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Rok Ribič 

Ciceronov odnos do Cezarja in njegove smrti 

Izvleček 
V tem sestavku bom poskušal prikazati Ciceronov odnos do Cezarja in njegove smrti glede na 
pomembnejše, v kronološkem smislu razporejene dogodke in časovna obdobja pozne rimske 
republike. Tretja četrtina 1. stoletja pr. n. št. predstavlja izjemno burno obdobje v času rimske 
zgodovine, v katerem so se s svojim političnim ali/in vojaškim delovanjem uveljavili možje, o 
katerih je bilo do danes spisanih ogromno knjig in ostale literature, ob tem pa so se med njimi 
izoblikovali odnosi, ki so vplivali na razvoj nadaljnjega dogajanja na rimskem političnem 
parketu. Politični poti Cicerona in Cezarja sta se prvič križali ob sojenju glavnim akterjem v 
Katilinovi zaroti leta 63 pr. n. št., katere razplet je kasneje vplival na njun odnos in interakcijo 
v času Klodijeve afere. Ob zaostritvi odnosa s Cezarjem in lastnem izgnanstvu se je Ciceron 
začel zavedati nevarnosti, ki jo je Cezar predstavljal za republikansko ureditev. V Rim se je 
vrnil odločen, da spremeni njun odnos, a svojih namer ni mogel uresničiti. Opis njunega odnosa 
se nadaljuje s časom Cezarjevega konzulata, državljanske vojne in Cezarjeve diktature, vse do 
atentata leta 44 pr. n. št. Namen tega članka je torej osvetliti Ciceronov odnos do Cezarja v 
celoti, saj je njegov razvoj vplival tudi na Ciceronov odnos do atentata. 

Abstract 
In this article, I will be describing Cicero's relation towards Caesar and his assassination in 
terms of important political events, which occurred during the time of the late Roman Republic. 
The period of the third quarter of the 1st century BC represents an extremely turbulent period 
in Roman history in which many men rose to power with their political or/and military 
successes, which are now being discussed and described in many books and other literature. 
Consequently, many interesting relationships were established during their political 
engagement, which later influenced the further development of the events that followed. 
Cicero's political course was first crossed with Caesar's during the time of Catiline's conspiracy 
in the year of 63 BC. Unravelling of these events later influenced the relationship between the 
two men, which had worsened in the time of Bona Dea scandal. Because of that and his exile, 
Cicero soon realized the danger which Caesar posed to the republic and due to that realisation, 
Cicero was determined to change his attitude towards Caesar once he would be back in Rome, 
but later he was unable to do so. Description of the relationship continues through the times of 
Caesar's consulship, Civil war, Caesar dictatorship and his assassination. The aim of this article 
is to present Cicero's relation to Caesar during his lifetime because its development afterwards 
had an influence on Cicero's actions after Caesar was assassinated. 
Ključne Besede: Ciceron, Cezar, pozna republika, državljanska vojna, Cezarjev atentat. 

*** 
Uvod 

Pisalo se je leto 44 pr. n. št., leto, ki je tako rekoč predstavljalo odskočno desko v najbolj 
turbulentno, nemirno, burno in krvavo petnajstletno obdobje v vsej zgodovini rimske države. 
Na marčeve ide je šestdeset senatorjev iz vrst konservativnih optimatov, pompejancev in 
(ne)presenetljivo tudi Cezarjevih privržencev pod vodstvom zloglasnega Bruta in 
Pompejevega privrženca Kasija izvršilo nepremišljeno dejanje, ki je podžgalo vrsto 
državljanskih vojn in bojev, povzročilo množično prelivanje rimske krvi in navsezadnje vodilo 
k dokončnemu propadu rimske republike. Umor Gaja Julija Cezarja, za nekatere rešitelja 
rimskega ljudstva, za druge neizprosnega in častihlepnega tirana, je pomenil prevrat takrat 
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šibke in propadajoče rimske republike v stanje anarhije, krvavih vojn in spopadov, ki so se na 
dolgi rok končali z zmago Oktavijana in vzpostavitvijo principata ter s tem cesarstva, ki se je 
v Rimu kot oblika vladanja obdržalo vse do njegovega padca v 5. stoletju. A te prominentne 
posledice, ki so vzročno nujno sledile atentatu, so bile neizbežne, tako da je Cezarjev umor 
predstavljal še zadnjo potrebno iskro, ki je zanetila nepogasljiv plamen v obliki dokončnega 
razkroja aristokratske republikanske ureditve. Kot eden izmed zadnjih stebrov republike je 
rimski govornik, politik in filozof Mark Tulij Ciceron1 obupano poskušal preprečiti vzpon 
Cezarjeve (in kasneje Antonijeve) tiranske samovlade, kar je naposled tudi sam plačal z 
življenjem – le pičlih 20 mesecev po smrti svojega političnega rivala Cezarja. Ob vztrajnem 
prizadevanju za ohranitev republikanske ureditve, ki ga je izkazoval tako v senatu kot tudi na 
sodiščih, se je Ciceronova življenjska pot večkrat srečala in križala s Cezarjevo, kar pa 
presenetljivo ni vodilo do odkritega sovraštva med možema, temveč do izjemno zanimivega in 
fascinantnega rivalskega odnosa med najvidnejšima akterjema in obenem nasprotnikoma na 
političnem parketu poznega obdobja rimske republike. S skupnimi obedi, medsebojno hvalo 
ter javnim izražanjem globokega spoštovanja, pa tudi s prikritimi in odkritimi grožnjami sta 
izoblikovala posebno razmerje, ki je, če poglobljeno sledimo razburljivemu toku takratnih 
političnih dogajanj, na zanimiv način sovpadalo s političnimi, vojaškimi in vsesplošnimi 
razmerami v Rimu sredi 1. stoletja pr. n. št. Skoraj dvajsetletni Ciceronov odnos do Cezarja – 
pri čemer se njune osebnostne lastnosti in politični cilji ne bi mogli razhajati bolj, kakor so se 
– je najbolj do izraza prišel v času državljanske vojne ter pred Cezarjevim atentatom, ob njem 
in po njem. 

Vzpostavitev političnega odnosa v času Katilinove zarote (63–62 pr. n. št.) 
Do odmevne zarote Lucija Sergija Katiline,2 ki je veljal za gorečega Sulovega privrženca, je 
prišlo leta 63 pr. n. št., le pičlo leto po bolečem porazu na volitvah za konzula, ko ga je kljub 
Krasovi in Cezarjevi podpori premagal Mark Tulij Ciceron. Izglasovan ni bil predvsem zaradi 
nezaupanja in strahu, ki je rimsko aristokracijo navdajal ob divjem Katilini in njegovem 
ekonomskem načrtu, ki je med drugim predvideval vsesplošno odpravo davkov.3 Zaradi 
neuspeha, ki ga je doživel na volitvah, je Katilina zasnoval državni prevrat v obliki zarote in 
zaradi njegovega vpliva je jeseni 63 pr. n. št. v različnih delih Italije prišlo do nemirov.4 Ob 
pobegu Katiline iz Rima je Ciceron z ukazom aretacije in zaslišanja ključnih zarotnikov (sicer 
le stežka) prepričal ostale senatorje, da je grožnja izjemno resna. Ciceron je omahoval in 
najhujše kazni, četudi bi smrtna kazen popolnoma ustrezala takšnemu zločinu, sprva ni bil 
pripravljen izreči. Omahoval naj bi zlasti zato, ker se je bal očitka, da naj bi z izrečeno smrtno 
kaznijo prekoračil začrtane meje svoje avtoritete kot konzul in se prenaglil, še posebej ker so 
zarotniki prihajali iz pomembnih aristokratskih rimskih družin.5 A kljub temu se je Ciceron 
zavedal, da je smrtna kazen za zatrtje zarote nujna, in zato je petega decembra v senatu tihoma 
zagovarjal stališče, da je treba zarotnike obsoditi na smrt. Njegovemu uvodnemu govoru, v 
katerem sicer svojega stališča po vsej verjetnosti ni razkril, je sledila vrsta krajših govorov 
senatorjev, ki so se vsi strinjali s prvim senatorskim govorcem Silanom. Ta je bil prepričan, da 
bi morali biti zarotniki najstrožje kaznovani, s čimer je po vsej verjetnosti impliciral usmrtitev. 
Ravno Cezar je bil tisti, ki je predlagal, naj zarotnikov ne usmrtijo, temveč naj jim zaplenijo 
premoženje in jih kot zapornike pošljejo v pripor v razna italska mesta po Ciceronovi izbiri. 

                                                 
1 Mark Tulij Ciceron, rimski politik, govornik, filozof in pravnik (106–43 pr. n. št.).  
2 Lucij Sergij Katilina, rimski vojak in senator (108–62 pr. n. št.). 
3 Sallust, The War with Catiline, 21.2. 
4 Bratož, Rimska zgodovina – 1, 134, 135. 
5 Plutarh, Cicero, 19.28. 
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Tako kot Salustij6 tudi Plutarh7 poroča, da je bil govor mladega Cezarja imeniten, eleganten, 
miren, prepričljiv in racionalen. Ciceron je v svojem govoru delno zaradi razumne 
utemeljenosti govora, delno pa tudi zaradi Cezarjeve priljubljenosti pri množici analiziral oba 
predloga. Pritrjeval je Silanovemu, po drugi strani pa tudi Cezarjeve propozicije ni odkrito 
izpodbijal  – morda zato, ker je bil ta predlog zanj osebno koristen, saj bi se kot nosilec izvršilne 
oblasti izognil očitkom o prenagljeni usmrtitvi visokih rimskih državljanov.8 V nadaljevanju 
govora je izjavil, da je pripravljen kot konzul prevzeti odgovornost in posledice odločitve, ki 
jo bo na koncu sprejel senat.9 Kljub začetnemu omahovanju je bil Ciceron na začetku izrednega 
sestanka skoraj prepričan, da bo senatorje prepričal v sprejetje smrtne kazni, a sta Cezarjevo 
stališče in nastop pri Ciceronu, kakor poroča Plutarh, znova porajala dvom. Ampak tukaj ni šlo 
za dvom o svojem prepričanju, saj se je Ciceron še vedno nagibal k smrtni obsodbi 
republikanski ureditvi nevarnih zarotnikov, temveč za dvom o politični korektnosti in načinu 
učinkovitega nastopa zavoljo varnosti sistema republike, navsezadnje pa tudi zavoljo lastne 
varnosti, še posebej ker je njegovi nameri nasprotoval med množico in rimskimi vplivneži 
izredno priljubljeni in inteligentni Cezar.10 

Od senatorjev je predlogu mladega Cezarja goreče nasprotoval  Katon, ki je poudarjal 
nevarnost Katilinovih pristašev in sozarotnikov za ohranitev same republikanske ureditve. 
Svojo namero je uspešno udejanjil in kljub Cezarjevim pritožbam in iskanju pomoči pri 
ljudskih tribunih je senat zarotnike obsodil na smrt ter takoj izvršil njihovo usmrtitev. Zaradi 
svoje vloge konzula je bil za odločitev, čeprav je bila ta sprejeta z glasovanjem senata,  
odgovoren Ciceron, četudi je bil proti koncu glede tega zadržan. Kot odgovoren akter je po 
usmrtitvi zarotnikov naletel na ostre napade Cezarja kot pretorja in dveh ljudskih tribunov, 
Nepota ter Bestije. Ena izmed metod Cezarja in njegovih pajdašev je bila namreč preprečitev 
Ciceronovih govorov v zadnjih tednih njegovega konzulata11 in posledično je bil Ciceron 
zavoljo svoje varnosti ter ugleda primoran zadnjo prisego kot konzul posvetiti ravno 
poudarjanju, da je z usmrtitvijo zarotnikov rešil republiko in domovino. Po Katilinovi smrti je 
Kurij, eden izmed vpletenih v Katilinovo zaroto, v zameno za obnovo svojega senatorskega 
statusa izdal imena ostalih zarotnikov, med katerimi je omenil tudi Cezarja, kar je potrdil tudi 
Vetij. Cezarju je nenadoma kazalo izredno slabo, a zgodilo se je nekaj, česar ni pričakoval 
nihče, še najmanj pa sam Kurij. Cezar se je v svojem zagovoru s pozivom obrnil k Ciceronu, 
ki je pričal, da mu je Cezar posredoval pomembne informacije o zaroti in s tem dokazal svojo 
zvestobo.12 Ciceronovo pričanje v prid svojemu političnemu nasprotniku, ki mu je kot pretor 
preprečil mnogo govorov in ga napadal z očitki, da je izrabil svojo konzulsko moč z usmrtitvijo 
zarotnikov, je še toliko presenetljivejše, saj je Ciceron v zapisih, izdanih po Cezarjevi smrti, 
zatrdil, da sta bila Cezar in Kras globoko vpletena v Katilinovo zaroto. Tudi v govoru proti 
Katilini je Ciceron zarotnike opisal kot može »s previdno počesanimi lasmi, naoljene s 
tunikami do gležnjev in zapestij, oblečene v halje in ne toge«.13 S tem naj bi Ciceron opisal 
Cezarja, ki je po vsej verjetnosti kot eden izmed prvih v Rim vpeljal modni trend tunik z 
dolgimi rokavi, ki so segale do gležnjev in zapestij.14 

6 Sallust, The War with Catiline, 51.1–3. 
7 Plutarh, Cicero 21.5. 
8 Plutarh, Cicero 21.12. 
9 Goldsworthy, Caesar, 172. 
10 Plutarh, Cicero 21.7 
11 Plutarh, Cicero 23.6. 
12 Goldsworthy, Caesar, 175. 
13 Cicero, In Catilinam 1–4. Pro Murena. Pro Sulla. Pro Flacco. Prevedel C. Macdonald. Loeb Classical Library 
324. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press, 1976, 2.22.
14 Goldsworthy, Caesar, 158.
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Razlog za Ciceronovo presenetljivo zagovarjanje Cezarja, čeprav je bil ta po vsej 
verjetnosti vpleten v Katilinovo zaroto, ni znan. Plutarh poroča, da je Ciceron morda 
namenoma spregledal in potlačil ovadbo zoper njega, ker se je bal njegovih prijateljev in 
njegovega vpliva.15 domnevamo lahko, da se jemorda, želel odkupiti za usmrtitev zarotnikov, 
ki ji je Cezar močno nasprotoval, in s tem zaščititi samega sebe ob izteku svojega konzulata. 
Morda pa je kot razumen in inteligenten mož, kakršen je bil, v spravi s Cezarjem enostavno 
videl možnost nadzora nad ambicioznim mladeničem, ki bi lahko morda predstavljal grožnjo 
republiki. Kljub Plutarhovem poročanju je malo verjetno, da se je Ciceron Cezarja nenadoma 
ustrašil. Ob pravem času je spoznal, da je Cezarja za zdaj bolje imeti za političnega zaveznika 
in ne za nasprotnika. Zdel se mu je sicer nevaren, a ne tako nevaren, da bi bil zmožen zgrešiti 
tako velik zločin, kot je strmoglavljenje rimske ustave in republike.16 Ne glede na razlog za 
njegovo ravnanje je sam razvoj dogodkov po Katilinovi zaroti zelo vplival na Ciceronov odnos 
do Cezarja, ki se je kasneje odražal tudi ob Cezarjevi smrti. 

Zaostritev odnosa v času Klodija Pulhra (62 pr. n. št.) 
Na zaostritev odnosa med Ciceronom in Cezarjem je močno vplival škandal ob prazniku 
boginje Bona Dea,17 povezan s Ciceronovim mladim, karizmatičnim, a razuzdanim prijateljem 
in varovanecem Klodijem Pulhrom. Leta 62 pr. n. št. je bila Cezarjeva rezidenca v Rimu 
izbrana za prizorišče letnega praznovanja ob prazniku boginjeBona Dea, ki so se ga lahko 
udeležile le ženske. Eno izmed glavnih organizacijskih vlog je imela Cezarjeva žena Pompeja, 
katere ljubimec naj bi bil ravno v tem času Klodij – ali pa jo je ta vsaj poskušal zapeljati. Klodij 
se je, preoblečen v harfistko, vtihotapil na praznovanje, a so ga pri tem zasačili, kar je sprožilo 
splošen preplah in gnus, še posebej med žensko rimsko aristokracijo, tako da so ženske 
naposled dosegle izvršitev tožbe zoper Klodija zaradi bogoskrunstva. V tem sodnem procesu 
je Ciceron pod prisilo žene Terencije po Plutarhu18 skupaj še z nekaterimi ostalimi senatorji 
pričal zoper Klodija, ki je bil med rimskimi patriciji na zelo slabem glasu. Nasprotno pa je bil 
kot popular zaradi svojih številnih glamuroznih značilnosti in odnosa do rimskega ljudstva med 
množicami izredno priljubljen. S podporo množice in ob presenetljivo hladni Cezarjevi 
nevtralnosti19 se je Klodij izognil kakršni koli kazni. Še preden se je sojenje končalo, se je 
Cezar kot propretor odpravil v Hispanijo in se vrnil leta 60 pr. n. št., ko se je potegoval za mesto 
konzula.                                                                                    

Kmalu po aferi je bil Klodij izvoljen za ljudskega tribuna in svoj položaj kar se da hitro 
izkoristil za maščevanje Ciceronu. Zaradi bogastva, vplivnih prijateljev in podkupljivih 
konzulov je Klodij vsa razpoložljiva sredstva uporabil zoper bivšega prijatelja ter na koncu 
celo dosegel, da je Ciceron zapustil Rim, in ga takoj zatem obsodil na izgnanstvo. Še pred tem 
je Ciceron decembra po premisleku zavrnil Cezarjevo ponudbo, ki je predpostavljala 
Ciceronovo pridružitev prvemu triumviratu.20 Kasneje naj bi se po poročanju Plutarha Ciceron 
le zatekel k Cezarju, ki je ravno v tem času snoval načrt za odpravo v Galijo, in ga, četudi nista 

                                                 
15 Plutarh, Cicero 20.31. 
16 Plutarh,Caesar 4.30. 
17 Bona Dea, rimska boginja čistosti in zdravljenja. Slovesnost ob njenem prazniku je vsako leto opravljala 
konzulova žena ali mati v navzočnosti vestalskih devic (Vir: Plutarh. Cicero 19.21). 
18 Terencija, Ciceronova žena, po naravi trda in brezobzirna ženska, ki je obenem tudi bdela nad Ciceronovim 
političnim življenjem. Kopica modernih avtorjev sicer to navedbo zavrača: https://www.jstor.org/stable/270177, 232. 
19 Kot lastnik hiše, v kateri je Klodij zagrešil svoj izprijeni zločin, so na sodišče poklicali tudi Cezarja, ki se je 
nekaj dni po incidentu ločil od Pompeje, kar je zagovarjal s prepričanjem, da mora biti Cezarjeva žena vzvišena, 
ne le nad sleherno sramotno dejanje, temveč tudi nad najrahlejšo senco sumničenja (Plutarh. Cicero 29.48.), ni 
pa je obtožil varanja. Goldsworty tudi implicira, da se je Cezar zavedal, da je Klodija kot priljubljenega populara 
bolje imeti za političnega zaveznika kot pa za nasprotnika. 
20 Prvi triumvirat je bila neformalna politična zveza treh mož, ki so stremeli k uresničevanju lastnih interesov, pri 
čemer so si, dokler se ti interesi niso križali, med seboj nudili pomoč. Sestavljali so ga Cezar, Pompej in Kras. 

https://www.jstor.org/stable/270177
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bila najbližja politična zaveznika, prosil, naj ga vzame s seboj v Galijo kot legata, saj bi s tem 
pridobil imuniteto in Cezarjevo zaščito pred Klodijevim maščevanjem. Cezar naj bi mu rade 
volje ustregel, a kaj kmalu se je Ciceron pod vplivom žene Terencije odpovedal službi 
Cezarjevega legata in se znova lotil politike.21 Sodobno zgodovinopisje se bolj nagiba k 
možnosti, da je bil Cezar tisti, ki je Ciceronu ponudil službo legata, a jo je ta zavrnil. 
Kredibilnejša se zdi slednja razlaga, saj se je Ciceron kot vrl in racionalen, a tudi ponosen mož 
zavedal svojega krhkega odnosa s Cezarjem, manj verjetna pa se zdi možnost, da bi se vdal 
Cezarju na milost in nemilost ter   postal njegov dolžnik, ko bi ga prosil za politično uslugo. A 
ne glede na to je ključno dejstvo, da se Ciceron ni udeležil nadvse uspešnega Cezarjevega 
pohoda oz. popolne podreditve Galije in da je ostal v Rimu, odločen nadaljevati boj proti 
Klodiju. A v prestolnici ni ostal dolgo. S ponovno zavrnitvijo Cezarjeve druge ponudbe v 
pičlem obdobju enega leta je močno ranil njegov ponos in si za povrh nakopal še njegovo 
nejevoljo. Cezar naj bi Klodija še bolj naščuval proti Ciceronu, obenem pa tudi Pompeja  
čigartast je postal pred kratkim , dokončno odtegnil od Cicerona. S tem je Ciceron ostal brez 
močnih in vplivnih zaveznikov, tako da mu ni preostalo drugega, kot da se umakne iz Rima. V 
melanholičnem obdobju izgona se je Ciceron začel zavedati položaja republikanski ureditvi 
nevarnega Cezarja ter s tem potrdil svoje zgodnje sume in strahove, ki so se po letu 49 pr. n. 
št. uresničili.22 V skladu s tem spoznanjem in zaradi Cezarjevega ponovnega političnega 
delovanja zoper njega je ob vrnitvi v Rim spremenil svoj iskren odnos do Cezarja, ki se zaradi 
določenih okoliščin ni mogel nadaljevati. A tako kot kasneje Kasij je tudi Ciceron Cezarja kot 
moža,23 še posebej pa kot literata zelo spoštoval,24 a se mu je zaradi njegovih političnih načrtov 
in smotrov, ki jih je spoznal za nevarne, postavil po robu.  

Ciceronov odnos do Cezarja v času njegovega konzulata in galskih vojn (59–50 pr. n. 
št.) 

Leta 57 pr. n. št. je bil Klodijev odlok o Ciceronovem izgonu preklican, za kar sta bila najbolj 
zaslužna Pompej in takratni ljudski tribun Milon, zadnjo besedo pri preklicu pa je zraven senata 
imel tudi Cezar, ki je navsezadnje na določen način tudi sam omogočil Ciceronovo vrnitev. 
Tako se je Ciceron četrtega septembra vrnil v prestolnico, a se je kaj kmalu zavedel razsežnosti 
svojega dolga do Pompeja in Cezarja, ki ga ni mogel izplačati le s hvalami, izrečenimi v okviru 
njegovih prvih javnih govorov v letu 56 pr. n. št. Zaradi Pompejeve izrazite podpore Ciceronu 
so se drastično poslabšali njegovi odnosi s Klodijem in Krasom, kar je Ciceron ob Cezarjevi 
preobremenjenosti v Galiji poskušal izkoristiti in Pompeja enkrat za vselej popolnoma pridobiti 
na svojo stran.25 Poleg tega je tudi odprto nasprotoval Cezarjevi drugi zemljiški reformi. Cezar 
je kmalu uvidel, da mu trenutne politične razmere niso naklonjene, zato je hitro in skrivaj dal 
pobudo za sestanek s Pompejem in Krasom, na katerem so trije najvplivnejši možje pozne 
republike utrdili svojo prominentno politično zvezo. Posledice Cezarjevega hitrega 
posredovanja so najbolj posegale na področje Ciceronovega političnega delovanja. Ker se je 
zavedal svojega dolga do Cezarja, ki mu je v resnici omogočil vrnitev, se ni udeležil zborovanja 
v senatu ob obravnavi Cezarjeve zemljiške reforme , a kaj kmalu je postalo jasno, da bo prvi 
triumvirat od njega, podkovanega govornika, zahteval aktivno podporo, kar mu je bil Ciceron 
primoran zagotoviti – in to je tudi storil.26 Še posebej neizprosno in brezkompromisno je 
zagovarjanje svojih predlogov in dejanj, ki niso bila v skladu s konstitucijo rimske republike, 

                                                 
21 Plutarh, Cicero 30.22.. 
22 Cicero, Selected Letters. Uredil in prevedel P. G. Walsh. New York: Oxford University Press, 2008, pisma 
Atiku na več mestih. 
23 Balsdon, »The Ides of March,« 90. 
24 Ciceron je pohvalil Cezarjev slog in način pisanja zgodovine v Galski vojni. 
25 Everitt, Cicero, 180, 181. 
26 Everitt, Cicero, 184. 
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od Cicerona v senatu zahteval Cezar. Iz pisem je razvidno, da je v tem času Ciceron poskušal 
ohranjati vsaj navidezno zdrav in tesen prijateljski odnos s Cezarjem,  ki ga je skušal prikazati 
tudi v javnosti, pred senatorji.27  

Jasno je, da je Ciceron v času Cezarjevega konzulata vedno, kolikor se je le dalo, iskal 
politično-pravne načine, s katerimi bi zmanjšal Cezarjev vpliv, še posebej v času njegove 
odsotnosti, ko je v Galiji uspešno širil meje rimske republike in pokoril mnogo nepokornih 
plemen. Kot izkušen politik se je zavedal Cezarjeve afinitete do njega28 ki jo je pridoma 
izkoriščal, da bi ohranil republikanski politični sistem in preprečil diktatorsko samovlado 
ambicioznega Cezarja, do katerega je sicer na zasebni ravni gojil rahlo naklonjenost zaradi 
skupnega literarnega interesa in spoštovanje zaradi vrlin njegovega karakterja. A v skladu s 
svojo osebnostjo je političnim odnosom podredil ostale življenjske relacije ter se z vsemi 
močmi upiral uveljavitvi Cezarjeve samovlade, ki bi lahko vodila do nepopravljivih posledic 
za rimsko državo. 

Ciceronov odnos do Cezarja v času državljanske vojne in Cezarjeve diktature (49–44 
pr. n. št.) 

Leta 50 pr. n. št. se je Ciceron vrnil iz province Kilikije, ki jo je eno leto upravljal kot prokonzul 
Ob vrnitvi se je začel zavedati resnosti kaotičnega stanja, ki je vladalo v Rimu. Po Krasovi in 
Julijini smrti29 je tako politično-javna kot tudi zasebna naklonjenost med ostalima triumviroma 
iz meseca v mesec postajala drastično šibkejša in krhkejša. Ker se je zavedal, da bi lahko 
sovražno razpotje, na katerem sta se znašla Cezar in Pompej,  pomenilo državljansko vojno in 
s tem ogroženost republike, je Ciceron ukrepal kot mediator in se na vse pretege trudil, da bi 
dosegel spravo med njima. Zaradi uspehov v bitkah proti Partom v času njegovega upravljanja 
Kilikije so Ciceronu po poročanju Plutarha celo ponudili triumf, a je izjavil, da gre raje za 
Cezarjevim triumfom, če le doseže politično spravo s Pompejem.30  

A slej ko prej je na podlagi Cezarjevih pisem in iz diskurzov s Pompejem spoznal, da 
je prepozno za dosego kakršne koli sprave. Čeprav je tihoma še zmeraj upal na vzpostavitev 
miru, je vedel, da bo zavoljo državne in lastne varnosti moral izbrati stran. Iz pisem Atiku je 
razvidno, da sta ga oba moža imela za akterja na svoji strani, kar je v Ciceronu vzbujalo strašno 
nelagodje. Njegov odnos s senatom in stranko optimatov je še naprej ostajal hladen, tokrat 
predvsem zaradi Katonovega nasprotovanja Ciceronovemu triumfu, obenem pa je bil Ciceron 
izjemno kritičen do tega, kako so se Pompej in optimati lotevali političnih ter javnih zadev na 
prehodu med letoma 50 in 49 pr. n. št. Cezar je zaznal razhajanje med stranko optimatov in 
Ciceronom, ki mu je takoj pisal ter mu ponujal svojo podporo, s čimer ga je zelo očitno vabil 
na svojo stran v prihajajočem konfliktu.31 A kljub nasprotjem in hladnim odnosom, ki so 
Cicerona odvračali od senata, se je zavoljo ohranitve republike postavil na Pompejevo stran, 
predvsem zaradi njegove politike, ki je predvidevala sodelovanje s senatom,32 kar je v 
Ciceronovih očeh v dani situaciji, kljub hladnim odnosom, predstavljalo najboljšo možnost. A 
še vedno je glasno zagovarjal vzpostavitev miru kot najracionalnejše dejanje v teh kaotičnih 
razmerah.33 

Januarja 49 pr. n. št. je Cezar s svojo legijo prečkal Rubikon in novica o njegovem 
hitrem napredovanju je Pompeja ter vrsto senatorjev pognala v beg iz Rima, ki ga je nekaj dni 
kasneje zasedel Cezar. Ciceron je v pismu Atiku, ki ga je poslal 18. januarja, izrazil svoj strah 

27 Cicero, Selected Letters, pismo Atiku (46), str. 104, pismo Kvintu (48), str. 106. 
28 Cicero, Selected Letters, pismo Atiku (46), str. 104. 
29 Julija, Cezarjeva hči in Pompejeva žena. 
30 Plutarh, Cicero 36.44. 
31 Everitt, Cicero, 226. 
32 Cicero, Selected Letters, pisma Atiku na več mestih med letoma 50 in 49. pr. n. št. 
33 Everitt, Cicero, 227. 
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pred negotovo prihodnostjo34 in se umaknil v svojo vilo na kampanjskem podeželju. Kmalu 
zatem je Pompej odplul v Grčijo, kjer je z ostalimi senatorji, ki so se mu pridružili, začel kovati 
načrte za prihajajoč boj s Cezarjem. Ciceron se mu ni pridružil pri begu z Apeninskega 
polotoka. Ves čas je dobival Cezarjeva pisma, polna prijaznih besed in ponudb za vzpostavitev 
miru.35 22. januarja je njegov prijatelj Trebonij Ciceronu v Cezarjevem imenu napisal, naj 
ostane v Rimu, kjer naj se pridruži Cezarju. Zaradi svoje načelnosti in ponosa Ciceron 
odgovora ni poslal Cezarju, temveč Treboniju, v njem pa je zapisal, da prošnji trenutno ne more 
ugoditi, ampak lahko zagotovi, da se nahaja na svojem posestvu v bližini prestolnice,36 s čimer 
je na nek način prikrito izrazil nenaklonjenost sodelovanju s Cezarjem v prihajajoči 
državljanski vojni. V pismu Atiku iz tega obdobja je celo zatrdil, da bo, če bo prišlo do vojne, 
izvršil svojo dolžnost do republike,37 s čimer je impliciral, da se je proti Cezarju pripravljen 
boriti do konca. Ciceron v enem izmed naslednjih pisem Atiku poroča, da ga je konec marca 
Cezar obiskal na njegovi posesti, kjer mu je očital, da ga ostro sodi in označuje kot odgovornega 
za to državljansko vojno. Po pogovoru, ki ga je Ciceron označil za katastrofalnega,38 sta se 
moža razšla v hladnih odnosih, v veliki meri zaradi Ciceronove mnogokratne zavrnitve 
Cezarjevega povabila na svojo stran v vojni zoper Pompeja.  

Kmalu zatem je v času Cezarjeve odsotnosti Ciceron odplul k Pompeju v grški Dirahij, 
kjer se je med drugim tudi spoprijateljil z Brutom.39 Tako kot Pompej si je tudi Cezar želel 
Cicerona, odličnega govornika z bogato politično preteklostjo in ogromnim vplivom, na svoji 
strani. V tem času zaradi očitnega razloga –  Cezar je to doživljal kot Ciceronovo izdajalstvo – 
moža nista bila v neposrednih stikih, kar dokazuje tudi odsotnost omembe Cezarja kot 
prejemnika v bogati Ciceronovi korespondenci. A Ciceronova odločitev, da prestopi v 
Pompejev tabor, kljub svojemu velikemu vplivu ni spremenila izida državljanske vojne. 
Navsezadnje so zmago v bitkah priborili legionarji in strateška veleumnost vrhovnega 
poveljnika – in Cezar je Pompeja nadvladal v obeh vidikih. Odločujoče bitke pri Farzalu,40 kjer 
je Pompej doživel svoj zadnji poraz, se Ciceron ni udeležil. Po Pompejevem porazu in 
ponovnem begu je Cicero, ki je bil sit vojne in v skrbeh zaradi negotove prihodnosti, odplul v 
Brundizij, kjer je melanholično čakal na Cezarjevo vrnitev. 

Zaradi daljših spopadov in opravkov v Prednji Aziji ter Egiptu je Ciceron na Cezarja in 
njegovo odobritev svoje vrnitve v prestolnico čakal več mesecev. V tem času si je prizadeval, 
da bi s pismi, v katerih je Cezarju in njegovim prijateljem na različne načine opravičeval svoja 
dejanja,41 obnovil stabilen politični odnos s Cezarjem, ki se je v teh mesecih še vedno ukvarjal 
z zadnjimi upornimi in vztrajnimi nasprotniki. Pod vodstvom radikalno republikansko 
usmerjenega senatorja Katona niso bili ti niti po Pompejevem pobegu pripravljeni priznati 
premoči Cezarju in so sklenili, da se bodo borili do konca. Oktobra 47 pr. n. št. se je Cezar 
ustavil v Brundiziju, kjer mu je Ciceron hitel naproti in ga potrpežljivo, a osramočeno počakal. 
Cezar mu je po Plutarhovem poročanju prihranil ponižanje in je takoj, ko ga je od daleč videl 
prihajati,  razjahal ter ga spoštljivo pozdravil. Kasneje se je sprehodil z njim in mu v pogovoru 
dodelil dovoljenje, da se vrne v Rim.42  

Tako se je Ciceron s svojimi 60 leti vrnil v prestolnico, kjer se je počutil kot tujec, saj 
se je mesto v administrativnem in političnem smislu pod vplivom prihajajočega novega 

                                                 
34 Cicero, Selected Letters, pismo Atiku (69), str. 153, 154. 
35 Everitt, Cicero, 234. 
36 Cicero, Selected Letters, pismo Atiku (71), str. 156.  
37 Cicero, Selected Letters, pismo Atiku (71), str. 156. 
38 Cicero, Selected Letters, pismo Atiku (78), str. 165. 
39 Cicero, Selected Letters, pismo Atiku (86), str. 173. 
40 Bitka pri Farzalu (48 pr. n. št), zmaga Cezarja. 
41 Cicero, Selected Letters, pisma na več mestih, 47–46. pr. n. št. 
42 Plutarh, Cicero 39.20. 
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diktatorskega režima radikalno spremenilo. Cezar je namreč po prepričljivi zmagi nad 
pompejanci v zadnjem večjem spopadu državljanske vojne, bitki pri Tapsu leta 46 pr. n. št., 
septembra po vrnitvi v Rim slavil kar štiri triumfe. Istega leta mu je senat podelil časti brez 
primere, od katerih je bilo gotovo najpomembnejše podaljšanje statusa diktatorja za kar deset 
let. V tem času se je Ciceron spoprijateljil z enim izmed takratnih vodilnih učenjakov, 
Varonom, ki mu je v pismu43 predstavil svojo strategijo političnega delovanja v novih 
razmerah, nastalih zaradi Cezarjeve diktature. V sklopu svoje strategije se je Ciceron začel 
pogosto pojavljati na sodiščih, kjer je zavzeto prepričeval Cezarja in ga napeljeval k oprostitvi 
preživelih nasprotnikov iz državljanske vojne, ki so še vedno preživljali svoje dni v izgnanstvu. 
Eden izmed njih je bil  Kvint Ligarij, čigar obrambo na sodišču je prevzel ravno Ciceron. 
Plutarh poroča: 

Cezar je baje rekel prijateljem: »Zakaj pa ne bi po dolgem času zopet slišali, 
kako govori Cicero? To ne more ovreči moje davne sodbe, da je zloben človek 
in moj sovražnik.« A komaj je Cicero začel, že je Cezarja zgrabila moč njegove 
besede. Osupnil je ob čaru predavanja in, kakor so se v govoru stopnjema 
menjavala čustva, tako so mu lica spreletavale barve. Sleherni zgib duše se mu 
je risal na obrazu. In ko se je govornik naposled dotaknil dogodkov pri Farsalu, 
je Cezarja tako presunilo, da se je začel tresti in so mu padli neki papirji iz roke. 
Farsalski zmagovalec je bil premagan in je obtožence odvezal krivde.44 

Eden izmed najpomembnejši preživelih republikancev, s katerim je bil Ciceron v stiku in ki 
mu je obljubljal pomoč, je bil Mark Klavdij Marcel. Sprva je Cezar njegovi oprostitvi 
nasprotoval, a tako kot v prejšnjem primeru je tudi pri njem popustil in ga oprostil ter mu tako 
omogočil vrnitev v Rim. Ciceron je imel po tem nenadnem Cezarjevem dejanju v senatu 
odličen govor Cezarju na čast. Že v tem času so se izoblikovali razni načrti za Cezarjev atentat 
in glede ene izmed prijavljenih zarot naj bi Cezar izjavil, da je doživel že dovolj let, pa tudi 
časti,, kar je Ciceron označil za nesprejemljivo in zatrdil, da je Cezar edina oseba, ki lahko 
poenoti sovražnike in obudi rimske tradicionalne institucije, kot sta pravna republika in 
svoboden senat.45 

Tako – sicer paradoksno – je Ciceron kljub globokemu neodobravanju Cezarjevega 
diktatorskega političnega režima do diktatorja gojil presenetljivo topel osebni odnos. Po 
Cezarjevi smrti je tudi sam priznal, da je bil s Cezarjem v času diktature izjemno potrpežljiv.46 
Iz pisem je razvidno, da je Ciceron užival »izjemno prijaznost«47 ter da ga je diktator 
obravnaval kot »najbližjega zaveznika«,48 iz česar se da sklepati, da je Cezar Cicerona in 
njegove retorične sposobnosti še vedno izredno cenil in da ga je od vseh svojih političnih 
nasprotnikov najbolj spoštoval kot odličnega politika, pa tudi kot vrlega moža. Atik je Ciceronu 
svetoval, naj ob tako dobrih odnosih Cezarju predlaga uresničitev svojega najglobljega 
prizadevanja, in sicer obnovitev konstitucije, ki je veljala v času republike, a si je Ciceron 
premislil, saj je predlog za tedanje razmere zvenel precej predrzno.49 S tem je Ciceron 
dokončno izgubil upanje za obnovitev republikanske ureditve in se vdal v usodo, s čimer je 
postal eden izmed bolj prepoznavnih članov Cezarjevega kroga. Razlogov za Ciceronovo 
sodelovanje s Cezarjem je več. Zraven že omenjene izgube upanja na ponovno vzpostavitev 

43 Cicero, Selected Letters, pismo Varonu. 
44 Plutarh, Cicero 39.30. 
45 Everitt, Cicero, 265. 
46 Everitt, Cicero, 263. 
47 Cicero, Selected Letters, pismo Publiju Figulu (109), str. 198. 
48 Cicero, Selected Letters, pismo Ampiju (112), str. 204. 
49 Everitt, Cicero, 272. 
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republike kot politične ureditve sta na Cicerona vplivala tudi incidenta osebne narave. Po 
tridesetih letih zakona se je ločil od žene Terencije, poleg tega pa se je moral prezgodaj 
posloviti od svoje hčere Tulije, ki je umrla za posledicami bolezni, kar je Cicerona močno 
prizadelo. 

Ob koncu decembra leta 45 pr. n. št. se je dober in topel politični odnos odslikaval tudi 
na osebnem področju, o čemer priča Ciceronovo pismo, ki ga je ob koncu decembra poslal 
Atiku.50 19. decembra se je Cezar ob obisku veteranskih kolonij v Kampaniji oglasil tudi pri 
Ciceronu, ki je čas saturnalij preživljal na svojem obmorskem letovišču v Puteolih. Cezarja naj 
bi spremljalo okoli 2000 rimskih vojakov, ki so noč preživeli v svojem taboru, medtem ko je 
Cezar prenočil pri Ciceronu. Pridružil se mu je tudi na večerji. Ciceron je zapisal, da »je odlično 
pripravljeno pojedino spremljal umesten in soliden pogovor,«51 pri katerem beseda ni tekla o 
politiki, temveč o literaturi, temi, ki je moža povezovala bolj kot kar koli drugega. Kljub 
zadovoljstvu, da sta se po srečanju razšla v prijetnih odnosih, je Ciceron proti koncu pisma 
zapisal, da Cezar ni takšen tip gosta, ki bi ga z veseljem povabil še enkrat, s čimer je še vedno 
izražal nekakšno zadržanost do Cezarja kot diktatorja, ki obvladuje republiko.52 

Ciceronov odnos do Cezarjevega atentata (44 pr. n. št.) 
Pri obravnavanju Ciceronovega odnosa do Cezarjevega atentata predstavlja velik problem 
odsotnost Ciceronovih pisem v prvih treh mesecih leta 44 pr. n. št., s čimer se je izgubil 
pomemben vir za popolno razumevanje njegovega odnosa do Cezarja v zadnjih mesecih 
diktatorjevega življenja. Zato sem Ciceronov odnos do atentata poskušal rekonstruirati na 
podlagi kasnejših pisem, od katerih jih je veliko namenjenih Brutu, enemu izmed dveh vodilnih 
zarotnikov. 

Cezar se je ob začetku leta zavedal, da se kujejo razne zarote zoper njega in njegovo 
diktaturo, a presenetljivo ni ukrepal. Še več, februarja je diktator kljub očitnim govoricam o 
prihajajoči zaroti razpustil svojo hispansko telesno stražo in v Rimu živel brez kakršne koli 
zaščite,53 obenem pa je ob precej arogantni zavrnitvi kraljevega diadema popolnoma 
neumestno in v prisotnosti mnogih nejevoljnih nasprotnikov izjavil, naj tisti, ki mu morda želi 
prerezati vrat, to tudi stori. Pobudnik njegovega kronanja je bil Mark Antonij, ki pa ga je 
Ciceron ravno zaradi tega kasneje obtožil, da je bil on tisti, ki je tega februarskega dne umoril 
Cezarja, s čimer je hotel reči, da je ustvaril popolne pogoje za podžiganje sovraštva do Cezarja 
kot arogantnega tirana.54 

Presenetljivo veliko zarotnikov so v rimski politični sferi poznali kot zveste Cezarjeve 
podpornike in tovariše še iz časa državljanske vojne. Večina se jih je zaroti pridružila zato, ker 
se niso bili zmožni sprijazniti z dejstvom, da je bila republika zdaj pod nadoblastjo enega moža. 
Tudi Ciceron je zastopal to stališče, a za razliko od zarotnikov se je v času Cezarjeve diktature 
s tem iz že omenjenih razlogov sprijaznil, kar sicer ne pomeni, da ni globoko v sebi še zmeraj 
gojil zadnjih upov za obnovitev republikanske ureditve pod Cezarjem, za kar si je po njegovem 
atentatu tudi prizadeval. Zarote zoper Cezarja se Ciceron ni udeležil, četudi je bil eden izmed 
bližnjih Brutovih prijateljev. Plutah pravi, da ga zarotniki o zaroti v senatu niso obvestili zaradi 
njegove starosti in bojazljivosti,55 iz česar sledi, da Ciceron o zaroti ni vedel. Umor se je zgodil 
hitro in – kot je videti – za ostale senatorje nepričakovano; mnogi so bili preveč šokiran, da bi 
se odzvali ali na kakršen koli način reagirali. Med zabadanjem Cezarja naj bi Brut zakričal 

                                                 
50 Cicero, Selected Letters, pismo Atiku (133), str. 225, 226. 
51 Cicero, Selected Letters, pismo Atiku (133), str. 226. 
52 Cicero, Selected Letters, pismo Atiku (133), str. 226. 
53 Balsdon, »The Ides of March,« 81. 
54 Goldsworthy, Caesar, 614. 
55 Plutarh, Cicero 42.5. 
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Ciceronovo ime, medtem ko je bil Ciceron v vsesplošni paniki, ki je prevzela senatorje, sam 
med prvimi, ki so zbežali iz dvorane.56  

Odziv prisotnih ni bil tak, kot so si ga predstavljali in želeli zarotniki, zato so kar se da 
hitro zbežali na Kapitol, kamor je čez nekaj časa prišel tudi Ciceron in čestital glavnim 
morilcem ter jim obljubil svojo podporo pri uresničevanju vseh nadaljnjih interesov, s čimer je 
ciljal na obnovitev republikanske konstitucije in ureditve. Takšen razplet dogodkov 15. marca 
dokazuje pravilnost domneve, da je Ciceron pod Cezarjevo oblastjo še vedno gojil željo po 
obnovitvi republike in upal na preprečitev njegove tiranije. Na Cezarjevo smrt ni gledal kot na 
smrt moža, ki mu je služil zadnjih pet let, ali moža, ki ga je spoštoval in hvalil zaradi njegovih 
lastnosti ter sposobnosti, temveč kot na odstranitev akterja, čigar načrti in cilji niso sovpadali 
s Ciceronovim smotrom najboljše možne vladavine za rimsko ljudstvo, ki jo je, kot že večkrat 
omenjeno, videl le v republikanski ureditvi. Ciceron je užival veliko spoštovanje vodilne 
zarotniške dvojice, Bruta in Kasija, v katera je tudi sam polagal velike upe.57 Cezarjevo smrt 
je videl kot priložnost za ponovno vzpostavitev republikanskih političnih institucij in obnovitev 
ustave, a do tega ni prišlo. V prvih pismih, ki jih je po zaroti spisal Brutu, je prejemniku očital 
njegovo neposlušnost in nezavzetost za svoj predlog, naj nujno takoj skliče zborovanje 
senata,58 nato pa je v naslednjem pismu, ki ga je poslal Atiku, zapisal: »Oh, kako čudovito 
dejanje, a ostalo je le delno uresničeno!«59 s čimer se je skliceval na zaroto ob marčevih idah 
in dejstvo, da zarotniki zraven Cezarja niso umorili še Antonija. Iz tega lahko sklepamo, da se 
je Ciceron zavedal nevarnosti Cezarjevega zaveznika na ukaz katerega je leto kasneje izgubil 
življenje. V naslednjih mesecih po Cezarjevi smrti je Ciceron prevzel neformalno vlogo 
vodilnega v državi, kar je poskušal izkoristiti za postopno obnovitev rimskih republikanskih 
institucij. V Ciceronu so se po eni strani kopičili občutki sovraštva do Antonija, po drugi strani 
pa je tudi izgubljal potrpljenje z Brutom in Kasijem, ki jima je vedno bolj očital, da sta zaroto 
izpeljala nedovršeno in nepremišljeno, še posebej zato, ker ob Cezarju nista ubila še Antonija. 
To Ciceron izrazi v pismu Kasiju, ki mu ga je poslal februarja 43 pr. n. št.: »Želim si le, da bi 
me povabil na večerjo ob marčevih idah; nič ne bi ostalo! Ampak razmere, ki ste jih ti in tvoji 
sodelavci pustili nedovršene, so zdaj vir tesnobe še posebej zame – bolj kot za ostale.«60  

In te nedovršene razmere so navsezadnje privedle tudi do Ciceronove smrti. 

Zaključek 
Očitno je, da je Ciceron svoje politične cilje, ki jih razumel kot cilje rimskega ljudstva in rimske 
republike, v času svojega razburljivega življenja postavljal na prvo mesto. Svoje retorične 
sposobnosti je uspešno izkoristil zoper mnoge drzne in častihlepne posameznike ter jim 
preprečil vzpon in uresničitev kakršnih koli smotrov, ki so zadevali odpravo rimske konstitucije 
in republikanskih institucij. Tako je preprečil izvršitev Katilinove zarote, dolgo je kljuboval 
Cezarju in mu tudi preprečil popolno podreditev republike, a je na koncu klonil pred 
Antonijem. Kljub naklonjenosti in občasnim prijateljskim odnosom je Cezarja vedno videl kot 
svojega nasprotnika in nasprotnika rimske republike. Celo v obdobju Cezarjeve diktature, ko 
je bil ta na vrhuncu svoje politične moči in ko si ji Ciceron po eni strani prizadeval biti Cezarju 
takšen svetovalec, kot je bil Aristotel Aleksandru Velikemu, je Atiku v pismih še vedno 
razodeval svoje nepogasljive upe na popolno obnovitev republikanskih pravno-političnih 
institucij in še posebej republikanske konstitucije. V času državljanske vojne je podprl Pompeja 
le zaradi dejstva, da je njegova politika predvidevala sodelovanje s senatom, medtem ko je 
Cezar stremel k vzpostavitvi republike in k zmanjšanju vpliva senata, kar je za Cicerona 

                                                 
56 Goldsworthy, Caesar, 619. 
57 Cicero, Selected Letters, pismo Kasiju (139), str. 233. 
58 Cicero, Selected Letters, pismo Atiku (136), str. 230. 
59 Cicero, Selected Letters, pismo Atiku (137), str. 231. 
60 Cicero, Selected Letters, pismo Kasiju (154), str. 253. 
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predstavljajo največje zlo. A kljub političnim razhajanjem je Ciceron gojil osebno naklonjenost 
do Cezarja, ga spoštoval in hvalil kot sposobnega, literarno nadarjenega in vrlega moža ter 
večkrat izrazil svoje zadovoljstvo s pogovori, ki so se dotikali literarnih in filozofskih tematik.  

Če Ciceron ne bi gojil močnega prepričanja, da je republika edina pravična in primerna 
oblika politične oblasti, bi bila rimska zgodovina 1. stoletja pr. n. št. ob takšni obojestranski 
osebni naklonjenosti dveh največjih mož pozne republike  zelo drugačna 
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Miha Slatnar 

Kralj Alfred in zadnje kraljestvo Wessex 

Izvleček 
Prispevek predstavlja zgodovino bojev med vikingi in anglosaškimi kraljestvi s poudarkom na 
kraljestvu Wessex v drugi polovici 9. stoletja. Osredotočili smo se predvsem na vladavino 
kralja Alfreda, ki v očeh Angležev še vedno igra skoraj mitično vlogo združevanja Anglije v 
eno celoto ter izpostavili njegovo vlogo v virih in historiografiji. Prispevek prikazuje tudi 
načine zagotavljanja anglosaške obrambe, pri kateri naj bi Alfred imel odločilno vlogo. 

Abstract 
The following article outlines the History of the conflict between the Vikings and the Anglo-
Saxon kingdoms with a particular emphasis on the Kingdom of Wessex in the second half of 
the ninth century and its defences against the Vikings. Foremost, this article shall outline the 
rule of King Alfred, a Persona that is still embedded in the English Mind-set as a unifying force 
of the country.   

Ključne besede: Zgodnji srednji vek, Wessex, Kralj Alfred, Angleška zgodovina 

*** 
Uvod 

Na začetku se nam zdi primerno in pomembno razjasniti uporabo terminov okoli anglosaških 
kraljestev in vikingov. Izmenjujoče bomo uporabili pridevnik anglosaški in angleški, saj 
predpostavljamo, da se razlika v identiteti pred normanskim osvajanjem Anglije in po 
osvajanju razume in da lahko na tem mestu oba termina uporabljamo kot sopomenki. Zaradi 
nejasnosti že takratnih virov bomo uporabljali termin »vikingi,« ker so izraz »Danec« 
uporabljali za različne skandinavske skupine vojščakov in naseljencev, ki so izhajali iz 
različnih delov Skandinavije in iz območja današnjih baltskih držav.1 Zdelo se je bolje ostati 
pri enem terminu, saj bi drugače to lahko povzročilo zmedo. 

