 
če bi na prelomnicah specifični dogodki obrnili drugače, kot so se. Iz tega je izšla posebna smer 
virtualne ali protidejstvene (counterfactual) zgodovine, ki se ukvarja ravno s temi hipotetičnimi 
izidi. 29    

Zgodovinarji sprejmejo vzrok kot resničen, kadar je tega mogoče umestiti v širino 
njihovega pripovednega fokusa. Tako se zdijo naključni, kadar so preozki, če so preširoki pa 
jih naenkrat vidimo zgolj kot kontekst ozadja. Ravno prava velikost je odvisna le od tega, kar 
zgodovinar pravzaprav želi (re)konstruirati. Znotraj tega dispozitiva se znajdejo protagonisti in 
prelomne točke, povezani s specifičnimi konteksti. Na ta način je zgodovinsko naključje v 
protidejstvenem smislu vzrok, ki je znotraj izbranega narativa preprosto brez razlagalne moči.30 
Ravno to je pomembno ozadje »kaj če« zgodovine, ki se osredotoča na vzroke, ki se zdijo 
premajhni za potek zgodovine, ki jo obravnava. Zato se zdi, da izpostavlja, da naključje 
pravzaprav igra velikansko vlogo v zgodovini. Nekateri filozofi zgodovine so celo trdili, da je 
potek svetovne zgodovine pravzaprav nujno odvisen od slučajev. Pod te spada npr. Isiah Berlin, 
ki je naključja postavil nasproti »determinističnim« filozofijam Marxa in Hegla. Po njegovem 
razlagati filozofijo na način vzročnosti zanika svobodno voljo in s tem onemogoči moralne 
sodbe o zgodovinskih akterjih. Berlinovim idejam se je zoperstavil E. H. Carr v delu Kaj je 
zgodovina. Prepričan je bil, da je »opletanje« z naključji brezplodno in da je vloga zgodovinarja 
v tem, da prepoznava zgodovinsko pomembne vzorce vzrokov in učinkov.31 Njegov prispevek 
k zgodovinopisju je dolgo držal protidejstveno zgodovino izven akademskih krogov, v katerih 
se je uveljavila šele z Niallom Fergusonom. Ferguson in njegovi somišljeniki s svojimi 
teorijami zgodovine trdijo, da je treba izpostaviti pomembnost sil, ki so izven individualnega 
vpliva.32   

Vsaj nekaj protidejstvenih zgodovinarjev je perspektivo razvilo kot reakcijo na 
determinističen pogled. Najtrdnejša je gotovo ideja o zgodovini kot posledici božjega 
posredovanja. Danes to v akademskih krogih ni več resna perspektiva, a še zmeraj poznamo 
mnogo teorij, ki vidijo zgodovino v širšem kontekstu in naključja ne dovolijo kot legitimnega 
faktorja v interpretaciji. Takšne spekulativne filozofije so po Heksterjevi raziskavi pogosto 
naslednice Heglove dialektike, po kateri zgodovinski razvoj sledi tirnicam dokler se po 
množicah prevratov tez in antitez s neizogibno ne izpolni. Četudi Hekster priznava, da Heglova 
filozofija omogoča mišljenje naključij, ta niso relevantna v širšem smislu, niti jih ni mogoče 
sprejeti kot pomemben pristop k interpretaciji. Ne morejo se smiselno umestiti v sistem zaradi 
velikosti ogrodja v katerega Hegel umešča svojo zgodovinsko naracijo. Poleg tega je grožnja 
determinizma stalnica pri kakršnikoli zgodovinski teoriji, ki se izteka z določenim 
(neizogibnim) izidom. Podoben, celo bolj jasno deterministični primer najdemo tudi pri Marxu, 
Spenglerju ali Fukuyami. Takšne vrste spekulativne filozofije lahko imenujemo za vrsto 

                                                 
29 Hekster, »The Size of History«, 217–218. 
30 Hekster, »The Size of History«, 219. 
31 Carr, Kaj je zgodovina, 93–115.  
32 Hekster, »The Size of History«, 220–222.  
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historicizma kot neprilagodljive metode napovedovanja prihodnje smeri človeške zgodovine, 
četudi se izraz včasih raje uporablja za slavna zgodovinarja 19. stoletja, Humboldta in 
Rankeja.33  

Toda takšna interpretacija se Heksterju ne zdi neizogibna. Prepričan je, da je 
kontingentnost mogoče kot smiseln faktor vključiti v makro-zgodovinski pristop, če jo 
definiramo kot naključnost vzrokov, ki jih trenutna teorija ni zmožna interpretirati. Ravno 
zaradi množice različnih verig vzročnosti kot individuumi ne moremo popolnoma analizirati 
vsakega vidika zgodovinskih dogodkov in je naše uvajanje kontingentnosti pravzaprav 
neizogibno.34 Toda če povežem Heksterjevo tezo s Koselleckovimi zaključki, se lahko na tem 
mestu vprašamo, če naključja torej kljub vsemu ne moremo zares imeti za resno interpretativno 
orodje. Namreč zdi se, da nova definicija kontingentnosti v makro-zgodovinskem pristopu 
ponovno vrača naključje na mesto, ki je bilo nekoč rezervirano za Fortuno ali Boga. Od nje ne 
dobimo nobene na novo odkrite racionalne razlagalne moči, temveč spet postane le »poceni« 
pomagalo, ki razlaga tisto, česar zaradi svoje omejene človeške narave nismo zmožni zares 
razložiti. A kljub temu je njena korist najbrž večja od škode, oz. vsaj od njene nezadostnosti. 
Namreč če zgodovino opazujemo iz širše perspektive in kontingentnosti v narativ ne uvajamo, 
četudi le kot mašilo in ne kot notranji moment zgodovine kot pri Humboldtu ali Kosellecku, se 
pojavi grožnja, da nanjo popolnoma pozabimo in se neopazno ponovno premaknemo k 
determinističnemu pogledu. Spet postane jasno, da je merilo nadvse pomemben, morda celo 
nujen faktor pri zgodovinski analizi v povezavi z naključjem.  

Kljub temu, da se zdi po Heksterjevem pojmovanju kontingentnost tista, ki je kot 
moderno interpretativno orodje zasedla nekdanje mesto Fortune v zgodovinopisju, najdemo pri 
Kosellecku nekoliko drugačno prepričanje o tem, kaj jo je zares zamenjalo. Koselleck zatrdi, 
da je delo Fortune v predhistoričnem razumevanju zgodovine danes prevzela ideologija. Ta naj 
bi se vedno bolj kazala kot neizpodbitna zakonitost in bila s tem vedno močnejši temelj za nove 
manipulacije.35 Škoda se mi je zdelo, da relevantnega razmisleka ni bolje razdelal, zato pa sem 
se v tej točki ponovno oprla na podobne zaključke Hannah Arendt v svojem spisu o konceptu 
zgodovine, do katerih sicer dospe iz čisto drugačnega izhodišča. Ugotavlja, da moderna 
predstava zgodovine izkazuje, da je nek smisel skrit v procesu kot celoti. Iz tega sledi ideja, da 
lahko delovanje temelji na katerikoli hipotezi in bo ta skozi konsistentno vodeno delovanje tudi 
postala dejstvena realnost. Takšna hipoteza se lahko spremeni v aksiomatično in 
samoumevno.36 Če je karkoli mogoče in lahko postane dejstvena realnost, potlej ni trdnega, 
nespremenljivega objektivno resničnega in pot do manipulacije je na stežaj odprta. Pri 
Kosellecku ima ideologija, ki se jo povzdigne v aksiom, najbrž isto vlogo. Tako se pojavi 
vprašanje, če sploh še obstaja nekaj takšnega kot manipulacija, če izključimo privilegiran 
položaj resnice. Ali je, če vse to drži, kar vse dovoljeno?  

Nekoliko drugačen širok narativ od zgornjega, ki iz raziskovanja zgodovine človeštva 
prav tako ne izključuje naključja, je kliodinamika (cliodynamics). To je sociološko-
zgodovinska teorija, ki skuša prepoznati »zakone zgodovine«. Izraz izhaja od starogrške muze 
zgodovine, Klio, in dinamike, ki raziskuje časovno spremenljive procese. Teorija poleg 
zakonov vključuje tudi (matematične) modele, dopolnjene z empirično vsebino. Slednja je 
uporabljena za testiranje modelov, ki jih nato lahko uporabljajo za prognoze s pomočjo 
modelov. Na prvi pogled se morda zdi, da takšna teorija stoji ob boku determinističnih teorij 
zgodovine, toda z modeliranjem je omogočen nov pristop k zelo širokom zgodovinskim 
procesom, ki sistematično omogoča naključnost. Namreč nekateri izmed dogodkov so 
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napovedljivi in jih je mogoče vključiti v model, med tem ko drugih ne. Druge dogodke in 
razvoje se ravno zaradi njihove nenapovedljivosti izvrže iz modela, da postanejo dogodki 
razumljivi. Označi se jih za naključne, da (popolno zasnovan) primer sploh lahko deluje. Tako 
je v primeru kliodinamike naključje sprejeto, toda še zmeraj ni zares uporabljeno.37  

Ali je naključje potem sploh mogoče uporabiti kot orodje interpretacije? Če ja, je jasno, 
da kaj takšnega obstaja socio-bioloških v interpretacijah, ki se osredotočajo na mikro-vzroke – 
posameznikovo avtonomijo, ki jo omogoča njegova svobodna volja. Te torije vzamejo v obzir, 
da je zgodovina v makro-zgodovinski perspektivi homogena in nepretrgana, med tem ko je 
pravzaprav heterogen in nepovezan skupek dogodkov, na kar opozarjajo mikro-zgodovinske 
perspektive. Zgodovina se bi naj razvijala šele na presečišču zasebnega delovanja in javnega 
sveta. Hekster je prepričan da mora idealna zgodovinska pripoved v obzir vzeti obe plati – 
naključja naj ne bi na plan prinesla »kaj če« zgodovino, temveč zgodovino »with an open 
mind.«38 

Zaključek 
Naključje je fascinantna kategorija. Zdi se mi, da je v svoji mitološki in ljudski obliki, celo kot 
usoda, močno prisotna še danes in niti približno razrešena, njen vnos v historiografijo pa se mi 
zato zdi še toliko bolj zanimiv. Koselleckov zaključek, da je zgodovina imanentno singularna 
in naključna, zaradi česar je naključje v njej odpravljeno, se mi zdi nadvse smiseln. Takšna 
formulacija naključja v moderni historiografiji izključuje determinizem, oz. ga vsaj postavlja v 
oklepaj. Sicer nisem prepričana, če historiografijo na kakšen način potiska bližje k zgodovinski 
resnici, a hkrati menim, da ta morda niti ni najbolj pomembna. Pomembnejša se mi zdi 
perspektiva o zgodovini, ki aktivno kreira nov miselni okvir našega časa. Zgodovina ni 
preteklost in kar eno ločuje od druge je oseba zgodovinarja. Ta je zmeraj že produkt svojega 
zgodovinskega konteksta, ideoloških preferenc in moralnih predpostavk, ki jih podtalno in v 
veliki meri nenamerno pušča v svoji »objektivni« interpretaciji preteklosti. Le če se zavedamo, 
da je zaradi tega zgodovina proces aktivnega proizvajanja novosti, se imamo možnost izogniti 
pastem, ki jih nastavlja. 
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David Vidmar Čeru 
 

Vprašanje epistemološke vrednosti umetnosti za zgodovinopisje 
 

 
op. avt.: Sledeči sestavek je vsebinsko razširjena verzija eseja na podobno tematiko, spisanega 
pri predmetu ZG2 – Epistemologija zgodovine. Uredništvu revije Klio se prisrčno zahvaljujem, 
da so mi dovolili objaviti ta vsebinsko nekoliko drugačen članek. 
 
Ključne besede: epistemologija zgodovine, umetnost in zgodovina, filozofija zgodovine, 
umetnost, zgodovinopisje 
 
Priznati moram, da kakor mnogi, se tudi sam soočam s težavo, ki poraste s pisanjem: vprašanje 
lepe in pravilne forme zapisanega. Kako oblikovati stavke, ki poosebljajo ideal claritas po svoji 
vsebinski izpovednosti, a obenem preko forme izražajo urejenost in složnost? Tako mi je bilo 
prav težko pričeti pisati sledeči sestavek, ne le zaradi (vsaj v meni) prisotne ideje kompleksnosti 
tematike, temveč tudi zaradi strahu, da bodo predolgi, prekratki, prekompleksni ali preveč 
preprosti stavki, neprave besedne zveze, tujke, besednjak ter pomanjkljiv besedni zaklad, in 
sploh način, kako se izražam, povzročilo tolikšno tegobo, da bo bralec od oholosti stila 
primoran odložiti besede, toliko razočaran nad formo, da izpovednosti sploh ne bo vzel resno. 
Obenem, seveda, tako kot posledica moje neizkušenosti, je možno, da izpovednost ne bo 
ustrezala niti času, v katerem je nastala, niti abstraktnejšem diskurzu pisanja. Tako – in tukaj se 
sprašujem, ali je to posledica ene dokaj premetene odločitve ali pa je le odraz časa, v katerega 
sem bil postavljen in tako že delujem groteskno neoriginalno – sem sestavek pričel ne s 
klasičnim uvodom, marveč z meta-narativnem elementom, kjer – kakor si tudi sam, o dragi 
bralec, lahko dokaj hitro zasledil – dvomim v končnost zapisanega. Ali me ta premetena poteza 
odreši krivde, če je vse sledeče zapisano napačno, ali pa če je odraz dvoma v dvom lastne 
besede, še sam ne vem. A vendarle. Ne pričakujem, da podaja tekst definitivne in končne 
odgovore na vprašanja, tako pomembna po svoji osebnosti, in roko na srce, celo upam, da tega 
ne podaja. Je pa sledeči spis izliv lastnega, četudi z mnogimi primeri iz zgodovine in umetnosti 
argumentiranega mnenja o pojavu, ki mi je tako blizu in katerega želim preko poskusa analize 
bolje razumeti. Tako bom poskusil prikazati črno na belem na sledečih straneh, kaj mora 
zgodovinarju pomeniti umetnost, tako po izpovednosti forme kot po empiričnem spoznanju, ki 
nam ga podaja, po sili, ki jo a priori vsebuje in ki nas prisili v venomer trajajočo kontemplacijo.  