Ozadje vikinških vpadov 
Prvi znan vikinški vpad na anglosaško ozemlje se je zgodil leta 793 na ozemlju kraljestva 
Severne Humbrije (angl. Northumbria), ko so oropali samostan na otoku Lindisfarne.2 
Samostani so zaradi svojega bogastva in nezaščitenosti ostali pogosta tarča vpadov. V 
naslednjih desetletjih so vikinški vpadi postajali pogostejši in številčnejši. Vse do leta 865 pa 
te skupine vikingov niso imele zavojevalskih namenov, temveč so vpadali predvsem zaradi 
plena in se potem vrnili domov.3 Anglosaška kronika namiguje na to, da je vikinška nevarnost 
vsaj za kraljevino Wessex do leta 865 bila obvladljiva, kar pričajo spopadi leta 851 med kraljem 
Ethelwulfom, njegovim sinom Ethelbaldom in vikingi. Že takrat so se namreč vikinški napadi 
povečali na tako stopnjo, da je kar 350 ladij priplulo na obale z namenom plenjenja.4 

Prihod poganske armade 
Jeseni leta 865 je na obalah kraljevine Vzhodne Anglije (angl. East Anglia) pristala t. i. 
poganska armada (angl. heathen army).5 Ti vikingi so tukaj nameravali ostati več let in 
izkoristiti priložnosti plenjenja in naselitve v anglosaških kraljestvih. To je izrazit prelom s 
tradicijo prejšnjih desetletij, ko so manjše vikinške skupine vpadale s plenom in se vračale 

1 Roffey in Ryan, Danes in Wessex, 1. 
2 Ingram, The Anglo-Saxon Chronicle, 31. 
3 Winroth, The conversion of Scandinavia, poglavje 2. 
4 Higham in Ryan, The Anglo-Saxon World, 258. 
5 Ingram, The Anglo-Saxon Chronicle, 36. 
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nazaj na svoje ladje z namenom vrnitve v domovino.6 Ta armada je bila sestavljena iz več 
plemičev, ki so ponekod označeni tudi z nazivom kralja. Vodila sta jo sinova legendarnega 
vikinga Ragnarja Lothbroka, Halfdan in Ivar. Pomikali so se po anglosaških kraljestvih in 
medtem zavzeli York v Severni Humbriji, premagali vzhodnoangleškega kralja Edmunda ter s 
tem zagotovili svojo nadvlado nad dvema od štirih anglosaških kraljestev.7 Celotna armada je 
verjetno štela več tisoč mož in tako bila zmožna premagovati večje anglosaške sile in utrditi 
svoj položaj na britanskem otočju.8 Leta 870 so se vikingi utaborili v Readingu v kraljestvu 
Wessex.9 To je bil prvi resnejši stik kralja Ethelreda in njegovega brata Alfreda z glavnino sil 
poganske armade. Neuspešen napad bratov na utrjen tabor v Readingu je vikingom omogočil 
nadaljnji premik, ko sta jih brata znova napadla v kraju Ashdown. Wesseške sile so bile 
razdeljene na Ethelreda in Alfreda, medtem ko so vikinške sile bile na podoben način 
razdeljene med Halfdana in Ivarja. Z vikingi se je prvi spopadel Alfred, odločilen udarec pa 
naj bi dosegle spočite sile Ethelreda. V bitki naj bi padel en vikinški kralj in pet poglavarjev. 
Vikingi so se tako s preostankom sil umaknili nazaj v tabor v Readingu. Bitka ni imela večjega 
vpliva na potek vojne, saj so angleške sile bile v naslednjih mesecih dvakrat poražene. Leta 
871 je umrl Ethelred in je zaradi mladoletnosti Ethelredovih sinov kralj postal njegov brat 
Alfred. Po enem letu je Wessex z vikingi sklenil mir z odkupnino.10  

Na tem mestu se zdi primerno, da se opozori na stanje virov za anglosaška kraljestva. 
Viri so namreč precej skopi za Severno Humbrijo, Mercio in Vzhodno Anglijo, medtem ko je 
Wessex v tem obdobju relativno dobro dokumentiran. Wesseška pristranskost nas torej ne sme 
zavesti in jo moramo imeti v mislih, ko se soočamo z odzivi anglosaških kraljestev na vikinške 
vpade.11 

Kraljeva dinastija 
Alfred je bil četrti sin kralja Ethelwulfa. Še preden je umrl Ethelwulf, je z njim sovladal njegov 
najstarejši sin Ethelbald, ki je ob smrti očeta leta 858 prevzel nadzor nad celotnim kraljestvom. 
Ob smrti Ethelbalda leta 860 je oblast prevzel njegov brat Ethelbert in leta 865 je ob njegovi 
smrti oblast prevzel njegov brat Ethelred. Ethelbert in Ethelbald nista imela moških potomcev, 
Ethelred pa je imel sina Ethelwolda, ki je ob smrti očeta leta 871 bil mladoleten in je zaradi 
tega in vikinške nevarnosti kralj postal Ethelredov brat Alfred. Njegov nečak pa je izzival 
njegovo oblast in se upiral tudi Alfredovemu nasledniku Edvardu.12 

Zadnje kraljestvo Wessex 
Vikinška vojska pod vodstvom Guthruma, Oscytela in Annunda je leta 875 znova napadla 
Wessex. Ker niso uspeli dobiti premoči, so jeseni 876 z Wessexom sklenili mir in prisegli, da 
bodo kraljestvo zapustili.13 Umaknili so se v kraljestvo Mercia v osrednji Angliji in utrdili 
delitev kraljestva na anglosaški in vikinški del, ki so ga dosegli s kraljem Ceowulfom iz 
Mercie.14  
Leta 878 pa je Guthrum, eden izmed prejšnjih vodij, napadel in zasedel naselje Chippenham v 
Wessexu.15 V nekaj tednih se je skoraj celotno kraljestvo podredilo vikingom in Alfred se je 
moral umakniti na zahodne dele kraljestva, na otok Athelney v obsežnem močvirju, iz katerega 
se je sedem tednov gverilsko bojeval z vikingi. Potem pa je iz raznih delov kraljestva, ki so mu 

6 Higham in Ryan, The Anglo-Saxon World, 258–259. 
7 Stenton, Anglo-Saxon England 246–248. 
8 Brooks, »England in the Ninth Century,« 11. 
9 Ingram, The Anglo-Saxon Chronicle, 37. 
10 Stenton, Anglo-Saxon England, 249–250. 
11 Brooks, »England in the Ninth Century,« 1–2. 
12 Higham in Ryan, The Anglo-Saxon World, 264–265. 
13 Ingram, The Anglo-Saxon Chronicle, 38. 
14 Stenton, Anglo-Saxon England, 253–254 
15 Ingram, The Anglo-Saxon Chronicle, 39. 
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bila lojalna, zbral vojsko, s katero je izbojeval odločilno zmago v bitki pri Edingtonu. Po bitki 
je sledil mir, v katerem je Alfred zahteval, da se Guthrum krsti. Alfred je postal njegov boter 
in tako je Guthrum dobil krščansko ime Athelstan in postal kralj Vzhodne Anglije.16 

Alfred je pogosto s to bitko označen kot rešitelj Anglije, kar pa je zavajajoče, saj takrat 
Anglija v politični obliki še ni obstajala. To je namreč delo njegovih vnukov, ki so zaslužni za 
združitev vseh anglosaških kraljestev v eno. Alfred pa je s to bitko obranil predvsem samo 
kraljestvo Wessex, njegova vloga se je po tej bitki le povečala, saj je bila premagana samo ena 
vikinška vojska, medtem ko je Alfred zaslužen tudi za naslednja dejanja v obrambi pred 
vikingi.17 

Zavzetje Londona 
Med letoma 879 in 886 so Alfredove sile večkrat obranile obale Wessexa pred plenjenjem 
vikingov. Tako je postalo nujno, da zavarujejo vzhodno mejo s kraljestvom Vzhodne Anglije, 
iz koder so prihajale skupine Vikingov, ki so plenile. Leta 886 je prišlo do obleganja Londona, 
ki ga je branila vikinška posadka, morda že iz začetkov invazije leta 872. Zavzetje mesta je 
imelo velik, združevalen namen, saj je Alfred s tem postal simbol anglosaške enotnosti in je 
tako utrdil pot k združevanju anglosaških kraljestev. Mesto samo je zapustil oskrbi Mercijskega 
vladarja Ethelreda, ki pa je bil podrejen Alfredu. S tem je del Mercije, ki ni bil pod vikingi, 
postal neke vrste wesseška provinca.18 

Danski zakon 
Po zavzetju Londona je prišlo do pomembnega sporazuma med Alfredom in Guthrumom, ki je 
opredelil meje med obema sferama vpliva. To je ena od pomembnih točk v ustvarjanju področja 
Danelaw,19 ki je razmejil Anglijo na vikinški in angleški del. Sporazum je datiran nekje po 
zavzetju Londona 886 in s smrtjo Guthruma leta 890. vikingi so sporazum večkrat prekršili že 
v času Alfreda in kasneje v času vladavine njegovega sina Edvarda. Tako je sporazum izgubil 
veljavo nekje do leta 911, v istem letu, ko je umrl vladar Mercie Ethelred. Sporazum pa dokaže 
še eno pomembno podrobnost. Namreč, v njem je Alfred prikazan kot vladar vseh Angležev, 
ki jim ne vladajo vikingi, in tako ni samo kralj Wessexa, ampak vladar angleškega dela 
Mercie.20 

Utrjevanje kraljestva 
Leta 892 je vikinška vojska, ki je bila poražena v današnjem Beneluksu, usmerila pozornost na 
Anglijo. Ta vojska se je povezala z vikingi v Vzhodni Angliji in v Severni Humbriji. Moč 
vikingov je v tej vojni z Wessexom ležala na ladjevju, saj so vikingi v tistem času gradili večje 
in boljše ladje kot v Alfredovem ladjevju. Tukaj lahko najdemo wesseške mornarice, saj je 
Alfred z ladjevjem hotel premagati vikinge na morju. Izgradnja ladjevja pa je bila samo en del 
Alfredove preureditve vojske in obrambe. Leta 892 je bila wesseška vojska zmožna že daljših 
pohodov in zapletenejših manevrov. Postala je namreč bolj mobilna, deloma zaradi preureditve 
sistema vpoklica, kjer je sedaj samo polovica vseh zmožnih bila del pohodov, kar je zmanjšalo 
nevarnost, da bi se kmetje še pred koncem vojn vračali nazaj na svoje kmetije. Poleg vojske pa 
so se izrazito spremenile tudi obrambne strukture v kraljestvu. V zadnjem desetletju svojega 
življenja je Alfred podpiral grajenje novih utrdb. Število utrdb se je povečalo in tako je vsaka 
še tako odročna vas imela v svoji bližini neke vrste utrdbo, v katero so se umaknili ob vikinških 

16 Stenton, Anglo-Saxon England, 255–256. 
17 Higham in Ryan, The Anglo-Saxon World, 262. 
18 Stenton, Anglo-Saxon England, 258–260. 
19 Oz. Dena Lage. Področje Anglije, ki je pravnomočno in upravno spadalo pod dansko politično jurisdikcijo, a 
ki je do 11. stoletja pridobilo poleg jurisdiktivnega še geografsko konotacijo [op. ur.]. 
20 Davis, »Alfred and Guthrum's Frontier,« 803–810.  
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vpadih. Te utrdbe so gradili in vzdrževali okoliški prebivalci. Sistem utrdb pa še ni bil končan 
ob Alfredovi smrti in ga je nadaljeval Edvard.21  

Težko je ugotoviti, katere utrdbe je zgradil Alfred in katere so obstajale že prej, saj je 
potreba po obrambnih utrdbah za zaščito pred vikingi obstajala že v 8. stoletju. Kralj je imel 
precej težav s prepričevanjem duhovščine in plemstva za izgradnjo utrdb. Ob vikinškem 
napadu leta 892 so nekatere utrdbe bile še nedokončane.22 

Zadnje Alfredove vojne 
Kot smo že izpostavili, se je leta 892 začelo novo obdobje vojn. Dve skupini vikingov sta iz 
zahodnofrankovskega kraljestva odpluli proti Kentu na skrajnem jugovzhodu Britanije.23 Od 
obeh skupin je znan voditelj manjše skupine Haesten, v tistih časih znan biking. Alfredova 
prioriteta je bila preprečitev združitve obeh skupin. Večjo skupino, ki se je poskušala pridružiti 
Haestenu, je namreč prestregel njegov sin Edvard pri kraju Farnham in jih pregnal do obal, kjer 
so se zatekli na otok, imenovan Thorney. Tam jih je opazoval, dokler ni bil sklenjen mir z 
Alfredom, v katerem so prisegli, da bodo zapustili angleško ozemlje. Vikingi so se potem zbrali 
v kraju Benfleet, ki je že prej bila postojanka za njihove ladje. Ob odsotnosti Haestena pa je ta 
tabor uničila vojska iz vzhodnih delov Wessexa in posadke v Londonu. Ob okrepitvah in vrnitvi 
Haestena so se vikingi odpravili na ozemlje Mercie, kjer so plenili po zahodnih delih blizu 
valižanske meje ob reki Severn. Sledile so jim sile Ethelreda, vladarja Mercie, s pomočjo 
wesseških sil. Združene sile valižanskih princev, ki so jih ogrožali vikingi, in Ethelredovih sil 
so vikinge premagale v kraju Welshpool. Vikingi pa so se kmalu okrepili in napadli Chester 
blizu valižanske meje. Nadaljnji boji so bili neodločilni in vikingi so se pridružili rojakom v 
Severni Humbriji in Vzhodni Angliji ali pa odšli plenit drugod po Evropi.24 

Alfredova dela in smrt 
Leta 899 je po skoraj 30-letni vladavini v kraljestvu Wessex umrl Alfred. Nasledil ga je njegov 
sin Edvard. Podobno kot Karel Veliki stoletje pred njim je podpiral šolstvo in literarna dela v 
duhovščini. Na svoj dvor je povabil več tujih cerkvenih dostojanstvenikov, med katerimi 
izstopa valižanski duhovnik Asser, ki je napisal njegovo biografijo. V njegovem času se je 
razvilo prevajalstvo in pisanje novih del. Tudi sam je prevedel pet latinskih del v anglosaški 
jezik med letoma 892 in 899,25 med njimi dela Gregorja Velikega, Boecija, Avguština in prvih 
50 psalmov.26 Ta dela so bila namenjena tudi za laično uporabo, predvsem za razvijanje 
pismenosti med mladimi plemiči in svobodnimi ljudmi, med katerimi bi potem zrasla nova 
duhovščina.27 Relativno veliko virov je ohranjenih o Alfredu, kot npr. Asserjeva biografija in 
Anglosaška kronika. Ta številčnost podatkov daje Alfredu edinstvenost in mogočnost v 
primerjavi z drugimi anglosaškimi vladarji, ki so živeli pred njim ali po njemu. Zato je pri 
raziskovanju potrebna pazljivost.28 

Alfred v Asserjevi biografiji 
Asserjevo biografijo Vita Alfredi lahko primerjamo z Einhardovo biografijo Karla Velikega 
Vita Caroli. V njej je opisano Alfredovo otroštvo in vladavina Wessexa kot tudi njegove osebne 
težave z boleznijo, ki so privedle do njegove smrti. V njej je veliko pretiravanja, kar se sklada 
z motivi pisca, ki je hotel povzdigniti Alfreda in njegove intelektualne sposobnosti. Asser je 

21 Stenton, Anglo-Saxon England, 263–265. 
22 Brooks, »England in the Ninth Century,« 17. 
23 Ingram, The Anglo-Saxon Chronicle, 41. 
24 Stenton, Anglo-Saxon England, 266–268. 
25 Stenton, Anglo-Saxon England, 269–272. 
26 Higham in Ryan, The Anglo-Saxon World, 262. 
27 Brooks, »England in the Ninth Century,« 16. 
28 Higham in Ryan, The Anglo-Saxon World, 263. 
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poznal Einhardovo delo in se po njem do neke mere tudi zgledoval, čeprav so bile razmere 
nastanka pri Alfredu drugačne.29  

Kot podlago za besedilo in datiranje dogodkov je Asser uporabil Anglosaško kroniko. 
Analistično vsebino je prepletal z opisom Alfredove osebnosti in kraljeve dinastije. Alfredove 
predhodnike, še posebej brate, postavi v slabo luč. Prav tako je Asser sam podal nekaj opisov 
bojev z vikingi, ki jim je verjetno sam bil priča.30 V biografiji je Alfred opisan kot človek, ki 
je premagal tako svoje fizične težave kot tudi zunanje sovražnike in utrdil cerkev, izobrazbo, 
vojsko in mornarico. V njej skorajda ni kritik Alfreda.31 

Poleg Asserjeve biografije velik del predstav o Alfredu prihaja iz Anglosaške kronike. 
Nekateri zgodovinarji namreč menijo, da je Anglosaška kronika v primeru zavzetja 
Chippenhama in Alfredovega umika na Athelney pretiravala z opisom nevarnosti in pretiravala 
obseg vikinške podreditve Wessexa. S tem naj bi povečali pomen Alfredove zmage pri 
Edingtonu. Deljena so mnenja zgodovinarjev v tem, kdo je sploh avtor te kronike. Ena 
interpretacija, ki jo je zagovarjal Charles Plummer, pravi, da je to delo napisal Alfred sam oz. 
ga je nadziral vsaj v tistem delu kronike, ki govori o njegovih vojnah. Druga interpretacija 
Franka Stentona pa govori, da je to zasebno delo enega od plemičev v Wessexu. Kronika pa v 
nekaterih delih pokaže nagnjenost k Alfredovim ciljem povezanih z utemeljitvijo svoje 
vladavine. Alfred je namreč bil četrti sin svojega očeta Ethelwulfa, vsi trije njegovi brati pa so 
vladali pred njim. Prav tako se je za prestol potegoval njegov nečak. Tako kronika daje vtis, da 
je Alfredu bila namenjena vladavina Wessexa, čeprav je v resnici bilo mnogo preprek.32  

Kronika pa je imela tudi namen združiti šibko ljudstvo Zahodnih Sasov proti vikingom 
in povrniti upanje in zaupanje v wesseško kraljevo dinastijo. Poleg zmag našteva tudi težave 
in poraze, saj kralj sam ni imel takšne moči, da bi svojo propagando pripeljal do ekstremov. 
Zdi se, da je Alfred uporabil to delo in mnoga druga, da bi prepričal ljudstvo, da sprejme nova 
bremena, ki so bila po njegovem mnenju ključnega pomena pri obrambi proti vikingom, zato 
ima ta propaganda in mitizacija tudi pragmatičen pomen. 

Vpliv vikingov na Wesex 
Vikinški vpadi v Wessex so relativno dobro dokumentirani v primerjavi z ostalimi obdobji 
wesseške zgodovine. Alfred je trdil, da so kulturni propad in revščino tistega časa povzročili 
prav vikingi. Propad številnih samostanov se tako zdi posledica vikinških vpadov, čeprav je iz 
arheoloških dokazov težko reči, ali so ta propad res povzročili vikingi. Neposrednih dokazov 
za prisotnost vikingov v Wessexu je malo. Obstaja vsaj eno potrjeno grobišče blizu Temze in 
dve možni grobišči v Readingu. Ker v Wessexu ni skandinavskih imen naselij, to potrjuje, da 
tukaj ni bilo vikinških kolonij. Pomanjkanje materialnih dokazov vikinške prisotnosti pa priča 
tudi o učinkoviti obrambi in uspešnosti sistema utrdb, ki ga je izvajal Alfred.33  

Wessex je že pred Alfredom imel tradicijo vojaškega služenja in javnih del. To breme 
pa se je med vikinškimi vpadi povečalo, saj je bila potrebna večja delovna sila za gradnjo in 
vzdrževanje sistema utrdb. Ljudstvo se je delno upiralo temu bremenu, o čemer poroča Asser 
kot eno od Alfredovih težav pri vladanju. Prav tako so se povečala denarna bremena kralja, saj 
je večje količine moral porabiti za vzdrževanje vojske in plačevanje raznih tributov in odkupnin 
vikinškim vojskam. Vikinški vpadi označujejo nov vzpon v kraljestvu Wessex, delno tudi 
zaradi večjih obremenitev in pravic izkoriščanja ljudstva, ki si jih je kralj nabral z namenom 
utrditve in obrambe kraljestva.34 

29 Schutt, »Asser's 'Vita Alfredi',« 209–220. 
30 Yorke, Wessex, 105–106. 
31 Davis, »Alfred the Great,« 170. 
32 Davis, »Alfred the Great,« 170–172; 174–176;180–182. 
33 Yorke, Wessex, 112–114. 
34 Yorke, Wessex, 122–123. 
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Zaključek 
Zaradi skoposti virov je raziskovanje anglosaške zgodovine v zgodnjem srednjem veku 
oteženo. Raziskovalci, ki so večinoma iz Britanskega otočja, so morali uporabiti pogosto 
pristranske vire, kot je Anglosaška kronika. V prispevku smo skušali osvetliti pristranskost v 
virih s poudarkom na mitizirano osebo Alfreda, ki mu v Angliji pogosto dodajo vzdevek 
»Veliki.« Pri pregledu literature o tej tematiki se pojavljajo težave pri ustreznem poimenovanju 
in prevajanju nekaterih konceptov in ustrezni uporabi imen kraljev, poglavarjev in ostalih 
omenjenih oseb v slovenščino, saj je na voljo majhno število prevedenih monografij in člankov 
o anglosaški zgodovini. To sicer predstavlja tehnično težavo, ampak je hkrati pokazatelj manj 
znane zgodovine Britanskega otočja v zgodnjem srednjem veku, ki smo jo tukaj v obrisih 
poskušali prikazati. 
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Elektra Katarina Korošec 

Trgovinska vojna med Genovo in Benetkami v 13. in 14. stoletju 

Izvleček 
V tem sestavku bo predstavljen konflikt, njegovo ozadje, potek in razplet med dvema 
evropskima silama, Benetkami in Genovo. Osrednja tema bo trgovinska vojna med 
srednjeveškima velesilama tekom 13. in 14. stoletja. Želja, ki je gnala obe republiki, je bil 
monopol nad trgovino med vzhodom in zahodom, ki je potekala prek Sredozemskega morja. 
Največji tekmici v poslu, ki je skorajda v celoti potekal prek Bizanca, sta se med seboj zapletli 
v štiri vojne. Vsaka izmed njih je imela svojo zmagovalko, vendar je celotna trgovinska vojna 
ostala brez prave zmagovalke. Ne Genova ne Benetke nista iztržili nobenih večjih ugodnosti in 
sta si svoj položaj z ogromnimi izgubami le ošibili. Ne glede na to vojna za nobeno od republik 
ni bila usodna, saj sta v 15. stoletju republiki dosegli vsaka svojo renesanso. 

Abstract 
This essay will present the conflict, its background, course and unfolding between two 
European powers, Venice and Genoa. The central theme will be the trade war between the 
medieval superpowers, which took place during the 13th and 14th centuries. The desire that 
drove both republics, was a monopoly between East-West trade passing through the 
Mediterranean. The biggest matches in the business, which took place almost entirely through 
Byzantium, were embroiled in four wars. Each of them had its own winner, but the entire trade 
war was left without a real winner. Neither Genoa nor Venice reaped any more benefits and 
only weakened their position with huge losses. Nonetheless, the war was not fatal for any of 
the republics, as in the 15th century, each republic reached its own renaissance. 

*** 
 Uvod 

Evropa je bila v srednjem veku nosilka stabilne družbe, ki je rasla in se razvijala na vseh 
področjih. Območje današnje Italije, Apeninski polotok, je predstavljalo enega izmed cvetočih 
središč, zato ni presenetljivo, da so se tu nahajale evropske trgovske velesile. Obraz trgovske 
velesile so zagotovo Benetke, katerim so ob vzponu srednjega veka sledile Pisa in kasneje še 
Genova. Ravnotežje moči med rivalkami se je spremenilo po velikem porazu Pisancev l. 1284, 
po katerem si niso več opomogli in v trgovanju niso več predstavljali velesile. Srednjeveški 
evropski prostor se je v visokem srednjem veku trgovsko naslonil na Benetke, njihovo floto, 
diplomatske in trgovske sposobnosti. Benečani so postali glavni trgovski posredniki med 
Vzhodom in Zahodom in monopolisti v eni najbolj dobičkonosnih dejavnosti. Zato je bilo 
njihovo nezadovoljstvo, ko se je po zatonu Pise v trgovske posle začela vmešavati Genova, 
razumljivo.  

V članku se bom osredotočila na odnose med Benetkami in Genovo v 13. in 14. stoletju. 
Da lahko konflikt med njima razumemo v polnosti, bom najprej predstavila vsako republiko 
posebej in se nato osredotočila na splet dogodkov, v katere se zaradi želje po monopolu nad 
trgovskimi posli republiki zapleteta v 13. in 14. stoletju. 

Benetke in Genova: paradna konja srednjeveškega evropskega gospodarstva 
Benetke 

Benetke so v obdobju srednjega in zgodnjega novega veka ključno zaznamovale sredozemski 
prostor, predvsem obale vzhodnega Jadrana. Njihova zgodba je, kakor zgodba vsake velesile, 
sestavljena iz treh poglavij: vzpona, vrhunca moči in zatona. Benetke, kakršne poznamo danes, 
ostajajo le spomin na nekdaj cvetočo trgovsko kulturo, ki je z zvijačami, zahrbtnostjo in nizom 
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nizkih udarcev pridobila sloves, ki v Sredozemlju v času srednjega in zgodnjega novega veka 
ni imel posebno pozitivnega prizvoka. 

Sami začetki te velesile so nekoliko nejasni. Območje so poseljevali preprosti ribiči, 
nasledniki Rimljanov.1 Širše področje je doživelo pretres, ko je leta 568 območje Padske nižine 
v dveh letih naselilo 200.000-glavo ljudstvo z močno vojaško predstražo. Gre za Langobarde, 
ki so jih Avari pregnali iz Panonske nižine. Da bi Bizantinci, ki so si že prisvojili velik del 
Apeninskega polotoka, v duhu ponovne združitve rimskega cesarstva zavrli langobardski 
prodor, so reorganizirali svojo provinco Italijo:2 »v Raveni, prestolnici bizantinske Italije, je 
cesar Mavricij leta 584 imenoval eksarha, ki je imel pomembna pooblastila in je moral 
organizirati obrambo bizantinskega ozemlja v Italiji – to pa se je krčilo kot šagrinova koža.«3 
T. i. Ravenski eksarhat je obsegal tudi beneško območje. Ta je leta 751 razpadel, a Benetke so 
ostale pod bizantinsko nadoblastjo. Tedaj se trgovsko še niso razcveteli v čezmorskih 
dimenzijah: življenjski pogoji v lagunah niso bili idealni, a so bile te bogate s soljo in ribami, 
ki jih je prebivalstvo menjalo za lokalne izdelke iz zaledja. Preživljali so se tudi s prevozno 
dejavnostjo po morju in bližnjih rekah. V 9. stoletju so se Benetke znašle razpete med Vzhodom 
in Zahodom: med ekspanzivnimi Franki in defenzivnimi Bizantinci. Kompromis so dosegli s 
Pax Nicephori oz. Aachenskim mirom med leti 811 in 814, ko so bile jasno določene meje 
vpliva obeh cesarstev: Bizanc je zadržal Benetke, Sicilijo, Kalabrijo, Neapeljski dukat ter 
dalmatinska primorska mesta in otoke. Franki so dobili Istro, večji del Italije, zaledje Dalmacije 
in cesarski naziv, s katerim se je okronal Karl Veliki. Benetke so tako ostale pod bizantinsko 
nadoblastjo in stanje je ostalo nespremenjeno; nadzor nad morjem je bil prepuščen obmorskim 
mestom, predvsem Benetkam. Na Jadranu se je pričela t. i. inverzija trgovskih tokov. Benetke 
so bile zaščitene s pomorske strani, a so se zaščitile tudi s celinske: leta 840 so na osnovi 
privilegija Pactum Lothari uredili svoje politične in gospodarske odnose s sosedi. Tako so dobili 
pravico do svobodne trgovine v severni Italiji, od Istre in Furlanije do Ancone in Ferma v 
Markah. Pakt je ostal v veljavi do leta 1220. Ko so se Benečani zavarovali s celinske in 
pomorske strani, se je začel njihov skokovit vzpon. Aktivno so začeli s trgovanjem po 
vzhodnem Sredozemlju. Iz Dalmacije so izvažali olje, vino in drugo blago, predvsem les in 
sužnje. Zaradi trgovine je bila ključna varna pomorska pot vzdolž Jadrana, saj se je odnosno 
razvilo gusarstvo oz. pomorsko roparstvo. Mir, tako na kopnem kot na morju, je bil ključen za 
uspeh beneške trgovine, česar so se sami prav dobro zavedali. Zavoljo tega so nemalo 
jadranskim mestom plačevali tribut, ki jim je zagotavljal svobodno plovbo. Beneška trgovina 
je do preloma tisočletja že cvetela. Na Jadranu so igrali vedno bolj pomembno vlogo in 
nastopali povsem samostojno. Vodili so spretno zunanjo politiko, ki je slonela na ugodnih 
trgovskih pogodbah. Do leta 992 so dosegli svobodno trgovanje po vsej Italiji brez omejitve in 
pridobivali dodatne privilegije. Postali so eden najbolj uveljavljenih trgovskih posrednikov med 
Vzhodom in Zahodom z močno utrjeno oblastjo v mnogih obmorskih mestih vzdolž Jadrana.4 
Ko so v 11. stoletju Normani v južni Italiji osvojili še zadnje bizantinske province, so svoje 
interese usmerili na Balkan, v Dalmacijo in Drač. Bizantinski cesar Aleksij I. Komnen je bil 
tedaj brez zadostne vojske, brez denarja in brez flote, zato je za pomoč zaprosil Benetke, ki so 
bile praktično neodvisne, a so uživale premnoge privilegije Cesarstva, da bi imele težnje po 
odcepitvi: neomejeno priseljevanje v Bizanc, mogočne trgovske olajšave in predpravice. 
Benetke so se na prošnjo rade odzvale, kajti kot pomorska in trgovska sila niso želele, da se 
katerakoli druga sila utrdi na jadranskih obalah. Poleg tega je bila svobodna plovba po 
Jadranskem morju eden njihovih največjih interesov. Normane so s skupnimi močmi leta 1085 

                                                 
1 Lane, Venice, 1. 
2 Milza, Zgodovina Italije, 143–145.  
3 Milza, Zgodovina Italije, 145. 
4 Ferluga, »Bizanc na Jadranu,« 368–375. 
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premagali in v zahvalo so Benečani pridobili »denarne poklone in velike privilegije, ki so jim 
omogočili svobodno in dajatev prosto trgovino v mnogih bizantinskih lukah.«5 

Genova 
Začetki razvoja Genove segajo že v antični Rim. Tedaj je Genova predstavljala majhno, 
skorajda omembe nevredno mesto, ležeče na neugodni geografski legi. Glavne prometnice, kot 
npr. Via Julia Augusta, so jo obšle, zato ni predstavljala kaj več kot povprečno, majhno 
naselbino. Z razvojem in širjenjem mest, kot sta Mediolanum (Milano) in Ticinium (Pavia), je 
predvsem zaradi svoje obmorske lege pridobila na pomenu; mesti sta namreč potrebovali izhod 
na morje. Ob koncu antike in v zgodnjem srednjem veku je tako Genova predstavljala rastoče 
obmorsko mesto z lastno floto, ki se je počasi, a vztrajno razvijalo. Ob razpadu rimskega 
imperija in vpadih barbarskih narodov mesto ni igralo omembe vredne vloge in je mirno prešlo 
pod oblast Bizanca med leti 537 in 642. Za Bizantinci je območje prešlo pod oblast 
Langobardov in nato Karolingov. Genova je še vedno predstavljala nič več kot večjo vas z 
manjšo pomorsko bazo v Lucci, lokalne oblasti pa so svoje interese iztegovale proti Sardiniji 
in Korziki. Arabski vdor na evropsko celino konec 9. in v prvi polovici 10. stoletja področja 
Ligurije ni pretresel, saj je bilo območje zanje razmeroma nezanimivo. V letih 934/35 so Arabci 
iz severne Afrike napadli genovsko območje, zato so ga lokalni prebivalci zapustili. Iz skopih 
virov se domneva, da bi bila lahko v zgodnjem 10. stol. Genova že prepoznavnejše mesto, ki se 
je ukvarjalo s prodajo blaga, predvsem grobe svile, kar bi lahko bil razlog za arabski napad. 6 

Eden najbolj znanih dokumentov genovske zgodovine je listina kralja Berengarja II. in 
njegovega sina Adalberta iz leta 958, namenjena Genovčanom. Prebivalcem sta kot svojim 
zvestim podanikom (fideles) podarila posestva znotraj in zunaj mesta, ki so bila prej v njuni 
lasti. Potrjena je bila skupnost meščanov, vendar nam notranja organizacija mesta ostaja 
neznana. Do 11. stoletja se je mesto razvijalo vzporedno s Piso. Genova se je zaradi svoje 
neugodne lege usmerila na morje, v pomorsko dejavnost; sprva v najdonosnejšo, piratstvo. 
Najprej so svojo dejavnost usmerili na Sardinijo, Korziko in severno Italijo, kasneje še proti 
jugu Španije. Genova je počasi začela z razvojem trgovske dejavnosti, ki se je najbolj okrepila 
s križarskimi vojnami. Pri osvajanju Svete dežele so bili Genovčani izjemno uspešni; osvojili 
so mnogo arabskih mest, kjer so ustanavljali trgovske podružnice in kolonije. Propad Amalfija 
je za Genovo, v sodelovanju s Piso, pomenil priložnost, da postane pomorska in trgovska 
velesila in si izbori prostor v Konstantinoplu. Priložnost so izkoristili, v Konstantinoplu l. 1155 
celo dobili lastno četrt in do 12. stoletja postali pomorska in trgovska velesila. Zaradi vztrajnega 
ustanavljanja trgovskih postojank je Genova ob koncu 12. stol. obvladovala celotno obalo od 
Monaka do Porta Venere. Mnogi Genovčani so obogateli predvsem na račun menjalne trgovine 
– eksotičnega blaga za zahodnjaško – in s preskrbo kristjanov, ki so živeli v Sveti deželi. Hiter
vzpon Genove je zaskelel Pisance. Nekdanji zaveznici sta postali rivalki, dokler ni med njima
izbruhnil oborožen spopad. Leta 1119 sta se zapletli v vojno za Korziko, ki jo je končal papež
Inocenc II.. Ta je severni del otoka dodelil v fevd Genovi in južnega Pisi.7

13. stoletje: razmah trgovinske vojne
Bizanc in Benetke 

V 12. stoletju je beneška politika na Jadranu doživela preobrat in je postajala vedno bolj 
osvajalna. Agresija se je nadaljevala v 13. stoletje, ko so Benečani odločilno vplivali na 
zgodovinsko dogajanje. 

Odnos med Benetkami in Bizancem se je zaostril, ko so leta 1182 sredi viharja 
križarskih pohodov v Bizancu izvedli pokol zahodnih trgovcev. Razlog za to dejanje je bila 

5 Sajovic, Vzpon in padec Bizanca, 34; Ferluga, »Bizanc na Jadranu,« 378–379. 
6 Epstein, Genoa and the Genoese, 37–44. 
7 Milza, Zgodovina Italije, 196–197. 
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masovna histerija domačinov, ki so jo v mestu povzročili križarski pohodi. Zato so se znesli 
nad vsemi tujci, med katerimi so velik delež predstavljali Benečani, ki so živeli znotraj 
mestnega obzidja. To se je Benečanom vtisnilo v spomin in pripravljali so se na maščevanje, ki 
ga je dodatno podpihoval pohlep po bizantinskih dragocenostih. Poleg tega je bil beneški dož 
tistega časa Enrico Dandolo, nekdaj beneški talec v Bizancu, ki so ga oslepili. Benečanom je 
torej poveljeval izjemno protibizantinsko nastrojen človek. Situacijo je poslabšalo dejstvo, da 
so privilegiji z Bizancem bili obnovljeni, vendar so jih slednji razširili tudi na trgovce iz Genove 
in Pise, zaradi česar Benečani, nekdanji monopolisti, niso ostali ravnodušni. 

V duhu križarskih vojn se je leta 1204 na četrti križarski pohod odpravila vojska, ki so 
jo prek morja do Konstantinopla prepeljali Benečani. 13. aprila 1204 so beneške ladje, polne 
križarjev, pristale pred Bizancem. Nad mestom so izvedli pravi pogrom: plenjenje, požiganje, 
opustošenje, posiljevanje, pobijanje, pijančevanje in pretepanje. Na zahod se je zlil veletok 
dragocenosti, umetnin, kovin, pletenin in pohištva, pri čemer so si levji delež kot plačilo 
prisvojili prav Benečani. Na ozemlju opustošenega Bizanca so ustanovili Latinsko cesarstvo in 
v last dobili delež treh osmin mesta Konstantinopel. Poglavitna ugodnost, ki so jo iztržili 
Benečani, so bile izključne trgovske pravice na tem delu Sredozemlja. Začela se je era 
samopašnosti beneških trgovcev. Oderuška politika in bogastvo, s katerim je upravljala 
Beneška republika, sta spodbudila zavist in interes drugih italijanskih mest, predvsem večne 
rivalke Genove.8  

Latinsko cesarstvo je imelo že od samega začetka vrsto notranjih in zunanjih problemov. 
Govorimo o nekakšni umetni tvorbi, ki je bila neprivlačna vsem, ki od nje niso imeli 
neposrednih koristi. Tako so interes za ohranitev mesta imeli predvsem Benečani, ki so bili 
praktično njegovi edini branitelji. Genovčani so kmalu ugotovili, da Latinsko cesarstvo nima 
prihodnosti, zato so navezali stike z izgnanimi bizantinskimi cesarji v Nikeji. Sklenili so 
zavezništvo z Mihaelom VIII. Paleologom, ustanoviteljem dinastije Paleologov, ki je Bizancu 
vladala vse do njegovega padca l. 1453, in skovali načrt o izgonu Benečanov z maloazijskih 
obal in vrnitvi legitimnih cesarjev na bizantinski prestol. Ti so si počasi a vztrajno povrnili 
vojaško moč in širili svoje ozemlje: prišli so do Marmornega morja, prešli v Trakijo, kjer so 
zavzeli Adrianopolis in leta 1235 že oblegali Konstantinopel. Mesta še niso uspeli osvojiti, zato 
so nadaljevali s taktičnim pridobivanjem ozemlja: Solun, zahodno Makedonijo in del Albanije 
z Dračem. S tako obširnim kosom ozemlja so se lotili restavracije Bizantinskega cesarstva, s 
središčem v Nikeji. Ta se je začela razvijati v novo kulturno in duhovno središče. Bizanc na 
drugi strani je tonil v pozabo. Epirska kneževina, eden zadnjih zaveznikov Latinskega 
cesarstva, je poskušala še z zadnjim napadom proti restavriranemu Bizancu. Začeli so pustošiti 
nikejske posesti. Do odločilnega boja je prišlo jeseni 1259. Epirska vojska je doživela popoln 
poraz in Bizantinci so pridobili dovolj moči za ponoven prevzem Bizantinskega cesarstva v 
obsegu izpred križarskih vojn. 

Leta 1261 so bizantinski cesarji v zavezništvu z Genovčani zavzeli preostanek posesti, 
ki je zaokrožila Bizanc. Osvojili so obale Male Azije in 25. julija 1261 ponovno pridobili 
Konstantinopel. Cesarji so zasedli svoj prestol in Genova je v zameno dobila svoj del plena, 
izrinila Benečane in postala glavni posrednik v trgovini z Bizancem.9 

Benetke in Genova 
Prva beneško-genovska vojna 

Pred letom 1250 do resnejših spopadov med Benetkami in Genovo ni prišlo predvsem zaradi 
prisotnosti tretje italijanske trgovske velesile Pise. Ta je ogrožala beneško trgovino na vzhodu, 
na področju današnje Romunije, Genovi pa predstavljala rivala na področju zahodnega 
Mediterana. Pisa je l. 1284 v bitki pri Melorii doživela popoln pomorski poraz proti Genovi. S 
                                                 
8 Sajovic, Vzpon in padec Bizanca, 42–45; Lane, Venice, 38–43. 
9 Sajovic, Vzpon in padec Bizanca, 43–50; Lane, Venice, 36–43. 
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tem je bila absolutno zlomljena pomorska moč Pise. Leta 1290 so Genovčani uničili še Porto 
Pisano, pisansko pristanišče, in zemljo zasuli s soljo. Pisa od tedaj ni več predstavljala resnega 
trgovskega tekmeca ne Benetkam ne Genovi. 

Prva beneško-genovska vojna je povezana z nizom dogodkov na Bližnjem vzhodu, 
natančneje z dogajanjem v današnjem izraelskem mestu Aka (Akko). Aka je mesto, ki je 
predstavljalo cilj prve križarske vojne. Povod za vojno je bila serija dogodkov: Benečan je 
umoril Genovčana in Genovčani so v odgovor napadli in oplenili beneško četrt. Sporen je bil 
tudi protektorat nad samostanom, ki je ležal na meji med beneškim in genovskim območjem. 
Naslednji korak naproti vojni je bilo izoblikovanje dveh taborov; beneški, s podporo vitezov 
Templarjev, Pisancev in domačih trgovcev in na drugi strani genovski, na stran katerih se je 
postavila večina lokalnih mogotcev. Ko je l. 1257 beneška karavana zapustila mesto, je beneški 
dož poslal v Ako vojno floto, da uredi nemire na Vzhodu. Flota je prebila in požgala genovsko 
obrambno linijo na morju in prevzela oblast nad spornim samostanom. Naslednje leto, poleti l. 
1258, je priplula velika genovska flota, za galejo večja od beneške, in sprožila spopad na morju. 
Sreča se je obrnila na stran Benečanov, ki niso zmagali le zaradi ugodnega vetra, temveč so 
svoje vrste podprli z dobro plačanimi lokalnimi vojaki, ki jih je dodatno spodbujalo sovraštvo 
do Genovčanov. Veselje nad zmago je bilo neizmerno: Genovčani so izgubili več kot pol flote 
in približno 1700 mož je bilo usmrčenih ali odpeljanih v ujetništvo. Benečani so kot triumf te 
zmage v matico odnesli stebre velikega genovskega stolpa iz Ake, ki še danes stojijo ob baziliki 
sv. Marka.10 

Druga beneško-genovska vojna 
Padec Ake je odnose med Genovo in Benetkami še bolj zaostril. Premirje iz l. 1270 je bilo 
nekajkrat obnovljeno, a rivalstvo je postajalo vedno močnejše. Tako Benetke kot Genova sta 
poskušali druga drugo izriniti iz pomorske trgovine, predvsem na območju Črnega morja. Za 
novo vojno ni bilo potrebno kaj več kot manjši incident. Povod za novo vojno je bil piratski 
spopad, v katerem je bilo oplenjenih nekaj beneških trgovskih ladij. Benečani so l. 1294 poslali 
vojno floto proti Cipru in Armeniji v pričakovanju, da se vojna sreča tudi tokrat obrne na 
njihovo stran. Ko se je flota približevala svojemu cilju, je zavzela, oplenila in uničila še 
genovske posesti na Cipru. Ko je vest o tem prišla v Genovo, so ti oborožili svoje ladje, zbrali 
vse razpoložljive može iz Romunije in se odpravili preko morja. Žarišče nove vojne je postal 
Lajazzo, današnji Yumurtalik na jugu Turčije, kjer so dohiteli Benečane. Ti napada niso 
pričakovali in so posedovali obsežno floto, ki je vključevala tudi trgovske ladje, natovorjene s 
trgovskim blagom. Tako lahko zaključimo dvoje: Benečani napada zares niso pričakovali in so 
bili zaradi natovorjenih ladij z dragocenim tovorom in dvignjenimi jadri veliko bolj neokretni. 
Genovčani so izbojevali popolno zmago, v kateri so zajeli skoraj celotno beneško floto in velik 
delež dragocenega trgovskega blaga. 

Prevzeti od zmage so se Genovčani dodatno oborožili, zbrali še več mož in se podali 
naproti novim vojnim zmagam. Niso pridobili večjih ozemelj, so pa zato uživali spoštovanje 
Benečanov, ki niso iskali spopadov, a so se nanje pripravili za vsak primer. Na obeh straneh je 
prihajalo do manjših plenjenj piratskega značaja. Škoda se je večinoma izravnala pri obojih in 
duh nove vojne še ni bil prisoten.11 

Tretja beneško-genovska vojna 
Beneško-genovsko rivalstvo ni usahnilo; interesno sfero so predstavljala območja od Egejskega 
do Črnega morja. Genovčani so se po zmagi v drugi vojni znašli v nekoliko dominantnejšem 
trgovskem položaju na tem območju, ki pa so ga začeli ogrožati Benečani, sploh po l. 1324, ko 

10 Lane, Venice, 73–75. 
11 Lane, Venice, 82–85. 
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so obupali nad upravljanjem Latinskega imperija oz. obnovo Bizanca in se bolj usmerili v 
trgovanje po Sredozemlju. 

V Tanaisu, na severovzhodu Azovskega morja, v najbolj severovzhodnem oporišču 
zahodnih trgovcev, so Benečani in Genovčani občasno združili moči proti lokalnim vladarjem. 
Kan Zlate horde je l. 1343 vse zahodne trgovce izselil iz mesta, čemur je sledil beneški 
provokativni izgred. Genovčani in Benečani so se zavezali, da bodo s trgovanjem prek drugih 
mest bojkotirali Tanais; tako so Genovčani Benečane povabili k trgovanju prek mesta Kaffa. 
Ti so ponudbo sprejeli, a ker so kmalu občutili slabosti bojkota, predvsem na finančnem 
področju, so ponovno začeli trgovati preko Tanaisa. Genovčani so to dejanje smatrali kot 
kršenje dogovora o bojkotu mesta, zato so začeli pleniti beneške ladje – oblikovan je bil povod 
za novo vojno. V prvem letu vojne, leta 1350, je prvi val kuge že pustošil po Evropi. Benečani 
zato niso bili sposobni nabrati velike vojske, temveč so se morali zadovoljiti s približno 5000 
možmi, kar je zadoščalo le za približno 25 galej. Ta slabost se je na morju pokazala za usodno. 
Ko so zajeli floto 14 genovskih ladij, so 4 od teh ušle, ostalih pa zaradi pomanjkanja discipline 
niso niti napadli, temveč so jih zgolj oplenili in si prisvojili plen. Genovčani so se s svojo floto 
vrnili proti domu in so na poti v Negropontu (l. 1470 preimenovan v Evbojo) oropali in požgali 
pristanišče. Za nadaljevanje vojne so tako Benečani kot Genovčani potrebovali več mož, kajti 
kuga je prebivalstvo vztrajno desetkala. Začel se je lov na zaveznike. Genova jih je našla v 
Španiji: Katalonijo in Aragon, Benečani pa v Bizancu, Dalmaciji in Romuniji, oboji za 
vrtoglave vsote denarja. Boji na morju so se zavlekli globoko v zimo. Do odločilnega spopada 
je prišlo februarja l. 1352 pri Bosporju. Šlo je za bitko epskih razsežnosti. Zavlekla se je v noč, 
izgube na obeh straneh so bile ogromne, znano ni niti okvirno število žrtev, kajti nobena stran 
se na bojišče ob zori ni želela vrniti. Zmago sta si pripisovali obe strani, čeprav si jo lahko lasti 
Genova. Genovčani so sklenili premirje s Turki, ki so vladali na vzhodni strani Bosporja in so 
jih oskrbovali tako z vojaki kot z živežem. Turki zavoljo svojih interesov niso želeli ne obnove 
Bizanca ne beneške premoči nad morjem in trgovino, zato je bilo premirje z Genovo za obe 
strani najbolj ugodna rešitev. 

Benečanov poraz ni pokopal. Nekoliko oslabljeni so se toliko aktivneje usmerili v 
diplomacijo, v kateri so bili odlični zaradi dobrega poznavanja prednosti in slabosti svojih 
nasprotnikov. Genovo je po tretji vojni l. 1349 zavzela Milanska republika pod vodstvom 
družine Visconti. Ti so jih kot svoje voditelje sprejeli med drugim tudi zato, ker so jim obljubili 
pomoč in podporo v konfliktu z Benetkami. Pogajanja z Benetkami l. 1355 so bila tako v rokah 
Viscontijev in ti so želeli mir. Obe republiki sta morali ustaviti napade in nobena od njiju ni 
smela trgovati preko Tanaisa za dobo naslednjih treh let.12 

Četrta beneško-genovska vojna oz. vojna za Chioggio 
Genova si je v četrti vojni, imenovani tudi vojna za Chioggio, pridobila močnega zaveznika: 
Ogrsko. Ogrski kralj, ki je že prevzel oblast nad Dalmacijo, je do l. 1379 Benetke ogrožal tudi 
s kopenske strani. Kljub vsemu so Benečani poslali svojo vojno floto, zdesetkano zaradi kuge, 
v napad proti genovskim trgovskim ladjam v vzhodnem Sredozemlju, pri čemer so pustile 
domače mesto z zmanjšano obrambno močjo. 

Pred beneško laguno se je nepričakovano pojavila genovska vojna flota in ob vhodu 
vzpostavila popolno blokado. Do sredine avgusta l. 1379 so Genovčani, Ogri in Padovčani 
obkrožali Benetke, kar je bilo najbližje srečanje Benečanov z zavzetjem njihove matice. Genova 
je z zaveznicami začela z napadom na beneško laguno, a jih je zajela nevihta in so namesto 
Benetk zajeli bližnje večje naselje Chioggia. Ponoči 22. decembra 1379 so Benečani v Chioggii 
v kanale nastavili barikade, ki bi Genovčanom in zaveznikom onemogočale pobeg na odprto 

12 Lane, Venice, 174–179. 
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morje. Tako so poskrbeli za preobrat in naenkrat so bili obkoljeni Genovčani. Sledili so meseci 
spopadov, dokler se ni izstradana genovska flota junija 1380 predala.13 

Zaključek 
Kljub izjemni beneški zmagi mirovna pogodba v Torinu, ki so jo sklenili leta 1381, ni prinesla 
večjih sprememb. Benečani so v vojnah proti Genovčanom izšli kot zmagovalci, vendar tega 
niso znali zares izkoristiti in nobena stran iz nastale situacije ni iztržila konkretnih ugodnosti. 
Obe republiki sta preživeli, a sta plačali visoko ceno: ekonomsko sta bili zaradi vojn izžeti in 
demografskih izgub nista nadomestili – te so se le povečale zaradi epidemije kuge.  

Beneško-genovski spopadi tako niso dobili pravega epiloga. Predstavljata nam lahko 
klasičen primer rivalstva med dvema velesilama, ki želita na svojem višku v primežu pohlepa 
onesposobiti druga drugo. To se ni zgodilo, obe sta iz konfliktov izšli kot poraženki, saj na obeh 
straneh beležimo zgolj izgube in šibkejši položaj. Pravzaprav imata srečo, da ni tekom njunih 
spopadov vzklila nova trgovska sila, izkoristila nastalo situacijo, napadla oslabljeni republiki 
in se polastila njunega posla. Tovrsten razplet dogodkov se v zgodovini ne bi odvil prvič. Glede 
na sloves, ki so ga upravičeno uživali Benečani, ki so sicer ne glede na sredstva in način dosegli 
svojo voljo, se mi zdi tovrsten razplet nepričakovan in neznačilen za njihovo siceršnje 
spoprijemanje s problemi. 

Ne glede na izid poraz za nobeno od republik ni bil usoden. Obe sta se znašli na pragu 
svoje zlate dobe, renesanse in se obdržali na zgodovinskem odru, dokler nista v času vladanja 
Napoleona obe doživeli svojega konca. Razlika v njunem odnosu je bila v tem, da se druga z 
drugo nista več zapletali ne v posle ne v vojne. Sredozemsko morje je ostajalo skupno interesno 
območje, vendar so Benečani obdržali monopol v sredozemskem trgovskem poslu, Genovčani 
pa so se na prelomu 14. in 15. stol. preusmerili v bančništvo. 

Seznam literature 
− Blockmans, Wim. A History of Power in Europe: Peoples, Markets, States. Antwerp: Fonds

Mercator, 1997.
− Epstein, Steven A.. Genoa and the Genoese. London: The University of North Carolina

Press, 1996.
− Ferluga, Jadran. »Bizanc na Jadranu (6.–13. stoletje).« Zgodovinski časopis 44, št. 3 (1990):

363–386.
− Ferluga, Jadran. Bizantinska družba in država. Ljubljana: Filozofska fakulteta, 1992.
− Horodowich, Elisabeth. A Brief History of Venice: A New History of the City and Its People.

London: Robinson, 2009.
− Kaplan, Michel. Zlati Bizanc. Ljubljana: DZS, 1998.
− Lane, Frederic C. Venice: A Maritime Republic. Baltimore: The Johns Hopkins University

Press, 1973.
− Milza, Pierre. Zgodovina Italije. Ljubljana: Slovenska matica, 2012.
− Sajovic, Bogdan. Vzpon in padec Bizanca. Ljubljana: Karantanija, 2003.
− Voje, Ignacij. Nemirni Balkan: zgodovinski pregled od 6. do 18. stoletja. Ljubljana: DZS,

1994.

13 Lane, Venice, 189–196. 



 
27 

 

Polona Majdič, Urh Ferlež 

Estetska načela Leona Battiste Albertija v renesančni arhitekturi in 
slikarstvu 

Izvleček 
Članek predstavlja estetska načela, ki jih je v 15. stoletju teoretiziral Leon Battista Alberti. 
Poudarek je na treh načelih, ki veljajo tako za renesančno arhitekturo kot za kiparstvo. Gre za 
iskanje lepote v naravi, matematično (geometrijsko) predvidljivost lepote in filozofske vzore 
lepote. Narava se kaže na fasadi cerkve Santa Maria Novella v Firencah, ki jo je načrtoval 
Alberti; za mero je vzel braccio (dolžino človeškega komolca). Lepoto narave s pravilnimi 
proporci in individualizacijo likov posnema slika Piera della Francesce Montefeltrov oltar. 
Popolno geometrijsko harmonijo kaže Albertijevo drugo delo – gre za palačo Rucellai, kjer so 
vsi stavbni deli v sorazmerjih, v matematiki pa imajo podlago tudi perspektivistične študije, 
denimo študija Poklona Svetih treh kraljev Leonarda da Vincija. Alberti se je pri pisanju 
navdihoval pri filozofih; blizu so mu bila platonistična, neoplatonistična in Pitagorova 
razmišljanja. Ta filozofska načela so v članku prikazana na primeru Tempietta Donata 
Bramanteja ter Boticellijeve Pomladi, za katero se domneva, da se v njeni ikonografiji skriva 
neoplatonizem. 

Abstract 
This article discusses the aesthetic principles theorized by Leon Battista Alberti in the 15th 
century. The emphasis is on three principles that apply to both Renaissance architecture and 
sculpture: the beauty in nature, mathematical (geometric) predictability of beauty, and 
philosophical ideals of beauty. Nature is reflected on the façade of Santa Maria Novella in 
Florence. Alberti designed the façade of the church, for which he used the measure braccio (an 
Italian unit based on the length of the human arm). The beauty of nature with correct proportions 
and individualization of figures can be observed in Piero della Francesca’s painting the 
Montefeltro Altarpiece. Perfect geometric harmony can be seen in Alberti's second work, the 
Rucellai Palace, the building parts of which are all in proportion. Perspective drawings are also 
based on mathematics, such as the one created by Leonardo da Vinci for his painting Adoration 
of the Magi. Alberti’s writing was inspired by philosophers, especially by Platonic, Neoplatonic 
and Pythagorean ideas. In this article, these philosophical principles are shown in the examples 
of Donato Bramante's Tempietto and Botticelli's Primavera, which iconography is presumed to 
represent Neoplatonism. 
Ključne besede: Leon Battista Alberti, renesansa, slikarstvo, arhitektura, estetika. 

*** 
Uvod 

Leon Battista Alberti (1404, Genova–1472, Rim) je eno največjih imen zgodovine umetnosti. 
S svojim vsestranskim znanjem velja za renesančnega uomo universale – bil je pisatelj, 
jezikoslovec, kipar, arhitekt, teoretik, humanist, filozof, slikar in še kaj. Alberti je bil eden 
izmed pionirjev renesančnega umetniškega sloga. Njegova teoretična dela o arhitekturi ter 
kiparski in slikarski umetnosti so prva taka dela po antiki in so močno vplivala na nadaljnji 
razvoj umetnosti. Za arhitekturo se je začel resneje zanimati v svoji odrasli dobi, pri štiridesetih. 
Delal je za največja imena Apeninskega polotoka tistega časa, med drugim za papeža Evgena 
IV. in Nikolaja V. Ko je delal za prvega, je študiral ruševine starega Rima, ki so močno vplivale 
na njegov slog, za drugega papeža je delal kot arhitekturni svetovalec. Alberti je veliko 
razmišljal o arhitekturi, a je mnogo njegovih načrtov ostalo nerealiziranih ali nedokončanih. 
Njegova trojica del o teoriji umetnosti (De pictura, De re aedificatoria, De statua) je 
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pripomogla k vzpostavitvi umetniških smernic, ki so veljale vse obdobje renesanse. Umetniški 
principi, ki so se idejno napajali pri Platonu in Pitagori ter iskali lepoto pri Pliniju in v naravi, 
so vplivali na velika imena, kot so Leonardo da Vinci, Andrea Mantegna in Donato Bramante. 
V članku bova poiskala, razložila in na umetniških delih pokazala tista Albertijeva načela, ki 
so se uveljavila tako v renesančni arhitekturi kot v slikarstvu. 

Albertijeva estetska načela 
Alberti je zapisal, da mora vsaka stavba služiti svojemu namenu, biti mora dovolj trdna, povrh 
vsega pa še prefinjena in prijetna na pogled – in pri slikarstvu ni nič drugače. Ločil je lepoto in 
okras. Prva je bila zanj nekaj božanskega (umirjena concinnitas, torej dobro urejeno in skladno 
delo), pripadajoča lastnost, ki prežema vse telo, za katerega pravimo, da je lepo, po drugi strani 
pa je okras zanj nek dodatek, s katerimi poudarimo lepoto in zakrivamo morebitne 
nepravilnosti.1 Izpostavila bova tri Albertijeva načela, za katera bi lahko rekli, da veljajo tako 
za arhitekturo kot za slikarstvo. To so iskanje lepote v naravi, matematične (geometrične) 
zakonitosti, ki pripomorejo k lepoti, ter tovrstna filozofska načela. 

Iskanje lepote v naravi 
Prvi renesančni uomo universale stavbo primerja s konjem; pri živali naj bi bili najlepši udi tudi 
najkoristnejši, tako je tudi pri arhitekturi prefinjenost oblik neločljivo povezana z 
učinkovitostjo. Prefinjenost, pravilne proporce in dimenzije išče v naravi in svetu okrog sebe – 
kar je ustvaril bog, ne more biti drugega kot lepota. Idealna mera vsega mu je človeško telo, 
čeprav je hkrati zapisal, da tudi narava le redko ustvari povsem skladno in v vseh pogledih 
popolno delo. Iztegnjene roke (popolnega) človeškega telesa ustrezajo njegovi višini 
(vitruvijski človek), če pa razdelimo to dolžino na tri dele, dobimo enoto braccio fiorentino, s 
katero so renesančni umetniki določali mere svojih arhitekturnih stvaritev.2  

Alberti je fasado cerkve Santa Maria Novella (Firence, 1456–1470), ki je bila v pritličju 
že izdelana v gotskem slogu, dokončal v svojem renesančnem slogu. Uporabil je dvojni 
modularni sistem; poleg braccia fiorentina je vzel tudi modularno enoto (širino stebra ob 
glavnem portalu). Cerkev je v svojem pritličnem delu – tako kot vitruvijski človek – enako 
široka, kot je visoka, vsi stavbni elementi so med seboj v popolnem skladju in celo sledijo 
načelu glasbene harmonije. V zvezi z iskanjem lepote v naravi bi izpostavila še prefinjeno 
menjavanje črnega in belega kamna ter uporabo ornamentov v obliki stiliziranih rastlinskih 
delov. Fasada je tako narejena po meri človeka in za človeka.3 

Narava uporabi lepoto pri vsem, kar ustvari, tudi na cvetočem polju, in tako mora delati 
tudi slikar – grda slika je nečastna za slikarja zapiše. Arhitekt mora po Albertijevem mnenju 
poznati tako slikarstvo kot matematiko. Na sliko gleda kot na pogled skozi okno: povsem na 
začetku svetuje slikarju, naj si površino platna zopet razdeli s pomočjo enote braccio in slika 
glede na opazovalca slike (ki si ga zopet zamišlja kot človeka vitruvijskih mer – vsaj v teoriji 
torej slika po meri človeka). Slika je historia, z njo mora slikar zajeti prizor, ki je videti kot iz 
narave, iz fizičnega sveta, in ne kot produkt njegove metafizične refleksije, vendar ne sme 
posnemati narave v smislu realizma, kot ga razumemo danes, temveč mora ujeti njeno bistvo. 
Alberti razlaga tudi perspektivo, ki jo lahko navežemo na to: ko človek gleda skozi okno, je 
njegovo vidno polje omejeno, predmeti, ki so blizu, so videti večji, tisti bolj oddaljeni pa manjši 
(Alberti je prvi teoretično opisal perspektivo). Druga Albertijeva »naturalistična« metafora je 
ogledalo; začetnik slikarstva bi lahko bil Narcis, ki je občudoval svojo podobo. Tudi sicer da 
Alberti veliko napotkov za slikanje, na primer kako slikati gibanje, kaj pustiti golo in kaj zakriti, 

1 Alberti, O arhitekturi, 50–56.  
2 Alberti, The Architecture of Leon Battista Alberti in Ten Books, 73–78. 
3 Germ, Pročelje cerkve Santa Maria Novella v Firencah in vprašanje virov albertijanske estetike, 125–131; 
Alberti, The Architecture of Leon Battista Alberti in Ten Books, 80–88.  
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kako prikazati, da oseba na sliki razmišlja, in tako dalje; a zapiše tudi, da bo izučen slikar vse 
te stvari ugotovil s podrobnim opazovanjem narave same ( opazoval bo na primer naročje 
sedeče osebe in to, kako se noge upognejo pri rahlem upogibu).4 

Naj vzameva za primer sliko Piera della Francesce Montefeltrov oltar (ok. 1472, 
Pinacoteca di Brera, Milano). Slika upodablja pogled skozi okno v prostor, ki je videti kot zelo 
natančno naslikana renesančna cerkev. Prizor Marije, ki je v zamaknjenosti in obkrožena s 
svetniki sklenila roke, je prikazan realistično. Della Francesca je zelo natančno uporabljal 
linearno perspektivo in upodabljal padanje svetlobe. Svetniki so naslikani naravno, prepričljivo 
in v pravilnih proporcih. Vsi so individualizirani: vsak je v svoji pozi, vsak ima svoj odtenek 
barve kože, pričesko in druge telesne značilnosti, tako da je jasno, da gre za unikatnega 
posameznika. Posnemanje lepote narave dokazuje tudi orjaška školjka z visečim biserom v 
zaključku naslikane apside.5 

Matematična predvidljivost lepote 
Alberti je bil prepričan, da je mogoče lepoto matematično predvideti, saj se skriva v številčnih 
razmerjih – zanjo je torej pomembna vloga števil. Geometrijski liki in telesa so po njegovem 
nosilci resnične lepote (tako je menil že Platon), med njimi zlasti kvadrat, krog in enakostranični 
trikotnik, saj so najpreprostejši in najjasnejši. Če arhitekt uporablja zapletenejše like, morajo 
biti njihovi sestavni deli simetrični. Alberti je števila in geometrijo povezoval tudi s harmonijo 
v glasbi; o harmonskih proporcih je razmišljal že Pitagora. Čeprav je lepoto mogoče 
»izračunati«, pa za Albertija njeno dojemanje vseeno presega razum; številke imajo moč, da
poudarijo prej omenjeno concinnitas, ki jo potem naši čuti zaznajo. Matematiki merijo stvari,
ki so izven resničnosti, umetnik pa dela nekaj, kar hočemo videti. Za dosego geometričnega
reda v arhitekturi je predpisal rabo klasičnih stebrnih redov.6

Na to, kako pomembna je bila za Albertija geometrija, lepo kaže fasada cerkve Santa 
Maria Novella v Firencah, ki jo odlikujeta popolna harmonija celote in uporaba geometrijskih 
likov, vendar bova za primer tukaj vzela Palačo Rucellai, ki jo je Alberti načrtoval za 
florentinskega bankirja (uresničil je samo glavno fasado, pa še ta je bila pozneje nekoliko 
spremenjena). Na fasadi je želel uresničiti svoja arhitekturna načela; predvidel je popolno 
simetrijo (pet osi), vendar so pozneje palačo za tri osi podaljšali in porušili celoto. Zamislil si 
je geometrijsko pravilno mrežo pilastrov in v polja, ki jih je tako dobil, umestil okna. Ta so v 
piano nobile v obliki pravokotnika, v ostalih dveh nadstropjih pa gre za bifore z okulusom med 
lokoma, te so še dodatno deljene s prekladami, ki so vzporedne s prekladama nad portaloma in 
pravokotnimi okni. Nadstropja učinkujejo harmonično, pa čeprav so različno visoka; Alberti je 
ta učinek dobil tako, da je pilastre v pritličju postavil na podstavke. Zidni venci geometrijsko 
mrežo dopolnjujejo še prečno ter jo krasijo z antičnimi ornamenti in znamenji družine Rucellai. 
Čeprav bi morda pričakovali, da bodo vse te geometrijske uresničitve stavbi dajale tog vtis, ni 
tako. K temu pripomorejo posamezni dekorativni elementi in kamniti bloki, ki so razporejeni 
tako, da se ne ujemajo z mrežo pilastrov.7  

Alberti pravi, da si želi, da bi slikar obvladal vse svobodne umetnosti, najbolj od vsega 
pa, da bi obvladal geometrijo; nihče ne more biti dober slikar brez znanja geometrije. V De 
pictura podaja geometrijo, ki je po njegovem mnenju potrebna za slikarski poklic, poleg tega 

4 Alberti, The Architecture of Leon Battista Alberti in Ten Books, 55–62; Westfall, Painting and the Liberal Arts: 
Alberti’s View, 489–493. 
5 Zuggi, Piero della Francesca, 50–56.  
6 Di Stefano, L’altro sapere: Bello arte, immagine in Leon Battista Alberti, 73–79; Alberti, O arhitekturi, 67–73. 
Alberti, On Painting, Translated with Introduction and Notes by John R. Spencer, 93–100. Germ, Pročelje cerkve 
Santa Maria Novella v Firencah in vprašanje virov albertijanske estetike, 80–86.        
7 Sanpaolesi, Precisazioni sul Plazzo Rucellai, 61–66; Forster, Discussion: The Palazzo Rucellai and Questions 
of Typology in the Development of Renaissance Building, 109–112.  
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pa tudi osnove optike. Priporoča slikanje s pomočjo geometrijske mreže in v bežišču sekajočih 
se linij, s pomočjo katerih lahko slikar preračuna velikost svojih likov (ki so vsi v nekem 
medsebojnem razmerju).   

Perspektivično študijo za svojo zgodnjo sliko Poklon sv. treh kraljev je izdelal tudi 
Leonardo da Vinci (ok. 1481, Galleria degli Uffizi). Tako študija kot slika kažeta linearno 
perspektivo. Dogajanje se nadaljuje daleč v ozadje, kompozicija je precej simetrična, osrednja 
skupina figur je razporejena v polkrogu. Da Vinci se je na sliki zvesto držal vseh Albertijevih 
smernic, velikost figur in predmetov je preračunal za nekoliko privzdignjeno gledišče. Bežišče 
je nad Marijino glavo, kar usmerja poudarek tja, vse figure sprednje skupine pa so 
razpostavljene glede nanjo.8 

 Filozofski vzori 
V sklopu tretjega načela, ki je skupno slikarstvu in arhitekturi, bova skušala pojasniti nekatere 
filozofske misli, na katere se je naslanjal Alberti in ki so nekakšna sinteza načel o matematični 
in naravni lepoti. Renesančni umetniki so se bolj kot njihovi srednjeveški predhodniki ukvarjali 
z vprašanjem lepega in poskušali postaviti normo; najtrdneje sta veljali pravili o harmoniji 
sestavnih delov med sabo in istočasno v razmerju do celote. Albertijevo povzemanje po antičnih 
filozofih je za Elisabetto Di Stefano kompleksno vprašanje.9 Po eni strani zagovarja načelo 
harmonije po Pitagori in Platonu, po drugi pa neoplatonistično misel o lepem kot o absolutnem 
zakonu narave, po kateri se bistvo lepega ne skriva zgolj v realizaciji harmoničnih pravil pri 
konkretnem projektu (čeprav je to zelo pomembno). Poleg tega zanj vprašanje lepega ni 
povezano z abstraktnimi koncepti dobrega in resničnega, temveč je lepo viden pojav, ki ga 
človek lahko zazna s čuti. Umetnost in filozofija sta si podobni v tem, da skušata razložiti višje 
resnice in skrite zakonitosti narave, matematika pa ju s svojim čistim razumom dopolnjuje. Že 
za Platona so bili geometrijski liki nosilci resnične lepote, Albertiju pa je bila blizu tudi estetika 
Nikolaja Kuzanskega, ki je poudarjala pomen števil, razmerij in geometrijske urejenosti. 
Alberti se je pogosto navdihoval po Platonovi Državi, v kateri je vse postavljeno na svoje mesto 
za optimalno delovanje; po tem ključu je razporedil tudi tipe arhitekture, v njegovih teorijah pa 
so vidni tudi vplivi Aristotela, Cicerona, Plotina in drugih mislecev.10 

Tempietto (Donato Bramante, ok. 1502, Rim) je cerkev, ki po izročilu stoji na mestu, 
kjer so križali sv. Petra. Stavba se tako že s svojo lokacijo vzporeja z antično tempeljsko 
gradnjo, saj so templje navadno postavljali na svetih prostorih z duhovno tradicijo. Oblikovno 
je Bramante popolnoma sledil napotkom Albertija in Vitruvija. Zgledoval se je po pravilih za 
gradnjo dorskega templja, ki je strožjega videza in ustreza značaju sv. Petra. Čeprav gre za 
majhno arhitekturo, nas ta presune z mojstrsko obliko in učinkuje impresivno. Vsa je v 
harmoniji in ima tloris najpopolnejšega lika – kroga. Njena lepota ni v kričečem okrasju (ki je 
precej asketsko), temveč v domišljeno razporejenih stavbnih členih.11 

V filozofski luči, predvsem v luči neoplatonistične filozofije, bova pogledala sliko 
Sandra Botticellija, Pomlad (1478–1482, Galleria degli Uffizi, Firence). Povzemala bova 
članek Jureta Vuge.12 O sliki je bilo napisanih veliko ikonoloških razprav, ki se med seboj 
ponekod v interpretacijah kar precej razlikujejo. Sliko lahko razlagamo v navezavi na 
neoplatonizem, po katerem človekova duša potuje; z utelešenjem pride na zemljo in se ne 
zaveda svoje božanske narave, z odrešitvijo pa se vrne nazaj v onostranstvo. Hlorida na sliki, 

8 Zöllner, Léonard de Vinci, 53–58. 
9 Di Stefano, L’altro sapere: Bello arte, immagine in Leon Battista Alberti, 81–87. 
10 Westfall, Society, Beauty, and the Humanist Architect in Alberti’s De re adeficatoria, 63–72; Di Stefano, L’altro 
sapere: Bello, arte, immagine in Leopn Battista Alberti, 74–79; Germ, Pročelje cerkve Santa Maria Novella v 
Firencah in vprašanje virov albertijanske estetike, 82–86. 
11 Alberti, O arhitekturi, 62–69. 
12 Vuga, Elementi antičnih misterijev in neoplatonistične alegorike v Botticellijevi Pomladi, 771–778.  
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potem ko jo Zefir oplodi, postane Flora (duša se utelesi), ta pa z dušo in telesom predstavlja 
harmonijo ter s cvetjem lepša svet. Eros lahko predstavlja dramilca duš, Gracije pa tri vidike 
duše. Merkur in spomladi Venera vodita duše nazaj v onostranstvo, na kar nakazuje tudi 
minljivost pomladi in cvetja; potovanje duše na sliki je sklenjeno.13 

Zaključek 
Premisleki o estetiki se zdijo v 21. stoletju marsikomu nekaj nepotrebnega – svet stremi k 
učinkovitosti in dobri ceni, filozofskih del o arhitekturi, slikarstvu ali kiparstvu skoraj nihče ne 
vzame več v roke. Seveda bi bilo nezrelo vsiljevati Vitruvijeva ali Albertijeva načela v sodobno 
umetnost, saj jih je navsezadnje začel presegati že veliki Michelangelo; prav pa je, da se 
zavedamo, da so bile umetnine, ki nas s svojo lepoto in vsebino nagovarjajo še danes, ustvarjene 
po določenih teoretičnih načelih. Po drugi strani je bil Alberti (v nasprotju z 21. stoletjem) 
predvsem teoretik, ki mu je uspelo realizirati le malo njegovih idej, zaradi neupoštevanja svojih 
načel pa je dela celo opuščal (na primer palačo Rucellai). Popolni »Alberti« našega časa bi bil 
torej na sredini: zelo študiran in razgledan teoretik s posluhom za praktični svet okrog sebe in 
njegove potrebe ter človek, ki ve, da mora realizirati morda nekoliko rigidno tradicionalistično 
estetsko načelo, a ga vendarle zna v ustrezni meri prilagoditi svoji dobi. Albertijeva estetska 
načela so mestoma tako univerzalna, da jih lahko dokazujemo na tako različnih medijih, kot sta 
arhitektura in slikarstvo. Upava, da nama je s člankom to uspelo pokazati. 

Slikovna priloga 
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Valvasorjevo pričevanje o vojnih ujetnikih in zasužnjevanju v Vojni krajini 

Izvleček 
Prispevek obravnava vprašanje jemanja vojnih ujetnikov in zasužnjevanja na področju Vojne 
krajine med habsburškimi četami in Osmanskim cesarstvom v obdobju zgodnjega novega veka, 
poseben poudarek pa daje vprašanju točnosti in validnosti Valvasorjevega pričevanja o tej 
tematiki. Obenem bodo tudi okvirno predstavljene posledice zasužnjevanja in roparskih 
pohodov za prebivalstvo, kulturo in gospodarstvo Vojne krajine. 

Abstract 
The article deals with the question of prisoners of war and enslavement in the Military Frontier 
between the Habsburg forces and the Ottoman Empire during the warring period between the 
two states in the early modern period. Special emphasis will be given to the question of accuracy 
and validity of Valvasor’s account. Furthermore, the consequences of enslavement and war in 
the Military Frontier and its influence on the people, culture and economy of the area will be 
briefly presented. 

Ključne besede: Vojna krajina, jemanje ujetnikov, zasužnjevanje, Habsburžani, Osmansko 
cesarstvo 

*** 
Uvod 

Zasužnjevanje, specifičen način obravnave vojnih ujetnikov in skrb zanje so bili pomembni 
vidiki zgodnjenovoveškega bojevanja. Še posebej se je to odražalo na področju Vojne krajine, 
kjer je osmanski (in v manjši meri tudi habsburški) pristop do vprašanja zasužnjevanja in 
zajemanja vojnih ujetnikov zavoljo fiskalnih izkupičkov to panogo še povečal.1 Zajemanje 
vojnih ujetnikov na obeh straneh in osmansko zasužnjevanje zajetih civilistov in vojakov sta 
tako postali stalnica življenja v Vojni krajini. V sestavku je predstavljeno Valvasorjevo 
pričevanje o vojnih ujetnikih ter o vsesplošnem zasužnjevanju zajetih habsburških vojakov in 
civilnega prebivalstva na področju Vojne krajine. Prikazana sta Valvasorjev pogled na 
dogajanje na južni meji ter njegovo mnenje o tem, kaj je to pomenilo za tamkajšnje 
prebivalstvo, gospodarstvo in življenjski standard nasploh.2 Nadalje je argumentirana tudi 
politična in propagandna vloga njegovega pisanja v sklopu obstoječega avstrijsko-turškega 
rivalstva v času njegovega življenja. Na mestih, kjer se pojavljajo nedoslednosti med 
Valvasorjevim pričevanjem in zgodovinsko preverjenimi podatki, bo podana razlaga, zakaj je 
prišlo do takšnih diskrepanc.  

1 Seveda je treba razumeti, da je bil motiv izkupička od vojnih ujetnikov relevanten tako za osmansko kot za 
habsburško stran, a na tej točki je vredno izrecno izpostaviti pomen, ki ga je takšna politika imela za Osmansko 
državo. Spet po drugi strani pa je treba vzeti v zakup tudi dejstvo, da na področju Evrope (ne v kolonialnih posestih 
evropskih držav), posebej v jugovzhodni Evropi, ni bilo sile, ki bi v tolikšni meri izkoriščala zajemanje vojnih 
ujetnikov in posledično suženjsko trgovino zavoljo pridobitve tako delovne sile kot fiskalnih dobičkov. Mnogotere 
politične sile na področju zahodnega Balkana, od srednjeveških bosanskih in hrvaških političnih struktur pa vse 
do velikih in vseevropsko pomembnih akterjev, npr. Benetk, so na podlagi suženjskih norm, izhajajočih iz antike, 
še v obdobju od 14. do 16. stoletja razpolagale z velikimi suženjskimi silami, četudi je ravno v tem obdobju prišlo 
do izrazitega upadanja suženjske delovne sile v več državah. A osmanski prodor je ustvaril potrebo po tolikšni 
suženjski sili, kakršne prebivalci teh krajev vse od rimskih časov niso bili navajeni. Glej: Pust, »''Za odkup ubogih 
sužnjev, naših podanikov'',« 327–328. 
2 Za več o tem glej npr. sestavek: Šumrada, »Gospodarske posledice turških vpadov na Kras do tridesetih let 16. 
stoletja,« 17–25. 
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Valvasorjevo pričevanje o vojnih ujetnikih in zasužnjevanju v Vojni krajini 
Valvasorjevo pričevanje o tematiki vojnih ujetnikov in zasužnjevanju je prikazano na več 
mestih v dvanajsti knjigi Slave vojvodine Kranjske, v kateri je podan splošen opis geografskih, 
gospodarskih, kulturnih ter ostalih značilnosti habsburške posebne obrambne enote na območju 
Hrvaške in Slavonije, imenovane Vojna krajina, ki je bila neformalno organizirana že od 60. let 
15. stoletja ter je obstajala do leta 1881, nastala pa je zaradi nevarnosti Osmanov, .3 Valvasor
je že v začetku predstavitve Vojne krajine zapisal, kaj je razlog za njen obstoj in za dogodke,
ki so se odvijali na tem področju – nevarnost turških vpadov in možnosti osmanske okupacije
teh ozemelj.4 Po njegovem je treba na osmansko nevarnost gledati kot na »Erbs- und Ertzfeind,«
se pravi kot na dednega in smrtnega sovražnika Svetega rimskega cesarstva nemške narodnosti
in zato vse krščanske Evrope. Valvasor je glede tega neposreden, kar je dokaj razumljivo: težko
si je v retrospektivi predstavljati abotnost stanja venomer obstoječega strahu, ki so ga
predstavljale osmanske sile.5 Valvasor takšnega stanja duha ni le opisal, temveč ga je del
življenja do neke mere tudi občutil. Res je, da je (vsaj nekaj časa) deloval in živel v obdobju
relativnega miru med habsburško in osmansko državo, vendar je bila prisotna možnost izbruha
novih konfliktov in posamičnih manjših vpadov. V njegovi psihi so bili ukoreninjeni spomini
na starejše konflikte, zavedal se je pa tudi (v njegovih očeh) mizerne usode mnogih Kranjcev.
Vse to je treba vedeti, ko je govora o njegovem pogledu na osmanske vojne, saj naj bi bilo po
njegovem pričevanju »nedolgo tega« več »plemenitih« in njemu bližnjih rodbin uničenih ali
celo odpeljanih v suženjstvo.6 Številni so zaradi uničenja postali begunci, spet drugi, tako
obubožani plemiči kot ostali, so se zaradi pomanjkanja centralne oblasti posvečali
razbojništvu.7 Skratka, vojna – čeravno večinoma le posredno in v določenem obsegu že v
spominski krajini – se je dotaknila tudi Valvasorja samega.8

 Valvasor v XII. knjigi na več mestih izpostavlja zajetje številnih vojnih ujetnikov, tako 
na osmanski kot tudi na krščanski, se pravi avstrijski strani, a navaja razlike v načinu ravnanja 
z njimi, posebej kar zadeva civilno prebivalstvo. Valvasorjevo opisovanje je (pričakovano) na 

3 Rothenberg, »The Origins of the Austrian Military Frontier in Croatia and the Alleged Treaty of 22 December 
1522,« 494–495. 
4 Za več o namenih in načinu osmanske ekspanzije na področje Balkana glej: Jens Schmitt, »Introduction: The 
Ottoman Conquest of the Balkans. Research Questions and Interpretations,« 7–47. 
5 Valvasor, Die Ehre des Herzogtums Crain IV, 8–9. Valvasor je zapisal, da je bilo življenje na mejnih območjih 
tako stresno, da so tamkajšnji prebivalci doživeli komajda kak dan, komajda kakšno uro brez strahu. »Wie dann 
gar selten Jemand von unsern Grentz -Völckern gefangen wird,es seye dann, daß er zuvor eine tödtliche Wunde 
empfangen und alwo zur ferneren Gegenwehr gantz untüchtig gemachet worden. Daher sich dann die Fremde zum 
höchsten verwundern, daß gleichwol Leute an solchen höchst-gefährlichen Grentzen wohnen mögen, allso sie 
doch kaum eine Stunde ihres Lebens sicher sind.« In Valvasor, Die Ehre des Herzogtums Crain IV, 114. »Aus 
bißcheriger weitläufftigen Erzehlung hat der curiöse Leser zu ersehen, wie unglaublich-grosse Ausgaben der 
leidige Erb- und Ertz-Feind, der Türck, als ein recht böser und treuloser Nachbar der Löbl. Crainerischen 
Landschafft jährlich verursache, die gewißlich so groß und schwer, daß viel uralte adeliche Stamm-Häuser sowol 
wegen allzu grosser Ausgaben, so zu Unterhaltung derer nahgelegenen Grentz-Häuser, als auch sehr kostbarer 
Loßkauffung ihrer gefangenen Befreundten von ihnen erfordert worden, sich gäntzlich verzehret haben und 
darüber zu Grunde gangen sind.« 
6 O dejstvu, da so bili v suženjstvo odpeljani tako plemiči kot podložniki, glej: Czukovitz, Enikö, »Miraculous 
Escapes from Ottoman Captivity,« 5. 
7 Vprašanje beguncev in razbojništva na habsburški meji z Vojni krajino je bilo dokaj pereč problem, ki je ostal 
nerazrešen vse do postopnega zatona Osmanskega cesarstva in počasnega umika njegovih vojakov z območja ob 
meji s takratno Avstrijo v letih pred francosko revolucijo in po njej. Za več o tem glej: Holjevac in Moačanin, 
Hrvatsko-Slavonska Vojna Krajina i Hrvati pod vlašću osmanskoga carstva u ranome novom vijeku, 61–62. 
8 Valvasor, Die Ehre des Herzogtums Crain IV, 9. »[Govora je o davkih za obrambo proti Osmanski državi.] 
Dahero dann gar vielen adelichen Familien ihre anererbte uralte Stamm-Güter und gantzes Vermögen drauf 
gegangen. Wie dann auch viel hundert derselben ihr adeliches Blut ritterlich vergossen, auch viel tausend 
Einwohner theils um ihr Leben, theils um ihre nicht geringer geschätzte Freyheit und in ewige Sclaverey 
gekommen.« 
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mestih deloma enostransko; navsezadnje sam ni živel v dobi, ko bi na osmansko nevarnost 
gledali v retrospektivi, temveč v epohi, ko je bila nevarnost še vedno stvarna in v njegovih očeh 
venomer prisotna. A vendarle je napačno razmišljati, da je Valvasorjevo pisanje o Turkih 
izključno enostransko in antagonistično; njegova zgodovina v tem oziru ni črno-bela. Res je, 
da se v delu pojavljajo mnogi primeri protiturškega mišljenja, katerega namen je 
navsezadnjemoralni učinek, a Valvasor z redkimi navedbami priznava barvitejšo podobo. 
Valvasor podaja kratko, a dokaj natančno pričevanje o tem, kako sta obe strani ravnali z vojnimi 
ujetniki. Ravnanje z njimi, njihova oskrba, nega in zdravje seveda niso bili pomembni za 
poveljnike, ki so vodili konflikt, niti ni bilo na tem področju specifičnih in pravno ustaljenih 
norm. Tako je bilo obdobje avstrijsko-turških vojn eno izmed epoh velikega načrtnega zajetja 
vojakov in nato zahtev za njihov odkup (Ranzionierungspolitik in Ranzionierungsgeld). Misel 
na dobrobit zajetih vojakov v tem obdobju ni obstajala, kar potrjujejo tudi Valvasorjevi opisi 
stanja na obeh straneh in kar je skladno z obstoječim vedenjem o tej tematiki v tej dobi.9  

Pri Osmanih je bila po Valvasorjevem pričevanju ustaljena praksa, da so ujetnike od 
trenutka zajetja fizično maltretirali in ustrahovali ter jih postopoma pričeli »deportirati«.10 
Njihov končni cilj so bili suženjski trgi v osrčju Osmanskega imperija. Za moške, sposobne 
boja, je bila edina pot do svobode ta, da so jih odkupili svojci ali vojska11 (vojska (torej država) 
je civiliste odkupila le redko oziroma, po Valvasorju sodeč, skoraj nikoli).12 Civilistom se je 
godilo podobno, otroci so bili podvrženi indoktrinaciji – tako dečki kot deklice so bili poleg 
podanikov Osmanskega imperija, ki so bili zajeti kot krvni davek (devširme), spreobrnjeni v 
muslimansko vero. Nekatere mlade in krepke dečke so hitro obrezali in jih postavili v vajeniške 
vrste janičarjev, se pravi formacij, v katerih so po pridobitvi vojaških spretnosti postali 
nevarnost za krščanske države (npr. za neosmanske predele Ogrske s Hrvaško in Slavonijo), 
kjer so odrasli.13 Valvasor nadalje navaja, da so bili vpadi nekaterih turških čet organizirani 
prav z namenom zasužnjevanja lokalnega prebivalstva obmejnih področij ter da so se vpadniki 
celo preobleki v tamkajšnjo civilno nošo, da bi lažje prišli do vasi in tam postorili, kar so si 
zadali. Po Valvasorju sodeč naj bi bili poleg ropanja in zažiganja poljščin glavne tarče predvsem 
mladi. Večkrat navaja, da naj bi dečke doletela usoda janičarjev, deklice pa so bile spreobrnjene 
in so postale žene turških bojevnikov.14 Tako je slika osmanskih oziroma turških vpadov po 

9 Načeloma je do prvih reform in dogovorov o ravnanju z vojnimi ujetniki prišlo po dolgi vojni (1593–1606), a to 
je obveljalo le v neformalni obliki. Glej: Simoniti, Fanfare nasilja, 104. Prve neformalne izboljšave glede stanja 
ujetnikov so nastopile šele po westfalskem verskem miru leta 1648 in v dokaj mirnem 18. stoletju. Tako so bili v 
obdobju poslednje velike vojne med Avstrijo in Turčijo (1788–1791) zajeti turški vojaki do neke mere že zaščiteni 
s posamičnimi odloki Jožefa II., a do formalnopravno ustaljenih praks je na tem področju prišlo šele s prvo 
ženevsko konvencijo leta 1864 in haaško konvencijo leta 1907, zares pa šele z mirovnimi pogodbami po prvi 
svetovni vojni. Za pregled razvoja ujetništva v zgodnjem novem veku in za prehod k prvim zakonsko urejenim 
taboriščem glej: Balazs, »Turkish Captives in Hungary during Austria's Last Turkish War (1788–91),« 418–444. 
10 Glej: Valvasor, Die Ehre des Herzogtums Crain IV, 7. 
11 Oziroma so se morali v največ primerih odkupiti sami. Če so postavili poroka, so lahko zapustili Osmansko 
državo, doma razprodali svoje imetje in tako zbrali miloščino. Glej: Valvasor, Die Ehre des Herzogtums Crain IV, 
8–9. 
12 Valvasor, Die Ehre des Herzogtums Crain IV, 8. »Sonsten ist auch auf diesen unsern Grentzen gebräuchlich, 
keinen unserer von denen Türcken Gefangenen auszulösen, noch auszutauschen; sondern so sie der Sclaverey 
entkommen wollen, müssen sie sich selbsten auszulösen trachten; und zwar darum, damit diese unsere Leute sich 
nicht hierauf leichtsinnig verlassen und sonder Noht gefangen geben. Da sich hingegen ein Jeder auf solche Weise 
fast halb verzweiffelt wehret und lieber zu Tode metzeln als gefangen nehmen lässet.« Glej še: Valvasor, Die Ehre 
des Herzogtums Crain IV, 8–9. »Sonst geschehen hier fast täglich viel Miracul und Wunder-Begebnissen; daher 
die Kirche S.Veit am Pflaum Kirchweih] allenthalben mit O pffer-Tafeln angefüllet und selbige mit unzehlbarn 
Krüctett und Fußeisen, welche theils Krancke, Krumme, Lahme, theils aus der Türckischen Sclaverey und 
Gefäugniß Erledigte dahin gebracht, behängen ist.« 
13 Agoston, »Jannisaires,« 296–297.  
14 Valvasor, Die Ehre des Herzogtums Crain IV, 115. »Unsere von den Türcken Gefangene, so sie Manns-Personen 
sind, werden, wie allbereit hiebevor gedacht, so lang grausam geprügelt, biß sie sich rantzioniren und loskauffen, 
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Valvasorju dokaj okrutna, usoda zajetih in zasužnjenih mizerna. Čeprav je na podlagi nadaljnjih 
virov jasno, da so se takšni primeri dogajali – ne le to, bili so pravilo –15 je treba znova oceniti 
verodostojnost Valvasorjevega pisanja. Ali je bil Valvasorjev groteskni opis odraz stvarnega 
stanja, je služil kot dobro plasiran in nazoren opis tega, kar je Valvasor v besedilu večkrat 
imenoval »Erb-Feindschaft«, 16 ali pa je mešanica obojega? Ko je govora o Vojni krajini, je 
treba na Valvasorjevo pisanje gledati tudi kot na orodje politične propagande. To je treba 
upoštevati pri branju o tej tematiki oziroma je treba upoštevati ton, ki ga je uporabil.  

 Dokaj podobno, a vendar manj okrutno je Valvasor predstavil turške vojne ujetnike na 
habsburških tleh. Poudaril je, da je ena izmed poglavitnih razlik med turškimi vojnimi ujetniki 
v Habsburški monarhiji in krščanskimi vojnimi ujetniki v Osmanskem imperiju dejstvo, da prvi 
ne postanejo sužnji, medtem ko je usoda večine v drugi skupini ravno to. Podobno kot Turki17 
so se tudi krščanske sile stalno fizično izživljale nad ujetniki in to je Valvasor konkretno 
izpostavil. Glavni namen izživljanja je bil, da bi osmanske sile čim hitreje odkupile svoje zajete 
vojake. Tiste redke zajete muslimanske civiliste, ki jih turška vojska ni želela odkupiti, je čakala 
podobna usoda kot krščanske v Osmanski državi. Bili so spreobrnjeni, prvi v krščansko, drugi 
v muslimansko vero.18 Smiselno je omeniti, da je bil med ujetniki na osmanski strani delež 
vojakov mnogo večji kot med ujetniki na krščanski strani. Navsezadnje je bilo obdobje 16. 
stoletja obdobje osmanskega ekspanzionizma in tako so glavnino ljudi, na katere so naletele 
habsburške sile, predstavljali muslimanski vojščaki ali tamkajšnje lokalno krščansko 
prebivalstvo, četudi so zaradi intenzivnega širjenja islama v določenih regijah že prevladovale 
muslimanske skupnosti. A vendarle so krščanske sile večkrat zajemale turške sile in tudi civilno 
prebivalstvo, včasih tudi v večjem številu, da so jih lahko imeli za talce in zanje zahtevali 
odkupnino.19 Nekatere habsburške ekspedicije so celo imele primarno nalogo zajeti čim več 

                                                 
oder aber in Ermanglung dessen weiter in die Türckey hinein zu ewigen Sclaven verkaufft. Die Weiber, wann sie 
schön sind, gebrauchen sie für ihre Kebsweiber; sind sie aber alt oder häßlich, so verkaufften sie selbige ebenfalls 
zu ewigen Sclavinnen. Die junge Mägdlein aber halten sie sehr hoch, und ernähren sie so lang, biß sie mannbar 
werden; alsdann verheyrathen sie sich selbst mit ihnen. Die Knäblein aber werden beschnitten und zu Ianitscharen 
gamacht. /…/ Die Martalossen sind so wol Türcken als Morlacken und Türckische Wallachen, welche hier und 
dar das Land durchschleichen und, was sie bekommen können, rauben und wegstehlen. Absonderlich aber sind 
sie eifferigst beflissen, die kleine Kinder zu entführen, und solche in Türckey zu verkauffen, da dann die Knäblein 
zu Ianitscharen gemacht, die Mägdlein aber von denen Türcken getrauet werden. Und pflegt es auch wol öffters 
zu geschehen, daß solche heyllose Matalofen gar in Crain kommen und die kleine Kinder aus der Wiegen stehlen. 
Diese Kinder-Diebe sind allerley Sprachen kundig, verkleiden sich auch in unterschiedlicher Völcker Trachten, 
halten sich meist in den wilden Wäldern auf und seynd aller Wege und Stege auf das beste kundig.« 
15 Zilfi, »Slavery,« 530–531. 
16 V besedilu, ki opisuje Vojno krajino, je okoli desetkrat omenjena formulacija »Erbs-Feind« ali pa nekaj temu 
podobnega oziroma vsebinsko skladnega. Glej: Valvasor. Die Ehre des Herzogtums Crain, Band 4, Buch 12.  
17 Uporabljam besedno formulacijo »Turki«, ker analiza temelji na Valvasorjevem pisanju. To, ali so bili vsi zajeti 
»Turki« v etničnem oziru Turki ali pa so pač bili subjekti turške države, je seveda odprto vprašanje, predvsem pa 
stvar semantike. Za več o tem glej: Pust, »Podoba ''Turka'' v krščanskih deželah vzhodnega Jadrana v zgodnjem 
novem veku,« 60–61. 
18 Valvasor, Die Ehre des Herzogtums Crain IV, 115. »Bey uns aber werden die gefangene Türcken für keine 
Sclaven gebraucht, sondern man prügelt sie gleichfalls und hält sie so lang gefangen, biß sie sich rantzioniren. 
Die Knäblein und Mägdlein müssen die Ihrige ebenfalls frey- und loskauffen, oder sie werden getaufft und zu dem 
Christlichen Glauben gebracht.« 
19 Glej npr. Valvasor, Die Ehre des Herzogtums Crain IV, 127. »Anno 1594 hat Herr Georg Lenkowitz zu 
verschiedenen Malen einige Türckische Truppen geschlagen, und Gefangene von selbigen eingebracht.«, nato 
Valvasor, Die Ehre des Herzogtums Crain IV, 133. »Nach diesem hat der Herr General nebst seinen Völckern den 
Ruckweg nach dem Christlichen Grentz-Hause Ottotschitz genommen und reiche Beuten nebst vielen Gefangenen 
mit sich eingebracht.« Ter Valvasor, Die Ehre des Herzogtums Crain IV, 121. »Anno 1556 hat Herr Martin Gall, 
Obrigster Leutenant der Krabatischen Grentzen, mit fünff hundert Pferden biß an das Türckische Schloß Udwin 
gestreifft, den Türcken mit Morden, Rauben und Brennen grossen Schaden zugefüget und viel Gefangene glücklich 
eingebracht.«  
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vojakov, npr. vpad leta 1661.20 Včasih pa je bilo ravno obratno – habsburške sile so včasih raje 
masakrirale osmanske sile in raje velik del vojske pobile v bitki, kot da bi se z njim ubadale v 
zaledju, včasih   pa jih mogoče sploh niso mogli zajeti živih.21 Če se tukaj ponovno sklicujem 
na Valvasorja, je to lahko bila posledica strahu na krščanski strani in predvsem kaosa, ki bi ga 
zajeta turška sila lahko postorila v zaledju, če bi se osvobodila. Iz podanih virov je nemogoče 
dokončno sklepati, a možno je, da se je nekaj takšnega pripetilo leta 1603, ko je več sto zajetih 
Turkov in Tatarov pustošilo po zaledju Vojne krajine in celo Kranjske, premagani pa so bili 
šele, ko so na kraj dospele okrepitve von Herbersteina. A ponovno: iz besedila ni povsem jasno, 
ali gre na tem mestu za iste Turke, ki so pustošili, bili zajeti, ušli iz zajetja in ponovno pustošili, 
ali pa je tukaj govora o dveh različnih skupinah turških vpadnikov.22 

Valvasor je pomemben vir za razumevanje obsega konflikta, v katerem se je 
jugovzhodna Evropa znašla v obdobju zgodnjega novega veka. Že same številke, ki jih podaja, 
nakazujejo na množičnost udeležencev v vojnih spopadih in posledično na razsežnost spopada. 
Ne gre samo za statistike mrtvih, temveč navsezadnje tudi zajetih in posledično zasužnjenih. 
Tako med drugim poroča o množičnem turškem vpadu leta 1493, v času divjanja bitke na 
Krbavskem polju, ko je bilo v hitrem vpadu večtisočglavih turških sil zajetih več tisoč 
kristjanov, po vsej verjetnosti tukaj največ civilistov, ki so jih nato verjetno preko velikih 
osmanskih mestnih središč v Bosni23 poslali proti centralnim predelom Osmanske države kot 
sužnje. V tem (izjemnem) primeru je hitro vojaško posredovanje cesarja Maksimilijana to 
preprečilo.24 Podobno število zajetih in zasužnjenih navajajo še poročila za leto 1541.25 Leta 
1545 so turške sile uporabile civilne preobleke oziroma so bile oblečene »po madžarsko«, da 

20 Valvasor, Die Ehre des Herzogtums Crain IV, 129. »Eben in diesem Jahr [1661] hat ruhm-besagter Herr Graf 
Samt dem Grafen Peter Serin, seinem Brudern, und Herrn Grafen Battiani zehen Meilen hinter Canischa in das 
Türckische Gebiet gestreifft, zwey Marck-Flecken und viel Dörffer abgebrannt, viel Christen ihrer Gefängniß 
erlediget, tausend Stuck Rind-Viehes, neun und zwantzig Kauffmanns-Wagen und der Canisischen Besatzung 
Monat-Sold samt vier hundert Pferden und drey hundert und funfftzig gefangenen Türcken,unter welchen sich ein 
gar Fürnehmer samt seiner Braut befunden, erobert und eingebracht.« 
21 Valvasor, Die Ehre des Herzogtums Crain IV, 124. »Der Gefangenen waren gar wenig, massen nicht über 
hundert acht und zwantzig den Unsrigen lebendig in die Hände gekommen, weit mehr aber erschlagen worden.« 
22 Valvasor, Die Ehre des Herzogtums Crain IV, 129. »Anno 1603 hat Herr Obrister Seyfried Gollonitsch bey 
Canischa, und bald darauf Herr Sigmund von Trautmannsdorff bey Posega die Türcken geschlagen. Worauf sich 
beydes, Türcken und Tartarn, zusammen gerottet, in Krabaten und in das Windische Land gestreifft, und viel 
Menschen gefangen mit sich geführet, welchen Hauffen aber Herr von Herberstein überfallen, drey hundert 
Tartarn erlegt und die Gefangene erledigt hat.« Obenem je tudi treba razumeti, da tudi na bojišču turških sil ni 
bilo enostavno ujeti ali pa potolči, medtem ko so Turki takšne uspehe želi zoper krščanske sile. 
23 Za osmansko politiko zasužnjevanja in pomen Bosne glej: Kiel, »Un héritage non désiré: le patrimoine 
architectural islamique ottoman dans l’Europe du Sud-Est, 1370–1912,« 15–17. 
24 Valvasor, Die Ehre des Herzogtums Crain IV, 120. »Das nächst darauf folgende 1493ste Jahr ist Bajazet mit 
grösser Macht in Krabaten eingefallen, allwo er das Land hin und wieder durchgestreiffet, gebrennet, geplündert 
und viel tausend arme Christen in die barbarische Sclaverey wie das Vieh hinweg getrieben. Allein es eilte ihm 
Keyser Maximilianus samt seinen Reutern mit wunderbarer Geschwindigkeit nach, erschlug der Türcken eine 
zimliche Anzahl, erbeutete das Geraubte, erlöste die Gefangene, und erhielt das Feld mit grossen Ehren.« 
25 Valvasor, Die Ehre des Herzogtums Crain IV, 120. »Anno 1541 ist der Türckische Bassa [paša] Murat Beeg mit 
zehen tausend zu Roß und fünff tausend zu Fuß am S. Magdalenen-Tage in Krabaten eingefallen, worinn er 
überaus grossen Schaden gestifftet und in die drey tausend gefangene Christen mit sich hinweg geschleppet.« 
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so lažje prebile obrambo.26 Nato je do roparskih vpadov prišlo še v letih 156127 in 1592,28 v 
napadu leta 1586 pa je bilo število zajetih občutneje manjše – okoli 500.29 

Točnost Valvasorjevega pričevanja o vojnih ujetnikih in zasužnjenih 
Že takoj je možno trditi, da je Valvasorjevo opisovanje vsebinsko v veliki meri skladno tako s 
sočasnimi poročili kot tudi s tedanjo ustaljeno osmansko politiko. Vendar je Valvasorjev način 
pisanja o Osmanskem cesarstvu takšen, da vsebino napisanega predstavi kot najhujše možno 
zlo, omejeno ravno na to cesarstvo, čeprav je bilo takšno ravnanje z zajetimi v tistem času 
ustaljena praksa širom zgodnjenovoveške Evrope. V času osmanske dominance v jugovzhodni 
Evropi so bili roparski pohodi, s katerimi so lahko naenkrat pridobili več tisoč sužnjev, pogost 
pojav, podoben roparskim vpadom na področjih ob Črnem morju. Sužnji so predstavljali 
pomemben člen osmanskega družbenogospodarskega ustroja vse do 19. stoletja in so v času 
poznega 16. stoletja predstavljali kar petino celotne populacije Konstantinopla, enega največjih 
mest tedanje Evrope. Smiselno je trditi, da je bil namen vpadov pogosto tudi pridobiti novo 
delovno silo in tako izboljšati ekonomski položaj. Seveda je treba omeniti, da osmansko 
suženjstvo zakonsko ni bilo določeno le na podlagi ustaljenih kulturnih praks, temveč tudi na 
podlagi religioznih praks islama in islamskih držav.30 Tako je bilo načeloma, a ne vedno, 
prepovedano zasužnjevanje muslimanskega prebivalstva, ostali pripadniki »religij knjige«, se 
pravi pripadniki krščanstva in judaizma, pa so lahko bili zasužnjeni, če so se vedli kot 
nasprotniki ideje islamske hegemonije in so tako sodelovali pri ohranjanju vojnega stanja 
oziroma dar al-harb.31 Je pa treba razumeti, da je osmansko suženjstvo te dobe bližje rimskemu 
konceptu suženjstva kot pa recimo takratnemu evropskemu v Novem svetu. Krščanski in 
judovski sužnji so si lahko v Osmanskem cesarstvu ustvarili kariero in uspešno življenje 
(seveda v omejeni obliki), mnogokrat so postali pomembni člen uprave ali vojske (npr. 
janičarji), obenem pa so njihovo življenje ščitili muslimanski pravni zakoni (a prihajalo je tudi 
do odstopanj od njih). Opravljali so prav velik razpon del, od zelo enostavnih do najtežjih – 

26 Valvasor, Die Ehre des Herzogtums Crain IV, 23. »Im Jahr 1545 hat der Cassan Beeg zusamt dem Bassa von 
Possega mit neun tausend Mann sich vor Canischa gelegt, und in selbiger Gegend Biban Petrina gestreifft. Die 
Vor-Truppen desselben bestunden aus dreyhundert Reutern, so alle auf Ungarisch gekleidet waren, und Niemand 
Schaden thäten; wodurch sie die arme Christen verblendet, daß sie selbige vor Christen gehalten, und keines Wegs 
auf die hierinnen ihnen sonst gewöhnliche Flucht gedacht. Daher sie dann von deme bald darauf einbrechendem 
hellen Hauffen der Feinde plötzlich überfallen, und zusamt ihrem Vieh und völliger Haabe in die Sclaverey 
geführet, ihre hinterlassene Häuser aber Dörffer und Flecken samt vielen andren benachbarten, eingeäschert und 
zerstöret worden.« 
27 Valvasor, Die Ehre des Herzogtums Crain IV, 127. »Den letzten Tag besagtes Jahrs und Monats fiel der Bassa 
in Bosnien abermal mit einem grossen Schwarm bey Turonopolie in Krabaten ein, und nachdeme er in einem Tage 
und einer Nacht neun und viertzig Dörffer geplündert und in die Asche gelegt hatte, zoch er mit zwey tausend 
gefangenen Christen und tausend Wagen Getraids samt vielem Vieh und andren reichem Raube über die Culpa 
wiederum zurück in Türckey.«  
28 Valvasor, Die Ehre des Herzogtums Crain IV, 49. »Gleich nach Eroberung Sissegg haben die Türcken den 8. 
September über den Sau-Fluß gesetzet, und auf der Agramer Seiten bey allen Heiligen gegen S. Helena und in 
selbiger Gegend hinabwet gleich vor Tags mit sengen, rauben, morden und brennen einen Anfang gemacht Alles 
in Grund verwüstet und über 5000 Christen mit sich in die barbarische Sclaverey entführet.« 
29 Valvasor, Die Ehre des Herzogtums Crain IV, 30. »Anno 1586, den 7. September haben die Türcken aus Sigeth 
sieben tausend starck bey Pamblin über das Gemoß und folgends mit tausend Pferden gar über den Mur-Fluß 
gesetzet und in der dem Herrn Grafen von Serin zuständigen Insel Muragetsch, in welche sie seithero der 
Sigethischen Eroberung gekommen, vier ansehnliche Dörffer, als Darnasich, Deranabetzh, Kobetzh und 
Kandinabetzh ausgeplündert und eingeäschert auch fünffhundert arme Christen-Seelen daraus mit sich in die 
Sclaverey hinweg geschleppt.« 
30 Erden, Slavery in the Ottoman Empire and Its Demise, 1 in 2–3. 
31 Treba je omeniti, da je vendarle obstajala neka rasna podlaga za osmanski in muslimanski koncept suženjstva. 
Tako so bili npr. kavkaški sužnji, posebej če so bili kristjani (kar je bilo v tem času že bolj kot ne pravilo), 
obravnavani bolje kakor npr. ostali bližnjevzhodni ter še posebej podsaharski sužnji (se pravi »črnci«), obenem pa 
je bilo tudi povpraševanje po belih sužnjih večje. Glej: Zilfi, »Slavery,« 531.  
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tako v fizičnem kot v tehničnem oziru. Poleg tega so imeli ob morebitnih nepravilnostih pravico 
do postopka na sodišču zoper svojega lastnika. Mnogokrat so bili pred lastnikovo smrtjo ali po 
njej osvobojeni    s posebnim odlokom ali pa v oporoki.32 Nekateri so raje sami prestopili v 
muslimansko vero (to se je dogajalo množično), saj so tako dobili možnost postati enakopravni 
subjekti in so (praviloma glede na prakse islama, čeprav imamo tudi nasprotne primere) lahko 
biti osvobojeni,33 ali pa je to aktivno spodbujala osmanska civilna administracija zavoljo 
procesa integracije in pridobitve muslimanske verske večine. A napačno je misliti, da je širjenje 
islama – četudi je osmanska država vsekakor izvajala takšno politiko – potekalo le na podlagi 
državne iniciative. Nekateri so sami prestopali v islam zaradi državne verske in integracijske 
politike, spet drugi iz zasebnih razlogov, ki so lahko bili verski oziroma svetovnonazorski in 
metafizični ali pa socialno-ekonomski. Prestop v islam je tako potekal na podlagi indirektne in 
direktne prisilne in obenem tudi zasebne iniciative.34 V tem oziru je moč izluščiti že prvi kritični 
komentar glede Valvasorjevega pisanja. Res je, da so bili mnogi ujetniki odgnani v suženjstvo 
in tako v pravnomočnem kot v stvarnem oziru niso bili (nikoli) več svobodni. A ne drži 
Valvasorjeva skoraj apriorna predpostavka, da je bilo njihovo življenje vedno nevzdržno in 
vedno mukotrpno. To stanje tudi ni bilo vedno doživljenjsko. Življenje so si sužnji lahko 
izboljšali, seveda le pod pogojem, da so se podredili pravnomočni oblasti Osmanske države, s 
čimer so dobili status zimmijev.35 Treba je poudariti tudi to, da se je stanje zasužnjenega 
prebivalstva razlikovalo glede na lastnika – medtem ko so nekateri spoštovali verske in kulturne 
zakone Osmanske države, pa so drugi delali po svoje. Pričevanja pobeglih36 ali pa osvobojenih 
sužnjev o okrutnosti so številna, posebno za ogrski in s tem tudi hrvaško-slavonski prostor. Kdo 
točno je tedaj postal lastnik zasužnjenih prebivalcev Vojne krajine? Ignacij Voje navaja, da je 
okoli ena petina zasužnjenih postala osebna last sultana. Fizično sposobne zajete fante so poslali 
v janičarske šole, izbrane deklice pa v harem. Del ujetih so predali vojaškim poveljnikom. 
Večino so nato poslali na turške suženjske trge, kjer so jih prodali širom cesarstva.37 Mnogo jih 
je ostalo na področju Bosne, kjer so tvorili velik del mestnega prebivalstva, obenem pa so služili 
kot pomemben člen agrarne produkcije.38  

 Območje Vojne krajine je od vseh področij treh kontinentov, kjer se je čutil direkten 
vpliv Osmanskega cesarstva, občutilo najbolj negativne posledice. V nasprotju z okupiranimi 
in inkorporiranimi področji, kjer je osmanska centralna oblast zagotovila varnost in stabilnost, 
je konstantno vojno stanje Vojno krajino prizadelo v dolgem časovnem loku. Več generacij so 
bili plenjenje, uničevanje poljščin in pohodi zavoljo zasužnjevanja prebivalstva ali pa 
ozemeljskih osvojitev, ker je tamkajšnje prebivalstvo predstavljalo prvo linijo sovražnikovega 
ozemlja, pravilo. Na teh območjih ni bilo tvegano le gospodarstvo delovanje, temveč je tudi 
življenje pridobilo konstanten pridih strahu.39 Vojna krajina je kot prva bojna linija utrpela 
največje število turških vpadov, predvsem zaradi relativne bližine Bosne, ki se je v tem času 

32 Zilfi, »Slavery,« 531. 
33 Voje, »Migracijski procesi v slovenskem prostoru v turškem obdobju (16. do 18. stoletje),« 324. 
34 Minkov, Conversion to Islam in the Balkans. Kisve Bahasi Petitions and Ottoman Social Life, 65 in 66–67. Glej 
tudi: Calic, Südosteuropa. Weltgeschichte einer Region, 118. 
35 Erden, Slavery in the Ottoman Empire and Its Demise, 4–5. 
36 Czukovitz, Enikö, »Miraculous Escapes from Ottoman Captivity,« 9–11 in Erden, Slavery in the Ottoman 
Empire and Its Demise, 10–16. 
37 Velja poudariti, da je večina sužnjev v Osmanski državi delala v mestih, kjer je opravljala razne lažje  naloge v 
gospodinjstvu. 
38 Voje, »Migracijski procesi v slovenskem prostoru v turškem obdobju (16. do 18. stoletje),« 324. 
39 O posamičnih obdobjih oziroma fazah turških vpadov glede na njihove cilje, obseg in načine glej: Voje, 
»Odkupovanje Furlanov iz turškega ujetništva,« 257–264. Za obsežnejši pregled, pri katerem je v središču
slovensko ozemlje, pa: Simoniti, Turki so v deželi že: turški vpadi na slovensko ozemlje v 15. in 16. stoletju.
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razvijala v eno pomembnejših osmanskih središč na Balkanu. Tja je bilo možno v hitrem času 
in relativno lahko prepeljati velike množice zajetih ljudi.40     

Turška država ni venomer izvajala enakega pritiska na Vojno krajino, temveč sta se 
značaj in namen njenih vdorov spreminjala skozi čas in glede na notranjo stabilnost države. 
Tako je bila npr. v obdobju 1469–1483 nevarnost povezana predvsem z željo po ozemeljski 
ekspanziji, kasneje je turško delovanje dobilo predvsem roparsko-ekonomski značaj, nato 
ponovno osvajalskega itd. Tako vidimo, kako se je lahko spreminjal namen osvajanj, pa tudi 
njihov obseg in navsezadnje njihova pogostost. V obeh primerih so želeli s konstantnimi napadi 
in uničevanjem na področju Vojne krajine omajati stabilnost v deželah pod ogrsko krono, kar 
bi olajšalo kasnejšo aneksijo in s čimer bi zmanjšali moč Svetega rimskega cesarstva. A spet 
druga obdobja kažejo na drugačne cilje Osmanske države, kar mdr. potrjuje tudi Valvasorjevo 
pisanje. V nekaterih obdobjih je bil poglavitni namen vpadov pridobiti nove sužnjee,41 s čimer 
sta se povečala ekonomska produktivnost Osmanske države in premoženje njenih 
dostojanstvenikov, obenem pa so želeli zajeti čim več vojnih ujetnikov (tako civilistov kot 
vojakov), ki so jih nato uporabili kot sredstvo za pridobitev velikih denarnih vsot z odkupnino. 
Osmansko cesarstvo je tako spretno izrabljalo dokaj ustaljeno prakso zgodnjenovoveških vojn 
– vojni ujetniki, posebej tisti plemenitega rodu, so bili kot talci veliko vredni in zato v korist
Osmanski državi.42

Pomemben vidik razumevanja turške trgovine s sužnji je vloga same habsburške države. 
Treba je razumeti, da država v tem obdobju ni plačevala za izpustitev ujetnikov in se (razen v 
redkih primerih) ni ubadala z usodo zajetih civilistov, mnogokrat niti z usodo nižjih članov 
vojske.43 Ljudje so tako morali sami poskrbeti za usodo svojih ljubljenih in so bili primorani 
sami zbrati denar za njihovo osvoboditev. Mnogi si tega preprosto niso mogli privoščiti (čeprav 
so se cene razlikovale glede na osebo)44 in predvsem revni so se kaj kmalu znašli na osmanskem 
suženjskem trgu.45 Tukaj je treba upoštevati predvsem dvoje: zgodnjenovoveška država ni bila 
in ne sme biti razumljena kot politično-upravna tvorba, enaka današnji državi. To pomeni, da 
je nesmiselno v retrospektivi govoriti o »pomanjkanju« čuta države za lastne subjekte, ko so se 
ti znašli v takšni krizi, kakršno je bilo suženjstvo, obenem pa države niso spoštovale takrat še 
tako ali tako neobstoječih pravil glede ujetnikov. Tako so bili krščanski in muslimanski vojni 
ujetniki izročeni na milost in nemilost lokalnemu prebivalstvu, trgovcem, romarjem in 
veljakom, ki so jim dajali hrano in druge življenjske potrebščine.46 Država takrat – čeprav je 
prihajalo do postopne centralizacije – ni bila vseobsegajoča institucija, čeprav je to v nekaterih 
instancah želela biti, in preprosto ni bilo niti osebne angažiranosti niti pravne podlage ter 
finančnih kapacitet za to, da bi v takšnem obsegu skrbela za dobrobit svojih subjektov, kaj šele, 
da bi skrbela za pravilno nego vojnih ujetnikov. Poleg tega je treba vzeti v zakup tudi dejstvo, 
da nam opisi turških vpadov kažejo, da je treba na habsburško-turški konflikt gledati ne le kot 
na ozemeljsko vojno, temveč tudi z ožjega finančnega vidika. Turška država je s plenjenjem in 
zasužnjevanjem že tako ali tako dosegala velike uspehe v teh ozirih in habsburška država si ni 
niti mogla niti smela privoščiti pretiranih finančnih ekscesov zavoljo osvobajanja svojega 
zasužnjenega prebivalstva, če je želela še naprej funkcionirati.     