Umetnost je ena izmed temeljnih prvin človeštva. Je vseprisoten pojav, ki nas spremlja 
od naših ponižnih izvorov v dobi, ki nam je tako oddaljena, da si je tudi ob premisleku stvarno 
ne znamo predstavljati. Je obenem zavestna kot nezavedna dejavnost, tako močno erudirana v 
našo psiho, da se je smiselno vprašati, če nam je sploh dana možnost, da svobodno izbiramo, 
ako bomo pretvorili našo energijo v umetnost ali ne. Na mnoge trenutke je umetnost namreč 
tako tesno povezana s človeško bitjo, da je nanjo treba gledati kot na temeljnega izmed 
principov življenja bitja refleksije, kar človek navsezadnje tudi je.  

Človeštvo se je v zadnjih desettisočletjih spremenilo. Vsekakor. Ukrotili smo ogenj, 
ustvarili civilizacije in kulturo, doprinesli mnoge izume in odkritja, ki so naše življenje naredila 
lepše, lažje in varnejše. A obenem smo kot najnenavadnejšo izmed vseh bitji kodificirali vojno 
zavoljo nasilja samega in se mnogokrat trudili, da je zavoljo egota prišlo do načrtnega in 
zavestnega ustvarjanja trpljenja drugih. Tako smo ljudje nenavadni individuumi, kaotičen in 
harmoničen skupek kontrastov in nasprotovanj. Smo bitja lepote in grdega, uničevalci in 
ustvarjalci, razdeljeni preko eonov v neskončni mozaik različnih struktur, kultur, narodov in 
plemenov, preko katerih izmišljenih struktur se osmišljamo in ustvarjamo svoj jaz. Prelevili 
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smo se v časovno, krajevno, jezikovno, kulturno in idejno različna bitja, ki na prvi pogled 
nimajo nič skupnega. Navsezadnje so tudi znanosti propagandirale takšen pogled. A zadnjo 
stoletje je prineslo velike spremembe. Znanost sedaj ne išče razlik, temveč podobnosti, to kar 
nam je skupnega. In čeravno sam ne morem preseči misli, da razlike ne obstajajo – svet okoli 
nas je vendarle potrebno upoštevati kot del zgodbe, ki jo živimo – pa je ravno tema sledečega 
eseja poskus, da se prikaže tisti del našega ustvarjanja, ki je te razlike zmožen preseči. 

Človek je, kakor je že bilo omenjeno, skrajno nenavadno bitje. Je posebnost, do neke 
mere anomalija našega sveta. Toda zakaj? Osebno trdim, da naša nenavadnost, in preko te 
nenavadnosti tudi naš uspeh, izhaja iz dejstva, da nismo le žival uma in abstraktnega mišljenja 
(kar že samo po sebi presega večji del organizmov), temveč predvsem bitje refleksije. Smo 
edini, ki nas otežuje breme preteklosti, teži težavnost sedanjosti in ustrahuje nevednost o 
prihodnosti, da se na tem mestu izrazim z že dokaj znanimi besedami. Tako moramo na 
zgodovino gledati kot na eno temeljnih prvin pri razumevanju našega izkustva, na sedanjost kot 
igralno ploščo naših lastnih stremenj, na prihodnost pa kot vodilo in bojazen k temu, kaj bi radi 
dosegli. A obenem je pri nas prisotno še nekaj drugega, nekaj izhajajočega iz naše potrebe po 
refleksiji. Potreba po ustvarjanju, po prikazovanju tega, česar ne razumemo, česar ne znamo 
preko medija pogovornega jezika povedati, tistega, kar nas muči, a obenem obdaja z avro 
čudenja. Trdim, da je ta nenavadni medij, ta najlepši izmed kamenčkov mozaika človeškega 
izkustva, ravno umetnost. Je ena izmed redkih stalnic naše vrste, naša sopotnica od prvih 
jamskih poslikav pred več desettisočletji vse do današnjega dne. Tako je nesmiselno sploh 
govoriti o zgodovini – tej veliki in prečudoviti zgodbi človeškega uspeha – brez da se zavedamo 
pomena in vpliva, ki ga ima umetnost. Zato je namen tega sestavka predvsem želja po 
predstavitvi pomena, ki jo lahko ima ta kamenček naše biti na zgodovinopisje. Ukvarjanje z 
umetnostjo in tretiranje le-te kot vir našega pisanja ni nič novega. A hitro se preusmerimo na 
opisovanje »forme« umetnosti in ne na »vsebnost« njene izpovednosti. Prehitro se omejimo na 
obliko, obseg in stilistiko umetnine, material ter način izdelave, saj je to tisto, kar je najlažje za 
overit. A ne pozabimo na to »vsebnost« umetnosti, katere predstavitev je temelj pričujočega 
sestavka.  

Kakor je že zgoraj preko tega uvodnega dela nakazan stil pisanja, ki sem ga v tem eseju 
ubral, verjamem, da je potrebno narediti navezavo na tako nekaj konkretnega kot na nekaj 
abstraktnega obenem, in tako bomo sledeči odsek o umetnosti kot nekakšni pomožni vedi 
zgodovinopisja in ostalih humanističnih ved prehodili ob boku mnogih pesnitev in umetnin, 
mdr. tudi ene relativno strukturno preproste in oblikovno klasične pesnitve Mikhaila 
Lermontova – Jadro. Pa si jo poglejmo: 

 
Na sinji morski se gladini 

v meglicah jadro lesketa … 
Le česa išče si v tujini 
in kaj pustilo je doma? 

 
Morje kipi in veter vleče, 
škripaje jambor se šibi. 

Ah, jadro si ne išče sreče 
pred srečo tudi ne beži! 

 
Nad njim se sončna luč razžarja, 

pod njim je morje v dalj in šir. 
A jadro si želi viharja, 

kot da v viharju bil bi mir. 
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Ta pesnitev nam naj tekom sestavka služi kot vodič, ki bo pomagal prikazati idejo, ki 
ga njegova forma že sama po sebi razodeva in do katere bomo prav kmalu prišli. 

Prav tako se mi zdi prepotrebno, da tukaj opozorim na dejstvo, ki je nekaterim že v 
prejšnjih odstavkih postalo očitno, spet drugim bo v sledečih povedih in paragrafih, sedaj ko se 
oddaljujemo od uvodnega dela, postalo jasno. Neumno si je misliti, da je na enemu, da ustvari 
veliki kanon mišljenja – zgodba filozofije, čeravno nam ob besedi sprva vpade v glavo eden 
izmed »velikanov« te discipline, ali pa – če smo takšen tip človeka – tisti filozof, ki je ob času 
premišljevanja najbolj prominenten, navsezadnje ni delo enega ali neke skupine. Robert Koch, 
nemški mikrobiolog 19. stoletja je po veliki kolobociji naposled pravilno spoznal, da sam ni bil 
zmožen stati napram bakterijam, temveč je bil le složno z množico drugih inovatorjev zmožen 
zajeziti bolezni, ki so pestile prebivalstvo v 19. stoletju. Isto je pri vseh vedah in tudi nekatere 
misli, spodaj izpisane so (ne)vedoč izpeljane iz že ustaljenih praks in idej velikih, ki so prišli 
pred mano. A naj mi bo tukaj dovoljena kritika, da filozofija ni smiselna, če ostajamo v varnih 
in zajeznih vodah misli naših predhodnikov – filozofija ni blaga mati, ki nas ujčka in varuje, 
temveč se slej kot prej vsakomur, ki jo spozna, prikaže kot stroga in dokaj hladna, ki od svojih 
»varovancev« zahteva, da se podajo v globino. Njo ne zanima varnost in uspeh, le pogum in 
pripravljenost na izziv. Tako si bom tudi sam upal biti moder in se z lastnimi mislimi podal v 
raziskovanje vloge umetnosti pri zadevi, ki se je ta esej dotiče. In čeravno mi bodo na poti stali 
tisti, ki že »nos habebit humus«, kakor pravi pesnitev, se bom tukaj zanašal na lastne zmožnosti 
in ne zgolj na bolj znane citate drugih. Navsezadnje je vsakemu izmed nas dano, da – ne glede 
na formalnost izobrazbe – pooseblja zmožnost tako razumevanja kot občutenja umetnosti. Tako 
bi bilo namenu tega eseja kontradiktorno, da bi se skliceval le na staro avtoriteto ter zavračal 
pomen, ki jo ima (moje) lastno izkustvo.  

A vrnimo se k Jadru. Po svojih strukturalističnih elementih je tipični primerek pesniške 
usmeritve devetnajstega stoletja: je preprosta trikitična štirivrstičnica s prestopno rimsko 
shemo, ki se je avtor strogo drži. V pesmi se nahaja relativno klasična dihtomična razdelitev 
vsebine, saj poslednja tretja kitica prebije ozek opisni okvir prvih dveh in se povzpne nadnju. 
A bolj kot ta tipično stilistična analiza tega, kako je umetnina zapisana, je zanimanja vredno, 
kaj nam pesem razodeva. Motivika je vezana na bivanjsko tematiko ter na svetobolje, saj se 
samotni lirski subjekt, ki je tukaj prikazan preko poosebitve z jadrom, giblje sredi morja, 
nevedoč o svoji tuzemski nalogi, nepomirjen s toplim soncem, ki nanj sije in šele v vzroku 
tegob (viharju, ki mu ne da miru) paradoksalno najde svoj notranji mir oziroma temu miru 
približa toliko, kolikor se le lahko. A ne le to, pesem nam daje preko samega načina 
pripovedovanja pogled v zanimivo dogajanje nastajanja nove mentalitete v evropski kulturni 
tradiciji. Skozi predmetno podobo jadra se nam razodeva izpovedna moč subjekta, ki želi doseči 
nekaj več, kot pa mu dovoli družba. Skozi vrstice se nam razodeva drugačna podoba družbe 
tega časa, kakor smo jo navajeni v klasičnih zgodovinskih učbenikih, kjer je le-ta predstavljena 
kot zadržana in usmerjena v zadeve »nacije« in bogastva ter preobremenjena z idejami 
revolucije, konservatizma, nacionalizma, liberalizma, zgodnjega socializma in še mnogih 
drugih -izmov. Nasprotno kaže tukaj Lermontov družbo in posameznika v njej v takšni podobi, 
ki je mnogokrat ostala nezapisana, a ni nič kaj redkejša. Prikazuje ta večno prisoten občutek 
nestanovitnosti in hrepenenja po svobodi, čeravno sam ne doume, kaj ga pred njim omejuje. 
Prav tako, kot v nasprotju s tradicionalno podobo družbe tega časa, je tukaj avtor ponosen na 
intenzivna čustva in na drugačnost, ki ga zaznamujeta.  

Podobno kakor Zweigov roman Die Welt von Gestern, nam Lermontovo Jadro 
prikazuje, kako ozkogledi smo lahko pri razumevanju preteklost. Vse preveč se usmerjamo na 
interpretacijo skozi politiko in javno sfero, deloma zaradi dejstva, da je politična zgodovina 
prevzela pri razumevanju preteklosti primat. A kakor je Zweig pravilno izpostavil, mnogokrat 
ni tako. Velik del populacije – četudi se zaveda obstoj te res publica – pa se z njo ne 
obremenjuje, oziroma se z njo noče obremenjevati. Še posebno za zgodovinarja, ki se celoten 
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čas študija uči o zadevah politične narave, je takšno spoznanje sicer težavno, a obenem 
izrednega pomena, saj mu omogoči boljše razumevanje preteklosti v celovitejši obliki. S tem v 
mislih nam Lermontova dela jasno pokažejo, da ni le stvar političnega tisto, kar združuje 
posameznika in družbo, temveč je vse, s čimer se človek ukvarja – ker je navsezadnje zoon 
politikon – del družbenega diskurza. Ne le državniške ter državljanske pravice in dolžnosti, 
gospodarske in fiskalne zadeve. Tudi čustva, mentaliteta in stremenja so vezana na 
posameznika ter družbo in bi o njih morali pogosteje govoriti.  
 V delu Zakaj bi moral mladenič poslušati poezijo je starogrški biograf in filozof Plutarh 
prišel do zanimivega zaključka, da je pesem – četudi je zaradi mnogih razlogov lahko nekaj 
nevarnega za občutljiva in doumljiva ušesa mladeniča – najboljši pripomoček, ki mladino 
pripravi na študij, ki ji lahko zagotovi celovitost izobrazbe in življenjskega nazora. Plutarh trdi, 
da morajo mladeniči poslušati poezijo, saj si lahko na igriv in relativno preprost način razložijo 
kompleksna in mnogokrat težavna dejstva in situacije, s katerimi se bodo srečevali v kasnejših 
letih življenja. In to je dejstvo, ki me pri branju umetnin fascinira – kako lahko nekaj tako 
kratkega in preprostega razodeva tolikšno globino. Če je predpostavka Freda Barnarda, da je 
slika vredna deset tisoč besed pravilna, koliko je potem vredna preprosta pesem (v tem eseju 
vzemimo pač to od Lermontova), ki ravno zaradi lastne preprostosti in privlačnosti po formi in 
vsebnosti razodeva več informacij in nam podaja bolj natančno, celovito, a obenem razumljivo 
obrazložitev ene izmed temeljnih principov človeške psihe, tj. dejstva, da je v človeški bíti neka 
privlačna sila, ki nas tako hrepeneče privlači, da nas lahko popolnoma prevzame. Obenem je 
prečudovito in skoraj groteskno, da lahko tako kratka pesnitev, nastala iz nerazumljenega 
hrepenenja nekega ruskega mladeniča, razodeva globlja spoznanja kot življenjski opus 
nekaterih velikanov psihoanalize, ki so na podlagi racionalizma želeli prodreti kolikor globoko 
kot se le da v človeški um in njegovo podzavest. Omejitve jezika Wittgensteina se nam tako 
prav groteskno prikazujejo pred očmi! A da ne boste mislili, da je namen tega spisa potencirati 
Lermontova in ga povzdigniti na najvišji izmed piedestalov lirike; ravno obratno. Lermontovov 
je bilo skozi zgodovino mnogo in niso bili le lirski pesniki. Ali ni »naš lasten« Prešeren, ko je 
spisal: 

… 
 

Kako bit óčeš poet in ti pretežkó 
je v prsih nosít al pekel, al nebo! 