40 Voje, »Vplivi osmanskega imperija na slovenske dežele v 15. in 16. stoletju,« 3 in 4–5. 
41 Czukovitz, Enikö, »Miraculous Escapes from Ottoman Captivity,« 5. 
42 Tukaj sta mišljena predvsem petnajsto in zgodnje šestnajsto stoletje. Pozneje se to spremeni. Za obsežnejši 
pregled finančnega pomena jemanja vojnih ujetnikov v zgodnjem novem veku glej: Borekci, »A Contribution to 
the Military Revolution Debate the Janissaries Use of Volley Fire During the Long Ottoman–Habsburg War of 
1593–1606 and the Problem of Origins,« 408–425. Za primer dogajanja v Banjaluki glej: Kiel, »Un héritage non 
désiré: le patrimoine architectural islamique ottoman dans l’Europe du Sud-Est,« 16. 
43 Czukovitz, Enikö, »Miraculous Escapes from Ottoman Captivity,« 7–8. 
44 Faroqhi, The Ottoman Empire and the World Around, 125. 
45 Voje, »Odkupovanje Furlanov iz turškega ujetništva.« 257–262. 
46 Faroqhi, The Ottoman Empire and the World Around, 128–131. 
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Če se sedaj obrnemo še k habsburškim silam kot tistim, ki so zajemale vojne ujetnike, 
vidimo, da te politike same praviloma niso načrtno izvajale, vsaj v zgodnjih obdobjih ne. 
Navsezadnje je, ko govorimo o krščanskih silah, večkrat (četudi ne vedno) govora o braniteljih, 
ki so bili mnogokrat številčno v slabšem položaju in tako niso imeli možnosti zavarovati zaledje 
in ustaliti pratež, ki bi lahko pospremil in varoval zajete turške vojne ujetnike. Tako se je 
pogosto zgodilo – kakor korektno navaja Valvasor –, da so turške ujetnike usmrtili, razen kadar 
so bili ti maloštevilni in višjega stanu ali ranga znotraj vojske in kadar so bile na bojišču 
izvedljive tudi druge opcije. Kasneje se je to spremenilo in z izboljšanjem obrambe v Vojni 
krajini je bilo zajetih vedno več osmanskih čet, kar je omogočilo habsburški vojski, da je tudi 
sama zahtevala izplačilo za več tisoč zajetih vojakov ali pa da je zahtevala njihovo izmenjavo 
za zajete habsburške sile.47 Kakšna je bila tedaj usoda zajetih Turkov?48 Akoravno ti 
posamezniki niso postali sužnji v pravnomočnem pomenu besede, je bila njihova prihodnost 
vendarle precej mizerna; nekateri so pomagali pri utrjevanju mest ali na plemiških posestvih in 
so živeli v nastanitvah, ki so bile heterogene po primernosti za domovanje.49 Obenem ostaja 
dejstvo, da je bilo zaradi samega načina bojevanja pričakovati, da število osmanskih ujetnikov 
ne bo visoko.50 Turkške sile so bile predhodnice »mobilne vojske«; hitro so se premikale in v 
več primerih je bil večji del vojakov na konjih, kar je olajšalo pobege. Poleg tega so osmanske 
čete izvajale nenadne presenetljive napade na nepripravljene civilne prebivalce, kar je 
zmanjšalo možnost za pravočasen odgovor habsburške vojske.51 Sklepati je možno, da so 
habsburške čete pobijale zajete turške vojake v veliko večjem obsegu kot pa obratno. Med 
drugim navsezadnje niso imele tolikšne koristi od ujetnikov kot pa Turki od tistih iz krščanskih 
držav. Nekateri plemiči so začeli trgovati z vojnimi ujetniki kot s sužnji in so jih množično 
pošiljali na italijanske suženjske trge. »Turke« (tako civiliste kot vojake), ki so ostali na tem 
ozemlju, so postopoma spreobrnili v krščansko vero. Vse do leta 1699 je namreč na področjih 
ogrsko-hrvaškega kraljestva potekalo množično krščevanje muslimanov, posebej v obdobju 
med letoma 1683 in 1699,52 ko je zaradi ofenzivnih uspehov habsburških sil v času dunajske 
vojne prišlo do zamenjave oblastih na obsežnih področjih, ki so bila do tedaj pod osmansko 
oblastjo.53 Kljub množičnosti se je številčnost krščevanja po posamičnih župnijah razlikovala 
(podobno je namreč zaslediti tudi na Kranjskem). V Vojni krajini je bilo spreobračanje veliko 
bolj množično kot v slovenskih zgodovinskih deželah, a je moč zaslediti nekatere vzporednice. 
Spreobračanje je seveda imelo vzgojno-religiozni pomen, ni pa bilo vedno storjeno proti volji 

47 Czukovitz, »Miraculous Escapes from Ottoman Captivity,« 5. in Pallfy, »Ransom Slavery along the Ottoman–
Hungarian Frontier in the Sixteenth and Seventeenth Centuries,« 33–37. O zamenjavah habsburških in osmanskih 
vojnih ujetnikov namesto denarnih izplačil glej: Erden, Slavery in the Ottoman Empire and Its Demise, 2–3 in 
Golec, »Migracije muslimanov v slovenski prostor od turških vpadov do leta 1941,« 141. 
48 Na tem mestu je treba omeniti, da so bili poleg muslimanov med zajetimi turškimi vojnimi ujetniki tudi kristjani, 
kar nam npr. razodevajo nekatera pisna poročila. Golec, »Migracije muslimanov v slovenski prostor od turških 
vpadov do leta 1941, 141–142. 
49 Valvasor, Die Ehre des Herzogtums Crain, Band 4, Buch 12, Kapitel XII. Treba se je zavedati, da so bile razmere 
zelo podobne v Vojni krajini in na področju Kranjske, kjer je znaten del druge polovice 15. in prve polovice ter 
sredine 16. stoletja vladalo podobno kaotično stanje. Tako je smiselno potegniti paralele med usodo osmanskih 
vojakov v Vojni krajini in na Kranjskem. Za več o tem glej: Voje, »Vplivi osmanskega imperija na slovenske 
dežele v 15. in 16. stoletju,« 10–13.  
50 Sčasoma se je spreminjala tudi spolna struktura zajetih. Zaradi narave bojevanja je bila sprva glavnina zajetih 
moških, kasneje – posebej med dunajsko vojno – pa je naraslo število zajetih žensk. Golec, »Novi prispevki h 
krščevanju turških vojnih ujetnikov na Slovenskem v 17. in zgodnjem 18. stoletju,« 348. 
51 Voje, »O usodi turških ujetnikov v slovenskih deželah v XVI. in XVII. stoletju,« 255–256. 
52 Po koncu dunajske vojne sta sledila postopen umik muslimanskega prebivalstva (v določenem obsegu) in 
dolgotrajno zatišje, ki je nastalo ob koncu večjih avstrijsko-turških konfliktov. Golec, »Migracije muslimanov v 
slovenski prostor od turških vpadov do leta 1941,« 145. 
53 V tem času je uradna oblast na Dunaju spodbujala politiko krščevanja vojnih ujetnikov, mdr. tudi na področju 
Vojne krajine. Glej: Golec, »Migracije muslimanov v slovenski prostor od turških vpadov do leta 1941,« 143. 
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spreobrnjenca. Mnogi spreobrnjenci namreč niso bili muslimani, temveč krščanski podaniki 
Osmanskega cesarstva, spet ponekod pa so se muslimani za krst odločili kar sami. Glavnino 
prekrščenih so tudi preimenovali, in sicer po botrih ali svetnikih, ali pa so jim preprosto dali 
kakšno priljubljeno ime, kar je še olajšalo integracijo (četudi je možno, da je več ljudi ostalo 
»kriptomuslimanov«).54 Poleg tega je več »Turkov« npr. stopilo v službo Habsburžanov in so 
delovali kot agenti na turškem ozemlju. Višje pozicionirani ujetniki so se praviloma izognili 
usodi, kakršna je doletela navadne vojake. Podobno kot krščanski ujetniki v Osmanskem 
imperiju so tudi spreobrnjeni turški ujetniki lahko hitro naredili nekaj iz sebe in so se lahko 
dokaj uspešno in hitro vključili v novo družbo ter celo imeli vlogo v upravi. Pomen turških 
naseljencev in ujetnikov, ki so se naselili na teh področjih, se vidi tudi v nekaterih krajevnih 
imenih, ki imajo izrazit turški izvor,55 tudi v nekaterih priimkih.56 Pri integraciji Turkov v 
družbo Vojne krajine so pomembni predvsem njihova ozemeljska razpršenost in pravna 
določila – zajeti Turki tako niso bili zmožni ohranjati svoje kulture, temveč so prevzeli 
tamkajšnjo večinsko, obenem pa je to še zmeraj obdobje pred tolerančnim patentom.57  

Sklep 
Če sedaj poskusimo ovrednotiti Valvasorjevo pisanje o zasužnjevanju in vojnih ujetnikih v 
Vojni krajini, postane jasno, da obstajajo točke njegovega poročila, ki so se stvarnosti precej 
približale. Hkrati se pojavljajo posamezni odseki, pri katerih je viden (ne)zaveden odmik od 
realnega stanja v času Valvasorjevega življenja. Tako Valvasor pravilno izpostavlja, da sta obe 
strani delovali podobno, kar zadeva vojne ujetnike. Tako Osmansko cesarstvo kot Habsburžani 
so vodili dokaj trdo politiko do zajetih vojnih udeležencev, kar se je kazalo tako v težkih fizičnih 
kaznih, pa tudi psihološkem maltretiranju zajetih skupin in posameznikov. Prav tako je moč 
trditi, da je Valvasorjevo poročilo, kar zadeva obseg vojne, zajetih in zasužnjenih, ob primerjavi 
z ostalimi znanimi viri in literaturo za to dobo vsebinsko morda pravilno, četudi je zaradi 
subjektivne narave na več mestih vprašljivo.58 Prav tako Valvasor pravilno navaja, da sta obe 
strani izkoriščali vojne ujetnike za izboljšanja lastnega finančnega stanja. Je pa moč zaslediti 
moralizirajoči ton, ko je govora o usodi tistih ujetnikov, tako civilistov kot predstavnikov 
vojske, ki so bili zajeti in ki jih kasneje ni odkupila država ali bližnji posamezniki. Valvasor 
tako skoraj vedno, ko govori o ujetih vojakih v Osmanskem cesarstvu, izpostavlja suženjstvo 
kot edino možno usodo zajetih ter poudarja, da je ta vedno mizerna in mukotrpna.  

                                                 
54 Krščevanje muslimanov je bilo kot nekakšno zavarovanje »vojnega plena«. V habsburških rokah je bila njihova 
usoda različna. Nekatere so zadele najhujše možne kazni – denimo služenje kot zasužnjeni veslači na raznih galejah 
italijanskih dežel –, tisti, ki so pristali v zasebnih rokah raznih plemičev, pa ni vedno doletela mukotrpna usoda. 
Delali so na posestih, zlasti ženske pa so se ukvarjale s hišnimi deli. Tako je postalo očitno, da bodo ostali del 
družbe dlje časa in v interesu države in posamičnih plemičev je bilo, da bi se čim hitreje integrirali v družbo. A 
število krstov spet ni bilo tako veliko. Za slovenski prostor je tako v obdobju 1594–1699 znanih 73 krstov, večina 
jih je potekala v času dunajske vojne. So pa seveda obstajale izjeme – tako je bilo leta 1687 v Gradcu na Štajerskem 
od zajetih vojnih ujetnikov krščenih kar 117. Golec, »Krščevanje osmanskih podanikov (muslimanov) na 
Slovenskem od konca 16. do konca 17. stoletja,« 218–230. Za podobno poročilo v daljšem časovnem okviru s 
poudarkom na slovenskem ozemlju glej: Golec, »Integracija vzhodnih kristjanov in muslimanov v družbo na 
Slovenskem med 16. in 19. stoletjem,« 217–251 in Golec, »Migracije muslimanov v slovenski prostor od turških 
vpadov do leta 1941,« 143–144. 
55 Glej npr. Golec, »Pokrščeni Turek Anton Husič,« 714–716. 
56 Poleg tega so pri nekaterih posameznikih poleg novih krstnih imen navedena še muslimanska. Golec, »Novi 
prispevki h krščevanju turških vojnih ujetnikov na Slovenskem v 17. in zgodnjem 18. stoletju,« 346. 
57 Voje, »O usodi turških ujetnikov v slovenskih deželah v XVI. in XVII. stoletju,« 256–260.  
58 Pri opisovanju osmanskega suženjstva se Valvasor izkazuje za dokaj tipičnega pisca tega časa. Tako npr. 
podoben opis tega vidika osmanske politike izpričuje Luigi Bassano da Zara, ki podobno kot Valvasor izpostavi 
osmansko taktiko zajemanja ujetnikov zavoljo izčrpavanja nasprotnikov, zasužnjevanje, indoktrinacijo mladih v 
vrstah janičarjev, fizično maltretiranje in resnici dokaj nezvest opis odkupovanja. Glej: Pust, »Luigi Bassano da 
Zara ''I costumi et i modi particolari della vita de' Turchi'': primer krščanskega opisovanja Osmanov iz 16. stoletja,« 
71–77. 
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Valvasor prikazuje evropsko-osmanski odnos v dokaj poenostavljeni obliki in se omeji 
na opisovanje v obliki retorike »mi« in »oni«. A odnos Evrope in Osmanske države ni tako 
preprost in se je spreminjal skozi čas in predvsem glede na posamezne evropske dežele.59 Tako 
tudi ob primerjavi njegovega poročila z nekaterimi podatki o suženjstvu v Osmanskem imperiju 
postane jasno, da slika ni bila tako preprosta, čeravno je za posamične primere vendarle točna. 
Treba je poudariti, da imamo množična poročila o slabem ravnanju turških čet z ujetniki tako v 
bližnjem zaledju fronte kot tudi v osrčju imperija, in historično napačno bi bilo, če bi ta aspekt 
turškega suženjstva spregledali. Mnogi so bili fizično iznakaženi ali pa mentalno zlorabljeni, 
spet drugi so se morali odpovedati sistemu verovanja in lastni mentaliteti. A usoda zajetih 
kristjanov ni bila vedno takšna in mnogi so si lahko teoretično ustvarili življenjski standard, ki 
je bil primerljiv s tistim, ki so ga imeli, preden so zapadli v suženjstvo, ali pa celo še boljši, niti 
ni bila ta usoda vedno dosmrtna. Valvasor tudi ne omenja dejstva, da mnogih sužnjev niso zajeli 
»muslimanski Turki«, temveč so roparske vpade mnogokrat izvajali prav krščanski bojevniki, 
ki so delovali v službi Turkov. Pomemben člen pri jemanju sužnjev so bili namreč martolozi; v 
njihovih vrstah so na področju vzhodnega Jadrana prevladovali ravno pravoslavni Vlahi.60 
Pozabiti ne smemo niti na dejstvo, da je vzhodni Jadran predstavljal prostor, poln potencialne 
suženjske delovne sile – ne le za Osmane, temveč tudi za mnogotera italijanska mesta, kjer je 
bilo suženjstvo še zmeraj pogost pojav. Zasužnjeni osmanski subjekti so tako velikokrat prešli 
slovensko ozemlje na poti v Italijo, kjer so bili nato prodani, prekrščeni in obsojeni na prisilno 
delo na plemiških posestih.61 Obenem je bolj problematično Valvasorjevo skromno opisovanje 
nekaterih dogajanj v krščanskem svetu, ki so bila podobna, če ne že enaka kot v osmanskem. 
Kakor v osmanskem so bili tudi v habsburškem cesarstvu in v Vojni krajini vojni ujetniki 
fizično in mentalno maltretirani. Mnogi so morali v mizernih pogojih na posestih raznih 
plemičev delati kot »neformalna suženjska sila«. Tako so mnogi zapadli v neko »neformalno« 
obliko suženjstva, spet druge so habsburške čete prodale kot sužnje raznim prodajalcem v Italiji. 
Če ob tem upoštevamo še sočasno zasužnjevanje v sklopu transatlantskega suženjskega 
trikotnika,62 je nemogoče govoriti o strani z absolutnimi moralnimi prednostmi. To, kako dobro 
je bil sam Valvasor informiran o teh praksah, je stvar debate, a dejstvo še vedno ostaja enako. 
Seveda je tukaj treba upoštevati čas in pogoje, ki so vplivali na nastanek in na vsebino Slave 
vojvodine Kranjske. Zavestno ali pa nezavedno sta stil in vsebina njegovega pisanja, posebej 
dela, ki se dotika tematike Vojne krajine, zaznamovana z njegovimi lastnimi (in)direktnimi 
izkušnjami s turško nevarnostjo ali pa vsaj s takrat že prevzeto spominsko pokrajino. Tako je 
moralizirajoč ton v tem poglavju pričakovan in ne deluje le kot medij, preko katerega se 
prikazuje strah prebivalcev, temveč je tudi odraz še enega aspekta Slave vojvodine Kranjske – 
nastopa kot orožje propagande zoper to, kar je Valvasor za svojo domovino in krščansko 
Evropo razumel kot »Erbsfeindschaft«.    
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Terézia Podhajská 

Slovene and Slovak national movements at the turn of the 20th century 

Izvleček 
Sledeča desetletja 19. stoletja in posebej leto 1848 so videla tako številne napore in poizkuse 
za zbujanje narodne zavesti kot tudi revolucije proti starim monarhičnim ustanovam po zahodni 
in srednji Evropi. V multi-etnični situaciji Avstro-Ogrskega cesarstva sta primera slovenske in 
slovaške etnične skupine izpostavljena zaradi svojega pomanjkanja zgodovinske tradicije 
izvora napram narodov Čehov, Hrvatov in Srbov. Slovaške in slovenske etnije so bile 
nastanjene v ozemljih, ki so, podobno, že več vekov bile del veliko večjih in močnejših 
političnih in narodnih enot. Obe etniji sta se razvijali ločeno, ko sta prebivali v različnih delih 
Monarhije, ločene z reko Leitho: Slovenci pod Avstrijskim Cesarstvom in Slovaki pod Ogrskim 
Kraljestvom. Čeprav sta slovaški in slovenski etnični skupini, ki sta se postopoma razvijali v 
narode, živeli v različnih delih Habsburške Monarhije, se od konca 18. in večinoma preko 19. 
stoletja najde veliko več podobnosti in vzporednic med njunim zgodovinskim razvojem. Med 
dolgim stoletjem jima je uspelo razviti svojo narodno, kulturno, politično in jezikovno 
dediščino znotraj oblikovanja svojega narodnega gibanja. Na ta narodna gibanja so vplivale 
ideje Jugoslavizma in Čehoslovakizma, ki so odmevala skozi 19. stoletje in bile leta 1918 
politično uresničene, s čimer so označile politično življenje obeh narodov znotraj novih 
državnih tvorb: Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev ter Češkoslovaške republike. Ta članek 
na kratko preiskuje podobnosti in razlike slovenskih in slovaških narodnih gibanj na prelomu 
20. stoletja. 
Ključne besede: Slovenci, Slovaki, narodna gibanja, Avstro-Ogrska, revolucije 1848/1849 

Abstract 
The following decades of the 19th century and especially the year 1848, brought about numerous 
efforts and attempts for national consciousness as well as revolutions against the old 
monarchical establishments around the western and central Europe. Within the multi-national 
situation in the Empire of Austria Hungary, the cases of Slovene and Slovak ethnic communities 
stand out by the lack of historical tradition origin in contrast with Czech, Croats, and Serbs 
nations. Slovak and Slovene ethnic communities were situated in territories which similarly 
happened to be a part of a much bigger and much stronger political and national units for a long 
time already. Divided by the river Leitha, both ethnic communities were developing separately 
by living in different parts of the monarchy: Slovenes under the Austrian Empire and Slovaks 
under the Hungarian Kingdom. Although the Slovak and Slovene ethnic communities, which 
were gradually evolving into nations, lived in different parts of the Habsburg Monarchy, many 
more similarities and parallels of their historical development from the end of the 18th and 
mostly during the 19th century, are found. During the long century they managed to develop 
their national, cultural, political, and linguistic heritage within the forming of national 
movements. The national movements were influenced by the national ideas of Yugoslavism 
and Czechoslovakism, which resonated during the 19th century and in 1918 were realized 
politically and marked the political life of both nations within the new state forms, The 
Kingdom of Serb, Croats and Slovenes and Czechoslovak Republic. This paper briefly studies 
the similarities and differences of Slovene and Slovak national movements at the turn of 20th 
century.  
Key Words: Slovenes, Slovaks, national movements, Austria-Hungary, revolutions of 
1848/1849 
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Introduction 
The similarity of the name of Slovaks and Slovenes has always been a reason for many 
misunderstandings and faux pas, especially within the international diplomatic scene. The 
tendentious perception of mutual similarities, such as country names, natural heritage or on the 
contrary reciprocal sports competition is deeply ingrained within the European and even the 
global public space. However, to what extent are comparable, the histories or historical 
developments of both nations? Despite different geopolitical development, political conditions 
and characteristics, quite a few similarities and parallels can be found between the Slovene and 
Slovak histories, especially at the turn of the 20th century. Both were situated in territories which 
similarly happened to be parts of much bigger and much stronger political and national units. 

For centuries, Slovene and Slovak ethnic communities lived under the hereditary 
domination of the Habsburg monarchy. Since 1867 they both became parts of the transformed 
dualistic monarchy of Austro-Hungarian Empire under the Habsburg reign. Divided by the river 
Leitha, both Slovene and Slovak ethnic communities were developing separately by living in 
different parts of the monarchy: Slovenes under the Austrian Empire or the territory of 
Cisleithania and Slovaks under the Hungarian Kingdom or the territory of Transleithania. This 
geopolitical arrangement later affected both their different but unique national, cultural, and 
linguistic heritage. Nevertheless, the national histories of Slovaks and Slovenes, who were 
gradually developing their modern national consciousness and respective unities from the 18th 
and mostly during the 19th century, show some parallels which can be compared. The social, 
economic, and national-political changes, which erupted after the March Revolution of 1848, 
significantly affected the direction of European society in the second half of the 19th century. 
One of the most characteristic traits of the so-called long 19th century was the formation of first 
national emancipation movements and the efforts of smaller ethnic nations to recognize their 
national identity. The growing political activity of these smaller ethnic communities and the 
polarization of political wings of different ethnic communities contributed to the formation of 
the first political parties influencing socio-political events and the direction of individual 
nations in the 19th and 20th centuries. 

Being unprivileged nations in the Habsburg Monarchy, Slovenes, and Slovaks both 
lacked the prized constitutional traditions along with the historic right for further national 
development, as it was in the case of the Czech, the Croatian, and the Serbian nations. The 
Slovene and Slovak nations were considered as “unhistorical,”1 which made their path towards 
national and political development more difficult. Therefore, the agitations of political leaders 
of these forming nations gradually focused on the natural ethnic principle.2 However, these 
arguments did not meet with approval from the politically dominant nations of the monarchy, 
namely the Germans and the Hungarians. Furthemore, Slovak and Slovene populations were 
similarly smaller in number by comparison with other ethnic groups within the Habsburg 
monarchy.3 

Despite this specific situation of Slovenian and Slovak people inside the Habsburg 
monarchy, they did not subdue themselves to the dominant political power of the Habsburg 
monarchy, but rather started to develop politically and culturally. The cultural and political 
status of Slovenes and Slovaks gradually developed, and they started to quickly broaden their 
national awareness along with the other Slav nations, consequently forming the new 
multinational states of the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes (which was later in 1929 
renamed by king Alexander I the Kingdom of Yugoslavia) and Czechoslovak Republic. The 

                                                 
1 Kregar, Slovenci in Slovaki med centralizmom in avtonomijo 1918-1938 (1941), 8. 
2 Kačírek, “Od "nehistorického" k štátotvornému národu. Komparácia vývoja národného hnutia Slovincov a 
Slovákov v rokoch 1780-1920,” 39. 
3 Kregar, Slovenci in Slovaki med centralizmom in avtonomijo 1918-1938 (1941), 11-12. 
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main political representatives even got involved in the political life of Yugoslavia and 
Czechoslovakia, which was in the end essential for the process of resolving the problem of 
Slovenian and Slovak nationhood in 20th century. 

The ideas of Yugoslavism and Czechoslovakism, which served as the main links of all 
representatives of Slav nations wishing to leave the Habsburg Monarchy, originated at the end 
of the 18th century as cultural concepts at first. At the turn of the 20th century in 1918 then came 
to existence new institutional and political units, Slovenes and Slovaks became parts of new 
multinational and multilingual complex state forms. At the turn of 20th century these ideas 
evolved institutionally and politially, which in 1918 resulted in the establishment of the new 
multinational and multilingual complex state forms of which Slovaks and Slovenes became a 
part of. Despite the efforts, new arrangements of the new state forms did not solve complicated 
multi-national situation, which later resulted in internal ethnical conflicts. Different opinions 
about Slovenes and Slovaks being independent nations or only parts of wider Yugoslav and 
Czechoslovak national communities started to divide the public opinion and policies within the 
Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes and the Czechoslovak republic.4 

When using the terms Slovene and Slovak, I refer to ethnic nationality and not as a state 
nationality, as we use it nowadays. During the 19th century, the century when modern nations 
were being formed, Slovene people and Slovak people were considered as “non-historical” 
nations, which practised their own language and culture but did not possess any historical and 
legal tradition or had allocated historical territory. When speaking of a nation I refer to this 
concept like a construct, a collective image in the people’s minds subdued by different historical 
discourses and circumstances.5 Therefore, in my work, I focus on the periods when these ethnic 
groups were still part of the higher national units of Austria-Hungary, and later after 1918 the 
first Czechoslovak Republic and the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes (later the 
Kingdom of Yugoslavia). First Slovene and Slovak political representatives promoted either 
the unitary concept of nationality (Yugoslav and Czechoslovak) or a nationalistic approach of 
their nations (Slovene and Slovak). At that time, it was not yet possible to speak of independent 
nations of Slovaks and Slovenes. 

The situation of Slovenes and Slovaks during the 19th century 
The following decades of the 19th century and especially the year 1848, brought about numerous 
efforts and attempts for national consciousness as well as revolutions against the old 
monarchical establishments around the western and central Europe. The most affected states 
were France, Italy, the Netherlands, states of the German Confederation as well as the Empire 
of Austria-Hungary. The Habsburg Monarchy has been known not only for its religious, 
cultural, or social but mostly for its national diversity. Among the various nations6 of the 
Austrian Empire there were several ethnic communities, which started to claim requirements 
for their nationhood throughout the 19th century. The development of their national 
consciousness was influenced by ideas of Humanism and Protestantism, which started to spread 
through Europe and consequently inspired countless scholars in supporting and enriching the 
national and cultural development of their ethnic communities. During the era of 
Enlightenment, people experienced the process of modernisation of the whole Habsburg realm 
by improving the political and socio-economic situation, which played a major role in the 
development of nationalism and liberalism within society. It was mostly the establishment of 
compulsory elementary schooling for everybody and the abolition of serfdom, which helped to 

4 Kregar, Med Tatrami in Triglavom. Primerjave narodnega razvoja Slovencev in Slovakov in njihovi kulturno-
politični stiki 1848–1938, 98. 
5 Anderson, Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism, 6. 
6 Czech, Croatian and Serbian, Hungarian, Polish, German, Ruthenian, Romanian, Slovak, Slovene, Italian and 
other. 
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raise and form the middle class, “which became the main pillar of the modern nations.”7 Due 
to the Hungarian revolution in 1848-1849 the end of feudalism was pursued through the 
abolition of serfdom and the rights to vote were extended on to all citizens of Hungary. In that 
time, citizens were only men of over  20 years of age, who also had to meet the conditions 
concerning the ownership of a certain amount of property or possessing a certaing degree of 
education. Parallell with the struggle of the Hungarian nation to gain its independence from 
Austria, individual non-Hungarian nationalities of the Kingdom of Hungary (especially 
Slovaks, Serbs, Croats, Romanians, and Ruthenians/Ukrainians) led the movement against the 
Hungarians. Meanwhile Slovene and Czech nations were opposing the pressure of 
Germanisation in schools and administrative units within the territories they inhabited. 

Within the context of Slovene and Slovak ethnic communities, this situation escalated 
with the formation of the first national movements. For the rest of the century, Slovene, and 
Slovak intellectuals and their first political representatives were trying to set forward specific 
national demands, mainly to establish the ethnic territorial region and nationality. The Slovenes 
started expressing their national demands through the political program of Zedinjena Slovenija 
(United Slovenia), which was not successful at first, but remained to be the common political 
programme of the Slovenian national movement until the First World War.8 The national 
movement of Slovaks was organized by the Slovak National Council, which was the first 
highest representative unit of the Slovak nation9 and whose representatives proposed few 
political programs. However, the first national demands of Slovenes and Slovaks met several 
obstacles within the Habsburg Monarchy, the most crucial being the renewal of absolutism led 
by Alexander Bach, which resulted in the oppression of all national activities. The Slovenes 
faced Germanisation, while the Slovaks faced Magyarization in the territories which they 
inhabited. The situation escalated during the second half of the 19th century, during the 
reconstruction of the unified Habsburg Monarchy into the Dual Monarchy in 1867. Both parts 
of the Austro-Hungarian Empire had their own laws and regulations, which had differing impact 
for further political development in Slovenia and Slovakia, as well as ruining the hopes of 
southern Slavs who had aspired for the creation of a federation10 within the Monarchy. 
“Dualism cut the Slavic nations of the monarchy into two halves and separated natural allies 
from each other.”11 

The political involvement of Slovenia and Slovakia started to escalate again after the 
abolition of Bach's absolutism. Both nations promoted their national awareness mostly through 
various cultural activities and focusing their efforts on the codification of their official 
languages. Although, due to the different geopolitical situations, both faced partly different 
difficulties on their own journeys towards autonomy. The year 1867 brought freedom for 
Slovenes to pursue their political life. Their delegates were elected to the Provincial Diet and 
later even into the Vienna Parliament and agitated for the national program of United Slovenia, 
which did not bring much success at first. Meanwhile, the Slovaks were literally fighting in 
armed Slovak national uprising during 1848-1849 against the regime in the Kingdom of 
Hungary, whose representatives denied the existence of any nation other than the Hungarian 
nation within the Kingdom. Despite the Magyarization and impossibility of a more privileged 
political activity,12 Slovaks renewed their political and national program, called the 

                                                 
7 Prunk, A Brief History of Slovenia: Historical background of the Republic of Slovenia, 52. 
8 Hladký, Slovinsko. Stručná historie států, 51. 
9 Kirschbaum, Historical Dictionary of Slovakia, 294–5.  
10 One possibility was the monarchy’s transformation from a dual into a tripartite state, with the south Slavic part 
as its third constituent, or into a federation of equal nations. 
11  Luthar et al., The Land Between: A History of Slovenia, 308. 
12 They were not elected into the parliament nor any regional diet. 
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Memorandum národa slovenského (Memorandum of the Slovak Nation). However, the Slovak 
national movement was in regress, which was most prominent in 1875.13 

Due to various social and economic changes in central Europe the national movements 
further expanded. In the late 19th and the early 20th centuries, the first official political parties 
in Austria-Hungary came to existence. Even though the Slovene and Slovak parties had 
differing journeys of their political programmes, their confessional division into the catholic 
and the liberal wing was on the same basis. For both nations, the most significant, in the context 
of national movements were the catholic movements, which were characterised at first by the 
policy of Christian-social movement. This movement arose from the Catholic church and pope 
Leo XIII, who in his encyclic Rérum novárum14 opposed difficult economic and political 
situation in Europe, the rise of liberalism and labour movements by supporting the socially 
weaker and poorer people.15 For the development of Slovak catholic movement as a source of 
inspiration besides Moravian, served the Slovene catholic movement.16 The leading party of 
the Slovene political scene was the Catholic National party, in 1905 renamed the Slovenian 
People's Party. Meanwhile, Slovak political representatives established the Slovak National 
Party, which was until the 20th century the only Slovak political representative unit uniting 
mostly Slovak evangelicals.17 After 1913 the Slovak People's Party separated from the Slovak 
National Party, as the only catholic party of Slovaks. Both Slovenian People's Party and Slovak 
People's Party were the most prominent representatives of national movements and later 
autonomous movements during the beginning of the 20th century. 

In the first half of the 19th century the political representatives of Slovenia and Slovakia 
had to resolve a tough dilemma: whether they are individual nations or only a part of much 
bigger entities: Yugoslavia and Czechoslovakia, respectively. Similarly, the outbreak of the 
First World War led the representatives of both nations to look for a final resolution of the issue 
of national identity. The solution was to leave the binding monarchy of Austria-Hungary, but 
in connection with other Slavic nations with older historical tradition: Slovaks with Czechs, 
forming Czechoslovakia and Slovenes with Serbs and Croatians, forming the State of Slovenes, 
Croats and Serbs and shortly after forming the Kingdom of Serbs, Croats, and Slovenes, which 
was later in 1929 renamed by king Alexander I Kingdom of Yugoslavia18. The Slovenes were, 
besides Serbs and Croats, the only Yugoslav group which developed its national identity before 
the formation of Yugoslavia.19 However, as well as Serbs and Croats, Slovenes were considered 
only as one of the tribes20 of one Yugoslav nation. In the case of Slovaks, they were as well 
considered as a tribe of one Czechoslovak nation. 

Basic comparison of Slovene and Slovak national movements 
At the turn of the 19th century, southern Slavs could not form a conjunct administrative unit, 
because they were still politically and constitutionally inconsistent. Therefore, regional 
awareness prevailed in the minds of Slovene people over the national,21 because they did not 
inhabit one consistent territory. Slovene ethnic group lived in original regions of Carniola, 

                                                 
13 The first Slovak national cultural institution. 
14 Encyklika Pápeźa Leva XIII. Rerum Novarum.   
15 Mannová, Krátke dejiny Slovenska, 244. 
16 Kregar, “Češko-slovaški vpliv na slovensko politiko in njen odnos do narodnega vprašanja po letu 1918,” 197. 
17 However, this party was officially a part of Hungarian catholic political party called Néppart until 1913 when 
Slovaks started political separation from Hungarians. 
18 Kregar, Med Tatrami in Triglavom. Primerjave narodnega razvoja Slovencev in Slovakov in njihovi kulturno-
politični stiki 1848–1938, 93-98. 
19 Djokić, “Introduction. Yugoslavism: Histories, Myths, Concepts,” 6.  
20 Djokić, (Dis)integrating Yugoslavia: King Alexander and Interwar Yugoslavism,” 141.  
21 Hladký, Slovinsko. Stručná historie států, 39. 
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Carinthia, Gorizia, Styria, Istria and Trieste,22 which were territorial parts of Austria and under 
the governance of the Austro–Hungarian empire until its dissolution. Each region had its own 
representatives who managed the administration and met at the council (Landtag). However, 
the competencies of these regions were gradually reduced in favour of the central government 
in Vienna, especially during the reigns of Maria Theresa and Joseph II. That became an obstacle 
for the unified coordination of the cultural and political activities of the Slovenian 
intelligentsia.23 Meanwhile, Slovaks inhabited the northern part of the Kingdom of Hungary, in 
the southern areas mixed with the Hungarian ethnic group. Slovak people lived mostly along 
the Hungarian ethnic group in smaller regional units called “stolice” or “župy”, which belonged 
under the administration of one territorial unit, the Kingdom of Hungary. During the rise of 
their national movements, both Slovenes and Slovaks had a small number of representatives 
from the upper class. The main political and cultural activists came mainly from the ranks of 
clergy and lower bourgeoisie. 

Language has been shown as the most common sign of the “national individuality” 
during the rise of modern nationalism in central Europe.24 The difference between the Slovene 
and Slovak national movements was shown in the unique journeys they undertook towards the 
standardization of their respective languages. The similarity, on the other hand, lies in the same 
problem with the national identity, and especially the question whether they stand alone as 
nations or as a part of a larger national entity. 

At the beginning, the situations of Slovene and Slovak national movements differed. 
Illyrian provinces, which became Napoleon's new symbol of power following his victory over 
the Habsburg Monarchy in 1809, had eminent influence on the Slovene national movement. 
Within these provinces, Slovenes could use their native language, as well as experience the 
other positive social changes stemming from French law Code Civil, which supported equality 
of all citizens over the dominance of the nobility and the development of the state's 
infrastructure. Unfortunately, years later, Metternich's absolutism opposed all nationalist 
political movements among the nations in the Austrian Monarchy. Thus, the national and 
political efforts of Slovene ethnic communities could not proceed further until the March 
Revolution of 1848. The conservative as well as liberal Slovene scholars and clergy had already 
intensely participated in the further development of language and culture by means of literature 
for a long time before then.25 They were trying to oppose the Germanization by studying the 
local folk languages and supporting the national movement with their literary works. One of 
the representatives of the literary movement was conservatively oriented Anton Martin 
Slomšek, or the well-known liberal poet France Prešeren who supported Slovene unity and the 
unity of the Slovene language against the prominence of a wide variety of Slovene dialects in 
the 1830s. Prešeren also opposed the political concept called Illyrism,26 which maintained that 
all Southern Slav nations culturally belonged under one single nation which developed mostly 
among Croats and Slovenes.27 This idea later transformed into the idea of Yugoslavism, which 
served as a means for unification of all southern Slavs – Slovenes, Serbs, and Croats – who 
lived in the territories of Habsburg monarchy. At the beginning, Yugoslav's idea had a unifying 
cultural character, while its political implications were marginal, complementary, or appeared 

22 Rychlík, Dějiny Slovinska, 6. 
23 Kačírek, „Od "nehistorického" k štátotvornému národu. Komparácia vývoja národného hnutia Slovincov a 
Slovákov v rokoch 1780-1920,” 40 
24 Hladký, Slovinsko. Stručná historie států, 40. 
25 The tradition of the Slovene literary language was established by Primož Trubar in the 16th century. He edited 
the first books in Slovene language: Abecedarij, Katekizem. 
26 This idea was created in the early 1830s in Croatia and served the interests of the Croatian national and political 
movement. 
27 Velikonja, “Slovenia's Yugoslav century,” 85. 
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as extreme solutions after the unsuccess of previous, more realistic concepts.28 The idea of a 
distinct Slovene nation and the unification of all Slovenes into one administrative unit within 
the Habsburg Empire was the most significant political goal for Slovene representatives. 
Yugoslav idea represented a possible support for its realization, for example in the form of an 
alliance with Croats and Serbs. However, the political realization of this idea as a united 
Yugoslav state, like the establishment of Czechoslovakia, became the subject of real politics 
only after the First World War. 

The process of language, cultural and even political development of the Slovak people 
was much slower, due to problems with the Hungarian nation, of which the political 
representatives opposed and even oppressed Slovak national activities. The Slovak national 
movement was based on the relations between Catholic and Protestant confessions. The 
dominant Catholics represented tradition and hierarchy, while the Protestants represented a 
more democratic point of view.29 Both confessions differed in their approach towards the 
national question as well as the codification of the standard language, which was unfortunately 
slowing the whole process of unification. Protestant intelligentsia was focused mainly on 
connections with the Czech nation and their language relatedness, which even encouraged them 
to use the biblical Czech language transposed into the Slovak version. Later, this idea evolved 
into a construct of unified Czechoslovak nation. On the other hand, the Catholics adopted the 
western Slovak dialect as their designated standard language, which was firstly codified by 
Anton Bernolak in 1787. However, the struggle for codification did not initially produce a stable 
standard language. Codification of standard Slovak language, which is used today, did not take 
place until the 1860s. Moreover, Slovaks also had to deal with the question of their own identity: 
whether they are a part of a Czechoslovak nation or whether they are an individual nation. The 
root of this tendency can be found in the idea of Pan-Slavic intercommunity or partnership of 
all Slavs. Many southern and middle European Slavs gladly adopted this idea. The idea of 
Czechoslovakism or the idea of one Czechoslovak nation at first developed at the end of the 
18th century as a cultural concept of Czechs and Slovaks. Later at the beginning of the 20th 
century it transformed into a political programme of two nations living in one common state. 
In the 19th century the cooperation of Slovaks and Czechs was embodied into the organization 
of Českoslovanská jednota (Czechoslovak unity) in 1896. 

During the March Revolution in 1848 and 1849, both nations presented their first 
official national and political programmes. Both nations requested unification of their 
respective territories according to the ethnical principle. Slovene and Slovak national 
movements were influenced by the idea of Austroslavism,30 a change of the Habsburg monarchy 
into a federation of national states.31 Slovenes formed opposition against the German 
dominance and created national program United Slovenia in which they demanded equality 
between the Slovene language and the German language as well as introducing the Slovene 
language in schools and public administration. In addition, they also demanded the unification 
of Slovenian territories into the Kingdom of Slovenia.32 The Slovenes communicated their 
demands by political press, within the Provincial Diet and later even in the Vienna Parliament.33 
Meanwhile, Slovaks opposed the Magyar oppression, which stemmed from Hungarian 
campaign of creating their own independent Hungarian state. Yet, the Slovaks did not have any 

                                                 
28 Vojtěchovský, Mosković, Pelikán. Hlavní vývojoví tendence jugoslívství v průbehu 20. Století, 396. 
29 Mannová, Krátke dejiny Slovenska, 218. 
30 Political concept helping Slavic people within Austrian Empire. Czech politician František Palacký was later 
the author of further political program based on this concept.  
31 Kačírek, „Od "nehistorického" k štátotvornému národu. Komparácia vývoja národného hnutia Slovincov a 
Slovákov v rokoch 1780-1920,” 47. 
32 Luthar et al., The Land Between: A History of Slovenia, 280. 
33 Luthar et al., The Land Between: A History of Slovenia, 283. 
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representatives elected to agitate for their national demands in the Hungarian diet and they were 
lacking any political press. Even though they were able to create their own national programme 
called Žiadosti slovenského národa (Demands of the Slovak Nation), in which Slovaks 
demanded autonomy and national equality within the Hungarian Kingdom. On September 15th 
1848 Slovaks established the Slovak National Council in Vienna and started preparing an armed 
uprising in their ethnical territory. Even though the outcome did not meet the expectations, this 
act had immense stimulating sense for the entire Slovak national movement. From that point, 
Slovaks demanded their territory be established as the Principality of Slovaks, while being a 
part of a federalised Austria. However, the demands of both Slovenes and Slovaks were left 
unfulfilled due to the rise of neo-absolutism. Despite the unwillingness of main political 
representatives in Vienna Parliament to help the smaller nations grow within the Monarchy, the 
return of absolutism surprisingly positively influenced further progress of the aforementioned 
nations due to activities leading to the modernisation of the Empire. 

The paths of the national movements of Slovenes and Slovaks were quite different for 
the duration of the 1860s, as Slovaks had more difficulties keeping the national movement 
“alive” than Slovenes. Yet, both stayed on similar course, as they wanted to resolve the situation 
of their territories within the Habsburg Monarchy, mainly by abolition of centralization and the 
establishment of a federation.34 The latter proposed a question whether the federation should 
be organized according to historical or national regions. Unsurprisingly, the Hungarians were 
the only nation opposing federalisation, which resulted in tough relations with the Slovaks and 
as a result, they experienced a decay of the national movement as well as the press. However, 
at the same time, they were still dealing with the final step towards the establishment of a 
standardised Slovak language. Luckily, in the early 1860s, Slovak Matica and first three 
gymnasiums where the Slovak language was taught were established, which was an immense 
success for the Slovak national movement. Consequently, with the founding of Slovenska 
Matica (Slovene Matica) in 1864, it helped establish the first official contacts between Slovenes 
and Slovaks.35 The institutions recognized one another and created a system of bilateral 
memberships. The first honoured Slovene members of Slovak Matica were Janez Bleiweis and 
Franc Miklošič together with a clerical association, Družba sv. Mohorja in 1864. On the other 
hand, in 1869, Slovaks Martin Tomaškovič and Jozef Viktorin helped Slovene Matica by means 
of financial donations.36 The national life of Slovenes remained active thanks to Bishop Anton 
M. Slomšek, who helped establish the National Centre in Maribor where books and press were 
edited.37 The base of Slovene national activities was established through “reading rooms” 
which were credited for spreading the sense of nationhood among Slovenes in the 1870s. 

During the second half of the 19th century, political life of Slovenes and Slovaks was 
similarly on the rise. Yet, both had different political conditions and ways of claiming their 
national programs. Slovene political scene was divided into two main political wings; the 
conservative Catholic and the liberal wing. Slovene political representatives had mandates 
within the regional and state institutions so they could agitate for Slovene national demands. 
But the political life of Slovaks was more limited. The only option the Slovaks had for their 
political activities were private meetings, public speeches, or political press. The most 
important act which resulted from these activities was the establishment of the Memorandum 
of the Slovak nation in 1861, by which they demanded autonomy of the Slovak ethnic territory 
within the Kingdom of Hungary. However, due to differing approaches towards Slovak 
autonomy, the Slovak political scene was divided into the Old school, which was loyal to the 
                                                 
34 Kačírek, “Od "nehistorického" k štátotvornému národu. Komparácia vývoja národného hnutia Slovincov a 
Slovákov v rokoch 1780-1920,” 47. 
35 Kačírek, “Utváranie slovensko-slovinských vzťahov v druhej polovici 19. Storočia,” 45. 
36 Kačírek, “Utváranie slovensko-slovinských vzťahov v druhej polovici 19. Storočia,” 45-46. 
37 Hladký, Slovinsko. Stručná historie států, 55. 
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Emperor and Parliament in Vienna, and into the New school, the representatives who believed 
in cooperation with the Hungarian political representatives. 

During the period of the Dual Monarchy, the efforts of both the Slovenes and Slovaks 
had to comply with new arrangements within the Monarchy. While the Austrian side of the 
Monarchy prospered due to modernisation, the Kingdom of Hungary progressed very mildly, 
staying true to its agricultural roots. From a political standpoint, the division created a political 
border, which negatively influenced the coordination of political activities within the monarchy. 
The Slovaks were facing cultural oppression as well as formal denial of the existence of a 
Slovak nation by the Hungarian government. As a result, the three aforementioned Slovak 
gymnasiums along with Matica Slovenská were closed. The first Slovak political party, the 
Slovak National Party came to existence in 1871. However, only four years later a Slovak 
representative could be elected to the Hungarian diet. Yet, the Slovak political scene remained 
stable for the most part until the coming of significant changes in the 1890s. The situation was 
different within the Austrian Empire, where national equality was at least formally included in 
the constitution. Slovenian political representatives, following the Czech example, started to 
organize “tabori”, which served as national meetings, the aim of which was to unify all 
Slovenes under the rule of their own kingdom with their own language, administration and even 
a university. These activities were organized by both the conservative and the liberal wing of 
the Slovene political scene. 

During the 1890s, both national movements underwent a few changes. In the mentioned 
period, the Monarchy overcame its agrarian crisis by means of the industrial revolution, the 
definite abolition of serfdom, consistent emancipation of peasants and involvement of the 
proletariat in political activities. It was an age of frequent change of representatives in the 
governments of both parts of the Monarchy. In the region of modern-day Slovenia, the most 
powerful political party, due to its wide range of conservatively oriented followers, was the 
conservative Catholic National Party in 1895. The other large party representing the other side 
of the spectrum was the liberal National Party, which was founded in 1894 and renamed into 
National Progressive Party in 1905.38 The Slovaks, unfortunately, unlike the Slovenes, could 
not continue with high political activities and their only political party, the Slovak National 
Party, became more passive. Nevertheless, their cultural emancipation continued. With the 
coming of a new generation in the 1890s, political activation of the clergy began, which brought 
about new modern tendencies. Furthermore, new contacts with Slovak immigrants in the USA 
were established, with some even returning to contribute to further development of the Slovak 
national movement.39 During the beginning of the 20th century, both Slovenian People's Party 
and Slovak People's Party were the most prominent representatives of the national movements 
and later of the autonomous movements of Slovaks and Slovenes. 

The most influential inspiration for the development of both the Slovene and the Slovak 
political scene was the activity of Professor T. G. Masaryk. His ideas influenced young Slovene 
and Slovak students in Prague. Masaryk's followers embraced his philosophy which “criticized 
political Catholicism, liberalism and Marxism, and demanded democracy and the socialization 
of culture and politics.”40 Most of his Slovene followers became members of the Yugoslav 
Social Democratic Party or the liberal party. Some of them were influenced by the neo-Ilyrian 
movement, which inclined towards cooperation with Southern Slavs, namely the Croatians and 
their politicians. The Slovene Catholic National Party alongside the liberals decided to adopt 
the political concept of “uniting the Slovenes with a Croatian state that would become a third 

                                                 
38 Luthar et al.,The Land Between: A History of Slovenia, 331-332. 
39 About one fifth (half a million) of Slovaks lived in USA in 1914. 
40 Luthar et al.,The Land Between: A History of Slovenia, 339. 
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unit of the Habsburg Monarchy ─ Trialism.”41 However, this idea was not accepted by all 
Slovene political representatives. Ivan Cankar, a well-known Slovene writer, stated that “there 
was no common Southern Slav culture and that it was impossible to form a new Yugoslav 
nation.”42 According to his opinion, only a joint political project or federal republic of Southern 
Slavs could be in question. Masaryk's followers opposed the idea of a non-organic connection 
of Slovenes with Croatians as it would lead to the loss of their national integrity. 

T. G. Masaryk had influence on Slovak students as well and his cooperation with them 
even escalated into political cooperation. The first political meeting of Czech and Slovak 
intelligentsia was held in 1907. They even formed a society, club Detvan, which influenced 
many generations of young Slovak students who later became eminent persons of Slovak 
culture, diplomacy and politics and helped the Slovak political scene to reach the higher 
standards. The cooperation with Masaryk presented the formal cooperation between Czech and 
Slovak nations ever. Masaryk considered the Slovak national situation as a natural part of Czech 
politics. At the turn of the 20th century, Slovak politics, in accordance with European trends, 
fragmented in several directions: conservative-national, Catholic, agrarian, liberal and social-
democratic. The Slovak National Party started to renew its political activity. Slovak political 
parties, as already mentioned, were divided according to the Catholic and Protestant confessions 
which became the typical structuring of political parties even later in Czechoslovak republic. 

At the beginning of the 20th century, both Slovenes and Slovaks were finishing the 
formation of their political parties and developing their Slovene-Croatian and Czech-Slovak 
cooperation. The outbreak of the First World War presented new disputes about the position of 
these nations. Their fate depended on who would be victorious. For the Slovenes, the Italians, 
members of the Allied Powers, presented a bigger threat in terms of national oppression than 
Austria-Hungary itself. The most promising act for the preservation of their nationhood was a 
connection and cooperation with the Croatians. In 1917, under the leadership of Janez 
Evangelist Krek and Anton Korošec and with the help of politicians of the Croatian Party of 
Justice, the Slovenes succeeded in uniting the delegates from the Southern Slav regions in the 
Vienna Parliament under the Yugoslav Deputes Club, who demanded the abolition of the Dual 
Monarchy in Majska deklaracija (May declaration).43 Slovene policy became more radical at 
that time. In August 1918, the Slovene political representatives established their National 
Council in Ljubljana as the representative political body of Slovenes, which later became a part 
of National Council of Slovenes, Croatians and Serbs which demonstrated their separation from 
the Monarchy. 

The cooperation between Czechs and Slovaks was the only viable option for the Slovak 
people, realised by means of joint resistance lead by the Czechoslovak National Committee in 
Paris. The main agitator on behalf of this institution was T. G. Masaryk (along with Milan 
Rastislav Štefánik) who was the main agitator for the importance of this vision within 
diplomatic field. One of the most crucial acts for the Czechoslovak efforts was the 
acknowledgment of Slovak territories by Czech representatives in the Austrian Imperial 
Council in 1917. The acknowledgement consequently allowed the demands of the 
Czechoslovak National Committee to revolve around the joining of Czech and Slovak 
territories. Thus, thanks to the political interests of Czechs, Slovaks achieved the maximum for 
their nation, during the war. 

Conclusion 
Due to new modernization tendencies of the end of the 19th century, more favourable political 
developments in the Austrian part of the monarchy allowed Slovenes to continually develop 

41 Prunk, A Brief History of Slovenia: Historical background of the Republic of Slovenia, 74. 
42 Ivan Cankar wrote the essay “Slovenes and the Southern Slavs” in 1913. 
43 Prunk, A Brief History of Slovenia: Historical background of the Republic of Slovenia, 77. 
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their national identity and at the same time differentiate their individual political wings. On the 
contrary, the Slovaks had to cope with the more demanding ethnic oppression by the Hungarian 
nation within the other part of Monarchy, The Kingdom of Hungary. As both were nations with 
no historic tradition, in contrast with Czechs, Croats and Serbs, the socio-political changes 
within Europe in the 19th century influenced the development of national movements of Slovaks 
and Slovenes. First Slovene representatives established a long-term unified political program 
United Slovenia. Meanwhile, the national programmes of Slovaks varied according to the 
complicated political situation with Hungarians and the attitude of main political 
representatives of Vienna Parliament. Nevertheless, the same confessional division of the first 
political parties, the influence of Catholic church in the cultural and political development and 
the rise of national consciousness by codifying national languages were unifying elements for 
both Slovaks and Slovenes. 

Both Slovenes and Slovaks saw their chance for reaching their national freedom and 
integrity in alliance with nations, which were larger in number, and had longer historic tradition, 
while they were also parts of the Habsburg monarchy. After the dissolution of Austria-Hungary, 
the representatives of Czechs, Serbs and Croats agitated for their independence, which was a 
chance also for Slovaks and Slovenes. The Slovene and Slovak political scenes were included 
in more powerful political and diplomatic spheres of Czechoslovak republic and The Kingdom 
of Serbs, Croats, and Slovenes.44 This way, Slovaks and Slovenes experienced their first contact 
with more autonomous political administration of their own political body, albeit in cooperation 
with other Slavic nations. Nevertheless, it may be concluded that even such arrangements at 
least shaped their long journey towards their own national autonomy and independence in the 
late 20th century. 

This short comparative study contributes to the Slovene and Slovak historiography with 
the brief comparison of parts of Slovene history and Slovak history. I realize the complexity 
and richness of such thematic field, not to mention the amount of information and different 
discourses within both Slovak and Slovene historiography, which were not all mentioned. 

Bibliography 
− Djokić, Dejan. “(Dis)integrating Yugoslavia: King Alexander and Interwar Yugoslavism.” 

In Yugoslavism: Histories of a Failed Idea, edited by Dejan Djokić, 136-156. London: C. 
Hurst & Co., 2003. 

− Djokić, Dejan. “Introduction. Yugoslavism: Histories, Myths, Concepts.” In Yugoslavism: 
Histories of a Failed Idea, edited by Dejan Djokić, 1-10. London: C. Hurst & Co., 2003. 

− Hladký, Ladislav. Slovinsko. Stručná historie států, Libri, 2010.  
− Kačírek, Ľuboš. “Od "nehistorického" k štátotvornému národu. Komparácia vývoja 

národného hnutia Slovincov a Slovákov v rokoch 1780-1920” In Osamosvojitev 1991: 
država in demokracija na Slovenskem v zgodovinskih razsežnostih. Edited by Ferenc, Mitja 
Jurij Hadalin in Blaž Babič. 39-58. Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete 
Univerze v Ljubljani 2011, (Ed. Historia: znanstvena zbirka Oddelka za zgodovino 
Filozofske fakultete v Ljubljani. 20.), 2011. Accessed December 18th 2020: 
https://tinyurl.com/s49z2at4 

− Kačírek, Ľuboš. “Utváranie slovensko-slovinských vzťahov v druhej polovici 19. Storočia” 
In Slavica Slovaca 39 (2004), no.1, 45-56. Accessed January 1st 2021. URL: 
<http://www.slavu.sav.sk/casopisy/slavica/2004_01/2004_01.pdf> 

                                                 
44 The existence of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes was preceded by the formation of the 
common independent state of Slovenes, Croats, and Serbs on 29th October 1918 which lasted only one month. 

https://tinyurl.com/s49z2at4
http://www.slavu.sav.sk/casopisy/slavica/2004_01/2004_01.pdf


59 

− KBS. ''Encyklika Pápeźa Leva XIII. Rerum Novarum.'' Katolícka cirkev na Slovensku.
Accessed 5th February 2020: https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-
vyhlasenia/p/dokumentypapezov/c/rerum-novarum

− Kirschbaum, Stanislav J. Historical Dictionary of Slovakia. Scarecrow Press, 2006.
− Kregar, Tone. “Češko-slovaški vpliv na slovensko politiko in njen odnos do narodnega

vprašanja po letu 1918” In Evropski vplivi na slovensko družbo. Zbirka zgodovinskega
časopisa-35. Troha Nevenka and col. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije,
2008.

− Kregar, Tone. “Slovenci in Slovaki med centralizmom in avtonomijo 1918-1938 (1941)”
PhD diss., University in Celje, 2007.

− Kregar, Tone. Med Tatrami in Triglavom. Primerjave narodnega razvoja Slovencev in
Slovakov in njihovi kulturno-politični stiki 1848–1938. Celje, Zgodovinsko društvo Celje,
2007.

− Luthar Oto, Grdina Igor, Šašel Kos Marjeta, Svoljšak Petra, Kos Peter, Kos Dušan, Štih
Peter, Brglez Alja, Pogačar Martin. The Land Between: A History of Slovenia. Peter Lang
GmbH, Frankfurt am Main, 2013, 227-366.

− Mannová, Elena. Krátke dejiny Slovenska. Bratislava: AEP, 2003.
− Prunk, Janko. A Brief History of Slovenia: Historical background of the Republic of

Slovenia, Ljubljana: Založba Grad, 1996.
− Rychlík, Jan et al. Dějiny Slovinska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2011.
− Velikonja, Mitja. “Slovenia's Yugoslav century.” In Yugoslavism: Histories of a Failed

Idea, edited by Dejan Djokić, 84-99. London: C. Hurst & Co., 2003.
− Vojtěchovský, Mosković, Pelikán. Hlavní vývojoví tendence jugoslívství v průbehu 20.

Století, In Čechoslovakizmus, edited by Adam Hudek, Michal Kopeček and Jan Mervart,
Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, 2019.

https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumentypapezov/c/rerum-novarum
https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumentypapezov/c/rerum-novarum


60 

Izak Špajzer 

Prešernov spomenik v Ljubljani 

Izvleček 
Po smrti dr. Franceta Prešerna so se tedanji veljaki kmalu odločili, da mu postavijo spomenik. 
Kulturni in politični veljaki so sestavili odbor za postavitev spomenika, ki je nato določil 
okvirno ceno, razpisal pa je tudi natečaj za izbor kiparja. Prvotno naj bi bil spomenik otvorjen 
3. decembra 1900 ob 100. obletnici Prešernovega rojstva. Možne lokacije spomenika so bile
pred Mestno hišo, na Kongresnem trgu ali v parku ob Bleiweisovi cesti. Za kiparja je bil izmed
sedmih izbran Ivan Zajec, ki je kiparil na Dunaju. Dan otvoritve je napočil 10. septembra 1905.
Prišlo je veliko gostov, ki so bili tudi iz inozemstva. Ker je bil kip postavljen pred frančiškansko
cerkvijo in je nad Prešernom slonela muza, je ljubljanski knezoškof Anton Bonaventura Jeglič
pisal županu Ivanu Hribarju protestno pismo. Pismo je izzvalo posmeh s strani liberalcev in
prišlo je do spora med klerikalci in liberalci, kar je bilo najbolj razvidno iz Slovenca in
Slovenskega naroda. Sporu so se naposled pridružili še pomembnejši kulturniki, ki so kritizirali
tako kip kot Zajca, nato pa so se strasti umirile, kip pa je ostal tam, kjer stoji še danes.