 
Stanu se svojega spomni, 

tŕpi brez miru! 
 
kljub temu, da ni vedel, kaj je sploh to, je posegel globje v psihoanalizo kot Jung; ali ni Joseph 
Mallord William Turner, ko je odložil čopič na stran s svojo mirno The Fighting Temeraire 
podal tako ostro družbeno kritiko, da se še ob primerjavi z njim Noam Chomsky spremeni v 
dokaj pokorni člen l'établissementa; ali ni neki že stoletja pozabljeni kipar, ko je poslednjič 
zabil dleto v Umirajočega Galačana, ustvaril tako prepričljiv prikaz človeške tegobe in 
absolutne žalosti, da mora še zgodovinarju 20. stoletja zastati dih ter ali niso obrazne poteze 
Laokoöna tako groteskna grimasa, da bi lahko stale kot upodobitev samega koncepta in 
občutenja žalosti in človeške tegobe?  
 Tako bi rad prešel na naslednjo točko – kje leži vrednost umetnine v korelaciji na 
zgodovinopisje oziroma zakaj je potrebno pri razumevanju (zgodovine) upoštevati umetnine? 
Umetnost, naj bo ta literatura, kiparstvo, slikarstvo, glasba, itd. obvelja kot ultimativna 
avtoriteta takrat, ko naletimo na zgornjo limito jezika in razumevanja skozi racionalno 
ustvarjeni znanstveni aparat. Oziroma drugače – umetnosti se poslužujemo takrat, ko se 
zavestno in v tem trenutku lingvistično-konceptualno mogoče izkaže za nezadostno. Jezik se 
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navsezadnje izkaže za vse prej kot pa dobrega kompanjona v sagi odkrivanja našega okoliša, 
ko v igro stopijo tiste prvine, ki jih z jezikom ne znamo opisati (npr. bolečina, globlja občutenja, 
in temu podobno). A zavoljo tega eseja se ponovno vrnimo k Jadru.  

Pri raziskovanju literature kot zgodovinskega vira je zanimivo dejstvo, s koliko različnih 
vidikov lahko analiziramo tekst in ga ovrednotimo. Lahko se sklicujemo na slog pisanja in 
določimo socialno strukturo in izobraženost posameznika ali neke dobe v celoti, lahko 
analiziramo vsebino, jo interpretiramo in lahko spoznamo osnovne vrednote nekega časa, lahko 
pa samo pogledamo kaj je zapisano, česa ni, zakaj ni ravno tega ter tudi tako pridemo do novih 
spoznanj. Literatura mora dandanes biti v zgodovinopisju tretirana kot pomemben pripomoček 
za raziskovanje identitete, mentalitete, vrednot in strahov in »tranzicijskih faz«, ki vodijo iz ene 
epohe v drugo. Kar neverjetno je, koliko lahko npr. izvemo o preskoku iz srednjeveške v 
humanistično mentaliteto v Dantejevi Božanski komediji, kjer se prepleta srednjeveška stilistika 
s humanistično antropocentrično tematiko. Tako je npr. tudi v Jadru skozi neizrečeno prikazan 
pomemben mentalni preskok ne le v absolutno antropocentričnost – ta je namreč v 
samoskeptičnem obsegu prisotna že od zgodnjega humanizma naprej – temveč v raziskovanje 
še takrat popolnoma neznanega in nerazumnega koncepta podzavestnih stremenj in želj 
subjekta, ki se je v roku le nekaj generacij spremenilo v znanje, potrebno kot predispozicija za 
raziskovanje človeške bíti. Lermontov se tukaj ne odpove le bogu oziroma katerikoli veri v 
nekaj večjega kot vodilu njegovega delovanja, temveč se za njegov čas izredno napredno in 
svojemu svetoboljsko usmerjenemu sodobniku Kierkegaardu iz Danske približa do tolikšne 
mere, da je nemogoče ugotoviti, čigar spoznanja so globlja.   
 Zadnjih nekaj desetletij je povzročilo pravi miselni preskok pri načinu, kako, o čem in 
zakaj pišemo v zgodovinopisju. Primat nekaterih virov se manjša, medtem ko do sedaj redkeje 
uporabljeni ali pa v očeh mnogih, nezanesljivi viri postajajo venomer pomembnejši. Lahko bi 
trdili, da je to tudi posledica prenasičenosti stroke, a ne spuščajmo se v tako pesimistične vode! 
Postmodernistični vpliv se je v zadnjih desetletjih prelil iz filozofije ter predvsem literature tudi 
na področje zgodovine in dandanes je večina zgodovinarjev enotna v dejstvu, da smo kot 
subjekti lahko prepričani izključno o tistih stvareh, za katere smo mi sami akterji, čeravno 
zmeraj več raziskovalcev na lingvistiki in literarni teoriji – kaj šele filozofi – ugotavlja, da je 
tudi to podvrženo interpretacijam. Tako je zgodovinarju potrebno vstopiti v um nekoga, v 
njegove misli in čustva, da stvarno lahko kolikor-dobro vidi, kaj je to osebo stvarno gnalo, kaj 
so bili vzroki za njeno delovanje in kaj motivacija. Ravno to se pa najlažje doseže z umetnostjo 
in ravno tukaj se nato vidi pomen umetnosti za zgodovinarja. Kakor že prej omenjeno, ima 
umetnost zmožnost, da prebije to mentalno steno, ki jo ustvari limita jezika in konceptov, ki 
izhajajo iz nje. V nasprotju z jezikom je umetnost veliko bolj absolutna in trdna v svojih 
prepričanjih. Navsezadnje je res, da je dejstvo podrejeno ali stanju laži ali resnice, a umetnost 
je zmeraj razkrivajoča, ne glede na to, kakšna je njena faktografska vrednost. Ko smo 
postavljeni pred kip Umirajočega Galačana stvarno vidimo nekatere interese in vrednote – ter 
navsezadnje sodbo – kiparja. To tezo še dodatno podpre Nietzschejeva teorija, da 
interpretativne vede kot je zgodovina slonijo ne le na empirizmu in analizi, temveč morata ta 
dva elementa soobstajati s pripovednostjo stvari, kar se najbolj odraža ravno preko umetnosti. 
Prav tako obstaja odprto dejstvo, da nam zgodovinjenje na podlagi historičnega »branja« 
umetnin omogoči širši pogled na preteklost in njeno dogajanje, ki drugače ne bi bilo ohranjeno, 
saj ni bilo zapisano na klasične medije, ki se jih poslužuje zgodovinar.   

Potrebno se je tudi vprašati, če želimo razumeti korelacijo umetnosti in zgodovinopisja, 
o korelaciji vedenja in umetnosti same. Obenem je potrebno tudi pogledati sam vzrok 
umetniškega ustvarjanja, katerega je potrebno razumeti kot medij, preko katerega nam je 
predana moč obiti limite našega jezika ter prepreke naše zavesti. Preko te predispozicije bo 
kasneje možna nadaljnja argumentacija. Kako je sploh moč trditi, da je v formi same umetnosti, 
da deluje kot nekaj, kar prenaša znanje? Debata o vlogi in pomenu umetniškega delovanja in 
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cilju produkta le-tega je moč zaslediti tako pri Aristotelu in Platonu, ki sta ubrala predpostavko, 
da se je iz umetnosti stvarno moč naučiti nekaj, s to razliko, da je Platon vedenje, ki izhaja iz 
umetnosti označil kot slabo, medtem ko je Aristotel uvidel, da je katarza, ki jo posebej literatura 
in drama lahko vzburita, nekaj pozitivnega. Umetnost kot destilirana realnost, kot nekakšno 
močno koncentrirano cepivo emocij, nas lahko prevzame in prisili, da v retrospektivi nanjo 
naredimo vez z stvarnimi osebami ali pa situacijami. To naposled sproži začetek miselnega 
procesa, ki se konča s katarzo. A pri obravnavanju katarze je napačno, da je njen ciljni namen 
notranje očiščenje preko izgona negativnih emocij; ravno obratno. Katarza je proces, v kateri 
mi preko te »močne doze« emocij in konceptov, ki jo predstavlja umetnost, preko premisleka 
spremenimo lastno nezavedno vedenje o samih emocijah in izkušnjah v zavestno razumevanje 
le-teh. Se pravi, katarzo je potrebno razumeti kot proces očiščevanja duše ne preko izgona 
negativnih misli iz nas samih, temveč kot proces, kjer preko sočasne zaznave in refleksije mi te 
emocije razumemo (čeravno mogoče sprva le podzavestno), jih ponotranjimo, naredimo del 
naše biti in s tem dosežemo moralno rast. 

V oziru na umetnost kot »vir« je vprašanje njene koristnosti dvostransko. Na eni strani 
je očitno, da predaja umetnost dejstva, ki so koristna za zgodovinopisje in ki omogočajo boljše 
razumevanje preteklosti. Kar spomnimo se, kako se lahko recimo starogrška dramatična 
pripoved in arheologija dopolnjujeta – medtem ko prva opisuje opremo in vojaško sestavo 
falange za čas grško-perzijske vojne, nam druga to potrdi s stvarnimi arheološkimi izkopavanji. 
A obstaja še ena plat, tista, ki jo je nekoliko težje obrazložiti. Dejstvo, da umetnost prikazuje 
čas, kot je nekoč bil, je odličen vir za razumevanje »predmetne« oziroma fizične preteklosti, a 
umetnosti je v nekem obsegu omogočeno preseči to funkcijo, saj daje možen vpogled v psiho 
in v »uradno neizrečeno« neke dobe. Argonnerwald, nemška pesem iz prve svetovne vojne in 
med nacistično dobo dodana tretja kitica pesmi In einem Polenstädtschen, obe zelo priljubljeni 
pesnitvi med propagandnimi skupinami in vojaki samimi, sicer ne podajata nič koristnega – 
bolje rečeno nič novega – k vedenju o materialni preskrbi, okupacijski politiki in vojaškim 
formacijam nemških sil v prvi polovici 20. stoletja, a vendarle služita druga ob drugi kot eden 
izmed bolj pronicljivih odrazov padca v totalitarizem in še huje kot to – padec sveta v obup, ki 
je uničil potrebo po morali. Ob primerjavi teh pesmi glede na vsebino povedanega in na način, 
kako je bilo to povedano, npr. intonacija in ton pesmi, postane jasno, da je v obdobju dvajsetih 
in tridesetih let prišlo do pojava nečesa tako strašanskega, da se je nemška psiha zlomila pod 
težino totalnosti, pod katero se je znašla in odpovedala na ravni moralnosti. Medtem ko prva 
pesem v tonu, prežetim z občutenjem težine odločitev in ubijanja, ki so se ga vojaki morali 
navaditi v rovih prve svetovne vojne, še zmeraj vsebuje kanček človečnosti, ko začne govoriti 
o usodi zajetih francoskih vojakov, druga v polarno-drugačnem tonu izraža otroško igrivost, 
nekakšno fantazijsko infantilno realnost, v katero so se umaknili vojaki, ki absurdnosti situacije 
niso zdržali in so v infantilizmu in nejeveri o resnosti dogajanja ubrali pot že grotesknega 
smeha, ko so v pesmi podobni polki opisali, kako je bilo mlado poljsko dekle najdeno umorjeno 
v »Karpenteich[u]«. Niti približno ni to omejeno le na najbolj ekstremen izmed primerkov; 
kakor že pri Dantejevi umetnini nakazano, je umetnost tista, ki nakazuje velike premike psihe 
in mentalitete neke skupine ljudi v določenem času in na podzavesten način mnogokrat oriše 
tegobe, s katerimi se morajo ljudje soočiti, ko se znajdejo v situaciji, ki jo je moč opisati kot 
absurdno in v času, ki ustvari vsecivilizacijski občutek tegobe. Kar groteskno postane recimo, 
zakaj in kako so spremenili besedilo ameriške vojaške pesmi Glory Glory Halleluyah v Gory 
Gory what a Hell of a Way to Die. Podobno kot Lermontovo Jadro tudi ta primer kaže tegobo, 
ki se je sedaj spremenila ne v osebnega, temveč v vsedržavnega, ko je začelo zaradi enormnih 
sprememb v družbi prihajati do odpovedi vere v nek določen metafizični in vrednostni sistem, 
s čimer se je celotni koncept etike in s tem morale razrušil, obenem je pa bil človek nezmožen 
in do neke mere nepripravljen in nezainteresiran ponotranjiti moralo ter predati žezlo moralne 
dolžnosti na lastna pleča. Tako je v tem konceptu lahko umetnost izrednega pomena kot 
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zgodovinopisni vir; prikazuje, kako se človek zoperstavi velikim tegobam svojega časa, a 
prikaže tudi, kako je mnogokrat nezmožen prebroditi krizo in se namesto tega zlomi in se raje 
sam pahne v prepad.  