Abstract 
Soon after the death of Dr. France Prešeren, the dignitaries of the time decided to erect a 
monument in his honour. They set up a monument committee, which set the approximate price, 
as well as announced a competition to select the sculptor. The first possible date for the 
unveiling of the monument was December 3, 1900, which was the 100th anniversary of 
Prešeren's birth. The possible locations for the monument were the front of the Town Hall, 
Congress Square or the park along the Bleiweis Road. Ivan Zajec, who sculpted in Vienna, was 
chosen among seven sculptors in the competition. The opening day came on September 10, 
1905. As the monument was placed in front of the Franciscan Church with the muse leaning 
over Prešeren, the bishop of Ljubljana Anton Bonaventura Jeglič wrote a letter of protest to the 
mayor Ivan Hribar. The letter provoked ridicule from the liberals and a dispute between them 
and the clergy, which was most evident in the newspapers Slovenec and Slovenski narod. The 
important cultural figures, who criticized both the monument and Zajec eventually joined the 
dispute. However, after a while, the passions subsided and the monument remained where it 
stands today. 

Ključne besede: France Prešeren, spomenik, Ivan Zajec, liberalci, klerikalci. 

⃰  ⃰  ⃰ 
Uvod 

Središča današnje Ljubljane si zelo težko ali pa sploh ne predstavljamo brez Prešernovega 
spomenika, ki stoji na Prešernovem trgu ob Tromostovju. Kljub temu da gre za spomenik 
največjemu slovenskemu pesniku, je bilo treba na njegovo postavitev čakati 56 let. Kot se za 
tak spomenik spodobi, so takratni veljaki želeli, da bi stal na pravem mestu in da bi ga ustvaril 
priznani kipar, zato je pred dokončno otvoritvijo spomenika večkrat prihajalo do nesoglasij, ki 
jih ni bilo konec niti po otvoritvi. V članku želim prikazati in orisati celoten proces, vse od 
smrti dr. Franceta Prešerna do otvoritve spomenika, 10. septembra 1905, opisal pa bom še nekaj 
nesoglasij, ki so se pojavila po odkritju spomenika. Za to temo sem se odločil, ker mi je pred 
nekaj leti v roke prišla zanimiva knjiga avtorja Janeza Kajzerja, z naslovom S tramovi podprto 
mesto, v kateri piše tudi o Prešernovem spomeniku. 
Za vire sem uporabil različne časopise, ki so izhajali v 19. in 20. stoletju, Kmetijske in 
rokodelske novice, Slovenski narod, Slovenec, Ljubljanski zvon, Dom in svet, Osa, Slovenija, 
Slovan in Naši zapiski. 
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Zametki ideje o spomeniku 
Dr. France Prešeren je umrl 8. februarja 1849 v Kranju. 13. februarja 1849 so v časopisu 
Slovenija poročali o njegovem pogrebu, ki je potekal 11. februarja v Kranju in se ga je po 
poročanju udeležilo precej ljudi iz drugih slovenskih krajev. Napisali so, da se bodo po osmih 
dneh »imenovani častivci« ponovno sestali v Kranju ter da bodo razpravljali o postavitvi 
spomenika Prešernu.1 Ljudje so verjetno že kmalu začeli z zbiranjem sredstev za postavitev 
spomenika in Kmetijske in rokodelske novice so 6. marca 1852 poročale, da sta nekaj sredstev 
za Prešernov spomenik prispevala ljubljanska trgovca Janez Zupan in Andrej Malnar.2 

7. maja 1898 je v Slovenskem narodu izšel članek, ki je Slovence nagovarjal k postavitvi 
Prešernovega spomenika v Ljubljani. Sestavljen je bil odbor za nabiranje prispevkov za 
Prešernov spomenik, ki so ga sestavljali Simon Gregorčič in Josip Stritar kot častna 
predsednika, ljubljanski župan Ivan Hribar kot predsednik, dr. Ivan Tavčar in Rajko Perušek 
kot podpredsednika, dr. Josip Kušar kot tajnik, dr. Makso Pirc kot podtajnik, dr. Josip Stare kot 
blagajnik in Andrej Senekovič kot blagajnikov namestnik, tem pa je sledil še dolg seznam 165 
podpisov kulturnih in političnih veljakov. Odbor je bil mnenja, da bi bronast spomenik postavili 
3. decembra 1900 ob 100. obletnici Prešernovega rojstva na enega izmed ljubljanskih javnih 
trgov.3 

Leto kasneje je odbor objavil natečaj za spomenik in razpisal dve nagradi za »najboljša 
modela takega monumenta«. Do predvidene otvoritve kipa je bilo samo še eno leto in člani 
odbora so se upravičeno bali, da bi bilo časa za stvaritev kipa premalo, poleg tega pa je bilo še 
vedno premalo zbranega denarja za spomenik. Glede lokacije kipa so bili v ožjem izboru trije 
trgi: Kongresni trg, Mestni trg in park zraven takratne Bleiweisove ceste. Po mnenju Antona 
Aškerca bi bil od teh treh najustreznejši park ob Bleiweisovi cesti, ker je na Kongresnem trgu 
stal spomenik Radeckega, na Mestnem trgu pa je stal Robbov vodnjak. Poleg teh treh trgov je 
Aškerc kot možnost dodal še trg pred Narodnim domom. Stroški spomenika naj bi znašali 
15.000–20.000 goldinarjev, Aškerc pa je dodal, da se izpod 30.000 goldinarjev »ne da kaj 
poštenega postaviti.«4 Natečaja se je udeležilo sedem kiparjev: Fran Berneker, Anton Bitežnik, 
Alojzij Progar, Alojzij Repič, Josip Štanta, Ivan Zajec in Jakob Žnider.5 Že pred razglasitvijo 
nagrad je Josip Vošnjak izpostavil težavo, da ni obstajala nobena slika Prešerna iz časa 
njegovega življenja, zato bi bilo po njegovem najbolje, da »bi se odprl Prešernov grob in bi 
glavo, ki je gotovo še ohranjena, premeril kak umetnik na vse kraje in tudi posnel po njej 
voščeno masko,« za dovoljenje glede odpiranja Prešernovega groba pa bi se dogovorilo 
Pisateljsko društvo.6 

Marca 1900 je bilo vseh sedem načrtov spomenika na ogled v Mestnem domu. 
Bitežnikov načrt je bil dokaj preprost. Prešeren bi stal, ob vsaki strani pa bi bili dve figuri. 
Načrt Žniderja je predvideval sedečega Prešerna, nad katerim bi ženska v narodni noši držala 
venec. Repič je projektiral načrt, po katerem bi stoječemu Prešernu ženski genij podajal 
lovorov venec. Sledil je prvi Zajčev osnutek, ki je bil podoben prejšnjemu. Razlika je bila le v 
tem, da bi bila tu ženska oblečena v narodno nošo, ob straneh pa bi bili dve skupini »Krst« in 
»Slovo«. Drugi Zajčev osnutek je bil zamišljen precej večje. Zadaj na skali bi stal »ženski 
genij« in držal zvezdo nad Prešernovo glavo, slednji pa bi stal malce nižje. Avtor šestega 
osnutka, Progar, si je zamislil, da bi bili pod Prešernom dve ženski. Ena bi pesniku podajala 
vejo, druga pa venec. Berneker, ki je bil avtor zadnjega osnutka, pa si je spomenik zamislil kot 

                                                 
1 Černski, »Austriansko cesarstvo: Slovenska dežela,« 50. 
2 »Za Prešernov spominik,« 76. 
3 Gregorčič in Stritar, »Slovenskemu narodu,« 1. 
4 Aškerc, »Prešernov spomenik« 582. 
5 Gangl, »Listek: Iz zgodovine Prešernovega spomenika,« 318. 
6 Vošnjak, »Za Prešernov spomenik,« 136. 
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nizek podstav, na katerem bi plaval Prešeren, ki bi se držal droga in deske.7 Žirija, ki so jo 
sestavljali Anton Aškerc, Fran Govekar, Ivan Duffe, Franc Pavlin, Ivan Šubic, A. Klinar in 
Ivan Franke, je prvo nagrado za osnutek spomenika, ki je znašala 600 kron, podelila Zajčevemu 
drugemu osnutku, drugo nagrado, ki je znašala 400 kron pa Progarjevemu osnutku.8 

Nastajanje spomenika in prva nesoglasja 
Po mnenju oblasti stroški spomenika ne bi smeli presegati zneska 20.000 kron, Ivan Zajec pa 
je najprej prišel do cene 48.600 kron. Cena se je zatem še višala in se na koncu ustavila pri 
71.000 kronah.9 Zajec je imel atelje na Dunaju, kjer je ustvarjal tudi Prešerna, v Ljubljani in v 
ostalih mestih pa je potekala zbiralna akcija, ki naj bi zbrala vsoto za spomenik. Od številnih 
pomembnih veljakov je Zajec prejel razne nasvete glede ustvarjanja kipa, ki jim je tudi 
prisluhnil. Kasneje je sicer izjavil, da je to »bila napaka, kajti še danes je živa resnica, ki jo je 
izrazil Prešeren v svojem sonetu o Apelu, da – „le čevlje sodi naj kopitar"«.10 Prvi pomožni 
model je bil zato ustvarjen pod različnimi vplivi in se je od prvotno zamišljenega modela 
razlikoval. Osnutek je bil fotografiran, fotografija pa je bila nato objavljena v časopisu 
Österreichische Ilustrierte Zeitung. V Ljubljani nad fotografijo niso bili navdušeni, zato se je 
predsednik Prešernovega odbora odpravil na Dunaj in poskrbel za ustavitev dela. Projekt je 
nato miroval 6 mesecev, Zajec pa je bil tarča sodb raznih oseb.11 Predsednik odbora je sestavil 
nekakšno komisijo, sestavljeno iz akademskih profesorjev Karla Kundmanna, Gašparja 
Zumbucha, E. Hellmerja ter arhitekta Maksa Fabianija, ki je strokovno presodila Zajčev 
spomenik in prišla do zaključka, da je spomenik potreben le malenkostnih izboljšav in da je 
Zajec »za izvršitev dane naloge docela usposobljen.«12 

Kmalu so se začela ugibanja, kam se bo spomenik postavilo. Odbor je predlagal tri 
lokacije: na levi strani Mestne hiše, v novem parku ob Bleiweisovi cesti in na Kongresnem trgu 
pred novim deželnim dvorcem, poprsje Radeckega, ki je krasilo Kongresni trg, pa naj bi bilo 
prestavljeno pred infanterijsko vojašnico.13 Sam Zajec je bil mnenja, da »naj bi se naredila 
lesena šablona spomenikove oblike in visokosti ter naj bi se postavila na raznih trgih, kakor se 
je to delalo že večkrat ob enakih prilikah v drugih mestih (npr. na Dunaju za Goethejev 
spomenik, v Pragi za Husov itd.)«. Zajcu je bil sicer najbolj pogodu Bleiweisov park zaradi 
zelenega ozadja (»zeleno ozadje mora imeti spomenik na vsak način«), bil pa je proti postavitvi 
spomenika v park Zvezda, ker bi po njegovem, morali pred spomenikom odstraniti preveč 
drevja.14 Kasneje je odbor prišel do zaključka, da se spomenik postavi na Marijin trg (današnji 
Prešernov trg) pred Mayerjevo hišo. Ta odločitev je šla v nos časniku Slovenec, ki je 5. 
decembra 1903 zapisal, da »Marijin trg sploh nima nikake simetrije in glavna stvar pri kraju, 
kjer naj stoji kak spomenik, je, da je simetričen, kateri princip se uveljavlja povsodi po moderni 
Evropi, zlasti v poslednjem času, kar je slavnemu odboru gotovo znano, če zasleduje le malo 
to stroko upodabljajoče umetnosti.«15 V nadaljevanju so v Slovencu napisali, da »edini kraj, ki 
je za Prešerna kot takega in pa specijelno za njegov spomenik primeren, je – Zvezda.« Podreti 
bi morali prvi krog dreves v sredini in drevored, ki vodi do Slovenske Matice, ker bi se tako 
»napravil idejalen „Prešernov perivoj", ki bi bil arhitektično dovršen.«16 Kljub temu je izbrana 
lokacija spomenika ostala Marijin trg. 

                                                 
7 Lampe, »Načrti za Prešernov spomenik,« 288. 
8 Gangl, »Listek: Iz zgodovine Prešernovega spomenika,« 318. 
9 Gangl, »Listek: Iz zgodovine Prešernovega spomenika,« 318. 
10 Zajec, »Iz mojega življenja,« 309. 
11 Zajec, »Iz mojega življenja,« 310. 
12 Zajec, »Iz mojega življenja,« 310. 
13 Arh, »Odboru za Prešernov spomenik v premislek,« 2. 
14 G, »Ivan Zajec,« 237–239. 
15 Arh, »Odboru za Prešernov spomenik v premislek,« 2. 
16 Arh, »Odboru za Prešernov spomenik v premislek,« 2. 



63 

Da bi do konca zbrali znesek za spomenik, so »narodne dame ljubljanske pod vodstvom 
gospe dr. Tavčarjeve« 16. julija 1905 v parku Zvezda organizirale Prešernovo veselico.17 Prišli 
so obiskovalci iz številnih mest ter tudi hrvaška in srbska delegacija. Nemci so sicer v pismih 
grozili, da bodo metali bombe, a grožnje niso bile uresničene. Do 11. ure je bilo prodanih 
10.000 vstopnic, nakar je prišlo še približno 2000 ljudi.18 Razsvetljava je bila precej močna, 
zanjo so porabili osem kilometrov žice. Po celotnem Kongresnem trgu so bili postavljeni 
paviljoni, kjer so se prodajale različne stvari: slaščice, pivo, sadje, razglednice, knjige, klobase, 
zastavice, srečke za srečelov in vino. Prav posebej za to veselico pa je izšla edina številka 
humorističnega časopisa Goljfiva kača.19 

Odkritje spomenika 
2. avgusta 1905 je Odbor za postavljanje Prešernovega spomenika vse Slovence povabil na
odkritje spomenika:

Podpisani odbor za trdno pričakuje, da se slavnosti odkritja Prešernovega 
spomenika udeležite kar najštevilneje. /…/ Temu pesniku torej odkrijemo 
spomenik dne 10. septembra t. l. spomenik v takih razmerah, kakor ga slovenski 
narod ni še postavljal in ga bržkone tudi postavljal ne bode. Podpisani odbor 
nikogar izmed Slovencev ne bode posebej vabil k slovesnosti odkritja; zdelo bi 
se mu to razžaljivo, ker ve, da se vsak rodoljub zaveda, kaj je dolžan spominu 
Prešernovemu. Vabljeni ste torej tem potem vsi vkup in vsak posebej; vabljena 
zlasti društva, o katerih je želeti, da se udeleže slavnosti z zastavami.20 

9. septembra je Slovenec poročal, da od vseh strani v Ljubljano prihajajo gostje, ki »hočejo s
svojo udeležbo pri odkritju spomenika slovenskega pesnika pokazati svoje veselje nad
napredkom slovenskega naroda in njegove književnosti.«21 Za govorca ob odprtju je bil izbran
dr. Ivan Tavčar, kar je zopet šlo v nos klerikalcem in Slovencu. V nadaljevanju članka so zato
napisali, da bi govorec moral biti »pesnik Stritar, ki je prvi pisal literarno o Prešernu«, če pa
on ne bi hotel, bi bil naslednji predsednik Slovenske Matice. V kolikor pa tudi on ne bi želel,
bi »bili poklicani možje kot dr. Murko, dr. Štrekelj itd. ali naši slovenski profesorji v domovini.
In najzadnji, ki bi smel to vlogo prevzeti, bi bil kak politično tako prononsiran politik, pisatelj
takih pamfletov, kot je dr. Tavčar.«22

10. septembra 1905 je, sicer s petletnim zamikom, končno napočil »Prešernov dan«.
Slovenski narod je zapisal, da je to »bil narodni praznik, kakršnega slovenski rod še ni doživel 
in pokazalo se je, da moža, ki je živel za milijone, ni pokosila smrtna kosa, da drži Prešeren 
žezlo še vedno v svojih rokah in nam kaže pot v bodočnost.« Vseh udeležencev otvoritve 
spomenika je bilo okrog 20.000, prišli so Slovenci iz vseh pokrajin, pa tudi Čehi, Hrvati, Srbi 
itd. Na železniški postaji je goste sprejel Odbor s predsednikom Hribarjem na čelu. Obiskovalci 
so se najprej zbrali pred Narodnim domom, ob 10.30 pa so se začeli v slavnostnem sprevodu 
premikati proti Marijinemu trgu. Na čelu sprevoda so bili člani ljubljanskega Sokola, ki so 
prijezdili, za njimi pa so se v kočijah peljali visoki gostje iz slovanskih držav. Za njimi je igrala 
ljubljanska društvena godba, za njimi Sokoli iz številnih slovenskih krajev, za njimi dijaška 
društva, učiteljska društva, potem druga društva in korporacije ter za njimi celjska narodna 
godba. Sledilo je trgovsko društvo Merkur, čitalnice in bralna društva, nastopna društva in 
nazadnje še pevska društva. Ob 12.15 je bil pevski nastop ljubljanskih pevskih društev Slavec, 

17 »Prešernova slavnost,« 2. 
18 »Prešernova slavnost,« 2. 
19 »Prešernova slavnost,« 2. 
20 Hribar, »Rojaki!« 1. 
21 »Dnevne novice: Ob odkritju Prešernovega spomenika,« 5. 
22 »Dnevne novice: Ob odkritju Prešernovega spomenika,« 5. 
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Ljubljana, Merkur ter moškega zbora Glasbene Matice pod vodstvom koncertnega vodje 
Mateja Hubada. Izvedli so kantato Antona Nedveda Slava Prešernu. Sledil je slavnostni govor 
Ivana Tavčarja. Po njegovem govoru, v katerem je poudaril, da je bil Prešeren »največji naš 
pesnik in njegova dela so izlivala ter še izlivajo blagoslov nad blagoslovom po zemlji 
slovenski!« so padle zavese in spomenik je bil otvorjen. Na spomenik se je vsulo cvetje, 
množica je vzklikala »Slava!« in »Živio Prešernu!«, z gradu pa so se oglasili topovski streli.23 
Celoten spomenik je bil visok 11 m, kip Prešerna 3,5 m, podstavek pa je projektiral Maks 
Fabiani.24 Na oder je nato stopil zastopnik ruskega vseučilišča v Petrogradu Peter Zabolotskij, 
ki je imel krajši govor, za njim pa so govorili še zastopnik iz Beograda in srbskega naroda ter 
beograjski župan prota Petrovič, praški župan dr. Vladimir Srb in zagrebški župan dr. Milan 
Amruš.25 Nato je ravnatelj Senekovič v imenu Odbora za Prešernov spomenik, izročil 
spomenik mestnim starešinam v večno varstvo. V njihovem imenu je varstvo nad spomenikom 
prevzel župan Hribar, ki je imel naslednji govor. Sledilo je polaganje vencev na spomenik s 
strani različnih društev. Pevci so zapeli še Prešernovo pesem Strunam. Korporacije in društva 
so se nato odpravila na pohod v poklon spomeniku. Pohod so zaključili pred Narodnim domom 
ter se razšli, ob 14.00 pa je bil na čast gostom iz slovanskih držav v veliki dvorani Narodnega 
doma banket. Tudi tu je nastopilo več govorcev, med njimi tudi župan Hribar, ki se je ob 17.00 
zahvalil vsem gostom in zaključil banket.26 

Zapleti glede muze 
Slovenski narod je takoj naslednjega dne najprej kritiziral klerikalce, ker se niso udeležili 
otvoritve. Njihovo stranko je označil za »zanikern plevel na njivi slovenske narodnosti,« in da 
so s tem pokazali »svoje sovraštvo do Prešerna, sovraštvo do Prešernovih idej, in dobro je, da 
je narod to spoznal in da bode zdaj mogel ceniti te ljudi po njihovi pravi vrednosti.« V 
nadaljevanju časopisa je bil objavljen pogovor peric. Prva je izrazila nezadovoljstvo nad muzo: 

Kar popolnoma nago žensko so postavili pred frančiškansko cerkvijo! Kako 
strašno pohujšanje je to za mladi ženski svet! Ko bi bila ta podoba vsaj malo 
zagrjena okolo prsi! Tako pa se kar vse vidi!! 

V nadaljevanju je nato dejala, da »ako znajo gospod škof dež in pa točo delati /…/ gotovo bodo 
tako naredili, da bode v to nagoto strela udarila in se bode zgrnila tja v Ljubljanico!«27 Slovenec 
je istega dne kritiziral visoko ceno spomenika, njegovo lokacijo, obsojanje Zajca, na koncu pa 
je komentiral, da spomenik izgleda monumentalen le z ene strani, muzo pa da plašč zakriva 
tako, »da se zdi, kot bi čepela velika žaba na skali.«28 Slutnje perice so se kmalu uresničile, saj 
je že 13. septembra Slovenec objavil pismo ljubljanskega knezoškofa Antona Bonaventure 
Jegliča županu Ivanu Hribarju, kjer je prvi zapisal: 

Prešernov spomenik ima nad pesnikom pohujšljivo, nesramno odgaljeno žensko 
podobo. Kot poklican varih krčanske nravnosti z gnjusom obsojam, da se je za 
pesnika tako pohoten spominek odbral, še bolj obsojam, da ga je mestna 
ljubljanska občina sprejela in v svoje varstvo vzela, najbolj pa obsojam, da se je 
nesramni kip postavil ravno pred cerkev, posvečeno prečisti Devici in Materi 
Božji Mariji v pohujšanje pobožnih vernikov obojega spola.29 

23 »Prešernov dan,« 1. 
24 Gangl, »Listek: Iz zgodovine Prešernovega spomenika,« 318. 
25 »Prešernov dan,« 1. 
26 »Prešernov dan,« 1. 
27 »Dnevne vesti: Prešernova slavnost in „Slovenec",« 2. 
28 »Po odkritju,« 1. 
29 »Dnevne novice: Ljubljanski knez in škof,« 3. 



 
65 

 

Pismo je zaključil: 
V imenu svojem, v imenu svetne in redovne duhovščine, v imenu vseh poštenih 
Ljubljančanov, posebno v imenu rahločutnih gospa in sramežljivih gospodičen 
ljubljanskih, v imenu nedolžne mladine, pa tudi v imenu vsega vernega ljudstva 
slovenskega, katero rado v Ljubljano prihaja, prosim Vas, gospod župan, prosim 
občinski odbor, odstranite pohujšanje, odstranite razžaljenje Božje, izvolite ta 
sveto sramežljivost globoko razžaljivi kip nad pesnikovo glavo odstraniti in 
zameniti ga z drugim spodobno oblečenim.30 

Naslednjega dne je Slovenski narod zapisal, da nas je lahko sram »pred celim svetom, da je 
med nami mogoč tak škof , da imamo med sabo cerkvenega dostojanstvenika , ki stoji na takem 
stališču.«31 V odgovor Jegličevemu pismu je Slovenski narod 15. septembra objavil zoološko 
antropološko študijo dr. Borisa Zarnika z naslovom Nekaj o psihološkem vplivu nagote.32 

Občinski ljubljanski svet je 26. septembra med drugim obravnaval Jegličevo pismo. Slovenski 
narod je zapisal, da »toliko razposajenega smeha še menda ni bilo v nobeni občinski seji, kakor 
med čitanjem »klasičnega« pisma, ki ga je pisal škof županu zaradi Prešernove muze.« 
Občinski svetnik dr. Triller je predlagal, da naj se »preide preko njega [pisma] na dnevni red«, 
predlog pa je bil soglasno sprejet.33 11. novembra je izšla prva številka satiričnega časopisa 
Osa. Njena naslovnica je vsebovala karikaturo Maksima Gasparija o sporu med Jegličem in 
Hribarjem, na drugi strani pa je bila natisnjena Ljubljanska balada, ki se je norčevala iz spora.34 

Sporu so se na koncu pridružili še kulturni umetniki. V dvojni številki socialne revije 
Naši zapiski, ki je izšla oktobra 1905, so svoja razmišljanja o samem spomeniku objavili 
številni umetniki, med njimi Ivan Cankar, Oton Župančič, Jože Plečnik, Maks Fabiani in 
drugi.35 Najostrejšo kritiko si je privoščil Cankar, ki je kritiziral predvsem Zajca: 

Zajec, najmanj osebni, najpuščobnejši in (to je beseda) najponižnejši slovenski 
kipar je bil rojen in poklican, da ustvari spomenik /…/ Tisti neumetnik je bil 
poklican, da ustvari spomenik zato, ker je bil po svoji brezosebnosti, po praznoti 
svoje duše in dolgočasnosti svojih misli najbolj soroden svojim delodajalcem v 
času, v katerem je živel. 

Na koncu članka je še dodal, da »iz spomenika narodove ljubezni je postal spomenik klavrne 
dobe.«36 Po teh kritikah umetnikov se je spor počasi umiril in nanj se je sčasoma pozabilo. Leta 
1931 je sicer prišlo do pobude, da bi spomenik preselili,37 vendar je Prešernov spomenik ostal 
na svojem mestu nespremenjen vse do danes. 

Zaključek 
Če na koncu potegnemo črto, ugotovimo, da so bila na Slovenskem v 19. stoletju in začetku 
20. stoletja huda nasprotja med klerikalnim in liberalnim taborom. Tudi o tako splošni in 
politično nepovezani zadevi kot je spomenik Franceta Prešerna, nesporno največjega 
slovenskega pesnika, so žal morala nastopiti nasprotja in nepotrebni prepiri in spori. Sam sem 
mnenja, da, bi bil spomenik lahko postavljen tudi brez sporov, če bi bila oba tabora bolj 
tolerantna in bi znala v ospredje postaviti Prešerna in ne politični boj. Verjetno bi se lahko ob 

                                                 
30 »Dnevne novice: Ljubljanski knez in škof,« 3. 
31 »Izbruh blaznosti,« 1. 
32 Zarnik, »Listek: Nekaj o psihološkem vplivu nagote,« 1. 
33 »Obč. svet. ljubljanski: Škofovo pismo županu,« 2. 
34 »Muza in škof: Ljubljanska balada,« 2. 
35 Prijatelj, »Prešernov spomenik,« 145. 
36 Cankar, »Prešernov spomenik: Še en simbol,« 145–147. 
37 Kajzer, »Pesnik, kipar in muza,« 236. 
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zmožnosti tolerantnosti obeh taborov slovenska javnost bolj povezala in bi bila lahko 
posledično uspešnejša pri zahtevah po avtonomnosti znotraj Habsburške monarhije. 
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Neža Pregeljc 

Karla G(e)rmek Ponikvar 

Izvleček 
Prispevek govori o tržaški narodni delavki Karli Grmek Ponikvar. Bila je med prvimi ženskami 
v Trstu, ki so se začele pojavljati v družbi. Obiskovala je žensko učiteljišče v Gorici ter nato 
poučevala na Vipavskem in v okolici Trsta. Po poroki s Franom Ponikvarjem se je posvetila 
družbenemu in karitativnemu delu. Bila je med prvimi članicami Ženske podružnice Družbe 
svetega Cirila in Metoda, kasneje pa njena podpredsednica in predsednica. Kot odbornica in 
kasneje predsednica je delovala tudi v zavodu Sv. Nikolaja v Trstu. Njena največja ljubezen sta 
bila gledališče in igra, saj se je iz diletantke prelevila v poklicno igralko in tako predstavljala 
nenadomestljiv del Dramatičnega društva v Trstu. Pisala je tudi članke pod psevdonimom 
Marija Ana za časopisa Edinost in Slovenski narod, njena dela pa med drugim najdemo v prvem 
slovenskem ženskem časopisu Slovenka. 

Abstract 
This article describes Karla Grmek Ponikvar, a Slovene national worker from Trieste. She was 
one of the first women in Trieste to start appearing in society. She attended the teacher’s school 
for women in Gorizia and then worked as a teacher in Vipava and the surroundings of Trieste. 
After she married Fran Ponikvar, she devoted herself to community service and charity work. 
She was among the first members of the women’s subsidiary of the Society of Sts. Cyril and 
Methodius, she became its vice president and later its president. She also worked at the St. 
Nicholas Institute in Trieste, first as a committee member and later as president. Her greatest 
love was theatre and acting – she became a professional actress and had an important role in 
the Slovene Drama Society in Trieste. She also wrote articles for the magazines Edinost and 
Slovenski narod under the pseudonym Marija Ana. Her other works can be found in the first 
Slovene women's newspaper Slovenka. 
Ključne besede: Karla Grmek Ponikvar, Trst, tržaško ženstvo, narodna zavest, ženska 
emancipacija. 

*** 
Karlino življenje 

Za tabo zrò nam zdaj oči roseče, 
ki si takò prerano šla od nas.1 

Karla Grmek se je rodila 28. oktobra 1864 v Trstu pri Sv. Ivanu.2 Oče Ivan Grmek je prišel iz 
Benečije, se za nekaj časa ustavil na Vipavskem ter nato prišel v Trst. Tam je kupil manjšo 
posest pri Svetem Ivanu, se poročil z Marijano Renner in kasneje odprl trgovino z železom. 
Karla je imela še brata Antona Grmeka, ki je bil poročen z Antonijo Nadlišek, sestro Marice 
Nadlišek Bartol.3  

                                                 
1 D-n, »Obrazi in duše XVI: Karla Grmek-Ponikvarjeva,« 241. 
2 Prvotni priimek Grmek so italijanske oblasti nekaj let po prvi svetovni vojni poitalijančile in tako je nastal 
priimek Germek. Torej lahko v povezavi s Karlo sklepamo, da je edini pravilen priimek Grmek. (Po 
pripovedovanju Karline pravnukinje Jelke Kernev-Štrajn.) 
3 Anton Grmek se je rodil leta 1867 pri Sv. Ivanu. Najprej je obiskoval tržaške šole, nato pa se je vpisal na koprsko 
učiteljišče in ga končal z odliko leta 1887. Bil je učitelj, vzgojitelj ter kulturni delavec in narodni organizator. Bil 
je tudi prvi predsednik Zveze slovenskih učiteljskih društev v Julijski krajini. (M. P., »Antonu Grmeku v spomin,« 
6.) 
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Leta 1879 je Karla odšla na šolanje na učiteljsko pripravnico v Kobarid.4 Leta 1880 je 
začela obiskovati slovensko žensko učiteljišče v Gorici in ga končala s prav dobrim uspehom.5 
Najprej je poučevala v Skriljah na Vipavskem, nato na Katinari in Rojanu. Nazadnje je svoj 
poklic opravljala pri Sv. Ivanu. Otroke je znala pritegniti z dramskimi igrami, s katerimi so 
nastopali na različnih proslavah. Kot učiteljica je zelo uživala.6 

Svojega moža Frana Ponikvarja je spoznala v svetoivanskem dramatičnem društvu. Oba 
sta bila igralsko in organizacijsko aktivna. Svojo ljubezen sta kalila na plesih, ki so jih prirejali 
v nekaterih dvoranah v samem centru Trsta. Po pripovedovanju Karline pravnukinje je lahko 
razbrati, da je bil Fran mogoče bolj zaljubljen. H Karlini odločitvi za poroko je prav zagotovo 
prispeval tudi takratni duh časa, fin de siècla. Ženske so bile v teku druge polovice 
devetnajstega stoletja vedno bolj izobražene in ambiciozne. Kljub liberalni usmerjenosti pa so 
prejele katoliško vzgojo in so bile razumljene predvsem kot žene, matere in vzgojiteljice.7 

Karla in Fran sta imela tri otroke. Najstarejša je bila Vera, kasneje pa sta ji sledila še 
Milan in Olga. Slednja je dvajsetletna zbolela na pljučih in odšla na zdravljenje v Gradec k 
družini svojega zaročenca. Vendar je po določenem času »umrla v cvetu mladosti kmalu po 
prvi svetovni vojni.«8 Sin Milan je po maturi odšel študirat na Dunaj in tam še ne tridesetleten 
naredil samomor.9  

Imena Karlinih otrok so bila izrazito slovanska. Karla je bila navdušena slovanofilka in 
še posebej rusofilka. Rada je obiskovala ruski krožek v centru Trsta in se dobro naučila rusko. 
Kasneje je že prebirala ruske klasike v izvirniku. Govorila je tudi italijansko in nemško, kar za 
takratne prebivalce narodno in jezikovno pisanega Trsta ni bilo nič nenavadnega. Kljub temu 
da je bila protiavstrijsko usmerjena, je z družino večkrat odpotovala na Dunaj. Tam je imela 
prijatelje, zelo rada hodila po mestu ter obiskovala opero in gledališče. Karla je imela veliko 
prijateljev v Ljubljani, med njimi je bil tudi Ivan Cankar. Slednji ji je enkrat podaril šopek 
vijolic, ki ga je kasneje posušila in še kar nekaj časa hranila kot posebno darilo.10 

Družbena angažiranost 
Ponikvarjeva je bila med prvimi slovenskimi ženskami v tržaški okolici, ki so se začele 
pojavljati v družbi.11 V Trstu, kjer je v drugi polovici 19. stoletja obstajal konflikt med 
italijansko in slovensko nacionalno skupnostjo, so bile ženske nepogrešljiv del narodnega boja. 
Prav ta jim je dal možnost, da nastopijo v javnosti.12 

Leta 1887 ob ustanovitvi Ženske podružnice Družbe svetega Cirila in Metoda v Trstu je 
bila Karla med prvimi članicami. Začela je zbirati prispevke za ustanovo ter pomagala pri 
prirejanju veselic in predstav. Leta 1892 je postala njena podpredsednica in leta 1909 

                                                 
4 D-n, »Obrazi,« 241. 
5 D-n, »Obrazi,« 242. 
6 Po pripovedovanju Karline pravnukinje Jelke Kernev-Štrajn.  
7 Po pripovedovanju Karline pravnukinje Jelke Kernev-Štrajn.  
8 Bartol, Mladost pri Svetem Ivanu, 100. 
9 Po pripovedovanju Karline pravnukinje Jelke Kernev-Štrajn. 
10 Po pripovedovanju Karline pravnukinje Jelke Kernev-Štrajn.  
11 V Trstu in okolici so ženske najprej začele peti v pevskih zborih in tudi pomagale ustanavljati pevska društva. 
Deklamirale so na raznih prireditvah. Sodelovale so na veselicah, pri igrah ter se udeleževale propagand za 
prireditve. Bile so pomemben člen dramskih predstav. Ženske so bile lepo sprejete v narodno in prosvetno okolje. 
Kasneje so se začele zbirati v posebne odseke društev ali organizirale svoja društva. (B., »Edinost in naše ženstvo,« 
13–14.) 
12 Med prvimi ženskami, ki so se začele javno prikazovati v družbi, so bile žene uglednih narodnih veljakov, 
predvsem pa učiteljice ter hčerke narodno zavednih očetov. V tržaškem slovenskem okolju so svoj poklic združile 
z nacionalno in politično dejavnostjo. Trst je bil liberalno mesto in tam so se ženske lažje poklicno in intelektualno 
emancipirale. (Verginella, Ženska obrobja, 14.) 
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predsednica, kar je ostala do leta 1914.13 Delovala je tudi v zavodu Sv. Nikolaja v Trstu, 
zavetišču za brezposelne služkinje, najprej kot odbornica in pozneje kot predsednica.14 

Pod njenim spretnim vodstvom je zavod najlepše uspeval ter čedalje bolj stremel 
k izpopolnjevanju človekoljubnega svojega namena v korist brezposelnim 
dekletom.15 
Prav pred smrtjo je bila predsednica svetoivanskega odseka Ženskega dobrodelnega 

udruženja v Trstu.16  
V Divači je leta 1889 nastopila kot govornica pred ljubljanskimi in tržaškimi Sokolovci. 

Že naslednje leto je navduševala štajerske Slovence v Ljutomeru z deklamacijo Gregorčičeve 
pesmi Naš narodni dom.17 Kot govornica je bila vedno prisotna na raznih občnih zborih Ženske 
podružnice Društva sv. Cirila in Metoda ter na glavnih skupščinah Društva sv. Cirila in Metoda, 
kamor je bila poslana kot delegatinja domače podružnice.18 Pisala je razne prispevke za 
Edinosti, Slovenski narod in Slovenko. Podpisovala se je s psevdonimom Marija Ana.19 V 
Edinosti je Karla pisala članke, v katerih je opisovala in ocenjevala razne prireditve in 
pridobitve na področju ženskega dela in delovanja.20 

Karla je v javnost stopila skupaj s svojimi prijateljicami, ki so bile tudi njene sodelavke. 
Med najbližjimi sta ji bili sestri Marica in Antonija Nadlišek, učiteljica Milka Mankoč in Maša 
Grom, hči sežanskega kavarnarja. Pavla Hočevar je v svojih spominih Pot se vije opisala izlet 
na vseslovanski ženski kongres v Prago leta 1907. Na vlaku se je spoznala s tržaškimi 
Slovenkami: »To so ti bile Slovenke!« Govori o njihovem težkem položaju v Trstu ter njihovi 
razgledanosti in izobraženosti. Piše o Maši Gromovi in Karli Ponikvarjevi. Slednja je na 
kongresu imela »najboljši govor«, kot ponosno pove Hočevarjeva: »Ponosna sem bila, da se je 
ravno Slovenka najbolje odlikovala.«21 

Njena velika ljubezen sta bili tudi igra in drama. V prvih letih je nastopala na 
svetoivanskem odru in sodelovala z Josipom Negodetom.22 Prvič je na oder stopila leta 1884, 
ko so tržaški Slovenci 1. novembra uprizorili predstavo Mlinar in njegova hči v dvorani gostilne 
Al Giardinetto, ki je bila nasproti gledališču Politeama Rossetti.23 Karla je bila najprej le ena 
izmed mnogih, ki so znale lepo deklamirati, kasneje pa je s svojim nastopanjem začela prihajati 
bolj v ospredje. Kmalu se je oblikovala skupina igralcev – diletantov, ki so nastopali bolj 
spretno in premišljeno, med njimi je bila tudi Karla.24 Ob njej so nastopali Ninka Odinal Modic, 
njena svakinja Antonija Nadlišek Germek, njen mož Fran Ponikvar, ki je bil tudi v odboru leta 
1902 ustanovljenega Dramatičnega društva v Trstu, ter mnogo drugih.25 Bila je zelo ambiciozna 

13 D-n, »Obrazi,« 242. 
14 »Karla Ponikvarjeva,« 3. 
15 D-n, »Obrazi,« 243. 
16 D-n, »Obrazi,« 243. 
17 »Podlistek: Karla Ponikvarjeva,« 1. 
18 D-n, »Obrazi,« 243. 
19 D-n, »Obrazi,« 243. 
20 B., »Edinost in naše ženstvo,« 14. 
21 Hočevar, »Pot se vije: 18,« 8. 
22 Josip Negode je bil kamnosek ter kulturni in politični delavec. Leta 1882 je pri Sv. Ivanu ustanovil amatersko 
gledališče, med njegovimi člani pa je bila tudi Ponikvarjeva skupaj z možem. Več v Primorski slovenski biografski 
leksikon, s. v. »Negode, Josip.« 
23 »Podlistek: Karla Ponikvarjeva,« 1.  
24 Včasih so se diletanti zbrali in priredili kakšno večjo igro. Delovali so pod raznimi pokroviteljstvi: Rojanske 
čitalnice in Svetoivanskega bralnega društva na začetku, kasneje pa Tržaškega Sokola in Družbe sv. Cirila in 
Metoda. (Kreft, Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja, 21.) 
25 Znana sta dramska igralca in režiserja Anton Verovšek in Anton Cerar – Danilo, še bolj pa je poznana njegova 
žena Avgusta Danilova. Sodelovali so tudi skladatelj, pevec in dirigent Emil Adamič, režiser Jaka Štoka, igralka 
Mekindova, režiser in igralec Alojz V. Grebenc, sopranistka Sosičeva itn. 
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in nadarjena, zato je kasneje hodila na vaje oziroma igralske ure, ki so jih vodili profesionalni 
slovenski igralci, kot na primer Danilo in Danilova. Karla se je tako v nekaj letih preobrazila v 
poklicno igralko. Najprej je dramska skupina nastopala po različnih dvoranah v Trstu, kasneje 
pa so dobili svoj prostor v Slovenskem narodnem domu.26 Tu se je začela dramska skupina bolj 
organizirati in razvijati. Karla Ponikvarjeva je bila največja in najbolj požrtvovalna podporna 
članica Dramatičnega društva v Trstu.27 Bogomila Kravos jo v svojem delu Slovensko 
gledališče v Trstu predstavi kot nenadomestljiv del gledališkega kolesja. Delovala je kot 
dramaturginja, lektorica, kostumografinja in vodilna igralka. Nanjo se je lahko vsak obrnil.28  

Leta 1900 je kot predsednica Ženske podružnice Društva sv. Cirila in Metoda v Trstu 
organizirala in vodila izlet tržaških Slovencev v Ljubljano. Ogledali so si razstavo, ki so jo 
pripravili Ljubljančani – »Z vsakega obraza je sijalo tako veselje, kakor bi prišel k bratu brat, k 
sestri sestra.«29 Gostje so se sprehodili po ljubljanskih ulicah, ki so bile okrašene z zastavami. 
Vmes so se okrepčali, šli na Rožnik in si zvečer ogledali opero Zrinjski. V poročilu o izletu, ki 
je bil zapisano v Edinosti, piše, da je režiser opere izrazil svoje zadovoljstvo in povedal, da so 
Tržačani lahko zadovoljni, da imajo takšno narodno delavko, kot je Ponikvarjeva – »Za katero 
Ljubljančanje tržaške rodoljube, ne da bi se hoteli dotikati zaslug naših dam, naravnost 
zavidajo.«30  

Štefan Ferluga je Karli ob petindvajsetletnici javnega nastopanja v znak zahvale napisal 
pesem in jo predstavil na dogodku, ki je bil pripravljen njej v čast v Narodnem domu.31 

 
Velecenjena gospa slavljenka! 
Glej, to življenje in vrvenje, 
veselje to, to hrepenenje 
po izobrazbi in oliki! 
Odkod uspehi ti veliki? 
Kdo li za to se trudil je? 
Med prvimi čast Tebi gre! 
 
Pred petindvajsetimi leti, 
ko bila si še med dekleti, 
na odru si pričela delo, 
ki rodu je srce ogrelo 
Za to prebila mnogo si: 
Grenkosti, žalosti, skrbi. 
 
A ljubav in zvestoba Tvoja 
do roda ni se bala boja 
»Naprej, k svetlobi, le navzgor!« 
le to je vedno Tvoj bil vzor – 
Ti delala si in trpela 
ter vroče iskreno želela, 
da prišla bi kdaj doba zlata,  

                                                 
26 Po pripovedovanju Karline pravnukinje Jelke Kernev-Štrajn. 
27 Kreft, Dokumenti Slovenskega gledališkega in filmskega muzeja, 21. 
28 Kravos, Slovensko gledališče v Trstu, 36. 
29 »Izlet Tržačanov v Ljubljano,« 2. 
30 »Izlet Tržačanov v Ljubljano,« 2. 
31 Štefan Ferluga je bil zborovodja in skladatelj. Leta 1906 je ustanovil Tržaško učiteljsko društvo. V obdobju med 
letoma 1909 in 1913 je bil izvoljen v tržaški občinski oziroma deželni svet. Sodeloval je pri društvu Edinost. Več 
v Primorski slovenski biografski leksikon, s. v. »Ferluga Štefan.« 
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ki dvigne nam, osreči brata. 

Zato necoj se napolnilo 
gledališče je, da bi slavilo 
preljubo svojo Dragico, 
ki bije ji srce zvesto 
za narod svoj in ono vse, 
kar dviga kvišku mu srce. 

In jaz – nekdaj Tvoj sotrpin – 
in kar je zbranih tu družin, 
ti kličemo iz src globin; 
Bog živi Karlo Ponikvar 
še mnogo, mnogo let! – Na zdar! 
In narod, Tvoj, ki ljubi Te, 
ker si podala mu srce, 
poklanja v dar Ti cvetke te 
Njih vonj hvaležnosti je znak, 
kličoč: V zvestobi, ljubavi enak 
naj Tebi bo Slovenec vsak!32 

Med in po prvi svetovni vojni je bilo uničenih veliko slovenskih institucij, kar je Karlo 
močno užalostilo, zato je začela bolehati. Umrla je v mestni bolnišnici v Trstu oktobra leta 
1924. Bila je ena redkih tržaških narodnih delavk, ki je ostala v Trstu do svoje smrti kljub 
fašističnemu preganjanju in uničevanju slovenskih prostorov in življenja.  

/…/ ko Te polaga v naročje zemlje, ki si jo tolikanj ljubila ter za njen dobrobit 
žrtvovala dragocene ure svojega časa. Naj Ti bo zemlja naših očetov, dedov in 
pradedov lahka. V njej spavaj večen sèn miru in odpočitka po trudapolnem, 
delavnem in plodonosnem življenju, katero Ti je prineslo marsikatero radost, a 
tudi mnogo tuge in razočaranj, a obvarovalo Te je najhujše boli, kojo zamore 
občutiti le zvesto ljubeče materino srce. Tam gori iz nebesnih višin pa zri na svoj 
ljubljen, bedni rod in izprosi mu od Vsevečnega lepše, svetlejše bodočnosti. 
Vječnaja Ti pamjat!33 

Marija Ana 
Karla je svoje članke v Slovenki podpisovala s psevdonimom Marija Ana. V njenih besedilih 
se prepletata narodna zavest in žensko vprašanje s pridihom tradicionalnosti in morale. Ženske 
so v 19. stoletju ob svoji spolni poudarjale tudi narodno pripadnost.34 Pisala je o ljubezni do 
naroda35, ki ga v otroka »vsadi« skromna, dobra, pobožna in rodoljubna mati.36 Pomembna je 

32 Agul-Ref, »Agul-Refova čestitka,« 14. 
33 D-n, »Obrazi,« 243. 
34 Slovenski narod je svoje narodno-politične zahteve izrazil šele leta 1848. Pred tem letom pa za ženske ni bil 
možen vstop v družbo ali to, da bi samostojno izstopile iz družinskega kroga. Kljub vsemu pa je bil vstop žensk v 
narodno gibanje potreben. (Mihurko Poniž, »Slovenke in narodno gibanje,« 179.) 
35 Marija Manfreda Skrinjar je v Slovanskem svetu pod psevdonimom Zmagoslava pisala o izobraževanju žensk. 
Pravi, da bi bila izobražena ženska bolj popolna in krepostna. »In ako je s krepostjo združena še ljubav do 
domovine, evo vam popolno žensko!« Takšna ženska bi z večjim veseljem opravljala svoja dela, nikomur ne bi 
delala sramote in vzgojila bi krepke in zavedne sinove in hčere. Mati, ki vzgaja svoje otroke, mora biti izobražena, 
saj jim le tako lahko predaja ljubezen do domovine, naroda in jezika. (Zmagoslava, »Slovenska žena,« 219.) 
36 Marija Ana, »Materi v spomin,« 3. 
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bila tudi ljubezen do jezika. »A ljubim te – s solzami!«37 je dejala Karla, saj je sama videla, 
kako se slovenski jezik v njeni tržaški okolici izgublja. Zaradi boljše službe, partnerja ali 
»upanja v boljšo bodočnost«38 so posamezniki ali celotne družine kljub slovenskim koreninam 
začeli uhajati iz nacionalnega telesa.39 »Rodila jih je slovenska mati, odgojiti jih ni mogla, ni 
znala, ni hotela, kali?«40  

Karla je vedela, da mora biti gospodinja narodno zavedna in skrbeti tudi za harmonijo 
in red v družini. V hudomušnem besedilu predstavi obisk svoje babice in njeno opazovanje 
urejenosti doma in otrok. »Naš dom je naše zavetje v sreči in nesreči /../ Naš dom bodi tedaj 
naše veselje, naš ponos, bodi še takó skromen in mal.«41 V svojem pisanju pa poda tudi nekaj 
nasvetov o tem, kako pravilno vzgajati otroke.42  

V sestavku Oni dve, ki je bil objavljen v Slovenki, lahko opazimo nekaj feminističnega 
izražanja. Piše o dveh sestrah, mlajša je bila prava lepotica, ki je čakala na pravega moža. Drugo 
pa predstavi kot nevidno, neprivlačno dekle. Prva se je poročila, imela kup otrok in njena lepota 
je izzvenela. Druga pa je odrasla v pokončno in samostojno žensko ter postala operna pevka.43  

Podala pa je tudi svoje mnenje o ženskem vprašanju. Temu je postavila ob bok še vrsto 
drugih nerešenih vprašanj, ki so takrat obstajala med Slovenci – gospodarsko, jezikovno, šolsko 
itn. Karla je zato pozivala vse ženske k javnem delovanju, »Katera le čuti v sebi zmožnost, naj 
le deluje javno, ne gledaje na levo ni na desno.«44 Poudarjala je, da mora biti ženska izobražena. 
»Ali smo res samo zato na svetu, da kuhamo, peremo, šivamo?«45 Ženska z ozkim obzorjem se 
bo raje zabavala in zapravljala svoj denar za nova oblačila, medtem ko bo izobražena raje 
prebirala knjige, pisala in delovala v dobrodelne namene. Ob tem pa bo skrbela za svoje 
gospodinjstvo in materinske dolžnosti. Zgledno bo vzgajala svoje otroke in se posvečala svojim 
najbližjim. »Slab človek je oni, ki nasprotuje ženski izobrazbi in samostojnosti.«46 Karla pravi, 
da je »nevredno« moža, da vidi v ženski tekmovalko. 

»Šole se ozirajo le na razširjevanje duševnega obzorja, a vse preveč zanemarjajo srce.«47 
Po Karlino je bila pomembna tudi pravilna vzgoja, saj lahko otroci hitro postanejo zavistni, 
sebični, samoljubni. Učitelji bi se morali bolj približati srcu in vzgajati otroke, še posebej 
dekleta, da postanejo samostojni in zavestni. Ni dovolj le strogo in objektivno poučevanje. 
Karla piše, da se večina učiteljic in učiteljev, ko dobi diplomo, ne uči več, zdi se jim, da ni 
potrebe. »In kako malo se zna, ko se ostavi učiteljišče.«48  

Moški je lahko svoje mnenje delil med ljudmi, saj je zahajal v družbo in prebiral 
časopise ter si tako širil svoja obzorja. 

Nasprotno pa ženska, če se tudi peča sè znanstvom in umetnostjo, odtegujejo jo 
vendar razni drugi posli, da utegne tako temeljito reševati vseh časovnih 
vprašanj. V družbe se ve, tudi ne sme zahajati, kjer bi poslušala, ali sama 
povedala svoje nazore. Da, da, tlačijo nas še k tlam neumni predsodki, ali s 

                                                 
37 Marija Ana, »V nedeljo popoludne,« 5. 
38 Marija Ana, »V nedeljo popoludne,« 5. 
39 Na ženske iz nižjih slojev – perice, krušarice, hišne pomočnice – so bile narodno zavedne ženske bolj pozorne, 
ko so ugotovile, da njihov prestop v drugo nacionalno okolje slabi domače. (Verginella, Ženska obrobja, 15.) 
40 Marija Ana, »V nedeljo popoludne,« 5. 
41 Marija Ana, »Moja babica,« 3. 
42 Marija Ana, »Vzgoja otrok,« 3. 
43 Marija Ana, »Oni dve,« 4–5. 
44 Marija Ana, »Žensko vprašanje,« 564. 
45 Marija Ana, »Žensko vprašanje,« 564. 
46 Marija Ana, »Žensko vprašanje,« 565. 
47 Marija Ana, »Žensko vprašanje,« 566. 
48 Marija Ana, »Žensko vprašanje,« 566. 
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časom se znebimo i teh ter se vzdignemo prosto na perotih prosvete in 
svobode!49 

Kritika na povesti Zofke Kveder 
V časopisu Slovenski narod je Karla leta 1900 podala kritiko povesti Zofke Kveder. V Listku 
sicer najprej pozdravi svežo, mladostno, žensko moč v slovenski literaturi ter potrdi lepoto in 
verodostojnost krajših povesti Zofke Kvedrove. V istem odstavku pa pove, da ji daljše povesti 
niso bile všeč. 

Moja prijateljica v Edinosti pa je bila skoro neprebavljiva. Zdi se, kakor bi se 
pisateljica izmišljala sproti vsak stavek, potem pa se smejala v pest, da so tako 
naivni ljudje, ki kaj takega beró in verjamejo. In res, slišala sem mnogo 
neugodnih opazk.50 
Moja prijateljica pa je pravzaprav avtobiografsko delo Zofke Kvedrove.51 Neznanec, 

kot ga navaja Edinost, stopi v bran Kvedrovi. 
Ta neznanec dokazuje, da ga. Marija Ana Zofkine knjige ni umela, ali pa je ni 
hotela razumeti. Kaže nam v markantnih potezah, kako je imenovana gospa 
»šolmajstrovala« našo pisateljico, kako jej je podtikala stvari, katerih ni v njenih
spisih.52

V svoji kritiki Karla omenja tudi povest Študentke in izpostavi, da je z branjem tega dela 
sklenila, da njena hči nikoli ne bo šla na univerzo.53 Zofka Kvedrova je v Misteriju žene zelo 
naturalistično prikazala trpljenje in bedo žensk. To sliko je seveda podkrepila s primernim 
besednjakom. V meščanskih krogih je bilo žensko telo tabuizirana tema, zato je razumeti Karlin 
močen in odklonilen odziv na tiste povesti, katerih »vsebina je tako kosmata«. Sprašuje se, 
zakaj pisateljica ni bolj prikrito govorila o teh stvareh. 

Narava zagrinja s plaščem noči strašne orgije. Nežna dekliška roka pa odgrinja 
in kaže brez usmiljenja ono propalo žensko bitje. Čemu neki! Morda ženski 
osvoboji v korist?54 
Karla se sprašuje, ali lahko takšne povesti sploh pomagajo pri zagovarjanju ženskega 

prava.55 Po njenem mnenju je Kvedrova tako oblikovala svoje povesti, da lahko bralec prehaja 
iz enega ekstrema v drugega, iz »lepe« povesti v realistično. »Moja Micika kašlja. Vidite, čisto 
nedolžna idila!«56 Duh časa in moraliziranje se pokaže pri zapisu o povesti Die Liebe ist sittlich: 
»Lepo naslika tu razočarano ženo po zakonu. Mislila sem gotovo, da se loči, a vendar
vztraja, trpi in moli. Tako je tudi prav!«57

V Karlini kritiki lahko razberemo tako pozitivne kot negativne pripombe, razvidno pa 
je, da ji naturalizem Zofke Kveder in njeno realistično pisanje ni ustrezalo. 