Kako pa sedaj na bolj univerzalen način ovrednotit epistemološko vrednost, ki nam jo 
lahko preda umetnost? Iz zgornjih primerov, ki se jih/jih bomo posluževali v tem eseju, postane 
jasno, da je napačno gledati na umetnost kot na pojavo, ki ni zmožna predajati znanja. Obenem 
je tudi neumno – če se sedaj preusmerimo na drugo skupino, ki trdi, da je vrednost umetnosti v 
prenašanju moralnih načel – omejiti njeno funkcijo na takšno, ki je podobna nekemu etičnemu 
guruju. Dejstvo ostaja, da si človek že od najzgodnejših civilizacij življenja brez umetnosti, 
posebej narativne umetnosti, sveta ne zna predstavljati, predvsem, ker ima umetnost obenem 
estetski pomen – ali je sploh smiselno razglabljati o filozofiji brez da se omenja naravna 
predispozicija in ali je smiselno govoriti o naravnih zakonih, če ne upoštevamo metafizično plat 
le teh? Umetnost – naj pooseblja nekaj lepega ali grotesknega – je navezana na nekatere 
temeljne prvine človeške biologije; simetrija je videna v umetnosti kot lepa, kar se kaže tako v 
klasični atenski arhitekturi kot moderni abstraktni umetnosti in je seveda odraz, da je simetrično 
telo bilo in je še vedno vidno kot nekaj zdravega in s tem kot nekaj, čemur je dan predpogoj, ki 
omogoča »uspešnost«, izpopolnitev »vrlinosti« oziroma pridobitve vrlin. Urejenost, ki jo 
recimo odraža »lepo« mesto, je vezano na temeljno človeško prvino ustvarjanja urejenega 
stanja v kaotičnem svetu.  

Urejenost v umetnosti se kaže preko logičnosti, ki izhaja iz tega, kar sam pojmujem 
»umetniška destilacija«. To je načrtna odpoved več elementov v umetnini, ki bi jo zbližale z 
realnim svetom in povečan poudarek posamičnih elementov, ki so potrebni za to, da je umetnina 
predstavljena kot nekaj končnega in kot nekaj, kar je dovolj razumljivo, da lahko omogoči 
moralno in osebnostno rast. Nikjer ni koncept urejenosti bolj pomemben kot pri najredkeje 
obravnavani umetnosti – glasbi. Še posebej glasba, ki jo poslušamo v živo, je poosebitev te 
urejenosti, saj se preko nje prikazuje borba reda proti kaotičnosti realije – ali bo violinistu 
uspelo zadeti vse note, ali se bo pianist zmotil pri igranju? Živo prikazovanje umetnosti tako 
ustvari tesno vez med ustvarjalcem in tistim, ki je prišel v stik z dogodkom. Želimo, da jim 
uspe, saj želimo verjeti, da obstaja red, ki kraljuje nad kaosom okoliša. A je tudi smiselno 
govoriti o vprašanju lepega iz vidika morale, saj smo ljudje kot bitja uma tisti, ki zahtevamo za 
celovitost tako fizično kot mentalno uravnovešenost, saj nas čutečnost povzdiguje nad ostala 
bitja, in ker nam je podana zmožnost refleksije in s tem moraliziranja dejanja. Tako se mi v 
nasprotju z živalmi zavedamo posledic naših dejanj, medtem ko slednje delujejo po lastni 
naravi. Umetnost to odraža tako, da v svojem bistvu deluje kot destilirana realnost, kateri so 
bile odstranjene neštete malenkosti in prekompleksnost do te mere, da se lahko v narativi, ki jo 
ustvarja, osredotoči izključno na eno samo zgodbo, ki ima že a priori primat nad dogajanjem. 
Zaradi te destilacije ter zaradi fiktivnosti likov (tudi zgodovinskih likov v leposlovju npr.) nam 
je omogočeno, da gledamo na umetnost preko prizme tako zavednega kot nezavednega, a 
takšnega, ki izhaja iz občutenja, ne logike ter razuma.  

Če se sedaj vrnemo k točki o destilaciji realnosti v umetnosti: kar poglejmo si npr. 
Haendlovo Sarabande, kjer se obenem odraža težina realije, ki tišči vsakogar izmed nas. A ne 
le to, Sarabande je obenem odraz fiksnosti vere v hierarhični model in ustroj družbe 
Haendlovega časa, kjer je težina realije na plečih boga in tako deluje kot eden boljših prikazov 
o stvarni veri, ki so jo ljudje zgodnjega novega veka zares imeli. A skladba je obenem trenutek 
spoznanja o končnosti tudi najbolj trajnih izmed prvin, kar povzroči nastanek paradoksa, ki 
povleče za sabo celotno simfonijo v harmonični ples urejene kaotičnosti. Glasba kot najbolj 
čista izmed vseh umetnosti predstavi najbolj pristni izliv čustev in konceptov, kar jih je človek 
na nezavesten način možen izraziti in jih idiosinkratično občutiti, saj pride pri glasbi do 
najobčutnejše izmed vseh destilacij. Obenem smo z občutenjem glasbe še estetično nagrajeni – 
človeškim emocijam odvzame moteče in tudi grdo pretvori v lepo. A pri tem je potrebna mera, 
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saj ne obstaja emocija, katere vodnjak je brez dna – uravnovešenost emocije je temeljna prvina 
človeka, saj je več kot le biološko določeno bitje. Tako je glasba, ki ekscesno poudarja 
groteskno ali pa tudi dobro, stvarno prikazuje realnost v takšni obliki, kot bi jo idealno lahko 
razumeli. Recimo, skladba sestavljena le iz zvokov roke, ki z nohti drgne ob tablo ali nekateri 
zaneseni skandinavski punk-rokerji, ki verjamejo, da je glasnost odgovor na vse, pozabljajo, da 
človek stremi ne k totalnosti občutenja, temveč stremi k harmoničnosti duševnosti, ki jo lahko 
pridobi preko uravnoveščenosti. Glasba je tako vrh ekspresije, ker deluje univerzalno – medtem 
ko je mogoče, da na izjavo o drami Antigona »kar je veliko je osamljeno« mogoče pomisli na 
Kreona namesto na Antigono, čeravno je ob premisleku jasno, da je to napačno, a skladba, ki 
izraža tegobe odločitve in je izliv žalosti, bo občutena enako pri vseh (oziroma vsaj njeno 
sporočilo bo). Tako npr. glasba, ki opisuje proces umiranja ali skladba, ki stoji na mestu vika 
in nenehnega kričanja dojenčka, deluje lepo, čeravno je fokus njenega prikazovanja nekaj, kar 
je po svoji naravi človeku groteskno oziroma v podanih primerih strah vzbujajoče ali 
navsezadnje živce obremenjujoče. Ta destilacija omogoči, da se kompleksnost skoncentrira v 
celoto, ki je včasih že komična v svoji prekomernosti emocij in izkustva, kar pa vendarle 
omogoči, da se temeljni moralni principi lažje razumejo. To olajša refleksijo in naposled 
privede do občutenja katarze. Obenem umetnost preko prikazovanja fizične lepote ali 
grotesknosti prikaže moralne vrednote, ki jih posamične figure (ponekod očitno) poosebljajo. 
Ampak umetnost ni omejena na ubadanje z vprašanji, vezani na moralo in vrline, niti ne na 
epistemološko raven s tem, ko prebije limito jezika oziroma mejo naše zmožnosti vedenja 
izključno preko racionalizma.  

Umetnost tako leži med dvema poloma – na eni strani se odmakne od vsakodnevnega 
in dolgočasnega, obenem se oddalji od kompleksnosti vsakdanjega sveta. Se pravi, deluje kot 
medij, ki nas povzdigne nad repetitivnost vsakdanjosti, obenem pa zaradi destilacije stvarnosti 
ustvari podobo, ki jo je sploh možno razumeti in ovrednotiti na dokončen način. In to je eno 
izmed temeljnih bistev umetnosti – ta stremi k univerzalizmu, a na takšen način, da predaja 
končne odgovore, medtem ko stvarnost, ki nas obkroža, zaradi njene neskončnosti tega ni 
zmožna dati. Tako je bistvena prvina umetnosti, ker sama sebe predstavlja kot zaokroženo, 
celovito in, kar je najpomembneje, končno kar se tiče zgodbe, njena zmožnost, da se nam 
prikaže kot ideal, saj mi nanjo gledamo kot na edino silo, katere končnost je zagotovljena – 
čeprav od nas samih. To povzroči, da nanjo gledamo kot na medij možne resnice, ki ravno 
zaradi svoje končnosti presega neskončnost realije, obenem ne postane absolutna resnica, saj je 
še vedno percipirana kot iluzija. Še nekaj je potrebno omeniti: umetnost je tako iz vidika avtorja 
kot tistega, ki jo občuti, deloma egoistična po svoji funkciji, tako v oziru na mentalno kot fizično 
sfero. Fizična sfera je dokaj lahka za razumeti – človek je navsezadnje bitje, ki stremi k 
občutkom, ki jih ustvari v trenutno vzburjenje in ki tako omogočijo izločenje hormonov, ki 
ustvarijo »naraven« občutek transa. A ni le to: na umetnost gledamo z vidika stvarjenja genija, 
se pravi preko misli, da tako kot avtor umetnine kot uziralec le-te gleda nanjo kot na stvaritev, 
ki jo lahko po svoji pravi funkciji razume le genialna, a osamljena duša, se pravi on sam. Tako 
je umetnost odraz želje individuuma po individualizaciji lastne osebe, čeprav na nekoliko avto-
regresiven način. A obenem je potrebno pogledat pomen umetnosti z vidika, ki je omejen 
izključno na stvaritelja. Medtem ko lahko umetnina vpliva ali v obliki novih spoznanj ali pa v 
obliki katarze na kogarkoli, ki pride v stik z njo – najsi bo to ali njen avtor ali druga oseba – je 
izvor posamične umetnine vezan ne le na družbeno-politični položaj ter historično umestitev, 
ki vlada nekemu času, temveč je tudi odraz osebne prvine njenega stvaritelja. Navsezadnje, če 
se upošteva le družbeni aspekt umetnosti, je njen smoter omejen na vprašanje koristnosti, saj je 
iz tega vidika umetnost mišljena kot medij rasti in učenja skupnosti in posameznika v njej. Tako 
bi recimo bila katarza, ki se pojavi ob koncu Antigonine tragične zgodbe predmet, preko 
katerega se družbo izuči, kako »pravilno« gledati na nekatera vprašanja morale. A to bi 
pomenilo, da je osnovni namen umetniškega stvarjenja političen po svoji naravi – kar je do neke 
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mere smiselno, če upoštevamo, da je človek družbeno bitje, katerega poganjajo kolesja potrebe 
po družbeni afirmaciji, ki so vsaj deloma biološki po značaju – a to bi pomenilo, da je osebnostni 
faktor umetnosti stvarno nepomemben, kar je nesmiselno ob ugotavljanju, da je individuum 
tisti, ki oblikuje samo umetnino. Obenem je tudi človek bitje, ki presega biološke 
predispozicije, ki so mu dane: to je najbolje vidno v relativizaciji etičnih in moralnih načel, ki 
se spreminjajo nepremosorazmerno s časom in takoj nimajo teleološkega principa oziroma 
občutka večnega napredka. To je v nasprotju z biologijo živali, katere vodijo živalski instinkti, 
ki so biološko pogojeni. Poleg avtorja je potrebno pogledati na umetnost še izključno iz vidika 
tistega, ki jo občuti. Če je umetnost kot medij namenjena sporazumevanju konceptov, ki so nam 
v tem trenutku še neznani je njen osnovni namen komunikativen – naj bo oseba, ki občuti 
umetnost nek gledalec ali avtor sam – umetnost dobi pomen ter izpovednost šele ob stiku z 
drugo osebo.  

V oziru na ta osebnostni faktor je umetnost tista prvina, preko katere se lahko poveča 
epistemološko razumevanje realnosti. Kakor je že prej nakazano, osnovni koncept umetnosti je 
takšen, da preraste limite tega, kar lahko zavestno in direktno ter načrtno artikuliramo s tem 
komunikacijskim medijem, ki nam je dan (se pravi z jezikom). Mnogokrat se je pojavila 
instanca, da je nezavestno ustvarjena umetnost, ker je kot že zgoraj omenjeno, zmožna preseči 
limito sporazumevanja in zavestnega razumevanja ter, ker je destilirana prikazen realnosti v 
takšni obliki, ki jo je sploh možno v celoti razumeti, bila predpogoj, da je lahko na podlagi le-
te prišlo v časovnem razponu od nekaj desetletji do nekaj generacij do zavestnega razumevanja 
neke teme. Ker je osnovna funkcija umetnosti tako predstavitev realnosti v destilirani obliki, je 
temu sledeče lahko sam obstoj neke umetnosti, tako tiste, ki jo pogojuje mythos in tiste, ki jo 
definira eideologia, lahko dokaz o obstoju koncepta nečesa v nekem času. Tako je Antigona 
odraz že takrat obstoječe diskusije o pravičnosti v oziru na realpolitično stanje časa, 
Lermontovo Jadro je dokaz o lomljenju primata teleološke razlage sveta, a takšno funkcijo 
imajo lahko tudi manj resna dela. Komedija in humor sta na enak način kot lirika in tragika 
odraz obstoja konceptov. Tako npr. Aristofanova Praznovalke tezmoforij ali pa Zborovalke 
preko svoje vsebine direktno odražata obstoj vsaj želje ženskega političnega udejstvovanja v 
grški antiki, čeprav omejeno na manjšo vlogo. In v oziru na umetnost je že dovolj njen obstoj, 
da je dokazano, da je koncept, ki stoji zanjo, stvarno obstajal že v nekem obdobju. Tako je 
umetnost recimo ta, ki nam lahko direktno prikaže, da je faktualno napačno gledati na žensko 
antičnega sveta kot na izključno pasivni lik brez želje in zmožnosti po politični afirmaciji, 
ampak da je bila njena vloga in pomen veliko bolj kompleksna stvar. A vrnimo se k stvari.  