49 Marija Ana, »Žensko vprašanje,« 566. 
50 Marija Ana. »Listek: Spisi Zofke Kveder,« 20. 8. 1900, 1. 
51 Katja Mihurko Poniž piše, da se že v pripovedi Tak otrok! pojavljajo nekateri dogodki iz otroštva Zofke Kveder. 
Iz pisem in drugih besedil, ki jih je pisala, pa je razvidno, da gre v Moji prijateljici pravzaprav za njeno življenjsko 
zgodbo do leta 1897. Kvedrova v pismu iz 19. avgusta 1899 tudi pove, da je delo avtobiografsko in da v njem ni 
pretiravala, ampak je nekatere dogodke celo omilila. (Mihurko Poniž, »Začetki ženskega avtobiografskega 
diskurza na Slovenskem,« 256.) 
52 »Književnost in umetnost,« 3. 
53 Marija Ana. »Listek: Spisi Zofke Kveder,« 20. 8. 1900, 1. 
54 Marija Ana. »Listek: Spisi Zofke Kveder,« 20. 8. 1900, 1. 
55 Marija Ana. »Listek: Spisi Zofke Kveder,« 20. 8. 1900, 1. 
56 Marija Ana. »Listek: Spisi Zofke Kveder,« 21. 8. 1900, 1. 
57 Marija Ana. »Listek: Spisi Zofke Kveder,« 21. 8. 1900, 1. 
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Kvedrova je na drugi strani utemeljevala svoje pisanje v članku z naslovom Naš 
hiperidealizem. Pove, da morajo dekleta, tudi meščanke, spoznati svet, takšen kot je, in spoznati 
pogubo revščine, dvojne morale ter bolečino življenja.58 Svojim kritikom je tudi povedala, da 
je ni sram govoriti resnico in da naj ji dokažejo, da kar piše, ni res, ter da bo tedaj molčala.59 
Mogoče njena svoboda pisanja izhaja iz njenega načina življenja, ki je bilo »drzno, svobodno, 
skoraj pustolovsko«60 in je »kljub vsem družabnim predsodkom navkljub upala izvojevati svojo 
lastno pot skozi življenje.«61  

Zaključek 
Karlo Grmek Ponikvar lahko postavimo ob bok Marici Bartol Nadlišek, Mariji Manfredi 
Skrinjar, Maši Grom in drugim ženskam, ki so orale ledino slovenskemu ženstvu v Trstu in 
okolici. Njen delokrog je bil velik. Bila je prisotna v Ženski podružnici Društva Svetega Cirila 
in Metoda, najprej kot članica, nato kot podpredsednica in nato še kot predsednica. Bila je 
odbornica in predsednica zavoda Sv. Nikolaja, zavetišča za brezposelne služkinje. Deklamirala 
je na raznih prireditvah ob posebnih priložnostih. Ljubiteljsko se je začela ukvarjati z igro ter 
se kasneje prelevila v zelo ambiciozno in dobro igralko. V gledališču je delovala tudi kot 
dramaturginja, lektorica in kostumografinja. Organizirala je razne izlete tržaškega ženstva in 
pisala članke za časopise, tudi za prvi slovenski ženski časopis Slovenka. Poleg tega je bila mati 
in žena. Za takratni pa tudi današnji čas vsestranska ženska. V družbenem delovanju bi lahko 
rekli, da je bila feministično in napredno naravnana, vendar iz njenih člankov in kritike povesti 
Zofke Kveder razberemo, da je bila ujetnica duha časa. Kljub javnemu udejstvovanju je bilo 
pomembno delo ženske tudi biti mati in žena. Vendar pa je bilo pomembno biti tudi izobražena 
in še posebej narodno zavedna žena, saj je lahko le takšna dobro vzgojila svoje otroke, ki so 
predstavljali upanje v prihodnost slovenskega naroda. Po pogovoru z Jelko Kernev Štrajn sem 
spoznala »posebno tragiko« nekaterih tržaških žensk, in sicer morale so biti popolne na vseh 
področjih, imeti kariero, biti izobražene in narodno zavedne ter imeti družino, otroke, 
ustreznega partnerja in socialno varnost. Hotele so biti idealna bitja tako v javnem, kot v 
zasebnem življenju. Ideal, ki je še danes težko dosegljiv. 
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Žan Grm 

»Popolnoma neškodljiva je samo ena količina: Ničla.« 
Piščalka in njen protialkoholni boj 

Izvleček 
Pričujoči prispevek prikazuje vsebine v prvem slovenskem protialkoholnem glasilu, ki je 
izhajalo v letih 1905 in 1906. Na začetku sta predstavljeni dostopnost alkohola in toleranca zanj 
med slovenskim prebivalstvom, s čimer so posredno orisani razlogi za vzpon protialkoholnih 
glasil. V nadaljevanju so predstavljene vsebine Piščalke, s katerimi so njeni avtorji želeli ljudi 
odvrniti od alkohola, mdr. prispevki o škodljivosti alkohola in njegovi prisotnosti na 
Slovenskem in po svetu, posebno poglavje pa je namenjeno veliki polemiki s patrom Škrabcem. 

Zusammenfassung 
Der vorliegende Beitrag präsentiert die Inhalte der ersten slowenischen antialkoholischen 
Zeitschrift Piščalka, die im Zeitraum von 1905 bis 1906 veröffentlicht wurde. Zu Beginn 
werden die Verfügbarkeit von Alkohol und die Toleranz gegenüber alkoholischen Getränken 
innerhalb der slowenischen Bevölkerung dargestellt, wodurch indirekt das Bedürfnis für 
antialkoholische Zeitschriften im slowenischen Gebiet gefordert wurde. Im weiteren Verlauf 
des Beitrages wird die Zeitschrift aus unterschiedlichen Perspektiven analysiert. Neben den 
technischen Daten über Piščalka werden die Inhalte der Zeitschrift untersucht, wie z. B. die 
Aufsätze über die Schädlichkeit von Alkohol und seine Verbreitung in Slowenien und auf der 
ganzen Welt. Danach wird ebenso dem Streit zwischen Piščalka und Pater Stanislav Škrabec 
Aufmerksamkeit gewidmet. 
 
Ključne besede: Piščalka za abstinente, pivce in pijance (periodična publikacija), alkoholizem, 
protialkoholni boj, protialkoholno glasilo, Slovenija, 20. stoletje. 

*** 
Uvod 

Alkoholizem je svoj svetovni pohod pričel v 19. stoletju. Poprej se je o njegovi prisotnosti 
govorilo bolj poredko, saj je bilo njegovo uživanje večinoma povezano z bogatejšimi sloji 
prebivalstva. Po industrijski revoluciji je alkohol počasi, a zanesljivo postajal človekov stalni 
spremljevalec ob različnih priložnostih. Strma rast uživanja alkoholnih pijač je s seboj prinesla 
hude posledice tako za uživalca alkoholnih pijač kot tudi za njegove bližnje.   

»Slovenca se na tem izozpozna, da vina ne meša z vodo in vina ne pije, ampak ga vliva 
vase.« 

Alkoholizem je kaj kmalu prišel tudi na slovenska tla, v 19. stoletju pa je postal splošno 
razširjen. Malce šaljivo bi lahko rekli, da je takratni slovenski živelj prednjačil v marsikateri 
alkoholni kategoriji, od uživanja alkohola pa vse do plemenitih poskusov, s katerimi bi njegovo 
uživanje med ljudmi zmanjšali. Med tovrstne plemenite poskuse lahko uvrstimo posebno 
gostilniško »komisijo za uničevanje vina«. Njeni glavni člani, med katere sta svoj čas spadala 
tudi France Prešeren in Andrej Smole, so v njenem okviru želeli uničiti čim več vina po 
gostilnah ter tako pogumno preprečiti, da bi se prebivalci takratne Kranjske prekomerno opili z 
alkoholom. Verjetno ni treba posebej poudarjati, da vina niso uničevali z zlivanjem v odtok, 
temveč z zlivanjem v lastna grla.         
 Ne glede na to je alkohol še vedno našel svojo pot med slovensko prebivalstvo, tako da 
številni statistični podatki jasno govorijo o veliki dostopnosti alkohola na Slovenskem. Tako se 
je leta 1920 na Slovenskem letno popilo 170.000 hl piva, 270.790 hl vina, 73.664 hl sadjevca 
in 4.200 hl drugega sadnega žganja. Če bi te podatke pretvorili v litre in jih porazdelili med 
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celotno prebivalstvo, bi na osebo odpadlo 49 litrov opojnih pijač. Povedano drugače: vsak 
Slovenec je statistično gledano letno popil več kot 7,5 litra čistega alkohola.1 Prebivalstvo na 
Slovenskem naj bi po nekaterih virih praktično vsako priložnost izkoristilo za kozarček rujnega 
– ne glede na del dneva oz. priložnost. Janez Kalan je to idejo plastično razložil z naslednjim
zapisom:

Pije se pri vsaki priliki in nepriliki. Pije se pri krstu, pije pri smrti, pije pri poroki, 
pije seveda tudi pri razporoki, pri birmi pa še posebno (takrat mora otrok prvič 
pijan biti, da z vinskim duhom brž prežene svetega Duha!). Pijejo, kadar so 
skupaj, pijejo, kedar se razidejo; pijejo skupaj zato, ker so prijatelji, in pijejo 
zopet, kadar se skregajo; pijejo kadar so žalostni, da se potolažijo; pijejo kadar 
je vroče, da se ohlade, pijejo, kadar jih zebe, da se ogrejejo; pijejo, kadar so 
trudni, da se okrepčajo, pijejo, kadar so spočiti – od dolgega časa; pijejo, kadar 
začno delati, pijejo, kadar končajo, pijejo tudi v sredo, če morejo koga 
»ožnorati«; pijejo kadar kupčijo sklenejo in pijejo, če je ne sklenejo; pijejo, kadar
so lačni, da lakoto potolažijo in pijejo, kadar so siti, da jed zalijejo in »ložje
prebavljajo« in tako – pijejo ven in ven.2

Če torej povzamemo zgornji zapis: pilo je staro, pilo je mlado, pili so na Gorenjskem in na 
Štajerskem, pili so doma in v družbi. Alkoholni sloves je bil celo tako velik, da je prešel meje 
tedanje Kranjske, o čemer priča naslednji dogodek. Na prelomu 19. in 20 stoletja je nekaj 
gorenjskih dijakov odšlo na istrsko gimnazijo. Svoje (popol)dneve so pogosto preživljali v 
Gostilni pri Amerikancu, kjer so alkoholne pijače tekle v potokih. Kaj kmalu se jih je prijel 
vzdevek Društvo Amerikancev, radi pa so sprejemali tudi nove člane. To se je videlo po tem, 
da so na svoje »krokarije« vabili tudi hrvaške kolege, to pa jim je prineslo veliko težav, 
predvsem v obliki slabših ocen in koncentracije pri pouku. Ko sta se okrog deset let kasneje na 
isto gimnazijo želela vpisati še dva kranjska dijaka, sta se takoj spopadla z nezaupljivimi 
pogledi kolegov in učiteljev. V nekem pogovoru naj bi ju celo vprašali: »Kdo izmed vaju bo pa 
prevzel predsedstvo amerikanskega društva? Kajti, da nista abstinenta, to vemo! Kranjci ste 
sami pijanci!«3 

Slovenski živelj je lahko posegal po različnih alkoholnih pijačah, pri čemer je 
prednjačilo predvsem uživanje vina, žganja in piva, predvsem poraba slednjih dveh pijač pa je 
na prehodu iz 19. v 20. stoletje stalno naraščala. Še leta 1889 je količina popitega žganja na 
Kranjskem znašala približno 3.084.396 litrov, do leta 1900 pa se je povečala na 4.897.488 
litrov, kar je pomenilo, da je na Kranjskem vsaka oseba v tem letu povprečno popila 9,9 litra 
žganja. Uredniki Piščalke, v kateri so te podatke objavili, niso imeli podatkov za obdobje med 
letoma 1900 in 1905, vendar je Frančišek Avsec predvideval, da je »žganjepitje« v tem obdobju 
napredovalo približno toliko kot v obdobju petih let pred tem.4 »Pivoljubci« pri teh rezultatih 
niso prav nič zaostajali: leta 1896 se je na Kranjskem popilo 8.525.784 litrov piva, do leta 1905 
pa se je ta številka dvignila na več kot 13 milijonov litrov. Poraba piva je poskočila predvsem 
po tem, ko so ga začeli shranjevati v steklenicah in mu tako podaljšali rok uporabe.5  

V očeh marsikaterega človeka je bilo »alkoholno stanje« na Slovenskem alarmantno, 
zaradi česar naj bi bil protialkoholni boj nujen. Ta bi moral potekali na različnih področjih, eno 
od njih pa so predstavljala protialkoholna glasila. 

1 Šepetavc, »Pijem, torej sem Slovenec.,« 27. 
2 Kalan, Sveta vojska. Bog jo hoče! Kdo si upa vanjo, 14. 
3 M. T. S. »Tovarišem dijakom,« 11. 
4 Avsec, »Koliko izpijemo na Kranjskem,« 284–285. 
5 Avsec, »Koliko izpijemo na Kranjskem,« 288. 
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Prvi Piščalkin pisk in takojšnja usmeritev na »suho« stran 
Piščalka za abstinente, pivce in pijance je izhajala mesečno, a zgolj v letih 1905 in 1906. Izvor 
njenega imena naj bi bilo treba iskati v idiličnih prizorih s pastirčki, kar naj bi indiciralo pomlad, 
poezijo in ljubezen. V povezavi z alkoholom piščalka ni več igrača za pastirja, temveč naprava 
oz. stroj, ki opozarja na začetek oz. konec dela ter na številne nevarnosti. Tako poimenovanje 
revije torej izhaja iz dejstva, da je alkohol za človeka nevaren.6 V eni od številk so svojim 
bralcem pojasnili, da se mnogo imen takratnih časnikov osredotoča na določena čutila, npr. vid 
(Danica) ali sluh (Zvon), ali pa so v naslovu uporabljene personifikacije (Popotnik).7 To je bil 
tudi eden od razlogov, zakaj so imena za glasilo iskali med glasbili, pri tem pa so naleteli na 
različne probleme: 

Torej inštrument! Pa katerega? Zvon, Zvonček, je že bilo. Razni Glasniki, Glas 
svobode, Resni glasovi, vse že rabljeno. Glas naroda pa je dosedaj še za alkohol. 
Morda pa: „Boben za pijoči svet?“ Ni kazalo izbrati, boben bodo tudi pri vojakih 
odpravili. Škoda ga bo, ima lep glas, pa je menda preneroden v vojski, in pa 
pravijo, da oslovskih kož zmanjkuje vsled vsestransko napredujoče kulture. 
Torej Trompeta, ali Rog za a. p. in p.? Eno diši premalo slovensko, drugo preveč 
po hlevu. „Gosli“ bi bile preveč občutljive. Vidite torej ni ostalo druzega, kakor 
da sva z očetom izbrala Piščalko.8 

Ime Piščalka je bilo tako najpripravnejše ime, saj je simbol miru in vojne ter naravnega stanja 
in napredne kulture oz. inštrument z lepo prihodnostjo. S svojim zvokom tolaži ljudi in rešuje 
alkoholno vprašanje, v nobenem primeru pa ni preveč »špasna«. To so utemeljili z orglami, saj 
imajo tudi te veliko piščali, vendar jih nihče ne dojema kot »špasne«.9  

O prvem slovenskem protialkoholnem glasilu so poročala tudi javna občila. Slovenec je 
že 7. julija svoje bralstvo obvestil, da je izšla prva števila novega protialkoholnega mesečnika,10 
pet dni kasneje pa so objavili še natančen pregled prve številke z objavljenimi tematikami. 
Dodatno so izpostavili jasno protialkoholno stališče mesečnika ter opredelili alkoholno 
vprašanje kot najpomembnejše vprašanje za slovenski narod.11 Podobno pozitivno podporo 
lahko zasledimo tudi v Ljubljanskem zvonu, v katerem so zapisali, da ima mesečnik »dober 
namen in je z ozirom na znano okolnost, da naše ljudstvo le preveč popiva, gotovo potreben. 
Želimo, da bi dosegel, kar namerava!«12 Na izid novega mesečnika so se odzvali tudi v 
Slovenskem narodu, v katerem so list opisali kot »jako dobro pisan, jako poučen in tudi lepo 
opremljen«.13 Omenili so tudi literarne sestavke, ki so bili priloženi prvi številki (prevod pesmi 
ruskega pesnika Lermontova), v splošnem pa so mesečnik toplo priporočali.14 Ko je izšla tretja 
številka prvega letnika, so v Slovenskem narodu ponovno pohvalili njene vsebine ter 
vsestransko obravnavo alkoholne problematike.15  

Glavna urednika revije sta bila Leopold Lénard in Franc Avsec. Prvi je bil slovenski 
publicist, duhovnik, teolog in filozof. Teologijo je študiral v Innsbrucku, filozofijo pa v Lvovu 

6 Orožen, Martina. »Škrabčeva polemika o protialkoholnem gibanju – primer globalne semantike,« 35. 
7 Avsec, »Piščalka za abstinente, pivce in pijance,« 1. 
8 Avsec, »Piščalka za abstinente, pivce in pijance,« 1–2. 
9 Avsec, »Piščalka za abstinente, pivce in pijance,« 2. 
10 »Dnevne novice,« 3. 
11 »Književnost in umetnost,« 5. 
12 »Med revijami,« 510. 
13 »Književnost,« 6. 
14 »Književnost,« 6. 
15 »Književnost,« 4. 
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in na Dunaju. Poleg urednikovanja pri Piščalki je izdajal kulturno- in literarnozgodovinske 
članke ter prevajal iz poljščine in ruščine, mdr. tudi izbrane pesmi Lermontova. Poleg tega je 
objavljal kulturnopolitične in bogoslovne članke.16 Za drugega velja omeniti, da ga lahko 
najdemo tudi pod imenom Frančišek Avsec, bil pa je slovenski umetnostni zgodovinar in 
publicist. Gimnazijo je obiskoval v Novem mestu, maturiral je leta 1884. Kot kaplan je 
služboval v Metliki, Škocjanu pri Mokronogu, Trebnjem in Radovljici, kot župnik pa v Velikih 
Brusnicah, Podkumu in Lescah. Poleg zanimanja za umetnostno zgodovino je opazen njegov 
delež v protialkoholnem boju: poleg tega, da je opravljal delo urednika Piščalke, je v njej 
objavil tudi nekaj svojih prispevkov, bil pa je tudi avtor prve brošure v zbirki Protialkoholna 
knjižnica, ki jo je izdajalo društvo Abstinent.17 

Piščalkino geslo »Najboljša je pač voda«, ki so ga ponosno prikazovali na naslovnicah 
glasila, je jasno sporočalo, da bodo jasno zagovarjali abstinenčno idejo. Smernice revije so bile 
začrtane že v prvi številki, v kateri so alkoholnemu sovražniku napovedali oster boj. Zapisali 
so, da bo mesečnik »dosleden do skrajnosti, brezoziren in odločen, v polemiki pa vedno resen 
in stvaren. On se bo trudil z vsemi silami, izvojevati našemu narodu prostost od tiranije 
alkohola.«18 V naslednji številki so poudarili, da je abstinenca »edino stališče, ki ima 
znanstveno podlago – in vsako gibanje brez znanstvene podlage je brezuspešno«.19 Še posebej 
jasno so obsodili t. i. »zmernike« oz. tiste, ki v nadzorovanem uživanju alkoholne kapljice niso 
videli nič slabega. Pojem zmernosti se je »piščalkarjem« zdel nejasen in preširok, kar naj bi 
pomenilo, da ga vsak lahko tolmači po svoje. Po drugi strani je abstinenca jasna in določena, 
hkrati pa je v različnih deželah dosegla ogromne uspehe, »medtem ko je še vsako zmernostno 
gibanje brezplodno vsahnilo«.20 Zmernostno gibanje so primerjali z vojaškimi vajami, pri 
katerih se »veliko strelja, veliko ropota – toda vsi streli so slepi«.21 Omenili so še, da naj bi že 
od Noetovih časov naprej ljudem svetovali: »Zmerno pijte! Po pameti pijte! Pa ljudje slišijo 
menda le odmev: – pijte – pijte! In ga pijo, in pijo čedaljebolj: saj so rekli gospod, da ga – 
pijte!«22 Protialkoholno razpoloženje v glasilu seveda ni vedno naletelo na plodna tla, saj so se 
morali v uredništvu mesečnika pogosto spopadati z očitki, da bodo s svojim protialkoholnim 
delovanjem odgovorni za uničenje marsikaterega gostinca in vinarja, to pa bo vodilo k nižji 
vsoti pobranih davkov. V Piščalki se s temi navedbami niso strinjali, saj naj alkohol v občem 
smislu ne bi prinašal nič dobrega, hkrati pa so višino pobranih davkov zaradi alkohola ocenili 
kot majhno. Zato so pripravili »bojni načrt«, s katerim bi dosegli vedno večje število 
abstinentov. Posledično bi se pridelovalci žganja preusmerili v druge poslovne vode, zaradi 
manjšega interesa za nakup tujih vin pa bi se zmanjšal tudi njihov uvoz oz. curljanje finančnih 
sredstev iz dežele. V uredništvu bi bili zadovoljni že s tem, da bi se na teh tleh pila samo domača 
vina.23 Na porogljivo vprašanje, ali naj zaradi abstinence posekajo vso vinsko trto, so v Piščalki 
zapisali, da tega niso zahtevali, pa vendar 
 

gotovo ne bilo nobene škode, ako bi se popukale vse trte in podnožje našega 
svetega Kuma obsadilo s krompirjem in s fižolom, vino rodi itak kislo, da bi se 
baje, po izreku necega mojega rojaka, sam peklenšček prekrižal, če bi ga moral 
piti. Prodajati v druge kraje ga ni mogoče, torej se večinoma vse popije doma. 

                                                 
16 Za več informacij glej: Pirjevec, »Lénard, Leopold (1874–1962),« Slovenska biografija. 
17 Za več informacij glej: Novi slovenski biografski leksikon. Prvi zvezek, s. v. »Avsec, Franc (Frančišek).« 
18 »Prijateljem protialkoholičnega gibanja,« 3. 
19 »Predgovor in zagovor,« 42. 
20 »Predgovor in zagovor,« 42. 
21 Orel, »Alkoholizem in socijalno vprašanje,« 112–113. 
22 Avsec, »Zmernost ali – abstinenca?,« 3. 
23 L(énard), » Kaj bo? – Kaj bo?,« 147–148. 
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Ako bi torej ljudje mesto trte sadili krompir in fižol, imeli bi vsaj tečne in zdrave 
hrane dovolj.24 

V mesečniku so ocenili, da bi ljudje, če bi se vzpostavila brezalkoholna družba, denar lahko 
namenjali za druge dobrine. Izpostavili so primer delavca, ki bi z denarjem ženi in otrokom 
lahko kupil nova oblačila. Tisti, ki bi denar sicer namenili za alkohol, bi se zaradi bolj 
moralnega življenja lahko poročili, vse to pa bi vodilo k nižji stopnji prostitucije v večjih 
mestih. Obenem bi bili zakonski pari srečnejši, otroci pa bolj zdravi in duševno zmožni, kar pa 
pozitivne lastnosti prineslo tudi celotnemu (slovenskemu) narodu.25 Na očitke, da bodo manj 
zaslužili predvsem proizvajalci alkoholnih pijač, so odgovorili pritrdilno, vendar bodo na drugi 
strani zaslužili ljudje v drugih poklicih (npr. poljedelci, sadjerejci, obrtniki, trgovci in 
umetniki). Po Piščalkinih ocenah ljudje denarja, ki ga ne bi zapravili za alkohol, ne bi skrili, 
temveč bi ga zapravili na drugih, »nealkoholnih« področjih.26 

Opojno oz. sladko vino ter »vinski paradoks« protialkoholnih borcev 
V protialkoholnem boju so se pri Piščalki lotili tudi uporabe Svetega pisma. V posameznih 
člankih so navajali citate iz te svete knjige in na tak način skušali najti potrditev za izvajanje 
svojih aktivnosti. Hkrati je treba poudariti, da lahko v Svetem pismu najdemo tudi nekatere 
proalkoholne zapise, npr.: »Vino poživlja srce in razveseljuje dušo, če ga piješ o pravem času 
in zmerno,«27 ali pa: »Za človeka je vino kakor življenje, če ga pije zmerno. Kakšno je življenje 
za tistega, ki pogreša vino! Tudi to je bilo namreč ustvarjeno ljudem v veselje,«28 vendar to 
protialkoholnih borcev ni ustavilo. Še vedno so obsojali pitje kakršne koli alkoholne pijače, pa 
najsi bo to žganje, pivo ali vino. Predvsem pri slednjem pa je prišlo do zanimivega zapleta, ki 
bi ga lahko poimenovali kar »vinski paradoks«. V protialkoholnem zanosu so šli nekateri tako 
daleč, da so vino označili za strup in s tem med laično prebivalstvo vnesli precej zmede. Velika 
večina ljudi je poznala svetopisemsko zgodbo iz Kane Galilejske, kjer naj bi Jezus vodo 
spremenil v vino. Marsikdo se je vprašal, čemu je Jezus vodo spremenil v žlahtno kapljico, če 
je ta strup. V Piščalki so poznali odgovor na to vprašanje, ki ga je ubesedil Anton Orel. Ta je 
šel v svoji protialkoholni vznesenosti tako daleč, da je pripravil novo interpretacijo posameznih 
dogodkov Svetega pisma. Po njegovem mnenju se nikakor ne da dokazati, da je Jezus v Kani 
Galilejski vodo spremenil v pravo, »opojno« vino, saj je v odlomku zapisano zgolj to, da je bilo 
vino boljše kot prej. Razlog za to naj bi tičal v tem, da gostje na svatbi niso pili pravega vina, 
ampak grozdni sok. Tudi drugi primeri naj bi kazali na uporabo grozdnega soka in ne na pravo 
vino. Podan je celo odgovor na vprašanje, zakaj Jezus ni obsodil pitja alkohola. Avtor to 
utemeljuje s tem, da alkoholizem takrat še ni bil socialna bolezen, hkrati pa še doda, da Jezus v 
evangeliju ni obsodil niti suženjstva, pa to še ne pomeni, da ga je odobraval.29 Kot zanimivost 
lahko dodamo, da je bil v šesti številki Piščalke objavljen članek, v katerem so zapisali, da »za 
zdravilo nobeden abstinent ne brani piti alkohola«, vendar le, če »zdravniška veda dosedaj ni 
iznašla druzega bolj uspešnega in manj nevarnega zdravila za to bolezen«.30 V istem prispevku 
so zapisali tudi, da je Kristus spremenil vodo v vino, da bi se svatje razvedrili in zabavali. Avtor 
prispevka ni zanikal dejstva, da alkohol v prostor prinaša zabavo, vendar naj to za slovensko 
prebivalstvo ne bi držalo, saj naj bi se slednje raje kot z vodo želelo odžejati kar z žganjem. 
Zato v članku ne vidijo smisla v prisotnosti alkohola na svatbi. Ob razvoju takih razmer, v 
katerih »bo utrujen in žejen človek iskal krepčila v kozarcu vode mesto v alkoholu, bomo tudi 

24 L(énard), » Kaj bo? – Kaj bo?,« 178. 
25 L(énard), » Kaj bo? – Kaj bo?,« 179. 
26 L(énard), » Kaj bo? – Kaj bo?,« 179. 
27 Sveto pismo Stare in Nove zaveze. Slovenski standardni prevod, Sir 31, 28. 
28 Sveto pismo Stare in Nove zaveze. Slovenski standardni prevod, Sir 31, 27. 
29 Orel, »Alkoholizem in socijalno vprašanje,« 139. 
30 »Sveto pismo in alkohol,« 187. 
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mi privoščili, ako se bodo na ženitovanju zabavali z alkoholom,«31 še dodajajo v reviji. O 
dogodku v Kani Galilejski so v Piščalki pisali tudi ob sporu s Stanislavom Škrabcem, ki bo 
predstavljen v nadaljevanju prispevka. V prispevku so jasno zapisali, da je Jezus Kristus 
spremenil vodo v vino in pri tem jasno vedel, da ljudje okrog njega ne bodo izrabili njegove 
dobrote: 
 

Pač pa si dovoljujem opomniti da je J. Kr. dobro vedel, da ima okoli sebe ljudi, 
ki ne bodo zlorabili njegove dobrote; ni jim dal vina za vsakdanjo pijačo, da bodo 
laže prebavljali preobilno jed, ali da žnjim dobijo moč. Dal ga jim je za veselje 
ob izvanredni priliki, kjer so ga pili zmerno, brez navadnih nasledkov obilo 
zaužite pijače. Vse to pa ne izključi, da je imelo ono vino neznatne nasledke, 
katere ima vsaka zmerno zaužita količina alkohola.32 

 
Tovrstnih kontradiktornih izjav ne moremo označiti za dobro protialkoholno orožje. Med kritiki 
Orlove prenovljene interpretacije dogodka v Kani Galilejski je bil tudi dr. Aleš Ušeničnik. Ta 
je v prispevku napisal, da Sveto pismo ne govori o popolni prepovedi alkohola, temveč o 
njegovem zmernem uživanju. Kot potrditev je navedel 28. verz iz Devterokanonične knjige 
Sirah, ki je naveden v prejšnjih odstavkih. S temi besedami je želel zaključiti to »vinsko 
pravdo«, saj naj Sveto pismo ne bi obsojalo zmernega pitja, abstinenčni borci pa naj bolj kot 
vino na splošno obsojajo njegovo zlorabo.33      
 Piščalke v splošnem tudi takšni zapisi niso spremenili in je nadaljevala s svojim 
abstinenčnim pisanjem. Tako so v enem od prispevkov odgovorili na različne očitke v povezavi 
z abstinenco. Glede izjave, da en kozarček vina že ne more biti škodljiv in da o tem piše tudi 
Sveto pismo, so zapisali, da je to morda že res, vendar avtor hkrati ne omeni osmih biblijskih 
vodil proti alkoholu. Na očitek, da je vino božji dar, so se odzvali pritrdilno, a obenem zapisali, 
da to velja tudi za kavo, tobak, morfij in druge strupe.34 Očitku, da ima vino zdravilne učinke, 
prav tako niso ugovarjali, vendar se mora o tem opredeliti zdravnik. Dodali so še, da predlagana 
zdrava mera še ne pomeni, da različni strokovnjaki zanikajo ogromno vrednost popolne 
vzdržnosti. Obenem so poudarili, da vsi ti izreki ne govorijo o slabih posledicah zmernega pitja, 
čeprav so te velike na različnih področjih človekovega življenja.35 

Piščalka in opisi (proti)alkoholnega stanja po svetu in pri nas 
Piščalka je v svojih kritikah kritizirala vse družbene sloje, ki so uživali alkohol: na udaru so 
bili delavci in gostilničarji, izobraženci in tisti s pomanjkljivo izobrazbo ter stari in mladi. 
Pogosto so bile na tapeti tudi gostilne in beznice, pri čemer poleg splošnih opisov teh obratov 
zasledimo tudi opise dogajanja, ki so ga spremljali avtorji, ko so se v te »levove votline« 
odpravili sami. Tak primer predstavlja opis z Dunaja, v katerem nastopata dva človeka, ki sta 
se nekega poznega popoldneva odpravila v eno od dunajskih žganjarn. Ob koncu delovnega 
dne so v žganjarno najprej vstopile žene prihajajočih pivcev in se na judovsko točajko obračale 
z veliko prošnjo: 

 
«Lepo prosim gospa», spregovori ženska s tresočim glasom, «vi poznate mojega 
moža, ne dajte mu preveč žganja, sicer zapije spet plačilo od celega tedna in 
otroci nimajo spet celi teden nič jesti«. «Kaj me to briga?» zadere se judinja za 
prestrašeno ženico. «Kdor ima denar, lahko pri meni dobi, kolikor hoče!» «Toda 

                                                 
31 »Sveto pismo in alkohol,« 187. 
32 Kosec, »Odgovor na odprto pismo gospoda P. St. in dodatke na platnicah 10.–12. zvezka »Cvetja«,« 44. 
33 Ušeničnik, »Alkoholizem in abstinenca,« 102.  
34 »Vino je zdravo?,« 24–25.  
35 »Vino je zdravo?,« 25.  
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lepo prosim gospa…..» «Glej da se proč spraviš, kaj mi mari ti in tvoji otroci? 
Jaz gledam na svoj dobiček, ti se pa brigaj za svojega moža. Proč, proč, sedaj 
pridejo gospodje, sedaj tu nimate prostora!»36 

Iz zgornjega zapisa je jasno razvidna negativna nastrojenost proti takšnim gostilnam. 
Gostilničar je predstavljen kot negativna osebnost, ki ga bolj kot zdravje ljudi skrbi lastni 
dobiček. Gosti žganjarn se bolj kot na svojo družino ozirajo na željo po zadostitvi svojih potreb 
po žganju, kar v članku naleti na dodatno obsojanje. V nadaljevanju so predstavljene ostale 
negativne posledice obiskovanja takšnih gostiln, ki so povezane predvsem s pretepi in 
nemoralnim obnašanjem. Iz omenjenega prispevka je jasno razvidna tudi kritika vseh delavcev, 
ki svojega težko prisluženega denarja niso namenili družini in njenemu blagostanju, temveč so 
ga takoj nesli v gostilno. To pa ni edini primer, da so pri Piščalki kritizirali določeno skupino. 
V enem od objavljenih člankov so posebno kritiko namenili predvsem študentski populaciji, pri 
kateri je bil izrek »ergo bibamus« (latinsko za »torej pijmo«. Izraz obenem spominja na slovito 
»Studentenlied«, ki jo je napisal Johann Wolfgang von Goethe) praktično na dnevnem redu:

Radostno petje udarja na moja ušesa: Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Saj 
ga ne bomo kapljice tam! Vesela družba študentovska! Kaj bi bilo naše življenje 
brez alkohola. Mladi smo, ergo bibamus; elita družbe, ergo bibamus, prosti smo, 
torej pijmo; skušnjo prestali, torej pijmo; «leteli smo», toraj pijmo; začetek 
semestra, toraj pijmo; konec semestra, toraj pijmo; stari je denar poslal, toraj 
pijmo: uro sem zastavil, toraj pijmo; zgodaj zjutraj, toraj pijmo; pozno zvečer 
toraj pijmo. Alkohol je vesel tovariš, brez njega bi bilo življenje pusto in prazno, 
fidelitas ne bi bila mogoča, ni šaljivosti in dobrovoljnosti. In «stari gospodje» in 
vrsta filistrov prikimava: Da, živela dobrovoljnost, brez kozarca ni družabnosti, 
ni zabave. Kdor ga zaničuje, je tepec, je norec!37 

Poleg tega je v številnih člankih tega mesečnika zaslediti pregled alkoholnega stanja po svetu 
in pri nas, pa tudi primere boja proti temu nevidnemu sovražniku. Kot svetle točke na nebu 
protialkoholnega boja so izpostavili neodvisni red dobrih templjarjev, ki naj bi se iz ZDA 
razširil v različne evropske države. Kot so zapisali, ne želijo uničevati vinskih trt, temveč z 
vsemi možnimi sredstvi uničiti vse podle navade, s katerimi človek zaradi različnih vzgibov 
škoduje sebi in drugim. Razloge za svoj boj so iskali v porastu kriminalnih dejanj ter duševnih 
bolezni. Na osnovi različnih znanstvenih dokazov so utemeljevali škodljivost alkohola za 
posameznika ter kritizirali gostilničarje, ki za svoj dobiček uničujejo ljudi.38 V nadaljevanju so 
navedli svoja pravila in teze, ki bi jih moral upoštevati vsak abstinent (npr. vsaka alkoholna 
pijača je strup, zmerni pivci se ne redijo in nimajo od alkohola nič razen krajšega življenja 
…).39 

Poleg tovrstnih opisov različnih društev so svoje bralstvo obveščali tudi o primerih 
protialkoholnih protestov, ki so se zgodili v različnih evropskih državah, izpostavili pa so tudi 
primere posameznikov ali organizacij, ki so izrazile svoje nasprotovanje alkoholnemu 
sovražniku. Pomembno vrednost je imelo tudi navajanje različnih statističnih podatkov, s 
katerimi so lahko bodisi pohvalili posamezne evropske države glede protialkoholnega boja 
bodisi prikazali visoke stroške v povezavi z alkoholom. Tak primer lahko vidimo v kratkem 
statističnem pregledu iz Francije, iz katerega lahko razberemo višino pobranih davkov zaradi 
alkohola ter izgubo, ki jo je ta tekoči sovražnik povzročil. Končna analiza nam pokaže, da je 

36 Miss Mary, »Slike iz ponočnega dunajskega življenja,« 122. 
37 Kapitza, »Alkohol in treznostno gibanje,« 178. 
38 »Independent Order of Good Templers,« 5–6.  
39 »Independent Order of Good Templers,« 7. 
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Francija pobrala za dobrih 500 milijonov frankov davkov od alkohola, a po drugi strani izgubila 
več kot 1,4 milijarde frankov zaradi različnih z alkoholom povezanih posledic (npr. zaradi 
»plavih ponedeljkov«, samomorov, stroškov za zdravljenje, norišnic, zaporov …). Iz tega sledi,
da je Francija zaradi alkohola v letu 1899 izgubila več kot 900 milijonov frankov.40

 Kljub temu pa v Piščalki niso pozabili niti na tiste, ki bi protialkoholnemu gibanju 
nasprotovali: tak primer predstavlja Artur Kirchhoff, ki je v Nemčiji izdajal svoj časopis, v 
katerem je nastopil proti abstinenčnemu gibanju. Njegovo pisanje so obsodili in dejali, da 
njegov list v finančnem smislu stoji dobro samo zato, ker je velike pivovarje prosil, da kupijo 
čim več izvodov prvih številk. Vse to so v Piščalki ocenili kot odvisnost od »zvenečih Judeževih 
grošev pivovarnarjev«, ki naj bi bila tako močna, da morajo abstinenčno gibanje stalno 
kritizirati, če želijo pridobiti potrebne finance.41 Članek so zaključili z zapisom, da imajo 
nasprotniki abstinence dva močna zaveznika, in sicer človeško strast in kapitala.42  Pri 
mesečniku so občasno pisali tudi o alkoholnem stanju na Slovenskem, ki naj bi bilo 
katastrofalno. Pilo naj bi se ob različnih priložnostih, pri čemer so bili zraven še otroci. Omenili 
so, da marsikdo naroča alkoholne pijače iz vljudnosti oz. »ker bi bilo zoper vse alkoholne 
postave, ako bi rekel: "Samo kozarec vode", podvreči se moram alkoholu, drugače ne bo prav 
natakarici«.43 Za nespodobno dejanje bi tudi veljalo, če bi gost pri svojem prijatelju naročil 
vodo, kljub temu da lahko na mizo dobi liter dolenjskega cvička.44 To dejstvo so podkrepili s 
podatki o veliki porabi alkoholnih pijač, obenem pa so objavljali tudi take zapise: 

«Naš narod je izgubljen, gospod Zemljič, brez pomoči in rešitve izgubljen,« je 
nadeljeval dr. Kolarič.« Umorita ga lenoba in alkohol! Da, to sta glavna morilca 
Slovencev! Delavec je vsak teden najmanj tri dni pijan in naš kmet dela jedva 
toliko, da mu ni treba poginiti od gladu! Pojdite pa še po naših mestih in trgih . . 
. vsaka druga hiša je gostilna ali kavarna .. . ob sobotih, nedeljah, praznikih in 
ob ponedeljkih povsod od jutra do jutra vse polno . . . vse pijano! — Nikjer na 
svetu nisem videl toliko kvartopircev in pijancev, kakor v naših krajih, in vsaj 
devet in devetdeset odstotkov vseh nezgod in zločinov v našem narodu ima izvir 
v alkoholu! Pijanci, babjeki in lenuhi smo Slovenci, zato smo izgubljeni brez 
pomoči in brez rešitve!«45 

Da bi še bolj poudarili negativne vidike, ki jih je slovenskemu življu prinašal alkohol, so uvedli 
posebno in zanimivo poglavje z naslovom »Mrtvaške knjige«. V njih je avtor I. Kosec 
predstavljal svoje zbirateljsko delo. Več let je iz različnih časopisnih virov zbiral smrtne 
primere, pri katerih je glavno vlogo igral alkohol. Glavnina njegovih zapisov oz. prepisov se 
nanaša na pretepe, samomore in umore. Kosec je upal, da bodo tako ljudje spoznali, da je 
»alkohol zavraten ropar, vreden, da se ga postavi pred sodišče slovenskega občinstva kot
večkratnega morilca«.46 Tovrstno statistiko je objavil v več številkah Piščalke, v nadaljevanju
pa je navedenih nekaj tipičnih primerov:

Gorica št. 7. V Jelenju blizu Reke je izpil 20 letni Alojzij Skaron hkratu liter 
žganja. Drugi dan so ga našli v postelji mrtvega.  

40 »Državni interes Francoske na alkoholu l. 1899,« 68. 
41 »Za alkohol!,« 123. 
42 »Za alkohol!,« 123. 
43 »Nestalna moja je osoda,« 73. 
44 »Nestalna moja je osoda,« 74. 
45 »Tudi protialkoholist!,« 169. Pravopisne napake so prenešene iz izvirnika [op. ur.] 
46 Kosec, I. » Iz mrtvaške knjige kralja alkohola za slovenske pokrajine od dne 26. marca 1898 dalje,« 184. 
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Slovenec št. 23. Blizu Glodnice v Krški dolini je zmrznil 55 letni bajtor F. Modest. 
Vzrok žganje. Nalezel se ga preveč (koliko je preveč?) in obležal na cesti.  

Slovenec št. 30. V Rodici je ponoči od 6. na 7. februarja v potoku utonil 50 letni 
Martin Podberšek. Pijan je zvečer šel domov, ter zabredel v vodo.47 

S takimi novicami so jasno sporočali negativne posledice, ki jih je s seboj prinašal alkohol, kot 
pa bo pokazano v nadaljevanju prispevka, so ponekod stopili še korak dlje in opisali tudi 
neposredne učinke alkohola na človekovo telo. 

Od vpliva na organe do progresivne degeneracije: članki o posledicah alkohola 
V prispevkih, ki jih lahko preberemo v tem protialkoholnem glasilu, so na različne načine 
obveščali javnost o negativnih vidikih alkohola. Zelo pogosto so to storili s prispevki o 
negativnih posledicah alkoholne kapljice, v katerih so alkohol orisali kot človekovega 
najhujšega sovražnika. Da bi bila stvar še hujša, so s članki sporočali, da »alkoljubec« s svojimi 
(pre)globokimi pogledi v kozarec ne škoduje zgolj sebi, temveč tudi svojemu potomstvu, kar 
so dokazali z nekaj primeri. Eden od duhovnikov je na protialkoholni konferenci predstavil 
zgodbo matere, katere hči je zblaznela. Njena mama je bila namreč znana pijanka, ki je s svojimi 
dejanji hčeri prinesla hude posledice. Mama se je za svoje grehe želela odkupiti v cerkvi, vendar 
to ni pomagalo. Že čez nekaj dni je bila hči sprejeta v norišnico, mati pa je nadaljevala z 
uživanjem alkohola.48 Takšne zgodbe so občasno podkrepili z različnimi statističnimi podatki, 
s katerimi so potrdili slabosti uživanja alkohola za otroke. Tovrsten primer so npr. podatki o 
neki ljudski šoli, v kateri je bilo med letoma 1899 in 1902 71 otrok, ki niso zmogli slediti pouku, 
od tega pa jih je 25 imelo očete pijance. Pri Piščalki so zatrdili, da so številke verjetno še višje, 
saj so podatki osnovani na izjavah mater, te pa naj bi se pogosto sramovale dejanj svojih 
partnerjev. Zato so bili v uredništvu prepričani, »da je med polovico duševno nerazvitih otrok 
radi pijanosti očetov oropanih naravnega duševnega razvitja in vsled tega nesposobna za boj 
za obstanek.«49 Anton Orel je tako »alkoljubce« označil celo za zločince nad življenjem in 
zdravjem svojih otrok, saj naj bi s svojimi dejanji škodovali celo potomcem do tretjega ali 
četrtega rodu. Alkoholno degeneracijo je označil kot dedno, njene posledice pa kot daljnosežne. 
Da bi podkrepil svojo trditev, je prikazal Demmejevo poročilo o potomcih v treznih družinah 
in v družinah, v katerih je bil alkohol stalnica. Demme je ugotovil, da je 21 otrok od 57, ki so 
se rodili v »alkoholnih« družinah, umrlo do drugega leta starosti, 22 jih je trpelo zaradi različnih 
bolezni, zgolj deset pa jih je bilo videti zdravih.50 Po drugi strani je bilo stanje v (skoraj 
popolnoma) treznih družinah popolnoma drugačno: od 61 otrok jih je zgolj pet umrlo pred 
drugim letom starosti, šest jih je trpelo zaradi različnih bolezni, 50 pa jih je bilo popolnoma 
zdravih.51 V nadaljevanju je bila navedena še ena statistika, v kateri je avtor primerjal različne 
dejavnike (npr. smrtnost med dojenčki ter otroki v različnih starostnih skupinah, bolezni in 
število splavov) v zmernih družinah, družinah z jetiko ter družinah z alkoholizmom. Podatki 
jasno nakazujejo, da so bile družine pijancev v slabšem položaju, to pa posledično dokazuje, 
»da igrajo v alkoholnem podedovanju prvo ulogo, nagnenje k tuberkuloznim boleznim in
boleznim na živcih in možganih«.52 Nekaj podobnih statističnih podatkov lahko zasledimo tudi
v drugih številkah, vsi pa sporočajo, da starši z uživanjem alkohola ne škodujejo zgolj sebi,
temveč tudi svojemu še nerojenemu potomstvu in mu posledično lahko že vnaprej uničijo

47 Kosec, I. » Iz mrtvaške knjige kralja alkohola za slovenske pokrajine od dne 26. marca 1898 dalje,« 254. 
48 Kapitza, »Alkohol in treznostno gibanje,« 175. 
49 »Očetje pijanci,« 20. 
50 Orel, »Alkoholizem in socijalno vprašanje,« 76–77. 
51 Orel, »Alkoholizem in socijalno vprašanje,« 77. 
52 Orel, »Alkoholizem in socijalno vprašanje,« 77–78. 
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življenje. 
Dejstvo je, da so v Piščalki ljudem sporočali, da kljub zmernemu uživanju alkohola 

tvegajo, da se bodo pri njih pojavile nepopravljive posledice. V eni od številk so tako objavili 
»Deset stavkov o alkoholu«, v njih pa so zajeli vse bistvene posledice, ki jih je njegovo uživanje
prineslo človeku. Že na začetku so izpostavili, da tudi zmerno uživanje alkohola na dolgi rok
prinaša negativne posledice za številne človeške organe. Poleg tega je njegov vpliv zaznati tudi
na človekovem živčnem sistemu, prav zaradi delovanja na možgane pa naj bi v človeku prebudil
nebrzdano slo in tako vodil do nravne razbrzdanosti in prestopkov. Pri navajanju škodljivih
posledic niso pozabili niti na vpliv, ki ga alkohol prinese potomstvu ter splošnemu stanju v
deželi (npr. večje število nesreč, polne ječe in norišnice, revščina in uboštvo). Zato je torej
popolna opustitev uživanja alkoholnih pijač edini logični korak v želji, da bi bili ljudje bolj
zdravi in gibčni oz. da bi živeli v večjem blagostanju, kot če bi njihovo življenjsko pot spremljal
alkohol.53 Anton Orel je v seriji prispevkov natančneje orisal, kako alkohol vpliva na
posamezne organe v človeškem telesu. Svoj uničevalni pohod naj bi začel takoj po zaužitju. Pri
trajnem uživanju alkoholnih pijač naj bi se že začele kazati prve posledice na želodcu (npr.
vnetje želodca, želodčni katar), nadaljnji vplivi pa so zadeli jetra. Če človek alkohol uživa
večkrat, se sposobnost obnove celic v jetrih drastično poslabša, kar lahko vodi v (smrtonosno)
cirozo jeter, ta pa tudi v razvoj trebušne vodenice.54 S temi vplivi alkohol seveda še ne konča
svojega uničujočega pohoda. Alkoholni vpliv lahko zaznamo v žilah, saj lahko povzroči njihovo
vnetje in v nekaterih primerih celo t. i. »okamenenje arterij«, pri čemer gre za tipično alkoholno
bolezen. Po žilah alkohol vpliva tudi na srce, ki se zaradi njegovega kvarnega vpliva lahko
poveča ali pa njegovo delovanje močno oslabi, vse to pa lahko privede do  smrti (npr. v obliki
možganske ali srčne kapi).55 Še posebej pazljive so morale biti ženske, saj so lahko zaradi
prekomernega uživanja alkohola izgubile zmožnost dojenja. Predvsem v Nemčiji naj bi bil eden
od glavnih razlogov za tovrstno nezmožnost alkoholizem. Omenjali so sicer možnost, da mama
svoje mleko nadomesti s kravjim, vendar to nikakor ne more biti isto: predstavili so celo
berlinsko raziskavo, po kateri je bila smrtnost pri otrocih, ki so namesto materinega pili kravje
mleko, šestkrat višja.56

Nenazadnje so o alkoholnem vplivu govorili tudi na duševnem področju. V mesečniku 
so omenili raziskavo prof. Kraepelina, ki je izbranim osebam (vedno so bili zdravniki) zadal 
različne naloge, pri katerih so morali pokazati sposobnost učenja na pamet ter naštevati 
predmete oz. jih razločevati. Kasneje je osebam dajal različne količine alkohola in nato prišel 
do ugotovitve, da so bili doseženi rezultati dosti slabši.57 Z nekim drugim poskusom, ki ga je 
izvajal g. Smith, so skušali dokazati, kako dolgo je treba zmerno uživati alkohol, da se pokažejo 
duševne posledice. Poskus je potekal tako, da izbrane osebe sprva več dni niso prejele niti 
kapljice alkohola, kasneje pa jim je dajal piti razredčene alkoholne pijače. S svojimi poskusi 
naj bi dokazal, da 40 do 80 gramov alkohola oz. pol litra ali liter vina zmanjša »delavnost vseh 
duševnih zmožnosti tudi potem, ko je že davno prešlo akutno zastrupljenje. Marsikomu, ki pije 
po svoji misli zmerno, je vsled tega nemogoče popolnoma izrabiti svoje duševne sile«.58 V 
povezavi z duševnim propadom, ki ga je povzročil alkohol, je treba poudariti tudi njegovo vlogo 
pri različnih zločinih. V Piščalki so svojemu bralstvu večkrat predstavili statistične podatke o 
zločinih: kar 40 % zločincev naj bi bilo hudih alkoholikov, med 70 in 80 % vseh kaznivih dejanj 
pa naj bi povzročili starejši pijanci oz. pijanci v splošnem. Zločinsko nrav, povezano z 
alkoholom, naj bi otrok prinesel že na svet, kar so v mesečniku utemeljili s situacijo na Irskem. 

53 »Deset stavkov o alkoholu,« 228. 
54 Orel, »Alkoholizem in socijalno vprašanje,« 44–45. 
55 Orel, »Alkoholizem in socijalno vprašanje,« 45–46. 
56 Orel, »Alkoholizem in socijalno vprašanje,« 79. 
57 »Alkohol in duševne zmožnosti,« 55. 
58 »Alkohol in duševne zmožnosti,« 56. 
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Leta 1838 naj bi frančiškanski govornik Teobald Mathews dosegel visoko raven treznosti med 
ljudmi, takrat pa naj bi število obsojencev s 40.000 padlo na 3.000. Ta ogromen padec so v 
Piščalki povezali s porastom treznosti.59 O vzročno-posledični povezavi med zločinom in 
alkoholom je govoril tudi Ivan Robida. Po statističnih podatkih naj bi bila Kranjska tretja 
avstrijska dežela po številu umorov (sedem ubojev/umorov na 100.000 prebivalcev v enem 
letu), pri čemer naj bi bili uboji večinoma povezani z alkoholom. Podatkov o uradni korelaciji 
niso navedli, saj sodišča na Kranjskem niso natančno beležila povezav med uživanjem alkohola 
in storjenimi zločini.60 V Piščalki je bilo tudi v nadaljevanju objavljenih še veliko različnih 
prispevkov, ki so s pomočjo bolj ali manj znanstvene osnove dokazovali negativne posledice 
alkohola. 

»Piščalka lepo poje, mi mislimo po svoje; Refošk in pa moškat, To je prijatelj zlat.«61 
Kot je bilo prikazano že v zgornjih odstavkih, je Piščalka glede alkoholnega stališča veljala za 
zelo radikalno glasilo, saj se je zavzemala za popolno abstinenco, kar pa ji je na (tradicionalno 
in pregovorno) »alkoljubnem« slovenskem področju prineslo veliko težav. Ljudje so na 
uredništvo pošiljali nagajive odzive, na primer tega, ki ga povzema naslov tega podpoglavja, 
ali pa so svoje nestrinjanje izrazili na različne načine. V uredništvu so se na tovrstne provokacije 
odzivali različno, verjetno pa se je najburnejši odziv pokazal v komunikaciji s patrom 
Stanislavom Škrabcem.  

Škrabec se z veliko zapisi, objavljenimi v Piščalki, ni strinjal, svoje nestrinjanje pa je 
kritično izražal v reviji Cvetje z vertov sv. Frančiška. Zapisal je, da alkohola in alkoholizma ne 
smemo enačiti. Alkohol ne pomeni nobenega zla, njegova zloraba v obliki alkoholizma pa je 
popolnoma drugačna stvar. Vzroka za to ne smemo iskati v alkoholni kapljici, temveč v 
človekovi nezmernosti. V Piščalki se je po njegovih kritikah usul plaz prispevkov, s katerimi 
so z njim začeli več let trajajočo polemiko, polno ironičnih komentarjev in obkladanja z 
vzdevki. Škrabec je svoje abstinenčne nasprotnike v enem od besedil označil za vešče, ki ne 
razumejo podanih dejstev in podatkov,62 urednike in sodelavce, ki so veljali za prepričane 
zagovornike treznosti, pa je poimenoval »gospodje vodopivci«.63 Na očitek, da svoje ideje 
jemlje iz oporečnih del, je odvrnil, da je marsikateri Piščalkin vir nastal s finančno podporo 
proizvajalcev brezalkoholnih pijač, in tako namigoval na morebitno finančno okoriščanje. 
Avtorji Piščalke, med katerimi sta prednjačila Josip Kosec in Franc Avsec, so njegova stališča 
napadali z dolgimi prispevki, v katerih so kot glavni vir pogosto navajali citate iz Svetega pisma. 
Prispevki so bili polni ironičnih naslovov, npr. Abstinent in abstinencler, »Cvetje« vidi hudiča 
in Nekaj novih »rožic« iz Cvetja, v vmesnih prispevkih pa so celo preoblikovali naslov revije 
Cvetje z vertov v Cvetje in trnje.64         
 V teh prispevkih lahko preberemo različna sporočila, ki jih je uredništvo namenjalo 
Škrabcu. V prvi številki drugega letnika so mu očitali, da želi s svojim pisanjem protialkoholno 
gibanje označiti za protiversko, njegove glavne podpornike pa za velike nasprotnike svete vere. 
Njegove zapise so označili kot »natolcevanja«, s katerimi želi škodovati sveti veri, njegovo 
pozivanje k navedbi dokazov so označili za domišljavo nezmotljivost, njega samega pa za 
skromnega vinopivca.65 V nadaljevanju so zapisali, da sami dolgih polemik z njim zaradi 
pomanjkanja prostora ne morejo objavljati, medtem ko ima Škrabec »dovolj časa in papirja, 
da na podlagi svojih napačnih premis lahko napolni cele knjige napačnih dedukcij in krivih 

                                                 
59 Orel, »Alkoholizem in socijalno vprašanje,« 80. 
60 Robida, »Mednarodni kongresi proti alkoholizmu,« 181. 
61 Orožen, »Škrabčeva polemika o protialkoholnem gibanju – primer globinske semantike,« 38. 
62 Orožen, »Škrabčeva polemika o protialkoholnem gibanju – primer globinske semantike,« 45. 
63 Orožen, »Škrabčeva polemika o protialkoholnem gibanju – primer globinske semantike,« 34. 
64 Orožen, »Škrabčeva polemika o protialkoholnem gibanju – primer globinske semantike,« 47. 
65 »Za resnico in abstinenco,« 31. 
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sklepov«.66 V nadaljevanju je Josip Kosec nadaljeval z napadom na Škrabca, pri čemer je po 
vrsti analiziral vse njegove očitke in jih pojasnil s svojega (abstinenčnega) stališča. Pri 
navedbah je uporabljal citate iz Svetega pisma, ugotovitve različnih strokovnjakov ter tudi 
podporo papeža, ki naj bi alkoholizem ocenil kot velik problem. Pri očitku zaradi pitja mašnega 
vina pa je Kosec njegovo pisanje močno obsodil: 
 

Vaše pisarenje, da «kot mašnik pijem strup z vso nečistostjo, ki je noter«, pa ni več 
logika, ampak je prav - nemarna blasfemija! — Kar pa se tiče Vašega ugovora, da ni 
brezpogojnih strupov, vedite, da je to od Vas skrajno predrzno, podtikati abstinentom 
neznanstvene trditve, katerim potem «v imenu znanosti» ugovarjate, samo da 
nerazsodnim bravcem s konfuzno učenostjo imponirate.67 

 
V naslednji številki so šli v Piščalki še korak dlje in za Škrabčevo pisanje o (Jezusovem) 
uživanju alkohola zapisali, da se tako nemarno »v slovenskem jeziku najbrž še ni pisalo o 
najsvetejših osebah in rečeh«.68 Omenili so, da Škrabec očitno misli, da so v Nazaretu vsak dan 
ob poldnevu ali večeru na mizi stali trije poliči vina. Ponovno so zavrnili idejo, da bi Jezus 
podpiral pitje vina, ter poudarili, da Sveto pismo nikjer ne govori o rednem Jezusovem uživanju 
žlahtne kapljice, in pri tem ponovno navedli nekaj abstinenčnih pasusov iz te svete knjige.69 
Škrabca so v enem od prispevkov posredno označili za »abstinenclerja«, ta pa se je od pravega 
abstinenta razlikoval po tem, da je abstinenco sicer podpiral, vendar se je sam iz različnih 
vzgibov ni držal. Tako naj bi, prepričan v svojo pravovernost, vsakodnevno zaužil zmerno 
merico alkohola, v Piščalki pa so še dodali, da se je treba v tovrstni zmernosti uriti. Tako so 
ironično zapisali, da bi morali »abstinenclerji« »vsak dan opoldne in zvečer postaviti polič 
starine, ali mero piva ali žganja v enaki alkoholni vrednosti«.70 Jasno je, da so v mesečniku 
ocenili, da takšen človek ne more zagovarjati abstinenčne poti, zato bi gibanju lahko prinesel 
več težav kot koristi. Zato so javnosti predstavili hipotetični primer, da bi Škrabec vodil 
protialkoholno predavanje: 

 
Recimo, da bi bil šel v Dol predavat proti alkoholizmu kak Škrabec ali sploh kak 
zmernež, pa bi bil pridigal poldrugo uro, kako grdi so pijanci, kako zapravljajo 
itd. itd. pa bi bil sklenil svoje predavanje z ginljivo prošnjo: Le pijmo ga, pa 
zmerno ga pijmo, in po pameti ga pijmo. Pa bi bili šli iz predavanja vsi lepo v 
gostilno, in ginjeni bi se bili navduševali, le pijmo ga, le pijmo, pa zmerno ga 
pijmo in po pameti ga pijmo. In gostilničarka bi bila hvalila modrega gospoda iz 
Ljubljane ali Gorice, ki so tako lepo povedali.71 

 
Kot je razvidno iz primera, so Škrabca (in njegove »zmernike«) ocenili kot popolnoma 
neprimerne za promocijo protialkoholnega gibanja, to pa je bil še eden v nizu očitkov, ki so mu 
jih namenili v večletni izmenjavi mnenj. Polemika je svoje mesto našla še v Zlati dobi, drugem 
protialkoholnem glasilu, dokler je leta 1909 ni končal Škrabec. Dodal je, da je prejel tudi več 
grozilnih pisem, nanje pa se je odzval s prošnjo Bogu, naj vsem odpusti njihove grehe.72 
 
 

                                                 
66 »Za resnico in abstinenco,« 31. 
67 Kosec, »Odgovor na odprto pismo gospoda P. St. in dodatke na platnicah 10.–12. zvezka »Cvetja«,« 40. 
68 A(vsec), »Ne imenuj po nemarnem!,« 63. 
69 A(vsec), »Ne imenuj po nemarnem!,« 63. 
70 A(vsec), »Abstinent in »abstinencler«,« 65. 
71 »Premišljevanje,« 136. 
72 Orožen, »Škrabčeva polemika o protialkoholnem gibanju – primer globinske semantike,« 43–48. 
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Zgodbe in šale za otroke, mladino in odrasle 
Piščalka je na svojih straneh pripravila tudi različna besedila in pesmi, s katerimi so lahko 
alkoholno problematiko pojasnili na drugačen način. Takšen primer predstavlja zgodba neke 
mame, ki je svojega sina (dijaka) želela obvarovati pred različnimi nevarnostmi, med katere je 
seveda spadal tudi alkohol. Ko se je nekega ponedeljkovega večera odpravil na veseljačenje v 
gostilno, ga je ob vrnitvi vprašala po količini popitega alkohola. Odvrnil ji je, da je spil osem 
vrčkov, kar je mama mirno sprejela. Vsak dan do konca tedna je mama ob njegovi vrnitvi mirno 
zastavila isto vprašanje, sin pa ji je nanj vedno odgovoril. V nedeljo je mama svojega sina 
povabila v kopalnico, kjer je bila kad do vrha napolnjena z vodo. Mama je sinu pojasnila, da je 
v kadi toliko vrčkov vode, kot jih je spil v preteklem tednu. Njen sin se je na to odzval s 
prisiljenim nasmeškom, vendar kasneje ni več hodil na podobne »krokarije«. V Piščalki so to 
nazorno zgodbo aplicirali na deželo Kranjsko in dejali, da bi tukaj pri podobnem poskusu nastal 
ogromen ribnik.73 

Podobna je zgodba o kozlu Billiju, ki jo je dunajskim otrokom predstavila Alli Trigg-
Helenius.74 V zgodbi spoznamo kozla Billija, ki naj bi bil skoraj tako pameten kot človek. 
Nekatere vojaške ukaze naj bi razumel celo bolje kot marsikateri vojak, ki je bil v vojski šele 
prvo leto. Nekega dne je Billi zelo žejen pritekel v jedilnico. Vojaki so mu dali kruh, vendar ga 
Billi ni vzel, saj je na vse pretege hotel dobiti pijačo. Eden od vojakov je na koncu vendarle 
ugotovil, da Billi skuša priti do kozarca pijače, in mu ponudil svoje pivo. Čeprav je bilo pivo 
grenko, je Billi spil dva kozarca, saj mu drugega ni preostalo. Naslednji dan Billija ni bilo na 
vojaških vajah, zato je desetnik dvema vojakoma ukazal, da ga poiščeta. Ko sta ga našla, je imel 
povešeno glavo in je bil popolnoma uničen. Vojaki so ga želeli okrepčati, zato so mu ponovno 
ponudili kozarec piva, vendar ga Billi ni hotel. Z glavo se je zaletel v pivski kozarec in ga tako 
uničil.75Alli Trigg-Helenius je omenjeno zgodbo predstavila dunajskim otrokom. Ob koncu 
zgodbe se je vrnila na njen začetek, k primerjavi Billijeve pameti s človeško. Otroci so v 
pogovoru dejali, da je Billi pametnejši od človeka, saj je zavrnil alkoholno pijačo, medtem ko 
so vojaki še vedno posegali po njej.76 

V drugi poučni zgodbi srečamo očeta, ki je po delu odšel na pijačo. Kmalu zatem v 
gostilno pride njegova žena z otrokom in sebi in otroku naroči kozarec žganja. Možu to ni prav, 
toda žena mu reče, da dela samo to, kar dela on. Mož se vznejevolji in ji pove, da on mora spiti 
kozarec ali dva, saj je utrujen od dela in ga zebe. Žena mu odvrne, da je tudi ona utrujena, otroka 
pa prav tako zebe. Možu to ni prav in svoje uživanje alkohola utemelji še z nezadovoljstvom z 
življenjem. Na to se žena odzove z naslednjimi besedami: »Le še tretji kozarec sem, da tudi jaz 
pozabim mojo revščino, mojo bedo, da pozabim, da sem nesrečna žena, nesrečna mati. Le pij 
otrok, da tudi ti pozabiš, da te čaka na svetu le beda in sila, da pozabiš, da si otrok pivca!«77 

Občasno so objavili tudi šale, povezane z alkoholom. Z njimi so nasmejali bralce ali pa 
so skušali na svoje ideje gledati skozi prizmo ironije: 

V gostilni. Eden: »Ljudje božji, i kaj pa delate? Ali niso gospoda rekli, da ne! 
Da je pijača za človeka, kar bič za konja?« V koru: »Bičamo se!«78 

Župnik: No, Miha, pust je tu, bo kaj s poroko? Miha: Nobena me noče; pravijo, 
da sem pijanec; naj mi oni, gospod fajmošter, zasnubijo katero. Ž. Ako se upaš 

73 »Nazorni nauk,« 260. 
74 Miss Mary, »Predavanje gospe prof. Alli Trigg-Helenius na Dunaju,« 192. 
75 Miss Mary, »Predavanje gospe prof. Alli Trigg-Helenius na Dunaju,« 192. 
76 Miss Mary, »Predavanje gospe prof. Alli Trigg-Helenius na Dunaju,« 192. 
77 Kapitza, »Alkohol in treznostno gibanje,« 181. 
78 »Dve resnični, spod Kuma,« 196. 
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celo leto zdržati žganja in drugih opojnih pijač, ti zasnubim dobro nevesto. M. 
Bi se že zdržal; pa v celi fari je ne vidim, da bi bila vredna, da zanjo trpim žejo.79 

Janez Pupovec je pravil zjutraj svoji ženi, kaj se mu je sanjalo po noči. Videl je 
štiri podgane: eno debelo, dve suhi in eno slepo. Sanjske bukve pravijo: podgano 
videti = nesreča! Žena mu ne more sanj razložiti. Sinček, ki prvo leto v šolo hodi, 
pa se oglasi: «Debela podgana je oni-le štacunar, ki hodite tja pit, suhi podgani 
sva jaz in mati, slepa podgana ‒ ‒ ‒ je ‒ je»‒ «ste pa vi oče«, pomore zdaj mati 
sinčku.80 

Občasno lahko na straneh Piščalke najdemo celo pesmi, ki so ljudi in predvsem mlajše bralce 
navajali k abstinenci oz. jih spodbujali k njej. Tak primer predstavlja pesem z naslovom Kaj jaz 
vem: 81 

Pozdravljam vas prisrčno vse 
Ime je meni Mici; – 
povedala vam nekaj bom 
nocoj pri veselici. 

Bojim se, da porečete: 
Kaj ta bo govorila? 
Ta majhna, mlada deklica 
ne bo nas nič učila. 

Povedala bom to, kar vem, 
v besed priprostih krili, 
kar so odraščeni ljudje 
menda že pozabili. – 

To vem, da je pijanec grd: 
preklinja in se bije; 
zavoljo njih brez broja solz 
na svetu se prelije. 

To vem, da sladko mleko nam 
rudeča dela lica, 
da sfriši nas in ohladi 
edino le vodica. 

To vem, da glava jih boli, 
ki napijó se vina, 
in pamet ž njim zapravijo, 
so slabši kot živina. – 

To vem, da z dale že smrdé, 
kdor vase vliva žganje; 
za rabo ni, za delo ni: 
– samo za postopanje.

Pa tudi v pivu je doma 
lenoba in zaspanost. 
Zato pa pravimo: Le proč 
umazana pijanost! 

Če žeja te, le brez strahu 
napij se iz studenca! 
Zakliči zraven prav glasno: 
Živela abstinenca! 

Zgornja pesem poleg običajne podpore abstinenčnemu gibanju, ki je v mesečniku prisotna 
praktično neprestano, odpira še eno pomembno temo: odrasli ljudje so po mnenju številnih 
protialkoholnih borcev pozabili na vse prednosti, ki jih s seboj prinese abstinenca. Razlogi za 
to so lahko različni, pri čemer se je najpogosteje omenjal ta, da so odrasli že pod vplivom 
alkohola in da se bodo posledično težje izognili njegovim krempljem. Tako so številni 
protialkoholni borci smisel svojega boja videli predvsem v šolah, kjer je bil dostop do alkohola 
težji oz. manj verjeten kot pri odraslih posameznikih. To se je sicer izkazalo za težko nalogo, 
saj so pogosto tudi otroci v šolah že poskusili ali celo uživali alkoholne pijače.  Ravno ta 
široka dostopnost alkohola in že skorajda tradicionalna visoka toleranca do njegovega uživanja 
na Slovenskem sta bili za izhajanje Piščalke verjetno usodni. Po komaj dveh letnikih je zaradi 
finančnih težav prenehala izhajati. Glede na to, da še v zadnji številki v nekaterih besedilih 
zasledimo stavek, da bo nadaljevanje prispevka objavljeno v prihodnji številki, lahko sklepamo, 
da je bil konec nepričakovan. Kljub temu je treba poudariti, da je bil mesečnik zaradi 
pregovorne »mokrote« slovenskega prostora že od začetka bolj kot ne obsojen na propad. 
Piščalka je bila v svojih pogledih preprosto preveč radikalna, da bi lahko računala na 
dolgoročno izhajanje.  

79 »To in ono o alkoholu,« 73. 
80 »Pomenljive sanje,« 105. 
81 Krek, »Kaj jaz vem …,« 229. 
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Lara Fatur 

Vrednotenje francoske vloge na pariški mirovni konferenci 
v slovenskem časopisju prve polovice leta 1919 

Izvleček 
Pričujoči članek se ukvarja s francosko politiko na pariški mirovni konferenci, kot sta jo 
vrednotila časnika Slovenec in Slovenski narod v prvi polovici leta 1919. Slovensko časopisje 
je v tem obdobju budno spremljalo dogajanje na konferenci, kjer se je krojila usoda slovenskega 
naroda. V ospredju je bilo francosko ravnanje v italijansko-jugoslovanskem sporu, zavračanje 
italijanske propagande v francoskem tisku in ostro razlikovanje med francosko uradno politiko 
in francoskim javnim mnenjem, ki naj bi bilo bolj naklonjeno Slovencem.  

Summary 
The following article addresses the French politics at the Paris Peace Conference as reported 
by Slovenian newspapers Slovenec and Slovenski narod in the first half of 1919. During this 
period, the Slovenian press followed closely the events of the conference, which was decisive 
for the fate of the Slovenian nation. French conduct in the Italian-Yugoslav conflict, the 
rejection of Italian propaganda in the French press and a sharp distinction between French 
official politics and French public opinion, presumably more favorable to the Slovenes, was at 
the forefront. 
Ključne besede: pariška mirovna konferenca, Francija, slovensko-francoski odnosi, Slovenec, 
Slovenski narod 

*** 
Uvod 

Po zmagi antante v prvi svetovni vojni so se v začetku leta 1919 v Parizu zbrali predstavniki 
držav zmagovalk v upanju, da bodo na novo začrtali zemljevid Evrope na temelju pravice do 
samoodločbe narodov in mednarodne solidarnosti. Slovenci so se zavedali pomena in 
mednarodne razsežnosti pariške konference: »Gotovo ni pretirano, ako se trdi, da je Pariz 
danes srce naše zemlje, /…/ Tu so se zbrali državniki iz 25 držav, da odločijo usodo narodov in 
človeštva za stoletja.«1 Pobudo so kmalu prevzele velesile: izvršni organ je postal svet 
deseterice, sestavljen iz predsednikov in zunanjih ministrov Velike Britanije, Francije, 
Združenih držav Amerike, Italije in Japonske. Od marca do konca junija 1919 pa so glavne 
odločitve v resnici sprejemali t. i. »veliki štirje«; Woodrow Wilson, Vittorio Orlando, Georges 
Clemenceau in David Lloyd George. Konferenca je potekala v znamenju dveh nasprotujočih si 
konceptov – ideje o samoodločbi narodov, ki jo je od objave svojih štirinajst točk zagovarjal 
Woodrow Wilson in francoskih ambicij, povzetih v sloganu: »Nemčija bo plačala.«2 Slovenec 
ocenjuje, da je šlo za »idejni spor, ki ne pozna kompromisa«.3 

Francija je na mirovni konferenci želela predvsem oslabiti Nemčijo, da je ta nikoli več 
ne bi mogla ogroziti in bi sama postala hegemon v Evropi.4 Predstavljala se je kot zaščitnica 
novonastalih držav centralne Evrope: Češkoslovaške, Poljske, Romunije ter Kraljevine SHS. 
Njen cilj je bil, da bi te države politično, ekonomsko in kulturno navezala nase in da ne bi prišle 
pod nemški vpliv.5 Poleg tega je francoska politika želela omejiti revolucionarna vrenja, zato 

1 Hacin, »Pismo iz Pariza,« 1. 
2 Pierre, Les relations internationales de 1918 à 1939, 12. 
3 »Razkol v Parizu,« 2. 
4 Nećak in Repe, Oris sodobne obče in slovenske zgodovine: učbenik za študente 4. letnika, 26. 
5 Sretenović, Francuska i Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca 1918-1929, 15–16. 
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je bilo podpiranje držav vzhodne Evrope, ki so bile del t. i. cordon sanitaire, za Francijo še 
toliko bolj pomembno.  

Položaj malih držav je bil na konferenci težaven – nastopile so lahko le takrat, ko so jim 
»veliki« to dovolili.6 Dr. Milko Brezigar, član gospodarsko-finančne sekcije delegacije 
Kraljestva SHS7 je bil prepričan, da bi se morale male države takoj upreti načrtu pogajanj, ki 
ga usmerjajo velesile, namesto da so slepo zaupale v Wilsonova načela in se prepričevale, da 
bodo velesile pravično ustvarjale novi svetovni red.8 Delo je sicer potekalo tudi v več komisijah 
in podkomisijah, kjer so imeli mali narodi več možnosti za uveljavitev svojih stališč, vendar pa, 
kot je poudaril Ivan Tavčar v svojem govoru, objavljenem v Slovenskem narodu, upoštevanje 
sklepov teh komisij za svet četverice ni bilo obvezno. Poudaril je, da v Parizu jugoslovansko 
delegacijo »veliki« »pokličejo na zaslišanje,« delegati pa morajo odgovarjati na njihova 
vprašanja, brez resnične možnosti soodločanja.9 

Velikost in pomembnost države sta bila kriterija, ki sta vplivala tudi na število 
delegatov, ki so zastopali delegacijo na plenarnem delu konference. Velesile so imele po pet 
delegatov, manjše tri (Srbija) ali celo samo dva (Poljska, Češkoslovaška). Slovenski 
predstavniki so delovali v okviru delegacije Kraljevine Srbije, saj Kraljevina SHS še ni bila 
uradno priznana. Celotna jugoslovanska delegacija je štela okoli 100 članov, bila je med 
večjimi, njena sestava pa je jasno izražala verske, kulturne in politične razlike med balkanskimi 
narodi. Vsa ta dejstva so vplivala na mestoma neenoten nastop, predvsem pa na različne 
prioritete glede oblikovanja mej nove države. Tisti, ki so prihajali iz nekdanjih dežel Avstro-
Ogrske, so se zavzemali predvsem za zahodno mejo proti Kraljevini Italiji in severno mejo proti 
Republiki Nemški Avstriji, Srbe pa so bolj zanimale vzhodne meje in so bili v zameno za njim 
ugodno razmejitev na vzhodu pripravljeni sprejemati kompromise glede jadranskega mejnega 
vprašanja.10 Te očitke je zavračal vodja jugoslovanske delegacije Nikola Pašić, ki je trdil, da 
»brani delegacija z isto vnemo zadnje slovensko selo na Koroškem in Primorskem, kakor srbsko 
mejo na Banatu in Makedoniji.«11 Poleg medvojnega predsednika srbske vlade Pašića, ki je 
užival velik ugled v zavezniških državah,12 je politični del jugoslovanske delegacije sestavljalo 
še šest delegatov. Hrvat dr. Ante Trumbić, nekdanji predsednik Jugoslovanskega odbora, v času 
konference pa zunanji minister, je bil edini aktivni član vlade med jugoslovanskimi delegati.13 
Srb dr. Miljenko Vesnić je bil veleposlanik v Parizu, ki je jugoslovanske delegate sprejel ob 
njihovem prihodu v Pariz.14 Najpomembnejši Slovenec v delegaciji je bil dr. Ivan Žolger, ki je 
bil nekdanji minister v avstrijski vladi, kar je bilo na konferenci nekajkrat sprejeto z 
neodobravanjem. Bil je pooblaščeni delegat, kar pomeni da je imel za razliko od drugih 
Slovencev na konferenci pravico podpisati mirovne sporazume in sodelovati na plenumu 
konference.15 Politični del delegacije sta sestavljala še Dalmatinec Josip Smodlaka ter Tržačan 
Otokar Rybař, ki je bil sicer odvetnik in predsednik društva Edinost v Trstu.  

»Pariz, srce naše zemlje« 
Časopisa Slovenec in Slovenski narod sta redno objavljala novice s pariške konference. V 
Slovencu je bila obveščanju o dogajanju na mirovni konferenci namenjena rubrika »Mirovni 
posvet«, v Slovenskem narodu pa podobna rubrika z imenom »Mirovna konferenca«. Novice 

                                                 
6 Lipušček, Ave Wilson, 94. 
7 Slovenska biografija, »Brezigar, Milko (1886–1958).« 
8 Brezigar, »Pred odločitvijo in po njej,« 1. 
9 »Mirovna konferenca in 'mali narodi',« 1. 
10 MacMillan, Peacemakers, 119. 
11 Triller, »V Parizu,« 1. 
12 MacMillan, Peacemakers, 123. 
13 Rahten, Med Kakanijo in Wilsonio, 500. 
14 Čok, »Potovanje naše delegacije na mirovno konferenco v Pariz,« 1–2. 
15 Lipušček, Ave Wilson, 309–310. 
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iz konference pa se sicer pogosto pojavljajo tudi v rubrikah »Najnovejše« (Slovenec) oz. 
»Najnovejša poročila« (Slovenski narod). V teh rubrikah najdemo večinoma kratke povzetke 
člankov iz tujine, ki največkrat povzemajo po francoski tiskovni agenciji Agence Havas. Ti 
članki so bili namenjeni predvsem kratkemu, objektivnemu poročanju o konferenci, običajno 
združujejo več različnih tem. Kot lahko razberemo že iz naslova članka »Švica – Italija – 
časopisni glasovi – krivci pred sodiščem – »kmečka republika na Hrvatskem« – salomonska 
razsodba«,16 objavljenega v Slovenskem narodu, je zapis sestavljen iz več novic, poroča iz več 
regij, uporablja pa tudi različne vire. Poleg teh kratkih člankov informativne narave pa ob 
pregledu časopisja zasledimo tudi večje število daljših zapisov avtorjev, povezanih s pariško 
konferenco npr. delegatov, ekspertov, pa tudi profesorjev ali novinarjev, ki so bolj poglobljeno 
spremljali dogajanje na konferenci.  

Januarja 1919 v slovenskem časopisu spremljamo predvsem splošno informiranje o 
začetku in poteku konference, izražanje zaupanja v zaveznike in vero, da se bodo spori na 
konferenci reševali pravično: »Prepričani smo, da bo mirovna konferenca vpoštevala vse, kar 
smo Jugoslovani žrtvovali za zmago entente; in nam bo dala to, kar nam gre po Wilsonovih 
načelih.«17»Mi verujemo v pravičnost zapadnega francosko - angleško-amerikanskega 
kulturnega sveta.«18 Slovenci so gojili upanje, da bodo Francozi spoštovali načelo samoodločbe 
narodov, kot je to naznanil predsednik francoske republike Raymond Poincaré v svojem 
uvodnem nagovoru ob otvoritvi mirovne konference.19 Slovenci so se spraševali, ali bodo 
Francozi upoštevali načela Londonskega sporazuma iz leta 1915 ali bodo, tako kot ameriški 
predsednik Wilson, zavrnili tajno diplomacijo. Navdušenje, ko je francoski zunanji minister 
Pichon v zborničnem odseku za zunanje zadeve izjavil, da so »vse dosedanje tajne pogodbe  v 
gotovom zmislu razveljavljene,«20 je bilo veliko; Slovenski narod je novico objavil na prvi 
strani. Vzporedno so se začele pojavljati kritike francoskih imperialističnih teženj, popuščanja 
Italiji in vztrajanja pri Londonskem paktu. Prav okoli slednjega se katalizira dvoličnost izjav 
francoskih  diplomatov glede tajne diplomacije: »Angleški in francoski diplomatje trdijo, da jih 
tajna pogodba, ki se zove londonski pakt, tudi danes, ko je svet z gnusom vse tajne pogodbe 
proklel, še vedno veže. V isti sapi govore vsi vshičeni, da so v popolnem skladu z Wilsonom 
glede odpravo tajne diplomacije.«21  

 Slovenski tisk strogo ločuje »oficijelno francosko politiko« od francoskega 
javnega mnenja: »Francozi zasebno simpatizirajo z nami, a javno se smatrajo vezani na 
londonski dogovor.«22 Slovenci so naklonjeni francoskemu ljudstvu, a razočarani nad politiko, 
ki jo vodi francoska država: »Ljubezen gine iz srca našega naroda, ko vidi, kako francoski 
politiki, ki so odgovorni — ne francosko ljudstvo — z nami delajo. Nas to boli, ker hočemo 
vedno imeti zvezo s francoskim narodom.«23 Največje žrtve svojih politikov so v resnici prav 
Francozi sami: »Pametni Francozje trepetajo za usodo svoje dežele radi norosti njenih 
vlastodržcev in s strahom čimdalje večje mase uvidevajo, da tiger Clćmenceau vodi Francijo v 
prepad /…/ Francoski vlastodržci iščejo zaveznikov po celem svetu. Ali oni jih ne iščejo za 
francoski narod, ki zasluži simpatije, temveč za francosko vladajočo kasto.«24 Kot je razvidno 
iz citata, so Slovenci prepričani, da odločitve, ki jih na konferenci sprejema francoska vlada, 

                                                 
16 »Švica — Italija — časopisni glasovi — krivci pred sodiščem — »kmečka republika na Hrvatskem« — 
salomonska razsodba,« 3. 
17 »Italija na mirovnem posvetu,« 1. 
18 »Nove zveze proti naši državi,« 1.   
19 »Mirovna konferenca – Poincaréjev govor,« 4. 
20 »Tajne pogodbe razveljavljene: Samoodločba narodov,« 1.  
21 E. B., »Svoboda ali sužnost?,« 2. 
22 »Vtisi iz Pariza,« 3–4. 
23 »Prvi slovenski govor v jugoslovanski zbornici«, 1. 
24 Fabjančič, »Mir narodov,« 1. 
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služijo le višjim družbenim razredom. Avtorji se v svojih člankih čudijo temu, kako Francija 
ravna »proti domačemu proletarijatu.«25 Poudarjajo tudi vpliv francoskega kapitala na politiko: 
»Francoska politika je v rokah velikega bančnega in industrijskega kapitala. Jasno je bilo, da
bi premožni sloji izgubili velik del svojega v raznih papirjih naloženega premoženja, ako bi
Francija morala nositi svoje vojne stroške sama«.26 Tudi Wilson je bil nemočen proti zahtevam
po visokih reparacijah, ki jih je podpiral francoski kapital.27

Kljub nezaupanju v francosko politiko tistega časa so Slovenci polagali velike upe v 
Francoze in v slovensko-francosko prijateljstvo.28 V Ljubljani je bila ustanovljena francosko-
slovenska organizacija, ki si je za najpomembnejši cilj zastavila širjenje slovenske narodne 
propagande med Francozi.29 Novice o organizaciji in njenih aktivnostih se od ustanovitve redno 
pojavljajo tako v Slovencu kot v Slovenskem narodu. Ob obiskih francoskih gostov, ki jih je 
organizirala francosko-slovenska organizacija, se je poudarjalo zavezništvo med narodoma, 
obujal se je spomin na Ilirske province. Anton Korošec je v svojem nagovoru poudaril, da 
francoski narod nudi Jugoslovanom zaščito pri mirovnih pogajanjih.30 Slovenci so polagali 
velike upe v posameznike, v Francoze, s katerimi so bili v osebnem stiku in ki so obiskali 
slovenske dežele. Pred tem lažnim upanjem je svaril Vladislav Fabjančič31 v Slovenskem 
narodu z besedami: »privatnim izjavam francoskega žurnalista ali oficirja ne smemo pridevati 
važnosti uradne izjave francoske vlade.«32 Ocenil je, da je francosko javno mnenje 
Jugoslovanom naklonjeno, kar pa še ne pomeni, da Francozi podpirajo vse jugoslovanske 
zahteve.33  

Blondinka ali brunetka? Francija in italijansko-jugoslovanski spor 
Prvenstvena skrb francoske diplomacije je bila osredotočena na lastno varnost pred Nemčijo, 
ki si jo je nameravala izboriti na pariški mirovni konferenci. Slovenci so bili razočarani nad 
tem, da je Francijo zanimala skoraj izključno samo Nemčija: »To je samo Ren in Saara pa 
Saara in Ren, vse stokrat povedano in tisočkrat ponovljeno.«34 Francoski nastop proti Nemčiji 
je bil oster in nepopustljiv, težave pa so se pojavile, ko je prišlo do sporov med dvema ali več 
zaveznicami Francije. Italijansko-jugoslovanski spor pri jadranskem vprašanju je francosko 
diplomacijo postavljal v izjemno težak položaj, saj je želela ohraniti dobre odnose z obema 
državama. Na to francosko razdvojenost je opozoril tudi francoski predsednik vlade Georges 
Clemenceau v znani izjavi: »Italija ali Jugoslavija? Blondinka ali brunetka?«35 

Francija je na konferenci zagovornico svojih zahtev našla v Italiji, ki je edina podprla 
njene aspiracije po levem bregu Rena, ki so sicer kršile načelo samoodločbe narodov. V zameno 
je Italija pričakovala podporo v zahtevah glede jadranskega vprašanja. Dr. Janko Hacin je v 
Slovenskem narodu opozoril, »da se oni motijo, ki mislijo, da nas bo Francija podpirala v naših 
protiitalijanskih težnjah.«36 Francija namreč »rabi italijanske pomoči pri svojem načrtu 

25 Fabjančič, »Mir narodov,« 1. 
26 Brezigar, »Pred odločitvijo in po njej,« 1.  
27 Brezigar, »Pred odločitvijo in po njej,« 1.   
28 »Francozi proti nemškemu nasilju na Koroškem in Štajerskem: Francoski in jugoslovanski narod v 
nerazdružnem prijateljstvu,« 1–2 
29 »Organisation franco-slovène, 1.  
30 »Francozi v Ljubljani,« 3. 
31 Vladislav Fabjančič je bil v začetku leta 1919 suplent na ljubljanski realki, potem pa odposlanec pisarne za 
zasedeno ozemlje pri jugoslovanski delegaciji v Parizu. Med februarjem in aprilom je objavil več člankov za 
Slovenski narod. Vir: Slovenska biografija, »Fabjančič, Vladislav (1894–1950).«  
32 Fabjančič, »Kaj mislijo Francozi o nas II,« 1. 
33 Fabjančič, »Kaj mislijo Francozi o nas II,« 1.  
34 J. J. »Malo odgovora,« 3.  
35 MacMillan, Peacemakers, 298. 
36 Hacin, »Pismo iz Pariza,« 1. 
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popolne zdrobitve nemške državne moči.«37 Francija je namreč želela, da se Italija in 
Jugoslavija sporazumeta glede meje, da »ne bi nobeden obeh zapadel v območje 
pangermanizma.«38 Kraljevina SHS, še posebej pa slovensko ozemlje, se je nahajalo na 
»izredno važni poziciji«, geostrateško pomembni za Francijo,39 saj je mejilo na »nemštvo«.
Nekateri Francozi so bili prepričani, da mora Kraljevina SHS postati »močna trdnjava proti
Nemčiji«, ki brani »ne samo Slovence in v obče Jugoslovane, marveč interese cele Evrope.«40

Francozi o Slovencih 
Francozi so bili pred prvo svetovno vojno izjemno slabo obveščeni o Slovencih. Razen 
nekaterih izjem – strokovnjakov, ki so slovenske dežele obiskali in jih preučevali (med njimi 
npr. Haumant, Léger, Auerbach, Denis), o Slovencih pravzaprav niso vedeli ničesar. Francosko 
časopisje je Slovence komaj kdaj omenjalo, francoski politiki pa o Slovencih niso vedeli veliko, 
saj se je »v diplomaciji računalo z državami in ne narodi«.41 Krivi pa so nenazadnje tudi 
Slovenci sami, saj se niso dovolj izpostavili, kar je za majhen narod nujno. Poznavanje 
francoskega jezika bi lahko bilo boljše, med Slovenci ga resnično obvladajo le redki, še posebej 
slabo poznavanje jezika pa je prav med politiki.42 Slaba ozaveščenost o Slovencih v tujini je po 
mnenju nekaterih sokriva za podpis Slovencem škodljivega Londonskega pakta iz leta 1915: 
»kdo od diplomatov je vedel, da ta pakt zadene neke Slovence,«43 se sprašuje Slovenski narod.
Slovensko časopisje je enotnega mnenja, da bi moralo biti obveščanje tujcev o Slovencih,
slovenskih deželah in teritorialnih zahtevah glavna prioriteta slovenske zunanje politike.44

Pomembnosti tega so se dobro zavedali tudi v jugoslovanski delegaciji na pariški mirovni
konferenci. Iz zapisnikov z zasedanj delegacije lahko razberemo, da so se veliko ukvarjali s
tem, kako bi v francoskem tisku dobro predstavili svoje zahteve. Francoskim novinarjem, ki so
odpotovali v Kraljevino SHS, da bi se bolj natančno podučili o državi in o njenih zahtevah na
konferenci, so na primer plačali potne stroške,45 izdajali so tudi letake in publikacije.

Francoski tisk in »laška agitacija« 
Slovensko časopisje se v prvi polovici leta 1919 veliko ukvarja s preučevanjem francoskega 
tiska in s tem, kako se posamezni časopisi opredeljujejo glede italijansko-jugoslovanskega 
spora. Časopise so vrednotili glede na to ali so glede jadranskega vprašanja naklonjeni 
Italijanom ali Jugoslovanom. Stalnega zagovornika so Slovenci videli v Journals de débats in 
njegovem uredniku Gauvainu, ki sicer ni spadal med največje časopise; šlo je bolj za nekakšno 
revijo.46 Slovensko časopisje je močno obsojalo obsežno italijansko propagando in jo 
primerjalo celo z medvojno propagando avstrijsko-nemških glasil proti Srbiji.47 Skrb je 
vzbujalo dejstvo, da je bil Jugoslovanom nenaklonjen časopis Temps, ki je bil v Franciji precej 
vpliven. Na italijansko podkupovanje francoskih časopisov je jasno namignil Slovenski narod 
z vprašanjem: »Ali dobiva tudi Temps lire?«48 Časopisje je poročalo tudi o francoski cenzuri, 
ki naj bi omejevala doseg jugoslovanske propagande, ki želi francoskemu bralstvu prikazati 
svoj položaj: »Mi pa vemo, da položaj v Parizu za nas že dolgo ni prijazen, da v pariški 

37 »Spor v svétu štirih,« 1. 
38 »Anglija in Francija napram jugoslovanskemu vprašanju,« 3. 
39 »Francosko-nemški problem,« 1. 
40 »Francoski glas za pravično slovensko-nemsko mejo,« 6. 
41 »Kako stoji naša stvar pri francoskem svetu? I,« 1. 
42 »Kako stoji naša stvar pri francoskem svetu? I,« 1. 
43 »Kako stoji naša stvar pri francoskem svetu? I,« 1. 
44 »Propaganda,« 2. 
45 Krizman in Hrabak, Zapisnici sa sednica delegacije Kraljevine SHS na mirovnoj konferenciji u Parizu 1919–
1920, 80.  
46 J. J., »Malo odgovora,« 3. 
47 J. J., »Malo odgovora,« 3. 
48 »Strah pred jugoslovansko propagando v Parizu,« 3. 
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diplomaciji za nas prijazen še nikdar ni bil, da ondotna cenzura zatira vse, kar bi skušalo pred 
francosko javnostjo opravičiti naše zahteve.«49 Delegat Vesnić se je pri francoskem zunanjem 
ministru Pichonu pritožil glede Jugoslovanom nenaklonjenega poročanja, pri čemer je posebej 
izpostavil časopis Temps. Vesnić se je pritožil tudi čez francosko cenzuro, ki ne dovoli, da bi 
se Jugoslovani pred temi obtožbami branili. Pichon mu je odgovoril, da francoska vlada ne 
more vplivati na pisanje Tempsa, da pa naj mu posredujejo tekste, ki so bili cenzurirani.50 

V reportaži za Slovenski narod je slovenski delegat Otokar Rybař postregel s 
svojo oceno dogajanja na mirovni konferenci in analizo francoskega mnenja o Slovencih oz. 
Jugoslovanih. Rybař je ocenil, da je bilo francosko javno mnenje glede jadranskega vprašanja 
deljeno: nekateri so menili, da je Francija vezana na londonski sporazum, drugi so verjeli, da je 
le-ta s propadom Avstro-Ogrske prenehal veljati in da je nezdružljiv z Wilsonovimi načeli. V 
vojaških krogih je bilo po njegovi oceni več zaupanja v Jugoslovane, kar pa ni veljalo za 
francoski tisk, ki je bil pod vplivom italijanske propagande in v katerem niso nikoli poročali o 
preganjanju Slovencev v Italiji.51  

Prelom v francoskem javnem mnenju 
Pomembna prelomnica v slovensko-francoskih odnosih je bilo francosko priznanje Kraljevine 
SHS, kar je Slovenec obeležil z objavo na prvi strani.52  V začetku maja 1919 so tako slovenski 
kot tuji časniki, ki sta jih Slovenski narod in Slovenec povzemala, spremljali predvsem 
dogajanje glede podpisa mirovne pogodbe z Nemčijo. 7. maja so bili namreč Nemcem v Parizu 
izročeni mirovni pogoji.53 Slovenec je podal oceno, da se je preobrat v prid Slovencem v 
francoskem časopisju zgodil po tem, ko so nemški delegati dobili mirovne pogoje v presojo – 
pozornost Francozov se je tako lahko preusmerila na vprašanja na vzhodu.54 Francozi naj bi po 
izročitvi pogojev Nemcem dobili »svobodnejšo vest in širši pogled v svetu.«55 Časopisje 
ocenjuje, da je francosko javno mnenje naklonjeno Slovencem glede razmejitve z Nemško 
Avstrijo, saj se Francozi lahko poistovetijo s strahom pred nemštvom. Prav tako naj bi Francozi 
spoznali, da Italijani podpirajo nemške zahteve v Avstriji, kar je v nasprotju z željami antante.56 
Slovenec je poročal, da interes Francije po pomoči Avstriji ni dokaz posebne naklonjenosti, 
temveč se v ozadju skrivajo interesi francoskega kapitala: »Francoski kapitalisti imajo v 
zasebnih in državnih podjetjih bivše Avstrije naloženega mnogo denarja. Če se Nemška Avstrija 
upropasti in novonastale narodne države odklonijo odplačevanje državnih dolgov prejšnje 
monarhije, pridejo francoski kapitalisti ob svoje obresti in se morajo tako odreči obilim 
dohodkom.« 57  Kapitalu se žrtvuje Wilsonovih štirinajst točk, Koroško, v njegovem interesu se 
forsira ideja podonavske zveze. Francija je bila primorana najti rešitev nemško-avstrijskega 
vprašanja, ki bi zadovoljil tudi Italijo. Slovenci so se bali, da bo na račun tega Francija 
pripravljena na kompenzacije glede slovenskega ozemlja, poleg tega pa naj bi bila kot »darilo 
za Italijo« v igri tudi Reka.58 

Enoten nastop 
Slovenec in Slovenski narod se nista bistveno razlikovala v poročanju o francoski politiki na 
pariški mirovni konferenci. Strankarska in ideološka nasprotja med klerikalnim in liberalnim 
taborom na tem področju niso prišla do izraza. Pojavljali so se pozivi po preseganje 

49 »In vendar smo obsojeni?,« 1.  
50 Krizman in Hrabak, Zapisnici sa sednica, 67.   
51 Rybař, »Med vojno in mirom,« 2.  
52 »Anglija in Francija priznali Jugoslavijo,« 1.  
53 »Mirovna pogodba nemškim delegatom izročena,« 3; »Mirovna pogodba za Nemčijo,« 1. 
54 »Izpremenjen položaj?,« 1. 
55 »Italijani in Koroška,« 1. 
56 »Izpremenjen položaj?,« 1.  
57 »Mali narodič,« 1. 
58 »Reka – odškodnina Italiji radi Nemcev,« 4.  
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strankarskih, notranjepolitičnih nasprotij – pariška mirovna konferenca bi lahko postala 
katastrofa za slovenski narod in celo ogrozila njegov obstoj: »Kaj nam pomaga pričkanje o 
centralizmu in federalizmu sedaj, ko nam še preti nevarnost, da velik del našega naroda ne bo 
ne centralističen, ne federalističen, temveč tujčev suženj, mogoče še v hujšem položaju, kakor 
do sedaj?«59 Slovenec je za zgled ponudil Francoze: »Vsi Francozi se zavedajo resnosti časa, 
četudi morda večina strank načelno ne more odobravati vsega, kar ukrepa vlada.«60 Želja po 
opustitvi strankarskih bojev v luči nacionalne krize pa je bila nenazadnje jasno izražena v 
pozivu »Slovenci!«, ki so ga podpisali člani vseh treh slovenskih strank, objavljen pa je bil tako 
v Slovencu, kot v Slovenskem narodu.61  

Zaključek 
Splošnemu zaupanju v pravičen mir, ki bi ga dosegli Francozi skupaj z zavezniki, je kmalu 
sledila bojazen  pred izgubo ozemlja in strah pred uveljavitvijo londonskega sporazuma, ki je 
zavezoval Francoze. Zapisi v slovenskem časopisju so odsevali predvsem razočaranje 
Slovencev nad francosko politiko glede italijansko-jugoslovanskega spora v prvi polovici leta 
1919. Odnos med Francijo in Slovenci je odnos med velesilo in malim narodom, odvisnim od 
strateških interesov velesile, ki se v dobi, ki idealizira samoodločbo narodov, še vedno oklepa 
politike stare diplomacije. Slovenski narod in Slovenec sta zavračala italijanske poskuse vpliva 
na francoski tisk in francosko cenzuro. Kljub temu spremljamo tudi pozive k približevanju s 
Francozi, težnji, ovekovečeni z nastankom francosko-slovenske organizacije. Časopisje je 
pozivalo, naj Slovenci poenotijo svojo zunanjo politiko, seznanjajo francosko javnost glede 
svojih zahtev in pričakovanj, ter da naj opustijo strankarske spore v tem prelomnem obdobju. 
Omenjena slovenska časopisa sta poročala, da je bilo francosko javno mnenje po predaji 
mirovnih pogojev Nemčiji nekoliko bolj naklonjeno jugoslovanskim zahtevam, še vedno pa je 
ostajala bojazen pred francoskimi koncesijami Italiji. V prihodnjih raziskavah bi se bilo 
zanimivo posvetiti preučevanju nadaljnjega poteka pariške mirovne konference, sledenju 
razvoja slovensko-francoskih odnosov ob podpisu Senžermenske pogodbe in predvsem 
preučitvi francoske vloge v nadaljevanju italijansko-jugoslovanskega spora na pariški mirovni 
konferenci. 
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Blažka Ferlež 

Zgodovina potopljenih vasi v Šaleški dolini 

Izvleček 
Članek predstavlja zgodovino šestih vasi, ki so se zaradi rudarske dejavnosti v Šaleški dolini 
delno ali v celoti pogreznile in potopile. Gre za Škale, Družmirje, Pleterje, Gaberje, Preloge in 
Pesje. Območje doline je imelo živahen zgodovinski razvoj, čeprav je šlo vse do odprtja 
premogovnika predvsem za ruralno območje, mesto Velenje je zraslo šele zaradi intenzivne 
industrializacije. Velenjski premogovnik so odprli ob koncu 19. stoletja, vendar se je večje 
izkoriščanje tamkajšnjih zalog lignita začelo po drugi svetovni vojni. Rudarska dejavnost je 
imela za območje pozitivne gospodarske posledice, zanjo pa je bilo treba žrtvovati nekaj 
poseljenega območja, ki ga je zaradi pogrezanja zalila voda. Prebivalci potopljenih vasi so se 
morali preseliti, podreti je bilo treba mnogo hiš, nekaj izmed njih je bilo tudi kulturnih 
spomenikov, veliko prahu je dvignilo predvsem podiranje cerkva. Na območju nekdanjih vasi 
so danes jezera, nekatera so turistično urejena, spomin na nekdanje vasi pa še živi.  

Abstract 
This article presents the history of six villages that partially or completely subsided and 
submerged due to the mining activity in the Šalek Valley. These villages are Škale, Družmirje, 
Pleterje, Gaberje, Preloge and Pesje. The area of the valley had a lively historical development, 
although it was mainly a rural area until the opening of the coal mine. It was due to intensive 
industrialization that the town of Velenje grew. The coal mine in Velenje was opened at the end 
of the nineteenth century, but greater exploitation of the lignite reserves there began after World 
War II. Mining had positive economic consequences for the area. Some of the populated land 
had to be sacrificed and was flooded due to surface subsidence. The inhabitants of the 
submerged villages had to move, and many houses had to be demolished, some of them were 
also cultural monuments. Especially the demolition of the churches caused a commotion. 
Today, there are lakes in the area of the former villages, some of them are tourist attractions, 
and the memory of the former villages is still alive. 
Ključne besede: Premogovništvo, Šaleška dolina, potopljene vasi, Velenjsko jezero, Velenje. 

*** 
Uvod 

Območje Šaleške doline je znano predvsem po svoji rudarski dejavnosti in z njo povezanimi 
pojavi. Tam stoji termoelektrarna, v Velenju si lahko ogledamo značilno delavsko arhitekturo 
socialističnega časa ali se sprehodimo po nabrežju turistično urejenih umetnih ugrezninskih 
jezer. Manj znano dejstvo med obiskovalci teh krajev je to, da so na mestih, kjer so danes jezera, 
nekoč živeli ljudje. Takšnih vasi je bilo kar šest in domačini se jih še spominjajo. V nadaljevanju 
bom predstavila zgodovino vsake izmed vasi, začela bom s kratko zgodovino Šaleške doline, 
ki je pomembna za razumevanje konteksta, zaključila pa z nekaj stavki o jezerih, ki danes 
soustvarjajo turistično ponudbo šaleških krajev.  

Kratka zgodovina Šaleške doline 
Ostanki, ki so bili najdeni v Šaleški dolini, nam pričajo, da je bila dolina naseljena že v davni 
preteklosti. V Mornovi zijalki pri Šoštanju in jami Špehovki pri Hudi luknji so izkopali ostanke 
naselbine prazgodovinskega človeka, v Bevčah in na Plešivcu prazgodovinske predmete. 
Ostanki iz rimskega obdobja kažejo, da je bila v tem času na prostoru današnje Šaleške doline 
rimska naselbina.1 Območje današnjega Velenja je bilo prvič omenjeno leta 1250, trg Velenje 

1 »Mesto Velenje.« 
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se v dokumentih prvič omenja leta 1264, nad starim trškim jedrom pa že stoletja gospoduje 
grad, ki je v zgodovinskih virih prvič omenjen leta 1270.2  

V 16. stoletju je Šaleška dolina postala eno od središč protestantskega življenja na 
Štajerskem. Največja pridobitev tega časa je bila šola, ki so jo v Velenju ustanovili protestantje. 
V srednjem veku je bila Šaleška dolina zaradi velikega števila gradov (preko dvajset) znana 
tudi kot dolina gradov.3 Leta 1801 je v Velenju izbruhnil velik požar, ki je upepelil celoten trg, 
skupaj s cerkvijo sv. Marije. Velenje je v tem obdobju predstavljalo le majhen trg, ki je po 
velikosti zaostajal za Šoštanjem. Leta 1889 je imelo le 364 prebivalcev. Nekoliko močnejši 
gospodarski razmah je Velenje doživelo šele konec 19. in v začetku 20. stoletja, ko so v bližini 
Velenja odprli premogovnik. Premogovništvo je na razvoj trga sicer vplivalo le posredno, saj 
Velenje v tem času še ni bilo rudarska naselbina.4 V Velenju so bili konec 19. stoletja 
 razviti  predvsem trgovina, žagarski  in lesnopredelovalni obrati, pomembna gospodarska 
panoga pa je vseskozi ostajalo kmetijstvo.5 Leta 1931 je prav od te dejavnosti še vedno živelo 
nekaj nad polovico prebivalstva Šaleške doline. Velenjski premog in šoštanjska tovarna usnja 
sta dva od razlogov, da je to področje dobilo železnico, ki je skozi Savinjsko dolino stekla leta 
1891 in tako povezala Velenje s Celjem, leta 1899 pa je bila omogočena tudi železniška 
povezava Velenja s Koroško (Dravogradom).6  

Predvsem po letu 1950 se je ob bistveno povečanih zahtevah po premogu vedno bolj 
kazala potreba po postavitvi sodobnega mesta. Pod vodstvom direktorja Rudnika Velenje 
Nestla Žganka so se začeli oblikovati načrti za sodobno mesto, ki naj bi zagotovilo domovanje 
za približno 30.000 prebivalcev.7 Neverjetna rast naselja, ko je v bornih dveh letih konec 
šestdesetih sredi zelenice zraslo več kot 20 mestotvornih objektov, je čudila vso tedanjo 
domovino, ki mu je 20. septembra 1959 podelila mestne pravice, na ta dan pa v Mestni občini 
Velenje praznujejo svoj občinski praznik, danes gre za peto največje mesto v Sloveniji.8  

Škale 
Prvo naselje v Šaleški dolini, ki se je ugreznilo zaradi izkopavanja premoga, so bile Škale. 
Središče Škal s tisoč let staro cerkvijo sv. Jurija in župniščem, šolskima stavbama, stavbo 
občine, trgovino in gostilno, društvenim domom ter pokopališčem, se je moralo umakniti vodi, 
ki ga je zalila. Poleg teh stavb sta bili neposredno ogroženi tudi posestvi Ludvika Potočnika in 
Marije Švarc. Zaradi širitve proizvodnje Nemci (takrat je bilo Velenje okupirano) niso 
upoštevali varnostnega stebra pod Škalami, ampak so pričeli z odkopavanjem in s tem praktično 
zapečatili usodo Škal.9   

Na predlog tedanje rudniške uprave je 19. 6. 1941 šef civilne uprave na Spodnjem 
Štajerskem odobril odkopavanje preko meje varnostnega stebra pod Škalami. Nemci so 
pripravljali izpraznitev in razlastitev zemljišča ter izgradnjo nadomestnih objektov in 
pokopališča. Že leta 1942 so Nemci prepovedali pokopavati na škalskem pokopališču, tako da 
so morali umrle pokopavati na pokopališču pri sv. Martinu v Velenju. Posestvo Ludvika 
Potočnika je bilo zaradi ugrezanja uničeno že leta 1943, razpoke na zgoraj omenjenih stavbah 
pa so se pokazale v letu 1944 in 1945. 4. novembra 1945 so se krajani Škal zbrali na sestanku 

                                                 
2 »Mesto Velenje.«   
3 »Mesto Velenje.« 
4 »Mesto Velenje.«  
5 »Mesto Velenje.«  
6 »Mesto Velenje.«  
7 Kljajić, »Škale v prvi polovici 20. stoletja,« 111–116.  
8 Kljajić, »Škale v prvi polovici 20. stoletja,« 111–116.  
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v pisarni KNOO Škale (krajevni narodnoosvobodilni odbor), da bi dosegli ukinitev odkopa v 
smeri proti Škalam oziroma, da se jim omogoči izgradnja nadomestnih stavb.10 

Komisija je ugotovila dejansko stanje in predlagala postopno evakuacijo naselja. Po 
mnenju strokovnjakov bi se kljub ustavitvi del pokanje zgradb in ugrezanje zemljišča 
nadaljevalo. Iz zapisnika je tudi razvidno, da se je novi oblasti mudilo čim prej razrešiti ta 
problem, da bi lahko nadaljevali z izkopavanji pod Škalami. Ministrstvo za industrijo in 
rudarstvo je 27. julija 1947 izdalo odločbo o evakuaciji cerkve sv. Jurija, ki bi se morala opraviti 
do 31. oktobra istega leta. Odločbo so utemeljili s tem, da se odkopno polje izpod nekdanjega 
Potočnikovega posestva širi proti cerkvi in župnišču. Župnik Weiss se s tem ni strinjal in je 
zahteval dovoljenje, da sme opravljati cerkvene obrede v cerkvi vse dotlej, ko se bodo pokazale 
večje razpoke. Zahteval pa je tudi, da se še pred končno evakuacijo sprejme sklep o zidavi nove 
cerkve v Škalah. Zaradi vse večjih razpok in zaradi odpadanja ometa so uredili društveni dom 
za opravljanje cerkvenih obredov. Z izkopavanji so nadaljevali in 15. novembra 1950 je uprava 
Rudnika lignita Velenje z dopisom opozorila Krajevni ljudski odbor Škale, da izkopavajo v 
neposredni bližini Škal (55 m do 83 m od posameznih zgradb). Zahtevali so takojšnjo 
evakuacijo prebivalcev zaradi neposredne nevarnosti za življenja ljudi. Pokanje stavb se je 
nadaljevalo, cerkev sv. Jurija se je v letu 1951 nagnila in pogreznila za več metrov. 27. 
septembra leta 1951 so zato cerkveni stolp minirali, to pa je pomenilo dokončni propad središča 
vasi Škale.11   

Medtem se je rudnik širil proti severozahodu. Rušile so se Pocajtova in Plazlova 
domačija ter prosvetni dom. Začelo se je rušiti Pleterje. Druga za drugo so bile domačije 
uničene. Domačini so s težkim srcem zapuščali rodna ognjišča. V podprtih, napol porušenih 
hišah so stanovali, dokler niso propadle zadnje možnosti za bivanje. Zapuščene hiše so rušili le, 
če so potrebovali gradbeni material. Vdor triadne vode v jamo Škale je sprostil odkop 
varnostnega stebra s hudimi posledicami za Škale. Ogroženih je bilo 20 domačij ter šolska 
zgradba z igriščem, na področju Brezovega in Berghausa.12   

 Pleterje 
Območje v Šaleški dolini, ki predstavlja pridobivalni prostor velenjskega premogovnika in na 
katerem je bilo v 140-letni zgodovini premogovništva izkopanega več kot 220 milijonov ton 
lignita, danes večinoma prekriva voda Škalskega, Velenjskega in Družmirskega jezera. Pred 
ugrezanjem je to območje predstavljalo enega najbolj rodovitnih delov doline. Dolinsko dno, 
ki meri približno 20 km², je v preteklem stoletju doživelo spremembe. Obenem je Šaleška 
dolina iz pretežno kmetijske prešla v eno najbolj urbaniziranih in spremenjenih slovenskih 
pokrajin.13   

Zaselek Pleterje, ki danes leži pod Velenjskim jezerom, je še v prvi polovici 20. stoletja 
predstavljal zeleni del Šaleške doline. Na tem območju je bilo le nekaj kmetij, v 20. stoletju pa 
tudi enodružinske hiše. Zaselek se je začel pogrezati in prve selitve so se zgodile konec leta 
1957. Jezero (in tudi Turistično jezero) je nekje do konca 70. let prejšnjega stoletja pripadalo 
današnjemu Škalskemu jezeru (dokler je delovala stara restavracija). Današnje Velenjsko jezero 
je začelo nastajati leta 1926, ko so se začela izkopavanja od (današnjega) Starega jaška – jaška 
Škale v smeri proti severu. Prvo posestvo, ki je bilo zaradi tega prizadeto, je bilo posestvo 
Gregorja Meha, po domače Plevela. Jezero je dolgo nosilo ime po tej domačiji: Plevelovo 
jezero. Na vojaškem zemljevidu Habsburške monarhije, izdelanem v 18. stoletju, se na 
obravnavanem območju pojavlja ime Pleterje. Franciscejski kataster iz leta 1825 postavlja 

10 Kljajić, »Škale v prvi polovici 20. stoletja,« 111–116.  
11 Kljajić, »Škale v prvi polovici 20. stoletja,« 113–114 .  
12 Kljajić, »Škale v prvi polovici 20. stoletja,« 121.  
13 Pogačar, Janžovnik, Rednak, »Pleterje v Šaleški dolini,« 184. 
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središče Škal v bližino cerkve, na obravnavanem območju Pleterij pa posestva Pleteršek, 
Oremuž, Pirnat na Glini, Jerač, Petelinjek in Kavre. Povezava med imenom zaselka Pleterje in 
priimkom Pleteršek se ponuja kar sama po sebi. Morda je bila na tem mestu nekoč samo ena 
velika domačija Pleteršek, ki se je kasneje delila (med potomce) in prodajala priseljencem. 
Domačini so za Pleterje imenovali ozemlje, ki ga je na jugu in vzhodu omejeval potok Sopota, 
na zahodu potok Hudak, na severu pa so hiše segale do Ležna.14 

Pesje 
Na južnem robu dolinskega dna Šaleške doline, nekje na sredi med Velenjem in Šoštanjem, leži 
razloženo naselje Pesje, ki se prvič omenja leta 1277 in nato ponovno leta 1279 kot Huntsdorf, 
nekateri pa domnevajo, da sega poselitev kraja že tja v 6. stoletje ali pa še dlje v preteklost. Pri 
tem se opirajo na ime hriba Gradišče v bližini naselja, kjer je stal grad Limbar (Lillenberg), ki 
se prvič omenja 1264. V 16. stoletju je stari srednjeveški grad zamenjala manjša renesančna 
graščina, ki je nato stala vse do leta 1997, ko je bila porušena.  
Preteklost Pesja lahko natančneje raziskujemo od 19. stoletja dalje, ko so ohranjeni tako 
statistični podatki kot vedno večje število dokumentov vseh vrst. Leta 1822 je v Pesju živelo 
94 prebivalcev v 17 hišah, leta 1900 se je število prebivalcev že močno povečalo, na 286 
prebivalcev v 31 hišah, leta 1930 pa lahko naštejemo že kar 589 prebivalcev v 58 hišah. To 
naraščanje je posledica povečevanja premogovnika v Velenju. Začetki premogovnika so 
namreč vezani ravno na Pesje, saj prvi podatki o kopanju premoga iz leta 1766 omenjajo ravno 
okolico tega kraja. Leta 1892 je lastnik premogovnika Daniel von Lapp postavil na Lilijskem 
griču rudarsko kolonijo z bolnišnico za svoje delavce, s čimer je bil postavljen temelj za 
postopno spremembo agrarne naselbine v delavsko naselje.15 

Staro, prvotno Pesje, je stalo na drugem, severnem bregu Pake. Ime Pesje (nemško 
Huntsdorf) naj bi izhajalo od psov, ki so jih prevozniki (furmani) gojili za spremstvo in zaščito 
na dolgih tovorjenjih. Manj verjetno je, da bi ime izhajalo od jamskih vozičkov (huntov), saj se 
ime Pesje pojavi že dosti pred ureditvijo premogovnika, že leta 1277. Naselje Pesje je nastalo 
ob mestu, kjer je skozi sedlo med hribi možen lahek prehod ceste skozi razmeroma nizko 
gričevje na jugu v Šaleško dolino. Na takšnih dostopih sta na južnem robu doline nastali tudi 
naselji Šoštanj in Velenje. Nad Pesjem je hrib Gradišče, kjer naj bi stal grad Limbar, vendar 
ostankov še niso našli. Njegova naslednica je bila renesančna graščina Limbar na Lilijskem 
griču. Stavba ni bila izrazito likovno obdelana in je v drugi polovici 18. stoletja dajala vtis 
običajne kmečke hiše.21  

Pesje je začelo dobivati svojo značilno podobo po letu 1902, ko je Daniel Lapp zgradil 
jedro kolonije. Preuredil je graščino Lilienberg v stanovanja, okoli nje je zgradil še štiri velike 
hiše ter nekoliko manjšo stavbo, v kateri so bili prostori bratovske skladnice in bolnišnica s 
štirinajst posteljami. Za takratno podobo Pesja so bila značilna še poslopja največjega 
podjetnika v Pesju, Detička, ki je imel veliko žago, trgovino in gostilno. Na drugi strani Pake 
je bila še Pleterškova trgovina in gostilna (pozneje Melanškova) in še nekaj manjših in večjih 
kmečkih posestnikov, ki so bili raztreseni vse do rudniških obratov. Poleg že omenjene 
Pleterškove gostilne in trgovine so bile v Pesju ali v njegovi bližini, še gostilna in trgovina pri 
Marnu, gostilna pri Dežmanu in trgovina v rudniškem konzumu. V predvojnem Pesju je bilo 
tudi precej obrti: večja je bila Koštomajeva »špenglerska« delavnica, kjer so imeli vedno 
zaposlena vsaj dva pomočnika, nekoliko manjši obrati so bile žage in mlini, ki so jih imeli 
Glušič Kari, Glušič Franc, Daniel pl. Lapp, lastnik velenjskega premogovnika, in obrat, ki so 
ga ljudje imenovali Pečova žaga. V istem času so delovali v Pesju še stalna krojaška (Venek), 
čevljarska (Jakob Jože) delavnica in pekarna »Pri Jakobu« (Dolar in Petek). Pesje je ves ta čas 

14 Pogačar, Janžovnik, Rednak, »Pleterje v Šaleški dolini,« 185–187. 
15 Ravnikar,  PGD Pesje, »Zgodovina Pesja.«  
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imelo vsaj po enega mesarja (Lukman, Šušteršič, pozneje Poznič), precej žensk pa se je 
ukvarjalo s šiviljstvom.16  

Preloge 
Preloge so staro naselje v osrednjem delu Šaleške doline, ki se je moralo zaradi izkopavanja 
premoga in zalivanju z vodo umakniti skoraj v celoti. Gručasta vas je stala v neposredni bližini 
regulirane Pake ob cesti, ki se v bližini odcepi od ceste Šoštanj – Velenje.  
Pred letom 1948 so Preloge spadale k občini Velenje. Po popisu iz leta 1971 je celotno naselje 
(kolikor ga je sploh še ostalo) spadalo h Krajevnemu uradu Šoštanj.17   

Prevažalni jašek Preloge so začeli graditi 1. oktobra leta 1947, 1. aprila leta 1950 so bila 
gradbena dela na jašku končana, vendar še ni obratoval. 29. junija 1950 so izvedli preboj med 
staro jamo Škale in nastajajočo jamo Preloge. Poleti leta 1952 so v Velenje končno pripeljali 
dele za izvažalni stroj, ki so jih nameščali do decembra 1953. Slovesno je bil jašek Preloge 
odprt 31. decembra 1953.Vas se je začela postopoma pogrezati, pod območjem še danes poteka 
najintenzivnejša izkopna dejavnost.18  

22. julija leta 1979 je republiška skupščina v Uradnem listu izdala odlok, s katerim se 
naselja Pesje, Preloge, Konovo in Šalek ukinejo in priključijo k mestu Velenje.  