Se pravi, funkcija umetnosti je, da na stvaren, ampak destiliran način prikaže tisto, kar 
je zavestno nerazumljeno in tako omogoči, da človek iz tega ob analiziranju in ob občutenju 
katarze postopoma začne s pretvorbo tega znanja v zavednega. Tako je smiselno, da razumemo 
umetnost kot fizični, ali v primeru literature kot idejni krik znanja in spoznanja, ki ga sicer 
imamo, nismo pa ga še zmožni zavestno razumeti. S tem, ko človek občuti umetnost, pride do 
zunanje afirmacije tega, kar je on sam občutil nezavedno, a tega stvarno ni in mogoče še vedno 
ne razume. Ampak, ker je sedaj prišlo do pojava neke ideje tako iz notranjosti avtonomnega 
subjekta kot tudi preko zunanjega faktorja, pride do potrditve stvarnega obstoja nekega 
koncepta, s čimer je omogočen začetek zavestnega premisleka o konceptu samem. Zaradi tega 
je potrebno videti funkcijo umetnosti ne le kot moralno po svoji vsebini, temveč tudi kot 
epistemološko, obenem pa, ker ima umetnost zmožnost vplivati na realijo do tolikšne mere, da 
jo lahko spremeni, tudi v vidiku metafizične vrednosti, saj je na nezavestni umetnosti iz 
preteklosti lahko, da lahko preko uveljavitve s sedanjimi zavestnimi teorijami preusmeri kolesja 
zgodovine v spremembe prihodnosti. Ko je sedaj prišlo do prve omembe teh dveh terminov je 
potrebno, da se ju še obrazloži. Mythos je potrebno razumeti kot tiste umetnine, katere obstajajo 
zavoljo umetnin samih, a njihovo sporočilo stremi k dvigu moralnih vrlin. Tako je najbližji 
podoben pojem lahko Kantov Ding an Sich. Medtem so umetnine Eideologie, tiste, katere 
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obstajajo – če nekako preoblikujemo Kantovo frazo Ding an sich v Ding wegen ihrer Idee – in 
je njihova funkcija predvsem ta, da je v njihovem središču ne zgodba, temveč ideja (ki je lahko 
(in ki mnogokrat je) pogojena preko ideologije).  

Delitev umetnosti, gibanje, ki ga je pričel Aristotel s svojo Poetiko, v moderni evropski 
prostor pa zares vpeljal Lessing s svojim esejem Laokoön oder Über die Grenzen der Malerei 
und Poesie, je potrebno gledati ne glede na medij oziroma formo, skozi katero se njeno bistvo 
prikazuje, niti ne glede na reprezentativno oziroma mimetično in abstraktno delitev, kakor je 
mnogokrat pravilo, temveč skozi njeno bistvo samo in – kar je najpomembneje – skozi to, kar 
pogojuje njeno bistvo. Še več, sam želim podati dokaj drzno tezo, da je nemogoče in nesmiselno 
sploh govoriti o delitvi umetnosti na reprezentativno in abstraktno, saj slednja skupina ne more 
in stvarno ne obstaja. Umetnost, najsibo po klasični definiciji abstraktna ali reprezentativna, 
ima vedno svojo formo in vsebnost ali indirektno, v večini primerov pa direktno predispozirano 
preko stvarnega sveta, v katerem je nastala. Tako je sama fundacija abstraktne umetnosti 
deležna istega izvora kakor reprezentativna in temu sledeče ne more ubežati temu sistemu. 
Predstavljajmo si umetnost kot jezik: posamične umetnine so sicer celovita prikazen nekega 
pojava, a kakor posamični »narodni« jeziki imajo tudi ti posamični končni logični sistemi isto 
podlago, ki jo določa princip »Universal Grammar«. Tako je abstraktna umetnost takšna, ki je 
sicer ustvarila lasten in glede na lastno formo zaključen sistem logičnosti in kar je za umetnost 
pomembneje vrednot, a njena predispozicija je zaradi limitacij, ki nam jih dajejo človeški 
arhetipi vedno ista in venomer prisotna. Da se izrazim še drugače, o abstraktni umetnosti kot 
popolnemu odklonu od realnosti je nemogoče razmišljati, saj je vedno pogojena skozi družbene 
faktorje, kot je npr. stanje vojne/miru, hierarhična sestava družbe, obenem pa tudi osebnostnim 
faktorjem njenega stvaritelja. Tako tudi abstraktna slika razodeva preko svoje 
nekonvencionalne forme temeljne aspekte avtorjeve psihe, ki pa – ker je pogojena preko 
arhetipov – delujejo mimetsko in realnosti-razodevajoče po svoji naravi. 

 Tako je potrebno najti drugačno delitev umetnosti, ki pa bolj priznava nianse lastne 
vsebnosti. V tem oziru menim, da je potrebno razlikovati med tisto, katera je pogojena skozi 
mythos, se pravi skozi zgodbo, ki sama nezavedno ustvarja idejo, ki jo naposled ponotranji in 
postane njen centralni steber in tisto, katere eideologia je zavestno ustvarjena in ki se poskusi 
obdati z umetno ustvarjeno plast zgodbe, ki jo nato izrabi ali za prikazovanje lastnega 
(hlinjenega) stremenja k univerzalizmu ali pa v veliki meri ponižno priznava svojo ne-
univerzalnost in časovno, kontekstualno, lingvistično ter predvsem kulturno omejenostjo 
izpovednosti. Prva oblika zahteva premislek subjekta, ki pride z njo v stik in deluje kot izraz 
mnenja njenega avtorja o neki stvari. Druga deluje kot npr. stalinistični plakat ali pa neka dokaj 
nizko kvalitetna romantična komedija, ker sta zaljubljenca, zlikovci in prijatelj že a priori 
določeni in nespremenljivi, in tako zahteva, da se subjekt, ki pride v stik z njo, njej podredi brez 
kritičnega razmisleka. Prva oblika umetnosti tako zahteva avtonomnost mišljenja subjekta, 
druga on njega pričakuje podreditev in odrekanje avtonomnosti misli. To je še posebej očitno 
pri literarni umetnosti, a navsezadnje tudi na filmskem platnu, navadnem platnu ter celo v 
glasbi. Medtem ko prva deluje kot impresija ali pa kot ekspresionistična predstava zgodbe, ki 
prikazuje del realnosti takšno, kakor ali je ali bi naj bila, druga realnost samo podvrže lastni 
ideji in se ne ozira na vzročno-kavzalne gradnike realije, temveč se z njimi groteskno igra. 
Stremenje k univerzalizmu še posebej močno potrjujejo moderne študije o mitih in legendah in 
interpretativne analize posamičnih del, ki se nato s primerjalno tehniko analizirajo kot deli 
celote. Tako Campbell npr. razodeva dejstvo, da obstaja  pri stvarno vseh mitih izhodišče, ki je 
enotno po svoji sestavi – koncept »the hero's journey« prikazuje, da je naloga mitov, ne glede 
na časovno, kulturno in lingvistično umestitev, ena sama. Je indirekten prikaz osebnostne rasti 
heroja oziroma glavne figure, fizične prepreke, ki jih ta oseba premosti pa so samo preslikava 
notranjih bojev in notranje rasti, ki jo človek pridobi z mentalno rastjo. Če je možno celotno 
svetovno mitologijo, vse od najzgodnejših sumerskih mitov stvarjenja do navsezadnje tudi 
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mitologije monoteističnih religij ter modernih »post«-religioznih herojskih sag ala Harry Potter 
razumeti preko enotne prizme izpovednosti, je več kot očitno, da je moč narediti vezi med 
izjemno velikimi skupinami umetnin. Te vezi presegajo meje logično ustvarjenih skupin in tako 
je npr. koncept tragičnosti lahko v enakem oziru predstavljen preko tragedije Antigone ali kipa 
Umirajočega Galačana, občutenje svetobolja preko pesnitve Lermontovega Jadra, Haendlove 
Sarabande in Munchovega Krika.  

Prva oblika umetnosti – tista, ki je pogojena z mythosom – tako deluje kot pomirjujoče 
in vzburi naše zanimanje, ker ne odreka realnosti svoje kaotičnosti in nepredvidljivosti ter s tem 
priznava obstoj človeške volje, druga – tista, ki je pogojena z eideologio – nas mnogokrat 
navdane ne z občutkom groze, temveč nemudoma vzbudi občutek skepse o njeni »čistosti«. Ker 
je realnost v njej podrejena ideji in je kavzalno-posledično razmerje uničeno, je edino 
pomembnejše vprašanje teh umetnin vprašanje svobodne volje subjekta ter občutek 
predeterminacije, ki ga ustvari. Ravni zaradi tega je prvi obliki umetnosti usojeno, da pridobi 
zmožnost, da prebije steno lingvističnih, časovnih in kulturnih okovov, ki so obstajali za čas 
njenega nastanka in se lahko povzpne na pot v predstavljanju ideala univerzalnosti, medtem ko 
druga še zmeraj ohranja pomen, a je njena aktualnost zmanjšana, saj je vezana na specifične 
pogoje, ki so pogojeni ideologiji, kulturi in času njenega nastanka. Tako je nepomembno, ali je 
Antigona postavljena v čas antične Grčije, srednjeveške Britanije, kaotične realije Japonske v 
obdobju sengoku jidai ali pa navsezadnje tudi v današnji, emancipirani a nič manj obsojajoči 
čas. Tudi Lermontovo Jadro, čeravno vendarle – tako kot Antigona – odraža aktualne dogodke 
in individualno in Zeitgeistu pogojeno občutenje ruskega avtorja 19. stoletja, prebija 
zgodovinske okvire nastanke in je v isti meri aktualno še danes.  

V nasprotju s temi, drugo skupino, se pravi vse od nacističnih plakatov do Bojne ladje 
Potemkin, do eksperimentalne skladbe 4'33'' Johna Cagea ter navsezadnje tudi modernega 
pojava načrtno od in za eno skupino ustvarjene umetnosti ter memov, ne smemo metati v isti 
koš kot prej omenjeno skupino. Ta umetnost je takšna, da je zgodbo in izpovednost zavestno in 
načrtno pogojila točno določenemu načinu interpretacije, obenem hitro postane očitno, da je 
njen namen vse prej kot ta zares avtonomnega premisleka. Namen prvih dveh je tako a priori 
postavljena in fiksna razlaga realnosti, pri drugi pa je obsodba še hujša – prej kot umetnost jo 
je moč razumeti kot samopromocijo avtorja, ki s poudarjanjem ideje lastne drugačnosti želi 
prisiliti umetnino, da pridobi na formi, tistega, ki pa pride v stik s to umetnostjo pa o njeni 
hlinjeni univerzalnosti. Spet drugje je njena vloga drugačna in ne tako negativna v analizi – 
lahko služi kot medij tradiranja že ustaljenih družbenih norm, lahko se pa odpove kakršnikoli 
izpovednosti in globljemu pomenu in v tej dokaj plitki obliki obstaja zavoljo momentarne 
zadovoljitve najbolj karnivoričnih izmed čustev. A to ne pomeni, da je moč potegniti paralelo 
med tema dvema skupinama kot idejo »slabe« in »dobre« umetnosti, prej da rečemo, da v eno 
spada umetnost, ki stremi po modrosti, v drugo umetnost katere namen je zaradi njene 
prepričanosti v lasten prav ta prenos informacij (tako dobrih kot slabih). V to (drugo) skupino 
spadajo navsezadnje lahko državne himne, ki v mnogih primerih (čeravno niti približno na 
primeru vseh držav) izražajo nekatere temeljne vrline in ideje družbene ureditve. Obenem spada 
v to skupino otrokom namenjena literatura, katere namen je sicer ideološki po svoji vsebini, a 
obenem njihova vsebina stremi k pridobitvi moralnih vrednot. Tako je, čeravno so ujete v 
nekem Zeitgeistu, njihov pomen lahko »dober« tako po formi kot vsebini, čeprav plitev, včasih 
tudi neobstoječ po premisleku. Prav tako je različen način širitve smotra, ki ga sporoča. Medtem 
ko želi prva preko posameznikov a posteriori vplivati na obširnejšo družbo, je druga že a priori 
namenjena obširnejši družbi, ki bo izvajala nato pritisk na individuum in poskušala podrediti 
kolektivni volji. Njena funkcija je izpovednost točno določene (v glavnini primerov politične 
oziroma ideološke) pozicije in zaradi tega niti ni zmožna ustvariti občutenje katarze, niti tega 
ne želi. Je pa tudi zanimivo vprašanje, v kolikšni meri pogojuje harmoničnost forme in vsebine 
zmožnost preboja umetnine na pot k univerzalizmu.  



 
147 

 

Za trenutek bi se še rad ustavil pri nociji omejenosti totalitarne ideologije v točno 
določenem Zeitgeistu. Nikjer ni ta omejenost in inkompatibilnost takšnega svetovnonazorstva 
tako očitna kot pri vrednostnih sistemih, ki so stvarno totalitarni in iz te totalitarnosti sledeče 
fundamentalno pomanjkljivi. Zakaj? Definicija totalitarizma bi naj bila takšna, da je njegov 
glavni namen ustvariti »nov« vrednostni sistem, ki bo po svoji vsebnosti deloval kot dokončen 
in – to je tukaj najpomembnejše – nespremenljiv in prepovedan biti podvržen refleksiji. Prav 
zaradi teh potrebnih predispozicij so takšni sistemi podvrženi strukturnim napakam, ki jih 
naposled uničijo. Takšen sistem je naposled ta, ki ustvarja totalnost neke politične realije, ki 
doprinaša največjo mero trpljenja in ki je zaradi same spremenljive narave človeške biti 
obsojeno na propad. Da sedaj nekako vendarle – četudi nočem odpirat preproblematičnih 
polemik – konkretiziram takšen pojav. Vzemimo v tem primeru za totalitarizem komunizem in 
poglejmo, kako se ta nedoslednost kaže pri propadu te-tega. Trdim, da je komunizem propadel 
ne zaradi večvrednosti zahodnega kapitalističnega sistema, temveč ker so ljudje znotraj 
komunističnega bloka sami prišli do spoznanja, da je njihova ideološka usmeritev moralno tako 
zahtevna, da se jo je nemogoče držati, logično pa do tolikšne mere nekonsistentna, da ji je 
nemogoče slediti. Dve temeljni predpostavki komunizma in marksizma-leninizma sta ideji 
permanentne revolucije, katere končni cilj je ustalitev pravične in v vseh ozirih egalitarne 
družbe, obenem pa imamo prisotno poudarjanje o »končnosti« boja, o poslednjem izmed 
konfliktov, ki bo doprinesla novo, optimalno družbo. A dokaj hitro postane očitno, da sta ti dve 
predpostavki nekompatibilni. Prva je zaradi permanentnosti prezahtevna za večno ohranjanje, 
druga zaradi narave ideologije, da ustvari svoj fiksni sistem, kjer so njeni predstavniki vladajoči 
razred, nasprotna prvi zaradi uporniške narave slednje. Sprva je še sicer vladal skorajda blažen 
optimizem, da je ti dve temeljni predpostavki moč združiti. Ideologija je bila mlada, njeni člani 
energični in zagreti, v večini držav v opoziciji. Sčasoma, ko imamo države s komunistično 
vlado pa je postalo jasno, kako praktično nemogoče je spremeniti idejo permanentne revolucije 
v idealno, končno obliko vladanja. Komunistični privrženci, pa najsi bodo člani vladajoče 
partije ali pa navadni državljani, verujoči v ta sistem, so kmalu izgubili ta zgodnji elan. Enkrat 
mora biti konec revolucije in moramo se vrniti v mirnejše stanje. Ko se je to zgodilo, so se 
revolucionarji včerajšnjega dne spremenili v prav to, proti čemur so se borili: v birokrate. 
Preprosto je plamen izginil in nikjer se to ne vidi lepše kakor pri partijskih kongresih. Ta 
združenja, ne glede, ali so komunistične družbe že bile v oblasti ali pa so delovale v ilegali, 
preganjane od nič kaj manj nečloveških oblasti, so se praviloma zmeraj odprle ali pa zaključile 
z najvidnejšim, najlepšim simbolom komunizma: Ne z rdečo zastavo ali pa z razkazovanjem 
srpa in kladiva, temveč skozi pesem. Internacionala je kvintesenčna pesem komunističnih 
gibanj. Na zgodnjih kongresih so jo njeni člani peli z veseljem. Internacionala ni bila le pesem, 
bila je bojni krik, rjovenje zatiranih in podložnih, ubogih in tistih z vizijo. Kako pa je bilo na 
poznih kongresih? Prav žalostno je gledati stare posnetke teh poslednjih partijskih kongresov, 
kjer so nekoč zagreti verniki stali oholi, zaprtih ust in samo čakali, da se bo internacionala 
zaigrala do konca. Vsakič, ko so slišali pesem, niso več verjeli, da so znaniki nove, boljše in 
lepše dobe, temveč so se sramovali, da jim je spodletelo v nemogoči nalogi. Njihovo postopanje 
je bilo odraz kapitulacije njihove vere do ideje, h kateri so se zatekli kot mladi. Tako nam 
najvidnejši simbol sistema razodeva, kako je sistem propadel od znotraj. V očeh Marxa je 
komunizem bil pot večne revolucije, neumorne vztrajnosti in mladostniške, zanesene želje po 
izboljšanju sveta. V očeh tistih, ki so to dosegli, pa je ideal komunizma zaradi svoje 
nedosegljivosti predstavljal ne upanje na izboljšanje, temveč tantalove muke. Ne le pri 
komunizmu, pri vseh totalitarnih sistemih nam ta razkorak med ideali, ki so izraženimi preko 
umetnosti in stvarnostjo, kako percipirajo njeni sledilci realnost kaže, kako ne-stremeča je k 
univerzalnim človeškim vrednotam. Tukaj vidimo še en dodaten vidik, kako moramo gledati 
na umetnost. Ne le skozi formo njenega bistva, temveč obenem tudi skozi način, kako je ta 
forma predstavljena. In ta način nam praviloma razodeva, do kolikšne mere je vera v to 
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»umetnino« tolikšna, da zares stremi k višjim resnicam in univerzalnosti, v kolikšnem obsegu 
pa je omejena na točno določen Zeitgeist, po univerzalni izpovednosti pa absurdna. 

Če je osnovni namen umetnosti, da preko destilacije realije prikazuje stvarnost, kako se 
bo potem obnesla izpovednost Picassove Guernice ali pa dela, ki načrtno ali prikazujejo 
groteskno ali celo preko groteskne forme razodevajo »slabo« (četudi lahko »dobro«) ali ki skozi 
načrtno odrekanje truda in banalnosti razodevajo izključno upiranje do ostale umetnosti v želji, 
da bi prikazale svojo »posebnost« (ala Duchampov Vodjak, ki je začel to sago). Tako je vloga, 
pomen in vrednost eideološke umetnosti v nasprotju z drugo vrsto časovno pogojena in se 
spreminja glede na čas občutenja, kar je v nasprotju z umetnostjo pogojeno z mythosom, katere 
aktualnost se ne spreminja. Bližje je eideološka umetnina trenutku izvora, t.j. stvaritve, tem bolj 
aktualna je in tem večja je njena veljava. A čim bolj se začnemo umikati od tega trenutka v 
času, tem bolj se začno kazati kulturne, ideološke, lingvistične in ostale prvine, ki sedaj začno 
nanjo delovati ne kot orodja, ki jih sama izrablja za samopromocijo in širitev, temveč postanejo 
njeni okovi. Tako postane že s preobratom generacij zastarela in neaktualna, v dokaj kratkem 
roku pa izgubi svoj smisel in njen pomen je sedaj omejen le na zgodovinopisnega vira – za 
raziskovanje mentalitete v nekem določenem zgodovinskem obdobju v oziru na specifično 
lingvistično, ideološko, starostno in etnično skupino. 

A potrebno je ponazoriti, da delitev na umetnost mythosa in umetnost eideologie ni črno 
bela. Mnenje, da je ena umetnost pogojena izključno skozi eno prvino drugi tip pa z drugo 
ustvari binaren pogled na realijo, ki deluje preveč simplistično, da bi se lahko obnesel. Tako je 
potrebno razumeti, da zelo redke umetnine poosebljajo samo ideal mythosa ali eideologie, 
čeravno izjeme seveda obstajajo (recimo že omenjeno Lermontovo Jadro na eni ali nek 
nacističen plakat na drugi strani). Umetnost mythosa se tako velikokrat mora povezati – posebej 
če govorimo o daljših literarnih delih, kjer je popolno abstrahiranje od nekega časa in kraja 
nemogoče in nesmiselno – z elementi, ki imajo sami po sebi eideološki značaj oziroma so 
velikokrat našemu času Zeitspezifisch (se pravi so v tem trenutku aktualni). A umetnost mythosa 
ostaja del prve skupine, če so elementi eideologie prisotni le zato, da omogočijo hitrejši 
približek umetnine s svetom. Je pa res, da je potrebno biti pazljiv, saj prevelika umestitev 
eideološkega otežuje branje v korelaciji s časom. Tako si samo poglejmo Dantejevo Božansko 
komedijo. Kdorkoli se jo je kdaj spravil brati, ve, da zahteva ta pesnitev veliko energije in truda, 
da se jo prebere. A ne zaradi elementov mythosa – te ob refleksiji človek vendarle nekako ujame 
in jih ponotranji. Nešteti elementi eideologie so tisti, ki so ob poteku let naredili zgodbo, ki je 
po svoji izpovednosti vendarle univerzalna in nakazuje temeljne elemente ljubezni, skrbi in 
vrlin, težko za razumeti in občutiti. Tako je herkulejska naloga, če se želimo prebiti skozi delo, 
saj naletavamo na neštete opise, ki jih je Dante uporabil za ideološko bitje proti lastnimi 
političnimi nasprotniki v Italiji. Vsekakor je knjiga pomemben vir, a vendarle so njeni za 
zgodovinarje pomembni eideološki elementi tisti, ki otežujejo pravo občutenje umetniškega 
principa. Podobno je v drugi smeri: tudi eideološka umetnost lahko včasih (ne)vedoč vsebuje 
elemente večnega in vrlinam bližajočega se.  

Če se sedaj vrnemo k vprašanju umetnosti kot vira za razumevanje preteklosti. Umetnost 
je polarno nasprotna z uradnimi zapisi sej, zgodovinskimi anali tipa res gestae, statističnimi 
podatki in drugimi klasičnimi viri, saj si niti za trenutek ne priznava objektivnosti in ravno zato, 
ker si je ne, je paradoksalno temu sledeče bolj pristna kot večina virov, s katerimi bomo 
kadarkoli prišli v kontakt. V nasprotju s (klasičnimi) viri se umetnost osredotoča na to, kar »je 
sedaj«, »kaj je bilo« ali »kaj in kako bi lahko bilo« in ne na to, »kar je potrebno ohraniti za 
naslednje rodove« in tako daje veliko bolj pristen in celovit pogled v to, kar je v sedaj že 
»pretekli sedanjosti« stvarno bilo in ne le to, kar so si ljudje želeli zapomniti. Tako je mnogim 
upravičeno, če poleg filozofskih spisov, ki zadevajo tematike morale, prebirajo in kot svoje 
vodilo jemljejo npr. leposlovna dela, preko katerih je pridobljena informacija o naravi moralnih 
vrednot. Tudi sam način učenja preko literature, takšen, ki zadeva našo podzavest in mnogokrat 
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retrospektivno omogoči razvoj refleksije občutenega v celovitem pomenu te besede – ne 
naučeno, temveč skozi premislek, nam omogoči, da pridemo do novih spoznanj, ki smo jih 
zmožni ne le načitano ponoviti, temveč jih razumemo in stvarno vplivajo na nas na dolgi rok. 
Tako je vloga umetnosti ta, da nam predaja podzavestno orodje za izgradnjo modrosti, skupaj 
s filozofijo in logiko ter življenjskim izkustvom, seveda. Navsezadnje je neumno gledati na 
umetnost kot na nekaj a priori nenatančnega in nepravilnega v oziru na razumevanje preteklosti, 
saj bazira občutenje le-te na bioloških in psiholoških kognitivnih zmožnostih človeka in ima 
tako povsem racionalno bazo.  

Tako nam The Fighting Temeraire ne prikazuje le tehnološkega razvoja v 19. stoletju, 
temveč se skozi posamične zamahe čopiča prikazuje strah, ki je bil v tej dobi prisoten. Strah 
pred staranjem in pred tem, da bo kdo postal nepomemben. Prešernov Pevcu ne odraža le 
vsebinsko sicer korektne, a stvarno prazne analize pesniške usmeritve Bidermajerja, temveč je 
prikaz težavnega mentalnega stanja duha tistega dela populacije, ki si je zaradi razgledanosti 
»moral« zadati nalogo stvaritve nove entitete. Umirajoči Galačan tako ni le odraz realpolitične 
prevlade nad ljudstvom, temveč nam groteskne obrazne podobe razodevajo gnus in nestrinjanje 
z načinom, kako je bila dežela podrejena. Navsezadnje tudi Lermontovo Jadro ne daje nekih 
pomembnejših napotkov o zgodovinskem razvoju ladij, temveč prikazuje neverjetno 
kompleksno stanje duha, ki ga je občutila napredna duša, ki je kot ena izmed prvih oseb v deželi 
z dogmatskim ter v tem času fatalističnim pogledom na vero spoznala, da obstaja možnost, da 
je njegov um voden ne od neke velike sile, temveč od sil, ki živijo in kraljujejo znotraj njega. 
Obenem prikazuje Jadro ideal neke dobe – podobno si je mogoče zastaviti pri branju romanov 
o Sherlock Holmesu, saj predstavlja fiktivni lik ideal umirjenega intelektualca, tako čislanega v 
viktorijanski dobi. A vrnimo se k Jadru. Je prikaz, kako je človek v 19. stoletju pričel za 
zadoščenje metafizičnih vprašanj gledati sam vase in je odraz enega izmed prvih korakov k 
ideji, ki je po lastnem mnenju eno izmed velikih, čeravno za mnoge strašanskih, za vse pa vsaj 
do neke mere nelagodnosti vzbujajočih odkritij – o možnosti, da duša vendarle ni večna. 
Umetnost, ker presega vse te limite jezika, zavednega, lingvistično-konceptualnega in 
znanstvenega pisanja, ki je posledica ali naravnih meja tega, kaj lahko z besedami izrazimo, kaj 
vse lahko vemo ali dejstva, da mnogokrat načrtno stvari izpustimo, nam daje neverjetno 
zanimiv pogled v način življenja, šege, navade, sodbe in veneriranje, a ne le to. Omogoča zapis 
vsestranskosti življenja in vseh banalnosti, ki nam ga ponuja ter vseh skritih želja in strahov, ki 
si jih ne upamo ali pa ne moremo izgovoriti, in jih tako ohrani za naslednje rodove.  

Obenem umetnost podaja še en sloj k razumevanju zgodovine in preteklosti – 
individualnost preteklih subjektov. Kakor smo zgoraj že nekako orisali, je ena izmed funkcij 
umetnosti ta, da širšemu spektru populacije preko posamičnih akterjev, ki delujejo kot vmesni 
mediji, prenese nov koncept. Umetnost tako prikazuje venomer obstoječi boj in sočasno slogo 
med družbo in individuumom, ki želi znotraj nje delovati, uspevati in navsezadnje tudi 
sodelovati in spremeniti. Umetnost tako daje glas tistim, ki so bili še nekaj desetletij nazaj kot 
subjekti zgodovinopisja in humanistike nemi – nepismeni antični kipar je zapustil skrajno 
osebno sled, ko je izklesal Umirajočega Galačana, eden izmed neštetih srednjeveških menihov, 
ki je mukotrpno prepisoval in prerisoval stare manuskripte in jih z veliko vnemo oblikoval po 
svojih lastnih estetičnih pogledih in jim dodajal miniaturne skice in risbe je prav tako pustil 
svojo sled in vplival na naše razumevanje individualnosti v ustanovi, ki je zahtevala od svojih 
članov pokorščino. Ribiči so sestavili pesmi ob smrti svojih ljubljenih, ženske ob tragičnih 
smrtih svojih otrok in oboji so preko žalosti želeli sporočati univerzalne krike v daljavo, v 
nezavednem upanju, da bodo nekega dne te slišane in upoštevane. Preko umetnosti so tako 
njihove želje, strahovi ter navsezadnje tudi upi in sodbe lahko uslišani, razumljeni in umeščeni 
v obširnejšo kolo zgodovine. 

Na tem mestu je sedaj še potrebno pogledati pomen fizično lepega, estetičnega v 
umetnosti in kakšen vpliv ima to lahko na samo izpovednost umetnine. Umetnost se za dosego 
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lastnega cilja, naj bo ta pogojen z idejo mythosa ali eideologie, pogostokrat zanaša na vez med 
etičnostjo izpovedanega, t.j moralnimi vrednotami, ki jih želi prenesti dalje, in z estetičnim 
principom forme izpovedanega. »Lepo« je tako univerzalno povezano z moralnim in umetnost 
je – tudi ko je govora o abstraktni umetnosti od modernizma naprej – za svojo vodilo vzela 
pravila, ki so odraz urejenosti. Posebej očitno je to pri uprizoritvah na odru ali na ekranu, kjer 
je lepota sinonim za moralnost figure. Mens sana in corpore sano je tako v umetnosti pravilo, 
ne izjema in v mnogih ozirih je prav tako. Umetnost, ki stremi k univerzalijam svoje sporočilo 
lažje prenese, če je to zavito v estetično zadovoljujoč ovoj, ki zadovolji naše iz biologije 
izhajajoče poglede na lepoto. A ne le na podlagi bioloških faktorjev. Lepota ima tudi duhovno 
vrednost. Lepota tako živega kot neživega osvetljuje njeno vrlinost, saj je v svoji vsebnosti 
glede na zunanjo formo krhka, predvsem pa minljiva bilka, katero je potrebno negovati in ščititi, 
če želimo, da obstoji. Tako je vez med estetično lepim in moralno dobrim smiselna – ta vez 
namreč prikazuje, da je za ohranjanje vrline in za stremenje k univerzalijam, podobno kot pri 
ohranjanju fizične lepote tako naše lastne osebe kot tudi »malika«, ki smo si ga izbrali, potrebna 
energija in trud, ki ga je potrebno in ki ga je vredno vzdrževati. V Mannovi Der Tod in Venedig 
je to najlepše prikazano – Von Aschenbach čuti do lika Tadzia neizmerno hrepenenje, ki je 
omejeno na platonski smisel. Tadzio zaradi svoje fizične lepote in krhkosti predstavlja višje 
vrednote, po katerih stremi razgledan umetnik in član »akademisches Burgertum«, se pravi 
skupine, v katero spada tudi Aschenbach in preko lika tudi sam Thomas Mann. Tadzio je za 
Aschenbacha, človeka ki pooseblja zavestni Apolinični princip, to kar smo poimenovali 
eideološko, popolna uprizoritev podzavestnega mythosa, se pravi tiste prvine, ki že a priori 
pooseblja temeljne človeške vrline. Je ideal, na katerega je potrebno razmišljati, katerega je 
potrebno ščititi ravno zato, ker njegova fizična lepota odraža njegovo notranjo vrlino, obenem 
se njegova notranja vrlina v Mannovi noveli kaže preko njegove zunanje lepote. Tadzio je 
droben, krhek listič, ki bo – in ki ob koncu novele stvarno – oveni, ko pride v stik s svetom, 
preveč okornim in okrutnim, da bi ga v tem trenutku lahko razumel in zavestno na pravilen 
način prišel v stik z njim.  

Estetična forma tako deluje kot ščit in obenem kot privlačen kalup, ki ščiti umetnost 
mythosa pred zlorabo, obenem pa jo naredi privlačno ter poveča zahtevo po refleksiji le-te. Prav 
tako pridobi umetnost s povezavo estetike in moralnosti tudi dokaj uspešno pedagoško vlogo. 
Otroci in mladostniki, a navsezadnje tudi starejši, bodo tako npr. ob dokaj romantizirajočem 
filmu, Spomini gejše, katerega namen je prikazati težine, ki jo vsake izmed naših odločitev nosi, 
a ki je obenem postavljen v estetično lep okoliš Japonske zgodnjega dvajsetega, z mnogimi 
šintoističnimi templji, temi nam Evropejcem nenavadnimi lesenimi hišami in popolnoma 
drugačno kulturo oblačenja, percepcije dolžnosti itd., privlačil in se nam vtrl v spomin. To bo 
pa naposled – kakor že omenjeno – omogočilo, da bo prišlo zaradi zanimanja sprva preko 
estetske prvine oziroma navdušenja forme, ki smo jo uzrli, naposled tudi do refleksije vsebine 
in sporočila. Podobna vez obstaja na drugemu delu spektra: umetnine, ki razodevajo izkustva z 
moralnim deficitom so prikazane kot estetično pomanjkljiva ali pa celo odkrito »grda«, saj 
obenem gnila oziroma pomanjkljiva etnična vsebina umetnine kvari pogled na njeno formo, 
prav tako pa želimo preko fizičnih zunanjih atributov kaznovati predmet ali osebo zaradi 
moralnih deficitov. V tem oziru ima lahko estetična forma umetnosti tudi bolj skupinski pomen: 
skozi formo se tradira v um skupnosti ideja o tem, da se moramo braniti pred idejami, katerih 
ideja je v svoji sestavi slaba. Grda forma tako podzavestno ustvari odklon do slabega. Seveda 
je pretirano čaščenje takšne umetnine škodljivo in vsake toliko časa se mora pojaviti umetnina, 
ki preko grde forme razodeva lepo vsebino. To prepreči umu, da bi se avtomatiziral pri 
povezovanju slabega z grdim in dobrega z lepim, saj bi takšno delovanje zameglilo našim očem 
in duši pogled v realijo. Tako bi živeli v meglici slabega, ki se kot dobro prikazuje le zaradi 
lepe forme, vrline ki se včasih, da nas naučijo lekcijo v humilitates, morajo pojavljati v estetično 
nezadostni obliki, bi lahko celo postale zasovražene. Navsezadnje je potrebno – posebej pri 
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mladih, kakor je že ugotavljal Plutarh – pokazati, da lepo ni vedno tisto, kar vsebuje vrlino in 
da ima lahko celo estetično dobra umetnina značaj, ki lahko škoduje moralnemu karakterju ali 
pa ga celo popelje na kriva pota. Te umetnine še zmeraj poosebljajo mythos in ne eideologio, 
ampak je njihova vsebnost slaba zato, ker je osnovna resnica ta, da je potrebno biti izpostavljen 
temu, kar je moč opisati kot zlo, saj nas to prisili v refleksijo občutenega in nam omogoči, da 
to zlo, ko ga srečamo v pravem življenju, presežemo. Tako nastajajo kontra temu umetnine, 
katere načrtno prikazujejo grdo kot medij, skozi katerega prihaja do izpovednosti nečesa, kar je 
po vsebnosti vrline-vsebujočega. Trdim, da je potrebno te umetnine gledati ne z vidika mythosa, 
temveč preko leče eideologie, ki se v tem primeru izrabi lahko za dobronameren medij, ki nas 
ponovno preusmeri na pot iskanja moralnih vrednot.  

Odklon principa Mens sana in corpore sano je ustvarjen zavestno in prej služi kot (v 
nekaterih primerih primeren ter potreben) statement, ki nas opozarja na plohost, ki jo lahko 
ustvari pretirano poudarjanje lepe zunanje forme, ki je vsebinsko dokaj nedosledna in nima 
stremenj, usmerjenih proti vrlini. Tako ima lahko tudi umetnost, katere vsebnost je moralno 
problematična, retrospektivno, če se izvede na pazljiv način, dober namen in subjektu koristno 
funkcijo. Obenem je tudi takšna umetnost dobra, saj služi kot test. Umetnost z moralnimi 
deficiti ni takšna, da bo a priori povzročila korupcijo duše, s katero pride v stik, temveč lahko 
služi kot test, s katero se prikaže modrost subjekta, s katerim pleše ta zavajajoči ples. »Grda« 
umetnost je tako lahko včasih potrebna, da nas preusmeri na iskanje notranjih vrlin ne glede na 
formo, a kritika pa mora pasti tudi nanjo. Pretirano prikazovanje odklona od estetično ljubke 
forme je lahko ljudem škodljivo in odklonilno. Škodljivo zato, ker je osnovna naloga umetnosti, 
da preko destiliranega prikazovanja prikaže »vrlinost« dejanja, dogodka ali pa osebe, 
prikazovanje vrline preko medija grdega pa lahko povzroči odklon želje posameznega subjekta, 
da sploh reflektira videno, slišano in/ali občuteno ter sploh ne poišče notranje vrednosti 
umetnine same. Obenem je odgovor telesa pri pretiranem gledanju »grde« forme lahko uničujoč 
za moralni razvoj, saj pri gledanju ni pozitivnega vzburjenja, ki ga občutimo pri gledanju 
»lepih« umetnin. To povzroči, da telo zaradi fizičnih potreb po iskanju lepega odvrne telo od 
zanimanja za grdo umetnost, četudi je njena izpovednost lahko dobra.  

Kot zgodovinski vir v korelaciji z umetnostjo je vprašanje estetike nadvse koristno: 
Obenem nam daje vpogled v estetične vrednote neke dobe, iz česar je moč razbrati veliko več, 
kot pa na prvi pogled vidno. A obenem nam še posebej prikazovanje grdega in slabega razodeva 
enako pomembno razodetje: prikazuje nam gnus, strahove in travme neke družbene skupine. 
Grdi Jud v Der Ewige Jude je navsezadnje boljši prikaz obskurnosti in sovražnosti nacistov do 
Judov kot pa mnogi anali o procesu razčlovečenja te skupnosti v Nemčiji pred izbruhom vojne. 
Tako ponovno spoznamo kako drugačna je narava umetnosti eideologie in mythosa ter kako se 
lahko tudi »grda« umetnost umesti kot pomemben člen razumevanja nečesa (v našem primeru 
zgodovine). Se pravi, odklon od estetičnega ideala pri prikazovanju umetnin je lahko dvorezen 
meč. Na eni strani nas prikazovanje grdega postavi na realna tla in nas prisili, da mnogokrat 
uzremo svet kot takšen, kakršne stvarno je – starajoč, propadajoč ali iznakažen – in takšna 
refleksija o temeljni predpostavki realije je lahko dobra za moralno rast. A obenem ne smemo 
pozabiti, da je pretirana fascinacija z grdim lahko duši ugonobajoč proces, ki nas dokončno 
odvrne od refleksije občutene umetnosti in nam s tem ne omogoči pravega občutenja katarze in 
nas posledično odvrne od moralne rasti. 

Umetnost kot zgodovinski vir nakaže tudi pomembno vprašanje kontinuitete, ki je še 
posebej v današnji dobi, ko se obenem ustvarja globalna človeška identiteta, obenem pa načrtno 
kot tudi nenačrtno poudarja čredna vez neke ideološko, rasno ali idejno usmerjene skupine, 
postalo pereče vprašanje. Vzemimo sledeči primer: V kolikšnem smislu je moč govoriti o 
prevladujoči meri kontinuitete nad diskontinuiteto med recimo srednjeveško evropsko družbo 
in moderno podobo združene Evrope. In ne, tukaj, čeprav bi se to na prvi pogled zdelo lahko 
pomembno – in do neke mere seveda tudi je – ne predstavlja neka kontinuiteta v oziru na 
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prevladujočo motiviko, vezano na krščansko vero glavno in edino vodilo povezanosti teh dveh 
dob. Navsezadnje je tudi srednjeveška literatura, čeravno je podprta z mnogimi liturgičnimi 
pasažami, lahko tuzemska po tematiki in po izpovednosti. Preciznost in usmerjanje na 
najmanjše, a skozi zgodovino vedno prisotne gradnike umetnosti je lahko veliko pomembnejše 
gradivo kot pa (izključno) zanimanje za veliko, centralno zgodbo. Tako bi npr. ob primerjavi 
Lermontova, njegovega malo starejšega »konkurenta« nemškega prostora Goetheja, baročnega 
Christiana Hoffmanna von Hoffmannswaldaua in vse preko Wolframa von Eschenbacha do 
Waltherja von der Vogelweideja lahko zasledili stilistično ali pa vsebinsko zelo podobne, 
mogoče celo identične gradnike njihovih pesnitev, ki niso samo odraz kontinuitete umetniške 
tradicije, temveč razodevajo tudi povezanost v obširnejšem načinu razmišljanja. Vprašanje 
tega, kaj je preveč profano, da se sploh lahko prikazuje, načina tega prijetno-oholo-skoraj-
hladno-zadržanega evropskega izražanja konkretnih in burnih čustev in emocij, ta večno 
prisotna sled melanholičnosti in svetobolja in vnos večnega dvoma, ki izražajo ideje, ki bi si jih 
takratna oblast želela vzeti za večne, so prikaz, kako umetnost podaja razlago enotnosti 
evropske misli, ki svoje stilistične izvore išče v od krščanstva impregniranem srednjeveškem 
mišljenju, a navsezadnje lahkotno in obenem z mero ponosa in sramovanja vsebuje tudi 
nekatere elemente grško-rimske mentalitete. Tako se skozi pesnitve vidi kontinuiteta ne le med 
modernizmom in starejšimi idejnimi sistemi, prisotna je skepsa in hrepenenje po razumu, ki so 
ostaline »poganske« idejne tradicije, ki pa se ferventno drži te kontinuitete le še stežka. Tako je 
ob boku te kontinuitete videna tudi diskontinuiteta z antiko. Direktnost, ki jo poosebljajo 
nekateri antični avtorji, med drugim tudi Ovidij ter še posebej Katul, je odraz starejše, že 
pretekle dobe, kjer je mera kontinuitete v glavnem manjša kot mera diskontinuitete.  

Tako si je težko predstavljati, kako bi bila Katulova skorajda perverzna poezija sprejeta 
v dokaj konservativnem krogu evropske »Hochkultur« 19. stoletja, če ob njej ne bi bilo podano 
avtorjevo ime. Preprosto je preveč direktna, preveč profana na mestih, kjer umetniška tradicija 
od srednjega veka naprej takšno profanost več ne dovoli, kjer pa je prisotna, pa deluje kot 
načrten preboj tega nevidnega zidu profanosti, predvsem zavoljo ali prikazovanja profanosti 
zavoljo profanosti same ali pa zaradi ustvarjanja prodornosti, ki skozi karnivorističnost 
izpovedanega želi obenem prikazati svojo drugačnost, odklon od norm »Hochkultur«, v istem 
trenutku pa zaradi nepredstavljivosti izpovedanega želi ostati aktualna in ujeta v mislih 
poslušalcev. Toda zakaj je tako? Zakaj je posebej pri vidiku profanosti moč potegniti nekatere 
razdelilne črte med umetnostjo; zakaj lahko ponekod govorimo o kontinuiteti, spet drugje pa o 
diskontinuitetno prevladujoči umetnosti, ki preko posamičnih drobcev kontinuitete želi ostati 
del idejnega kanona? Glede na predstavljeni primer bi bilo moč argumentirati, da je krščanstvo 
v središču vsega; da so verski zakoni, ki so urejali pravila morale in temu sledeče pravila 
profanosti bili tisti, ki so določevali ta pravila. A spet tako preprosto vendarle ni. Množica 
faktorjev je bila, ki so vplivali na takšen razvoj, ki v veliki meri še dandanes vpliva na način, 
kako in kaj si sploh upamo izgovoriti. Kultura oblačenja je zagotovo ena izmed takšnih 
predispozicij, ki jih je potrebno vzeti v zakup; potem je velikokrat, in to ne samo v evropskem 
prostoru temveč nasploh, motivika drugačnosti povezana s profanostjo. Potem je smiselno 
gledati na filozofsko tradicijo, ki se je v nekem času izoblikovala. In tukaj je seveda nesmiselno 
reči, da je srednjeveška filozofija le podaljšek krščanske – in tukaj je ta termin pravilen, ne 
provokativen – ideologije. Misli Tomaža Akvinskega, Sv. Avguština, čeravno dandanes 
povezane s cerkveno organizacijo, so v več pasažah bolj vezane na logiko, lingvistične prvine 
in empirizmom, povezanim s filozofijo 20. stoletja, kot pa na krščansko dogmatiko. Obenem je 
potrebno gledati še na druge predispozicije – kako je fiskalno-ekonomsko stanje vplivalo na 
razumevanje sveta, kakšne so bile trgovske vezi in preko tega razumevanje zunanjega sveta in 
kakšna je bila sestava in kako obsežen korpus jezika.  

Vprašanje umetnosti kot vira za razumevanje preteklosti je nesmiselno postaviti, če se 
vsaj ne nakaže problem interpretacije. Interpretacija umetnosti tako na prvi pogled predstavlja 
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ultimativno prepreko, ki preprečuje, da bi bila umetnost smatrana za verodostojen vir. 
Navsezadnje je umetnina odraz individualnosti avtorja in sledeče po tej logiki, bi morala biti 
»prava« interpretacija dana le avtorju samemu, kdorkoli drug pride v stik z umetnostjo pa – kot 
umsko avtonomen individuum – prav tako podaja le lastno interpretacijo, ki je pogojena z 
njegovim pogledom na umetnino, avtorja in pogoje, ki so s tema dvema faktorjema povezani. 
Tako je npr. nastala Beardsleyeva interpretacija umetnosti, kjer je potrebno razumeti vsako 
umetnino kot reprezentacijo misli avtorja, ki je preko nje želel nekaj prikazati. Po tem »mustru« 
sodeč bi bilo nesmiselno, da se razpravlja o umetnosti kot o verodostojnem mediju, preko 
katerega razumemo preteklost. Posebej problematično postane pri Beardsleyu ironija – tukaj se 
je potem potrebno vprašati, kdaj postane neka stvar zares ironična. Ali je njena vsebnostna 
ironija prisotna že a priori od njenega nastanka, ali je ta a posteriori pogojena s časom in 
okoliščinami? Kar poglejmo si Goebbelsov kronski dragulj nacističnega filma, film Titanik iz 
leta 1943, kjer je družba na ladji prikazana kot satiričen prikaz britanske družbe tega časa, ki 
sama tone, ampak ker je film izšel v obdobju, ko je Nemčija že izgubljala vojno, je 
inkompetentno vodstvo ladje ironično bilo prikazano kot nacistično vodstvo, ki je poskrbelo, 
da bo sedaj nemško ljudstvo potonilo. A tukaj se nam že nekako nakazuje možen izhod iz te 
dileme. Prej omenjena delitev umetnosti na to, pogojeno z mythosom in na to definirano preko 
eideologie je smiselna ravno pri vprašanju interpretacije, saj je ta pogojena z vprašanjem 
univerzalij in tega, kako se približa principom človeških arhetipov. Antigona je tragični lik in 
»velika« osebnost ravno zaradi tega, ker je osamljena; ta osamljenost njeni osebi predaja 
občutek »vrlinosti«. Do smiselnih reinterpretacij Antigone – čeprav je moč diskutirati o 
posameznih delih drame, kot je npr. vloga Kreona – v glavnini še ni prišlo, saj je vrednost 
njenega sporočanja takšna, da, kot že rečeno, prebija stene historične umestitve in razmer ter 
stremi k univerzalnim vrednotam, se pravi k a priori določenim arhetipom. Drugače je pri drugi 
skupini virov, kjer je proces pravilnega analiziranja v primerjavi s prvo skupino težji. Tukaj 
poteka interpretacija v več stadijah: v prvi je eideologia avtorja oziroma tiste skupine, ki jo 
avtor predstavlja tista, ki določa njeno interpretacijo. Tako je v nasprotju s prvo skupino, kjer 
obstaja harmoničnost med zavestno in nezavestno interpretacijo, pri tej potrebno sprva uvideti, 
da njena interpretacija ne more sloneti na ničemer kot na zavestnem. Ne glede nato, ali 
predstavlja – vzemimo tukaj že zgoraj omenjeni film Titanik – ta interpretacija interpretacijo 
zmagovalcev (če predvidevamo, da je velik del umetnosti druge skupine po svoji vsebnosti 
politične narave) ali sovražnika, ki zmaga (ponovno se osredotočimo tukaj na Titanik) je zavest 
tista, ki usmerja pogled na umetnost.  

Šele skozi čas, ko je ljudem omogočena refleksija umetnosti, velikokrat zaradi tega, ker 
se realpolitična situacija, ki pogojuje eideološko umetnost drastično lahko spremeni, je lahko 
prikazano bolj celovito in »nevtralnejše« razumevanje izpovednosti takšne umetnine. Čas zaceli 
vse rane – kjer pa ne, pa vsaj omogoči, da se postopoma zavestna interpretacija vsaj deloma 
umakne nezavedni, katere želja je poiskati univerzalije. A v nasprotju s prvo skupino je druga 
za zgodovinarja lahko bolj koristna, saj lahko preko gledanja umetnine skozi prizmo uzre svet, 
ki je pogojeval realiji, ko je umetnina nastala. S tem se pridobi analiza, ki jo pri ostalih virih 
preprosto ne moremo dobiti. Omogočena nam je ne le interpretacija umetnine – do te se pride 
ob refleksiji dokaj hitro, saj je po svoji vsebnosti enostavna – temveč nam je dana interpretacija 
zunanje mentalitete družbe in tako zunanja politična ter notranja »mentalnost« avtorja, ki jo je 
ustvaril. Dokaj osnoven potopis nekega kolonialista, ki je deloval v Indiji v 19. stoletju je lahko 
fascinanten vir za mnoge stvari. Njegovi opisi gostote naselitve in trum ljudi na obširnih 
mumbajskih tržnicah niso le odraz demografskih realnosti tega časa v tem kraju, temveč se 
lahko iz njih razberejo preko avtorjevih besed spoznanja tudi o sami angleški kulturi tega časa 
– kolikšna je bila normalna distanca za avtorja, kako je gledal na način trgovanja, ali ga je 
obsojal, ali ga je fasciniral, itd. Nam pa ta druga skupina umetnosti dobro prikaže, zakaj je 
potreba pri razumevanju umetnine (tudi če ta spada v prvo skupino) razumeti kavzalno, 
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lingvistično in kulturno okolje, v katerem je nastalo. Delo je odraz notranjih stremenj in borbe 
avtorja s samim seboj, tudi način, kako občudovalci delo uzrejo in razumejo je pogojeno z njim. 
A sam čas in umestitev v določen Zeitgeist je tista stvar, ki omogoči, da umetnino zares 
razumemo, njeno samoironičnost ali pa resnost izpovednosti; obenem nam– če jo beremo preko 
prizme neke dobe, ki jo do nekolikšne mere razumemo – lahko še bolje razumemo to obdobje 
in še dogradimo k že obstoječemu znanju o neki epohi in ljudeh. 

Ker se zavedam omejitve mojega stila pisanja, bi na tem mestu še na drugačen način 
poskusil prikazati svojo delitev umetnosti. Poleg predstavitve ideje umetnosti kot destilacije 
realnosti in medija, preko katerega se izognemo limiti našega jezika, je delitev umetnosti na to 
mythosa in na to eideologije tisti element mojega pisanja, ki se mi prav zares zdi kot nekaj 
novega in mogoče celo vrednega razmisleka. Tako je moja želja, da poskusim tudi na bolj očiten 
način prikazati to delitev ter da poskusim s spodaj podanim tudi zaključiti esej: 

Umetnost mythosa je tista, ki v svojem bistvu vključuje sam potek zgodbe. Zgodba, 
bolje rečeno dogajanje oziroma Handlung (ali najbolje kar Mythos – se pravi potek zgodbe 
zavoljo poteka zgodbe same) je tisti element, ki usmerja dejanje. Ta Handlung pride v stik s 
tremi elementi: z avtonomnim bralcem in njegovimi emocijami, s svetom in historičnim 
materialom le-tega ter seveda z avtorjem in preslikavo njegovih čustev v delu. Ti elementi sami 
po sebi ustvarjajo zunanje-zavestni, notranje-zavestni in družbeno-zgodovinsko-kritični vpliv 
na umetnost in do neke mere stojijo v konfliktu drug z drugim. Ampak! Trdim, da ti trije 
elementi ne stojijo v čistem, nasilnem konfliktu drug z drugim, temveč se dopolnjujejo in 
spodbujajo drug drugega, da prihaja do stvaritve le malenkostno vsebinskih nians interpretacije 
ter temeljne ideje dela. Četudi stojijo ti elementi v neki prostorno-časovni odvisnosti, pa je – 
ker je v centru dogajanja sama zgodba, ki nam razodeva pristna čustva – temeljna ideja in 
osnovna interpretacija dela, četudi izhaja iz teh treh faktorjev, ki so po svoji naravi lahko 
spremenljivi, v konstantni obliki. Šele na tej stopnji, podrejeno ne le temeljni ideji, temveč še 
pomembneje sami publiki, avtorju in bralcu, se v to umetnost prikradejo teme, motivi in 
metafore, saj so le te pogojene temeljni ideji in ne ideja njim, le-tem pa so podrejene stilistične, 
retorične in strukturne značilnosti, ki so – razen za zelo zagrete profesorje na univerzah in 
akademijah, večini od nas videne bolj kot ne kot formalnosti. Umetnost si je tako moč 
predstavljati kot »čebulo«, kjer se, ko gremo globlje v center in razstiramo posamične sloje, 
približujemo tem bolj pomembnim bistvom: 

Na drugi strani je umetnost eideologie nemogoče prikazati v čebulni obliki, temveč se 
je potrebno zaradi njene narave poslužiti piramidalnega koncepta, kjer se vidi stroga hierarhija 
misli, ki jo takšen stil umetnosti zahteva, obenem pa je tudi do neke mere onemogočena 
refleksija, saj mora biti vse dokaj natančno in rigorozno na svojem mestu. Na vrhu je seveda še 
zmeraj avtor, ki je stvaritelj (ali tudi mogoče le sledilec) ideje, ki je tako centralnega pomena, 
da celo preseže kavzalno smiselno logiko, ki jo srečamo v ostalih umetninah. V posamične 
podrobnosti se na tem mestu ne želim spuščati, kajti slika (oziroma v tem primeru grafika) je 
vredna deset tisoč besed, a opozoril bi na slednjo izmed značilnosti: »zgodba«, se pravi sam 
potek zgodbe je skoraj čisto na dnu te hierarhične piramide in je zaradi že obrazložene narave 
umetnosti eidelogie podrejen manj pomembnim elementom, še nižje, čisto na dnu pa se nahajata 
posameznik (bralec) in obširnejša družba, oba neavtonomna in do najmanjše potankosti 
podrejena ideji, oba brez pravice do refleksije in premisleka o umetnini, ki sta jo uzrla.  

Da sedaj, bolj kot ne zavoljo formalnosti, nekako vendarle še spišem zaključek. 
Zgodovinarjem se je mnogokrat težko poistovetiti s svetom, ki nas je nekoč obkrožal, niti ni to 
nič manj kot herkulejska naloga. In čeprav nam bodo glavnino podatkov, ki jih bomo pri 
raziskavi uporabili, predstavljali sistematični pregledi virov in nefikcijske literature, pa nam bo 
pravi in najbolj točen možen pogled v nek čas, mentaliteto in ljudi predala umetnost. Ne 
pustimo se zmesti z lastno nadutostjo, ki verjame da leži v zavednem vse, kar potrebujemo. 
Tako se ne sramujmo banalnosti, ki nam jo umetnost ponuja na prvi met, četudi nam pri 
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raziskovanju ne podaja nič »novega«. Častimo jo zavoljo dejstva, da je zmožna s tolikšno 
lahkoto prenašati informacije, dejstva in koncepte, ki smo jih mi sami zaradi omejenosti jezika 
in zavestnega uma nezmožni prenesti. Ne odrekajmo se ji samo zato, ker so podrobnosti v njeni 
narativi meglene, včasih celo napačne. Biti človek pomeni čutiti in preko čutenja spoštovati in 
vsaj v osnovnih orisih razumeti svet okoli nas. Pomeni se poistovetiti z roko mogoče že zdavnaj 
mrtvega in pozabljenega, ki je preko zavednega truda v umetnino skril nekaj nezavednega, 
njegovemu umu nerazumljenega, a človeškemu izkustvu večnega in univerzalnega, ter nato 
preko njegovih kriptičnih besed poiskati kompleksnost zgodbe, ki jo predstavlja preteklost. 
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