Družmirje 
Družmirje je bilo obcestno naselje med Velenjem in Šoštanjem, nekdanje središče občine 
Šoštanj – okolica. Ležalo je ob spodnjem toku potoka Velunja ter ob vzhodnem vznožju 
šoštanjskih Goric. Celotno naselje, skupaj z župnijsko cerkvijo sv. Mihaela, zadružnim domom 
in s šoštanjskim pokopališčem, ki je bilo staro okoli 800 let, se je zaradi izkopavanja premoga 
ugreznilo, ugreznine pa je zalila voda. Danes na naselje Družmirje spominja le še veliko 
ugrezninsko jezero ob Šoštanju, poimenovano Družmirsko.19  

Prvič se Družmirje omenja leta 1318, ko je Herman Vovbrški prodal naselje 
lavantinskemu škofu Dietrichu Wolfsauerju. Kasneje je vas prešla v roke Žovneških gospodov. 
Nato je vas pripadla šoštanjski gospoščini, kasneje pa velenjski.20  

Leta 1822 je imelo Družmirje 183 prebivalcev, vsi pa so živeli od kmetijstva. Do leta 
1931 se število prebivalcev povzpne na 422, do leta 1948 pa na 498. Poleg živinoreje in 
poljedelstva sta bila takrat v Družmirju razvita tudi sadjarstvo in hmeljarstvo, pa tudi obrt. Vse 
do leta 1937 je bilo Družmirje tudi sedež občine Šoštanj – okolica.21  

S širjenjem rudnika lignita Velenje so bili izkopi pod Družmirjem že takšni, da se je vas 
začela pogrezati. Leta 1970 so na novo lokacijo preselili pokopališče. Sledilo je rušenje 
gospodarskih poslopij in preseljevanje ljudi. Sredi 80. let je bila porušena že skoraj vsa vas. 
Družmirčani so se selili v okoliške vasi, ki niso na območju izkoriščanja lignita, v nekaterih 
primerih pa tudi v sosednje občine. Breme iskanja novih parcel so nosili sami, saj niso bili 
zadovoljni z rudniškimi ponudbami. Zaradi prvovrstne obdelovalne zemlje je ugrezanje še 
posebej prizadelo kmete. Nekatere družine so dobile le pisno obvestilo, da se bodo morale 
izseliti, celo potem, ko so jim že začeli pokati zidovi. Nekaterim so se hiše že rušile, pa še vedno 
niso dobili obvestila. Za razliko od ostalih opisanih vas je Družmirje edina vas, ki je izginila v 
celoti.22 

                                                 
16 Hudales, »Življenje in delo rudarjev v Pesju med dvema vojnama,« 209–210.  
17 Hudales, »Življenje in delo rudarjev v Pesju med dvema vojnama,« 209–210.  
18 »Jaški.« 
19 Kljajič, »Družmirje – bila je vas, zdaj je jezero,« 3. 
20 »Kulturni center Ivan Napotnik,« 14 
21 »Kulturni center Ivan Napotnik,« 14 
22 Seher, Zgodovina premogovnika Velenje, 2. knjiga, 1998. 
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Zaradi ugrezanja površja se je iz območja nekdanjih naselij odselilo okoli 1500 
prebivalcev. V teh naseljih je bila poleg stavb uničena tudi vsa infrastruktura. Nekatere 
prometne povezave med Velenjem in Šoštanjem, ki so potekale v smeri JV-SZ, danes potekajo 
po obrobju. Zaradi ugrezanja je bilo uničenih in kasneje porušenih še nekaj premogovniških 
objektov.36   

Gaberke 
Vas Gaberke leži okoli dva kilometra severno od nekdanjega središča vasi Družmirje. Kljub 
dejstvu, da vas leži severno od odkopnega polja Rudnika lignita Velenje, so jo rušilni vplivi 
odkopnih polj dosegli. Rudna plast lignita je namreč na območju med Novi Prelogami in 
Gabrkami najdebelejša.23  

V jedru gručasto naselje sredi Šaleške doline je prvotno stalo v dolini ob spodnjem toku 
potoka Velunje, na rečnih nanosih. Ker so pod njim našli nahajališča premoga, so naselje 
prestavili in zasnovali novo, razpotegnjeno, sklenjeno pozidano naselje s pravilno tlorisno 
zasnovo. To stoji ob srednjem toku Velunje, severno od obvozne ceste v Šaleški dolini, speljane 
v smeri Velenje – Topolšica. Zemljišča na južnem robu mejijo na ugrezninsko družmirsko 
območje. Na levem bregu potoka Velunje stoji cerkev sv. Urha. Do leta 1988 se je naselje 
imenovalo Gabrke.24   
           Gaberke so dobile ime po gabrovem drevesu, ki je rastlo na posesti gradu Forthenek. Po 
stari gabrški legendi naj bi v deblu prebival petelin, ki je kradel denar, zato so Gabrčani podrli 
drevo in po drevesu poimenovali vas.25  

Jezera 
Šaleška jezera so nastala iz istega razloga in na enak način. Prostorsko so blizu, a so zanimiva 
tudi zato, ker se po številnih značilnostih med seboj precej razlikujejo. Skladno s temi razlikami 
je določena oziroma predvidena tudi različna raba jezer in njihovih bregov. Ker se dolinsko 
(kotlinsko) dno od Šaleka na vzhodu proti Šoštanju na zahodu spušča, so različne tudi 
nadmorske višine gladin jezer. Najviše, na nadmorski višini 372 m, leži Škalsko jezero, 
približno šest metrov niže Velenjsko, Družmirsko jezero pa še nadaljnjih šest metrov niže (360 
m).    

Prvo je med Šaleškimi jezeri nastalo Škalsko jezero, ki se je začelo oblikovati že pred 
drugo svetovno vojno, a je bilo še takoj po njej približno polovico manjše kot danes. Njegova 
oblika je dokončna, saj je izkopavanje lignita v tem predelu doline že zaključeno. Ker je 
posledica začetnega, manj intenzivnega obdobja premogovništva v Šaleški dolini, je najmanjše 
med tremi jezeri (meri 16 hektarov, vsebuje pa manj kot milijon kubičnih metrov vode). Škalsko 
jezero leži v porečju Lepene. Glavna os jezera poteka v smeri vzhod-zahod, razmerje med 
dolžino in širino je približno 2,3:1. Pojezerje Škalskega jezera meri dobrih 10 km² in je povečini 
gozdnato, več kot tretjina tal (37 %) je kmetijskih, poseljuje pa ga okoli tisoč prebivalcev.26  

Velenjsko jezero je s površino blizu 1,4 km² in s prostornino 30,5 milijonov m³ največje 
v dolini in med večjimi v Sloveniji. Njegovo pojezerje obsega več kot 20 km2, na njem pa živi 
približno 1500 prebivalcev. Jezero je dolgo 1,4 km in široko 1,3 km. Z globino 54 m je globlje 
od Blejskega (31 m) in Bohinjskega jezera (45 m), po površini je praktično enako kot Blejsko 
jezero, vsebuje pa dobra dva milijona kubičnih metrov več vode.27  

Jezerski breg je slabo razčlenjen, zato je jezero skoraj pravilne pravokotne oblike, 
njegov obseg je dobrih 5 km. Večina obrežja je že delno ali povsem umirjena, saj je izkopavanje 

                                                 
23 »Kulturni center Ivan Napotnik,« 11. 
24 »Kulturni center Ivan Napotnik,« 11. 
25 »Kulturni center Ivan Napotnik,« 11. 
26 »Jezera.« 
27 »Jezera.« 
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premoga zelo intenzivno le še pod zahodnim bregom, kjer ugreznino sproti zasipavajo z 
elektrofiltrskim pepelom. Pepel je stranski produkt sežiganja premoga v Termoelektrarni 
Šoštanj. Vsako leto ga nastane okoli 800.000 ton, v preteklosti je bil glavni razlog za 
onesnaženje Velenjskega jezera. Zasipavanje ugreznine ob njem je pomembno tudi zato, ker s 
tem hkrati gradijo nasip oziroma vzdržujejo pregrado med Velenjskim in Družmirskim jezerom 
ter ohranjajo prečno povezavo čez kotlinsko dno in s tem oporo severnemu in južnemu obrobju 
doline.28  

Družmirsko jezero se je sredi istoimenskega polja pojavilo najkasneje. Nastajati je 
pričelo leta 1975, leta 2005 pa je obsegalo več kot 63 ha in vsebovalo skoraj 15,3 milijonov m³ 
vode. Ima največje pojezerje (čez 30 km²). Velunja, ki je poleg padavin njegov edini vir vode, 
je dovolj vodnata (tudi ob suši leta 1993 je imela še vedno 80 l/s pretoka ), da se voda v njem 
teoretično menja dva- do šestkrat letno, je pa vprašljiva njena kakovost. Ker je nad jezerom 
večje strnjeno naselje (Gaberke) z intenzivnim kmetijstvom, obstaja nevarnost, da se stanje 
jezera poslabša. Padavine in Velunja prispevajo v jezero povprečno 24,5 milijonov m³ vode 
letno. Če odštejemo izhlapevanje, bi moralo iz Velunje v Pako steči povprečno 24 milijonov 
m³ vode, vendar je priteče dosti manj. Vzrok za bistveno spremenjeno naravno bilanco dotokov 
je, poleg večanja prostornine jezera in posledično večjega izhlapevanja, predvsem dejstvo, da 
je Družmirsko jezero (zlasti ob nizkih pretokih Pake) glavni vir tehnološke vode šoštanjske 
elektrarne.29  

Zaključek 
V članku je bila predstavljena zgodovina šestih šaleških potopljenih vasi. Ker so te vasi v 
zgodovinski perspektivi izginile relativno nedavno, je o njih najti zadovoljivo količino 
literature, pa tudi spomin nanje med ljudmi še živi. Za ohranjanje njihove dediščine sta zaslužna 
predvsem lokalno društvo Revivas in Muzej Velenje, ki je o tej temi pripravil nekaj razstav. 
Članek je eden prvih zapisov, ki je na enem mestu zbral podatke o vseh vaseh in o dogodkih, 
povezanih z njihovim pogrezanjem in rušenjem. Pomembno je, da v zgodovinskem spominu 
ostajajo tudi manjši dogodki, kot so na primer šaleške vasi, ki bi sicer lahko ostali pozabljeni v 
okviru širših zgodovinskih zgodb, v konkretnem primeru zgodovine rudarstva na območju 
šaleške doline.  

28 »Jezera.« 
29 »Jezera.« 
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Slikovna priloga 

 

Slika 1:Razglednica, odposlana leta 1925, ki prikazuje Družmirje s cerkvijo sv. Mihaela. (Vir: Wikimedia Commons, 13. 1. 
2021).

Slika 2: Velenjsko jezero je zadnja leta vse bolj priljubljeno med športniki in turisti. (Vir: Wikimedia 
Commons, Miha Kukovec, 13. 2. 2021).
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Jernej Gradišnik 

Arhitekturni spomeniki Maroltove topografije Dekanije Celje nekoč in 
danes 

Izvleček 
Prvi zvezek topografije Marijana Marolta predstavlja peti zvezek slovenske 
umetnostnozgodovinske topografije. Moj članek zajema pregled konservatorskih in 
restavratorskih posegov v arhitekturne spomenike, predstavljene v tem delu. Tri arhitekture, 
evangeličanska Kristusova cerkev na Otoku, pravoslavna cerkev sv. Save in cerkev sv. Duha, 
so bile v 20. stoletju porušene. Ostali predstavljeni spomeniki so kljubovali zobu časa in 
obstajajo še danes. Obseg konservatorske in restavratorske dejavnosti je pri posameznih 
arhitekturah različen, vendar je vsem skupno, da so doživele vsaj en poseg. Topografija 
predstavlja pomemben vir informacij o stanju posameznih spomenikov in stanju raziskav v 
tridesetih letih preteklega stoletja. Če upoštevamo še predstavitev konservatorskih in 
restavratorskih posegov, objavljeno v reviji Zavoda za varstvo kulturne dediščine Varstvo 
spomenikov, nam združevanje informacij obeh virov prikaže popolnejšo podobo in omogoči 
boljše sledenje gradbeni dejavnosti ter posegom v sodobnem času. 

Abstract 
The first volume of Marijan Marolt's topography represents the fifth volume of art historical 
topographies on Slovene territory. The monuments I chose for an overview of conservation and 
restoration efforts are presented in this volume. Three churches, the Evangelistic Christ Church 
in Otok, the Orthodox Church of Saint Sava and the Church of the Holy Spirit, were all 
demolished during the 20th century. The other presented monuments withstood the test of time 
and still exist to this day. The extent of conservation and restoration efforts differs from 
monument to monument, but they all received at least some attention. The topography 
represents an important source of information on the conditions and the state of research of the 
monuments in the 1930s. Together with the presentation of the conservation and restoration 
efforts published in the journal Varstvo spomenikov by Institute for the Protection of Cultural 
Heritage, the topography presents us with a more detailed picture of construction activities in 
modern times. 
Ključne besede: arhitektura, konservatorstvo, restavratorstvo, Celje, 20. stoletje. 

*** 
Uvod 

Razmere v času izida Maroltovega zvezka topografije Dekanije Celje se močno razlikujejo od 
današnjih. Od tridesetih let prejšnjega stoletja do danes so se večkrat spremenili politični in 
ekonomski sistem, družbena razmerja ter tudi umetnostnozgodovinska stroka. Marijan Marolt 
(1902–1972) je med letoma 1920 in 1925 študiral pravo na Univerzi v Ljubljani. Obiskoval je 
tudi umetnostnozgodovinska predavanja pri profesorju Izidorju Cankarju in se učil slikanja pri 
patru Switbertu Lobisserju ter Francetu Zupanu. V čas njegovega službovanja kot sodni 
praktikant in odvetniški koncipient v Celju med letoma 1927 in 1932 lahko umestimo nastanek 
topografije Dekanije Celje. Njen prvi zvezek je izšel leta 1931, drugi zvezek leta 1932. Oba sta 
izšla pri Zgodovinskem društvu v Mariboru.1 

Prvi zvezek, naslovljen Cerkveni spomeniki v Celju, predstavlja tretji zvezek povojne 
umetnostne topografije. Skupaj s Stegenškovim predvojnim delom na tem področju predstavlja 

1 Slovenska biografija, »Marijan Marolt.« 



 
112 

 

peti zvezek umetnostnih topografij slovenskega prostora. Topografija predstavi vse takratne 
spomenike celjske župnije, poda pregled literature ter opiše zgodovinski razvoj in takratno 
stanje spomenikov. To v svoji kritiki v reviji Dom in svet leta 1931 pohvali tudi France Stele 
(1886–1972). Slednji kritizira reprodukcije slikarskih umetnin, ki so po njegovem mnenju 
slabe, ter zgodovinsko analizo posameznih stavb, ki jo ocenjuje kot premalo nazorno.2 Kot 
Marolt izpostavi že v predgovoru, je sledil navodilom in smernicam, ki jih je ob pisanju prvih 
slovenskih umetnostnih topografij izpostavil in izoblikoval dr. Avguštin Stegenšek (1875–
1920). Svoje delo je Marolt razdelil na tri dele. Prvi del je obsegal cerkvene umetnine celjske 
župnije in je izšel leta 1931. Drugi del, v katerem je opis cerkvenih umetnin celjske dekanije 
izven mesta Celje, je izšel leta 1932. Tretji del, ki naj bi vseboval opis profane umetnosti in 
popis privatnih zbirk, ni izšel.3 

V prvem zvezku z naslovom Cerkvene umetnine v celjski župniji so zgodovinski, 
slogovni in umetnostnozgodovinski opisi cerkvene arhitekture in opreme v takratni celjski 
župniji ter posameznih samostojnih spomenikov, povezanih s cerkvenimi potrebami ali 
liturgijo. Leta 1931 so bili v celjski župniji naslednji večji arhitekturni spomeniki: župna cerkev 
sv. Danijela s kapelo Žalostne Matere Božje, kapela sv. Elizabete, cerkev Marijinega 
oznanjenja, cerkev sv. Duha, cerkev sv. Maksimilijana s kapelo sv. Maksimilijana, cerkev sv. 
Jožefa, kapucinska cerkev sv. Cecilije, cerkev sv. Miklavža na Miklavževem hribu, 
evangeličanska Kristusova cerkev in pravoslavna cerkev sv. Save. Med manjše spomenike 
sodijo Marijin spomenik na Glavnem trgu, kapeli v bolnišnici in v zavodu šolskih sester, 
Arkova kapelica na Dolgem polju, ostanki cerkve sv. Andreja, Kalvarija in pokopališča.4 

V svojem članku sem s pomočjo konservatorskih poročil v reviji Varstvo spomenikov 
skušal predstaviti posamezne konservatorske, restavratorske in druge posege v posamezne 
arhitekturne spomenike, predstavljene v prvem zvezku Maroltove topografije. S tem sem želel 
predstaviti spremembe, ki so jih posamezni spomeniki doživeli v letih po izidu Maroltove 
topografije vse do danes. Predstavljene spomenike sem razvrstil v dve skupini. Prva skupina 
obsega spomenike, ki so bili v preteklosti porušeni. V drugo skupino sem uvrstil spomenike, ki 
še stojijo in so bili deležni konservatorskih posegov. 

Porušeni spomeniki 
Cerkev je bila skozi stoletja pomemben del državne ideologije in hkrati tudi državne oblasti ter 
je pomembno sooblikovala razvoj državnih tvorb. Kljub sekularizaciji državnega aparata, ki se 
je začela po francoski revoluciji, je cerkev vse do danes ostala pomemben simbolni in identitetni 
dejavnik. Prav simbolni dejavnik je bil pomemben razlog, zakaj so številni cerkveni spomeniki 
v 20. stoletju pod političnimi režimi, naravnanimi proti cerkvi kot instituciji, propadali ali bili 
uničeni. V Celju so bile v 20. stoletju porušene tri cerkvene arhitekture, ki so bile leta 1931 še 
zabeležene v Maroltovi topografiji.5 

Evangeličanska Kristusova cerkev na Otoku 
Gradnja evangeličanske Kristusove cerkve na Otoku se je pričela leta 1904 in je bila leta 1906 
že končana. Načrte za izgradnjo je pripravil dunajski arhitekt Karl Steinhofer, medtem ko je 
gradbena dela vodil mariborski stavbar Nasimbeni. Cerkev je stala v zahodnem delu mesta in 
je bila zgrajena v neogotskem slogu, iz rdeče opeke. Na vzhodu je imela stolp štirikotne oblike, 
ki je na vrhu prešel v osemstrano piramido. Cerkev je bila zasnovana kot enoladijska z dvema 
nižjima stranskima hodnikoma in prečno ladjo, ki se je zaključila z osemkotnim oltarnim 

                                                 
2 Stele, »Marijan Marolt: Dekanija Celje,« 406–407. 
3 Marolt, Dekanija Celje, 1–2. 
4 Marolt, Dekanija Celje, 7–114. 
5 Cvelfar, »Nobene škode? (Iz zgodovine protestantizma v Celju),« 10–18; Himmelreich, »Pravoslavna cerkev sv. 
Save v Celju,« 3–8; Primc, »Cerkev sv. Duha – Špitalka cerkev,« 19–24. 
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prostorom. Kot je značilno za evangeličanske cerkve, je bila oprema cerkvene arhitekture 
preprostejša in je tako vsebovala oltar in prižnico, deli arhitekta Steinhoferja, ter orgle 
»Christof« iz 18. stoletja, ki so bile konec 19. stoletja popravljene na Dunaju.6 

Evangeličanska cerkev je bila do prve svetovne vojne v Celju v vzponu, vendar se je 
njen položaj po koncu vojne močno spremenil. Območje Celja je po vojni postalo del Kraljevine 
Srbov, Hrvatov in Slovencev, ki si je prizadevala za omejitev nemškega vpliva v teh krajih. Po 
letu 1918 je evangeličanski župnijski urad v Celju deloval kot del nemške evangeljsko-
krščanske cerkve augsburške veroizpovedi v Kraljevini Jugoslaviji. Postopno upadanje števila 
članov evangeličanske cerkve v Celju v medvojnem času je postalo veliko naglejše po koncu 
druge svetovne vojne. Takrat je oblast v Jugoslaviji in tudi v Sloveniji prevzela komunistična 
partija. Župnišče in cerkveno poslopje sta bila nacionalizirani, medtem ko so cerkev predali v 
uporabo starokatolikom. Zaradi večletnega zanemarjanja in nezanimanja države kot lastnika ter 
starokatolikov kot uporabnikov za obnovo cerkve je ta propadala. Cerkev so zaradi slabega 
stanja podrli leta 1964. Odnos prebivalstva do njene rušitve najbolje opiše nepodpisan sestavek 
v Celjskem tedniku o rušenju cerkve z naslovom »Nobene škode«.7 

Pravoslavna cerkev sv. Save 
Prihod pravoslavnih uradnikov, vojakov, trgovcev, profesorjev, sodnikov, delavcev in njihovih 
družin po prvi svetovni vojni je močno okrepil prisotnost pravoslavnih vernikov. Delež slednjih 
je bil v predvojnem obdobju neznaten. S krepitvijo pravoslavne skupnosti se je krepila tudi želja 
po prostorih, v katerih bi lahko opravljali svojo mašno dejavnost. Načrt za cerkev je pripravil 
beograjski arhitekt Momir Korunović. Gradnja cerkvenega objekta se je pričela 1. julija 1930. 
Gradbena dela so bila zaključena maja 1932, leto po izidu Maroltove topografije, zaradi česar 
je v topografiji cerkvi posvečen zgolj kratek sestavek. Zgradba je bila zgrajena v srbsko-
bizantinskem slogu. V notranjosti sta bila postavljena polkrožni oltar in ikonostas.8 

Cerkev sv. Save je bila ustanovljena zato, da bi služila duhovnim potrebam vernikov in 
pomagala širiti pravoslavno vero med lokalnim prebivalstvom. Zaradi svojega delovanja je 
celjska srbska pravoslavna cerkvena občina, ki je ob koncu leta 1936 štela 352 družin s 621 
člani, postala trn v peti nemškemu okupatorju med drugo svetovno vojno in bila posledično ob 
okupaciji aprila 1941 porušena.9 

Cerkev sv. Duha 
Ustanovitev cerkve sv. Duha je povezana s celjskimi grofi in špitalom, ki naj bi stal ob cerkveni 
stavbi in bil kasneje zaradi turške nevarnosti prenesen v notranjost mestnega obzidja. Cerkev 
je bila prvič omenjena v pismu celjskega župnika Herdmansdorferja v šestdesetih letih 15. 
stoletja. V času svojega obstoja je bila deležna številnih prezidav in obnov. Barokizacija cerkve 
se je zgodila sredi 18. stoletja, ko je cerkev prodala cerkveno njivo in sredstva namenila za 
popravilo takrat že močno načete cerkvene arhitekture. Sredi 19. stoletja je sledila popolna 
prenova cerkvene notranjščine, medtem ko so zunanjščino v tem času na novo ometali in 
pobelili. Konec 19. stoletja so v zunanjščino cerkve po opustitvi cerkvenega pokopališča vzidali 
nagrobne spomenike, datirane v 18. in 19. stoletje. Notranjo opremo so sestavljali štirje oltarji. 
Glavni oltar sv. Duha je bil delo Janeza Petrošnika. Datiran je bil v leto 1760 in pozlačen leta 
1867. Stranska oltarja sv. Antona Puščavnika in sv. Katarine sta bila datirana v leto 1861, 
medtem ko je bil oltar sv. Janeza Nepomuka datiran v drugo polovico 18. stoletja.10 

                                                 
6 Marolt, Dekanija Celje, 113–114. 
7 Cvelfar, »Nobene škode? (Iz zgodovine protestantizma v Celju),« 13–18. 
8 Himmelreich, »Pravoslavna cerkev sv. Save v Celju,« 3–8; Marolt, Dekanija Celje, 114. 
9 Himmelreich, »Pravoslavna cerkev sv. Save v Celju,« 7–8. 
10 Marolt, Dekanija Celje, 74–79; Primc, »Cerkev sv. Duha – Špitalka cerkev,« 19–24. 
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O slabem stanju cerkve v času pred rušitvijo poroča konservatorsko poročilo Jožeta 
Curka za revijo Varstvo spomenikov leta 1962. Članek cerkev opisuje z naslednjimi besedami: 
»Zelo zanemarjena stavba hrani najlepše uglašeno celjsko notranjščino z opravo iz ok. 1760,
izdelkom domačih mojstrov Ferdinanda Galla in Janeza Petrošnika.«11

Cerkev je bila po drugi svetovni vojni opuščena in ni več služila sakralnim in liturgičnim 
namenom. Z izgubo njene primarne funkcije zanjo ni bilo več interesa in je začela ponovno 
propadati. Za kratek čas je služila tudi kot skladiščni prostor. Zaradi izgradnje hotela Celeia v 
neposredni bližini jo je leta 1962 doletela rušitev. V osemdesetih letih 20. stoletja se je na 
področju Nove vasi v Celju začela izgradnja nove cerkve, posvečene sv. Duhu.12 

Spomeniki, deležni konservatorskih posegov 
Župna cerkev sv. Danijela 

Današnja stolna cerkev sv. Danijela ima bogato arhitekturno zgodovino. Cerkev, ki je bila 
zgrajena v času romanike, je bila v 14. stoletju prezidana in gotizirana. V 14. stoletju sta bili 
glavni ladji, ki sta še ostanek romanske cerkve, prizidani obe stranski ladji. 

Glavna ladja je bila povišana. Med posameznimi ladjami so bile vzpostavljene velike 
ločne odprtine. Cerkev je bila obokana, dobila je stolp in prezbiterij ter nova gotska okna. Konec 
14. ali v začetku 15. stoletja je bila cerkveni konstrukciji dograjena še kapela Žalostne Matere
Božje, katere izgradnjo povezujejo s celjskimi grofi. V 18. stoletju je bila cerkev deležna
obsežnejše gradbene dejavnosti. Cerkev je bila v tem stoletju razširjena z dograditvijo dveh
kapel in njuno oltarno opremo. V 18. stoletju je prišlo tudi do barokizacije prezbiterija z novimi
klopmi in novim glavnim oltarjem ter zabrisom tristranega zaključka s plitvo apsido. Sredi
stoletja je barokizacija doletela tudi kapelo Žalostne Matere Božje, ki je dobila nova okna. V
19. stoletju je bila cerkvena struktura ponovno regotizirana. Leta 1863 je bila regotizirana
kapela, leta 1877 stolp, leta 1893 še prezbiterij in okna.13

Prve raziskave notranjščine opisuje že Marolt v svoji topografiji, in sicer tiste iz leta 
1930. Takrat je bila s podporo spomeniškega urada odstranjena prižnica, na mestu katere je 
sledilo sondiranje ometa. To je razkrilo upodobitev Zveličarja. Freska naj bi bila iz sredine 14. 
stoletja. Nad njo naj bi se nahajala še freska iz 15. stoletja.14 

Med drugo svetovno vojno je bila kapela cerkve sv. Danijela med bombnim napadom 
močno poškodovana. Poškodovana severna stena kapele je bila ob osvoboditvi zgolj zasilno 
zaprta in vanjo je bil nameščen kamniti gotski portal. Jeseni 1963 so se začela obnovitvena dela 
na cerkvi, saj je statičen pregled pokazal, da je bila vsa severna stran ogrožena. Pred začetkom 
del je bil ves objekt detajlno posnet in izdelan je bil statični izračun za sanacijo najbolj 
ogroženih stavbnih delov. Okvirni program sanacije je vseboval statično ureditev glavnega 
nosilnega slopa v severni steni glavne ladje, sanacijo celotne severne stene, sanacijo 
zunanjščine severne stene, statično sanacijo drugih delov objekta, obnovo zunanjščine, novo 
prekritje zvonika, obnovo notranjosti, restavracijo in predstavitev kapele Žalostne Matere 
Božje. Slop, ki naj bi nosil severno steno, je bil v jedru zdrobljen. Posledično je bila potrebna 
nova železobetonska konstrukcija. Ob obnovi so potekale tudi raziskave stavbne zgodovine. 
Ugotovljeno je bilo, da je bila cerkev že od začetka triladijska bazilika in da so tudi ločne 
odprtine del prvotne arhitekture. Spomladi 1964 je bil odstranjen omet s severne stene. Izkazalo 
se je, da je ta tako razpokana in statično ogrožena, da ne bi prenesla vklesavanja železne 
armature, zato je bila utrjena s košarasto konstrukcijo. Ob obnovi sta bili severna in južna stena 
stranske ladje povezani z nateznimi železnimi vezmi. Zahodni lok na severni steni je bil 

11 Curk, »Celje,« 95. 
12 Primc, »Cerkev sv. Duha – Špitalka cerkev,« 24. 
13 Marolt, Dekanija Celje, 8–15. 
14 Marolt, Dekanija Celje, 9. 
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plombiran in statično utrjen. Utrjena je bila tudi razpoka med zvonikom in ladjo. Jeseni 1964 
je prišlo do razbremenitve gotskih obokov severne stene in snetja epigrafov, ki so bili deležni 
restavracije. Namesto postopnega rušenja in pozidave je bila sprejeta metoda injektiranja 
severne stene. Na zunanjščini sta bili edini spremembi obnovitev in predstavitev enega izmed 
poznogotskih oken v zgornjem delu zidu. Utrditvena dela so bila končana leta 1965. Na 
zunanjščini kapele Žalostne Matere Božje sta bila odkrita napis v gotici in slikarija, ki je bila 
naknadno raziskana. Pri ponovni vgraditvi epigrafov se je pojavilo vprašanje čiščenja, saj so se 
očiščeni epigrafi težko ločili od svetle stene.15 

Leta 1966 je sledila obnova notranjščine. Ladje so dobile enoten tlak iz klinker opeke, 
medtem ko je prezbiterij dobil tlak iz črnih in belih ploščic, razporejenih v vzorcu šahovnice. 
Stene so bile prebeljene, freske na vzhodni steni kapele očiščene in utrjene. Baročno cerkveno 
opremo je restavriral mojster Alojz Lešnik. Prižnica in Gallov oltar sv. Frančiška sta bila 
očiščena in pozlačena, medtem ko je bil glavni oltar zgolj očiščen.16 

V letih 1967 in 1968 je bila obnovljena zunanjščina cerkve. Izbran je bil tanek apnen 
omet, ki je bil na fasado nanesen tako, da so kiparski elementi prehajali naravnost v steno. Ob 
odstranitvi ometa je bilo ugotovljeno, da so oporniki kapele in prezbiterija samo prislonjeni na 
ogrodje in torej recentni. Ob odstranitvi ometa se je na prezbiteriju pokazala gotska bordura 
rdečkaste barve. Ugotovljeno je bilo, da je okno v severni steni kapele neavtentično in je bilo 
zaradi tega zazidano. Ob odstranitvi ometa v notranjosti kapele Žalostne Matere Božje je prišlo 
do odkritja vzidanih zvočnih posod. Na oboku je bila odkrita freska, ki je bila za naše kraje 
nadpovprečno kvalitetna.17 

Obnova cerkve je potekala še leta 1969. Neogotska balustrada prezbiterija je bila 
nadomeščena z dvokapno baročno streho, ki je dajala prezbiteriju videz kapele in se je podrejala 
jedru stavbnega organizma. Kamnoseški okras je bil očiščen do kamna. Uspeh teh del je bilo 
odkritje dodatnih gotskih niš v severni in južni steni kapele. Ob nanosu novega ometa v glajeni 
tehniki, zvočne posode niso bile zazidane. Pred tem je bila iz kapele odstranjena neogotska 
oprema. Tlak kapele je ostal enak. Kapela in prezbiterij sta dobila nova naslikana okna, ki so 
bila delo akademskega slikarja Staneta Kregarja.18 

V devetdesetih letih prejšnjega stoletja so bili narejeni načrti, da bi cerkvi na severni 
strani, ki je bila med drugo svetovno vojno uničena, ponovno dozidali kapelo sv. Križa. S tem 
bi zunanjščina ponovno dobila bazilikalno podobo in cerkev bi na jugozahodnem vogalu dobila 
zvonik, ki ga je nekoč že imela.19 

Kapela sv. Elizabete 
Kapela sv. Elizabete je bila postavljena v drugi polovici 15. stoletja kot del mestnega špitala, ki 
je bil v tem času prestavljen na novo lokacijo znotraj mestnega obzidja. Kapela je v stoletjih 
doživela več požarov in prezidav. Sestavljala sta jo prezbiterij in kvadratna ladja, ki je bila okoli 
leta 1600 plitko obokana. Leta 1730 je kapela dobila oltar sv. Florijana, ki je bil leta 1851 
odstranjen. Požar leta 1798 je kapelo močno poškodoval. Sanacija poškodb je bila končana leta 
1825, ko je kapela dobila obliko, kakršno je imela do Maroltovega časa. Sčasoma so v kapeli 
opustili sakralno dejavnost, zaradi česar je skupaj z ostalim delom špitala leta 1930 postala 
bivališče mestnih ubožcev.20 

15 Baar, »Celje,« 188; Komelj in Stopar, »Celje,« 213–214; Komelj, »Celje,« 221. 
16 Stopar, »Celje,« 139. 
17 Stopar, »Celje,« 113–114. 
18 Stopar, »Celje,« 211. 
19 Stopar, »Celje,« 294–295. 
20 Marolt, Dekanija Celje, 56–57. 
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V sklopu celovite obnove stavbnega kompleksa nekdanjega mestnega špitala, ki se je 
pričela leta 1989, je potekala tudi prenovitev kapele sv. Elizabete. Restavratorski center 
Republike Slovenije je očistil in zavaroval freske v prezbiteriju. V ladji so bili rekonstruirani 
oboki in kamniti portal, ki je povezoval kapelo s preostalimi prostori špitala.21 

Cerkev Marijinega vnebovzetja 
Obstajajo različna pričevanja, ki gradnjo cerkve postavljajo že v 13. stoletje, vendar velja 
prepričanje, da je najobsežnejša gradbena dejavnost potekala konec 14. in v začetku 15. stoletja. 
Cerkev je bila del kompleksa minoritskega samostana, ki je bil razpuščen leta 1808. V osnovi 
je bila cerkev zgrajena v gotskem slogu, vendar je bila leta 1745 barokizirana in na novo 
obokana. Cerkev je bila po razpustu meniškega redu namenjena bogoslužju v nemškem jeziku 
in je doživela prenovo. Leta 1813 je bila na novo poslikana apsida. Leta 1814 so podrli desni 
stolp in znižali levega s piramidalno streho. Leta 1817 je bil podrt stari prezbiterij, ki ga je 
nadomestila kresija. Leta 1850 sta bila pozlačena stranska oltarja in leta 1865 se je začela 
izgradnja novega zvonika, ki je bil dokončan šele leta 1880. Sredi 19. stoletja je bila zunanjščina 
cerkve z dvojnimi pilastri razdeljena na štiri dele, ki so se skladali z notranjo razdelitvijo 
prostora. Leta 1890 je bil podrt še spodnji del levega zvonika. V tridesetih letih 20. stoletja so 
začeli v cerkvi iskati grobnico celjskih grofov, ki jo je v cerkev Marijinega vnebovzetja 
postavila že Celjska kronika iz 15. stoletja.22 

Opis stanja cerkve Marijinega vnebovzetja po Maroltu zasledimo v osmi številki 
Varstva spomenikov iz leta 1962. V njej Jože Curk opiše ladjo cerkve kot najpopolnejšo 
prostornino v Celju in jo datira v 13. stoletje. Medtem vežo, zvonik, duhovniško hišo in »pusto« 
neoromansko zunanjščino datira v drugo polovico 19. stoletja. Od cerkvene opreme izpostavi 
zakristijski portal s figurama klečečih grofov Hermana I. in Ulrika I. iz časa okoli leta 1370, 
fresko Matije Schifferja iz leta 1813, Straubova oltarja s sliko slavnega Janeza Rannacherja iz 
časa okoli leta 1750 ter »krasne« rezljane baročne klopi Simona Epenbergerja iz 1eta 1695.23 
V šestdesetih letih je cerkev doživela obnovo notranjščine, ki je bila opisana v poročilu v deveti 
številki Varstva spomenikov. Brez vednosti zavoda je bil prvotni obok nadomeščen z ravnim 
betonskim stropom. Zavod je zagotovil neokrnjenost gotskega portala na severni strani 
prezbiterija s kovanimi gotskimi vrati in ohranitev gotske podobe prostora pod starim 
zvonikom.24  

Cerkev je v šestdesetih letih doživela tudi obnovo zunanjščine. O tem je v deseti številki 
Varstva spomenikov poročala Miša Logar. Ob obnovi je bil desno od vhoda lociran bogato 
profiliran gotski portal. Vanj je bil vključen nekoč poslikan timpanon. Ob obnovi južne stene 
je bilo odkritih več gotskih oken, ki so se med seboj razlikovala po obdelavi in višini namestitve. 
Ostanki srednjeveških členov so bili predstavljeni tako, da njihova profilacija s stanjšanjem 
stene plastično zaživi. V prvotnem obsegu sta bili predstavljeni zgolj dve največji in kiparsko 
najbogatejši okni.25 O stanju cerkvene arhitekture priča tudi konservatorsko poročilo Ivana 
Stoparja v enajsti številki Varstva spomenikov, ki omenja obnovo strešne kritine zvonika. Skril, 
ki je kril streho zvonika, je začel odpadati. Posledično je bil nadomeščen s pocinkano pločevino, 
saj prvotne kritine ni bilo mogoče obnoviti.26 

 
 

                                                 
21 Primc, »Špitalska kapela sv. Elizabete,« 198. 
22 Marolt, Dekanija Celje, 60–61. 
23 Curk, »Celje,« 94–98. 
24 Komelj in Stopar, »Celje,« 212. 
25 Logar, »Celje,« 220–221. 
26 Stopar, »Celje,« 140. 
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Cerkev sv. Maksimilijana 
Marolt je cerkev sv. Maksimilijana datiral v čas okoli leta 1500, ko naj bi cerkev doživela večje 
prezidave in dobila podobo, kot jo je imela v njegovem času. V 18. stoletju je cerkev imela tri 
oltarje: glavni oltar, oltar sv. Apolonije in še enega, katerega patron ni znan. V prvi polovici 19. 
stoletja je bila cerkev obnovljena. Dobila je novo streho, stolpič, dva zvona, prižnico in 
tabernakelj, leta 1834 je bila blagoslovljena. Pod opatom Voduškom je bila cerkev med letoma 
1862 in 1865 deležna ponovne večje predelave. Podaljšana je bila zakristija. Cerkev je dobila 
dva nova oltarja, prižnico, novo sliko glavnega oltarja, poslikave notranjščine in nove klopi. 
Med prvo svetovno vojno je cerkev postala skladišče, po vojni, leta 1927, je bila ponovno 
obnovljena.27 

Med obnovitvenimi deli med letoma 1962 in 1964 je bil za debelo plastjo malte odkrit 
gotski portal cerkve sv. Maksimilijana. Zanj se je izkazalo, da je v slabem stanju in da je gotski 
profil ponekod že zabrisan. Zato je Zavod Socialistične Republike Slovenije za spomeniško 
varstvo (ZSV) Celje dovolil restavracijo poškodovanih delov s fino apneno malto, vendar ob 
varovanju prvotnega profila. ZSV Celje je leta 1966 dovolil, da so s fasade cerkve sv. 
Maksimilijana odstranili nagrobno ploščo profesorja Johana Grašiča, ki so jo prenesli v 
profesorjev rojstni kraj, Naklo pri Kranju.28 

Cerkev sv. Jožefa 
Začetki arhitekturne zgodovine segajo v leto 1680, ko so celjski meščani v zahvalo sv. Jožefu, 
ker je mesto odrešil kuge, postavili cerkev. Leta 1682 so cerkvi dodali manjši zvonik, leta 1685 
veliki oltar in stranski oltar sv. Križa, leta 1696 prižnico, leta 1697 sta bila vlita zvonova, leta 
1697 je bil dodan še oltar Brezmadežne, ki je zaokrožil notranjo opremo cerkve. Prva večja 
popravila cerkvene arhitekture so se zgodila leta 1739 in nato še leta 1825. Z vzpostavitvijo 
lazarističnega meniškega redu sredi 19. stoletja je povezana tudi prenova notranje opreme 
cerkvenih prostorov. V prvem desetletju 20. stoletja je cerkev nadomestila še stare stranske 
oltarje.29 

S cerkvijo sv. Jožefa in Jožefovim hribom, na katerem stoji, je povezano tudi okoljsko 
in urbanistično varovanje krajine, ki ga Curk izpostavi v osmi številki revije Varstvo 
spomenikov. V njej poudari potrebo po prepovedi gradnje na Jožefovem hribu, na katerem 
dominira cerkev sv. Jožefa, in na Bregu, kjer je postavljena kapucinska cerkev. Po njegovem 
mnenju imata obe vzpetini, ki se dvigujeta nad mestom, dominantno lego in zato sodita k veduti 
starega mestnega jedra.30 

Restavratorska in konservatorska dela v cerkvi sv. Jožefa so potekala leta 1966. O njih 
je poročal Ivan Stopar v enajsti številki Varstva spomenikov. Notranjost je bila prebeljena z 
barvo »po občutku«. Kot je omenil Stopar, sondiranje sten zaradi predelav v 19. stoletju ni dalo 
rezultatov. Hkrati so bile v tem času očiščene vratnice in prvotni kamniti arhitekturni členi. 
Med letoma 1968 in 1969 je bila obnovljena streha. Zavod ni vztrajal pri zahtevi, da streho 
obnovijo s skrilom, saj da ga ni bilo mogoče dobiti dovolj za popolno obnovo. Zato je predlagal, 
da streho prekrijejo z bakreno pločevino. Z njo sta bila prekrita že oba zvonika.31 

V petnajsti številki Varstva spomenikov je iz poročil za leto 1970 razvidno, da je župnik 
nameraval leta 1971 začeti z obnovo zunanjščine cerkve. Ob tem je konservator Ivan Prodan 
podal poročilo stanja pred obnovo. Zabeležil je, da je bil ob zadnji obnovi leta 1923 uporabljen 
brizgani omet, da je bil prvotni talni zid ometan s cementnim ometom in da so bili kamniti 

27 Marolt, Dekanija Celje, 80–81. 
28 Stopar, »Celje,« 140. 
29 Marolt, Dekanija Celje, 93. 
30 Curk, »Celje,« 96–97. 
31 Stopar, »Celje,« 139–140; Stopar, »Celje,« 211. 
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okvirji okoli oken in vrat v slabem stanju. Prav tako je zabeležil, da je bilo z župnikom 
dogovorjeno, da se pripravi predračun za obnovo fasade v zglajenem ometu in da bo ZSV Celje 
nadaljnja navodila za sanacijo fasade podal pred začetkom del. Poročilo del je bilo podano v 
številki 17–19/2 Varstva spomenikov. V prvem letu obnove je bil omet napravljen zgolj do 
talnega zidca. Ta je bil izveden v zglajeni tehniki. Po navodilih zavoda so bili na fasadi tonirani 
pilastri ter ostali arhitekturni členi. Sočasno so bila izvedena tudi vsa kiparska dela.32 

Kapucinska cerkev sv. Cecilije 
Kapucinska cerkev sv. Cecilije je del kapucinskega samostana, ustanovljenega leta 1609. 
Začetek gradnje in njen potek sta močno povezana z ljubljanskim škofom Tomažem Hrenom. 
Cerkev sv. Cecilije je bila posvečena leta 1615, ko naj bi dobila tudi prvotno cerkveno opremo. 
Obnovitvena dela na cerkvi so potekala v sredini 19. stoletja, ko sta bila postavljena nov 
misijonski križ in nov veliki oltar z novo oltarno sliko. Cerkev je bila v tem času tudi tlakovana 
s kamnitimi ploščami. Dodani sta bili neogotski spovednici. Kapela je bila razširjena in dodani 
sta bili novi kapeli pred cerkvijo, ki sta bili že v Maroltovem času odstranjeni.33 

Ob nemški okupaciji leta 1941 je poslopje samostana nemški okupator preuredil v zapor, 
namenjen predvsem izobražencem in duhovnikom. Po koncu druge svetovne vojne je bil 
samostan nacionaliziran. Leta 1948 je notranjščino cerkve prizadel požar. O koncu sanacije 
notranjih prostorov v smislu tonskega reševanja je poročal Jože Curk v konservatorskem 
poročilu za Varstvo spomenikov za leti 1958 in 1959. ZSV Celje v sedemdesetih letih ni privolil 
v postavitev novega župnišča ob cerkvi sv. Cecilije. Predvidena gradnja naj bi občutno kvarila 
pogled na celoten kompleks cerkve in stopnic. Pomemben vir za restavratorske in 
konservatorske posege med letoma 2000 in 2009 je tudi farna kronika, ki je dostopna na spletni 
strani župnije Celje – Sveta Cecilija. Tako vemo, da je leta 2001 potekala obnova oltarne slike, 
tabernaklja in kapucinskih stopnic, ki vodijo do cerkve. Omenjen je tudi začetek obnovitvenih 
del, ki so se začela v letu 2005.34 

Zaključek 
Maroltova topografija predstavlja pomemben člen v razvoju slovenske umetnostnozgodovinske 
topografije. Poleg tega lahko s pomočjo konservatorskih poročil v reviji Varstvo spomenikov 
spremljamo razvoj in metode konservatorske in restavratorske dejavnosti na izbranih 
spomenikih ter odnos širše javnosti do te stroke. Menim, da izbira arhitekturnih spomenikov 
vzpostavi jasen vzorec topografije, ki mu lahko nato sledimo z analizo konservatorskih in 
restavratorskih posegov na izbranih spomenikih. Kot je razvidno iz besedila, so bili vzrok za 
rušitev treh sakralnih objektov predvsem (ne)posredni politični in ideološki pritiski. Vse 
arhitekture, ki jim je uspelo preživeti turbulentna leta 20. stoletja, so bile v drugi polovici 
stoletja deležne vsaj nekakšnega konservatorskega ali restavratorskega posega. Tako Maroltova 
topografija kot konservatorska poročila predstavljajo pomemben vir, s pomočjo katerega lahko 
raziskujemo stavbno zgodovino prostora, razvoj konservatorske in restavratorske stroke ali 
spremembe v kulturni krajini. 
  

                                                 
32 Prodan, »Celje,« 182; Prodan in Stopar, »Celje,« 144. 
33 Marolt, Dekanija Celje, 98–101. 
34 Curk, »Celje, kapucinska cerkev,« 134; Prodan in Stopar, »Celje,« 144; Župnija Celje – Sveta Cecilija, »Farna 
kronika.« 
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Ana Obid 

Vloga Galerije Škorpijon v kontekstu jugoslovanske diplomacije 

Izvleček 
V tržaški Galeriji Škorpijon, znani po sodobno usmerjenem razstavnem programu, ki je 
delovala pod vodstvom Fride de Tuoni med letoma 1946 in 1952, so poleg italijanskih in tujih 
umetnikov pogosto razstavljali tudi slovenski (tržaški) umetniki. Sodelovanje med njimi in 
Galerijo Škorpijon je omogočal Pododsek za likovno umetnost Slovensko-hrvaške prosvetne 
zveze, katerega naloga je bila promoviranje slovenske kulture na območju takratnega 
Svobodnega tržaškega ozemlja z namenom dokazovanja, da na območju, ki je bilo predmet 
nerazrešenega mejnega problema, živijo (in se kulturno udejstvujejo) Slovenci. O razstavah, 
prirejenih v Galeriji Škorpijon, se je v obdobju, v katerem je bila galerija povezana s Slovensko-
hrvaško prosvetno zvezo, množično poročalo v najrazličnejših tržaških medijih.  

Abstract 
Trieste’s Scorpion Gallery was renowned for its exhibition programme, orientated towards 
contemporary art. It was directed by Frida de Tuoni throughout its period of activity that lasted 
from 1946 to 1952. Apart from Italian and foreign artists Slovenian painters (originating from 
the Trieste area) regularly exhibited at the Scorpion Gallery. The collaboration of the gallery 
and these Slovenian artists was made possible by The Slovene-Croatian Educational and 
Cultural Association’s Subsection for the Fine Arts. The Subsection’s task was to promote 
Slovenian culture in the area of the Free Territory of Trieste in order to prove that this area of 
unsolved territorial issues was inhabited by Slovenians and that they were also culturally active. 
Various media from the Trieste area substantially reported on the exhibitions that were held at 
the Scorpion Gallery during the period of the gallery’s collaboration with The Slovene-Croatian 
Educational and Cultural Association. 
Ključne besede: Galerija Škorpijon, tržaški slovenski slikarji, umetnost v Trstu, jugoslovanska 
diplomacija 

*** 
Uvod 

V prispevku je orisana vez med tržaškimi slovenskimi slikarji Jožetom Cesarjem, Avgustom 
Černigojem, Bogdanom Gromom, Robertom Hlavatyjem, Avrelijem Lukežičem, Rudolfom 
Saksido in Lojzetom Spacalom ter La Gallerio d'Arte Moderna dello Scorpione,1 ki se je od 
drugih tržaških galerij razlikovala po izrazito sodobno usmerjenem razstavnem programu.2 
Slovenski slikarji so v galeriji, aktivni med letoma 1946 in 1952, sodelovali skoraj tako pogosto 
kot italijanski umetniki, kar je nenavadno predvsem iz dveh razlogov: na nacionalno mešanem 
območju, ki je razmejevalo kapitalistični zahod in komunistično usmerjene države pod 
Sovjetskim vplivom, je bilo izrazito promoviranje slovenske kulture v ustanovah, ki niso bile v 
lasti Slovencev, neobičajno. Poleg tega so bili Jože Cesar, Robert Hlavaty, Avrelij Lukežič in 
Rudolf Saksida slikarji amaterji, ki se niso šolali na akademijah, temveč so svoje likovno  
znanje večinoma pridobivali v zasebnih šolah in prek tečajev. Njihove opuse praviloma 
zaznamuje ožji nabor motivov, upodobljenih v specifični, dokaj stalni maniri. Četverica prav 

1 Pričujoči prispevek je dopolnjen izsek diplomskega dela z naslovom Razstavljanje tržaških slovenskih slikarjev 
v Galeriji Škorpijon, nastalega leta 2019 pod mentorstvom izr. prof. dr. Beti Žerovc.  
2 V povojnem obdobju so v Trstu delovale zasebne galerije Galleria Trieste, Galleria Michelazzi, Galleria al 
Corso, Galleria San Giusto in Galleria Casanuova. Skupen jim je bil kratek čas obstoja in razstavljanje predvsem 
produkcije lokalnih umetnikov, ki so ustvarjali v tradicionalnejših slogovnih izrazih. V slednjem aspektu je 
izstopala zgolj Galleria della Strega, ki je – tako kot Galerija Škorpijon – prostor nudila predvsem umetnikom, ki 
so bili naklonjeni sodobnim, modernističnim jezikom.  
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tako ni bila navdušena nad rabo sodobnejših izrazov, kljub temu da jih je poznala, zaradi česar 
so odstopali od zastavljenega razstavnega programa Galerije Škorpijon. V tej nenavadni zgodbi 
so se povezali različni fenomeni in sodelovanje upraviteljice »Škorpijona,« Judinje Fride de 
Tuoni, tržaškega Pododseka za likovno umetnost Slovensko-hrvaške prosvetne zveze, 
ljubljanske Moderne galerije, množice slovenskih in italijanskih kritikov, ki so recenzirali 
razstave slovenskih slikarjev, prirejenih v Galeriji Škorpijon, ter sedmerice tržaških slovenskih 
slikarjev postane jasno šele ob spoznanju, da je bilo zaznamovano s političnim predznakom. 

Galerija Škorpijon: ustanovitev, organizacija, odziv tržaških galerij in Tržačanov, 
razstavna dejavnost ter njen zaton 

Tržaška Galerija Škorpijon je delovala v obdobju hladne vojne, ki je bilo eno izmed najbolj 
napetih obdobij v odnosih med Slovenci in Italijani, predvsem zaradi nerešenega mejnega 
problema in pomena, ki ga je imelo mesto tako za Italijo kot tudi Jugoslavijo.3 Trst se je nahajal 
v coni A Svobodnega tržaškega ozemlja, ki ga je leta 1947 kot kompromis med Jugoslavijo in 
Italijo vzpostavila pariška mirovna pogodba. Otvoritev prve razstave v »Škorpijonu,« ki se je 
nahajal v samem osrčju mesta, v neposredni bližini Ponte Rossa na ulici Sv. Spiridiona 12b, je 
potekala 26. septembra 1946, toda galerija je bila ustanovljena že prej: dve razstavi sta bili 
namreč organizirani na domu književnika Dina Dardija, v ulici Ginnastica 52. Nekoliko 
nenavadno ime za galerijo je bila domislica skupine italijanskih tržaških umetnikov, ki je med 
drugimi vključevala Marcella Mascherinija in Federica Righija. Ti so od Jerca, trgovca z 
okvirji, odkupili prostore na ulici Sv. Spiridona, ki jih je tvorilo manjše razstavišče, uradni 
prostor ter shramba, a so jih že kmalu zatem prodali: kupila jih je Frida de Tuoni.4 

O Fridi de Tuoni, vodji galerije, ki je skrbela tudi za stike z javnostjo, je malo znanega: 
ve se, da je bila rojena 17. junija 1918 ter da je bila hčer Carla Goldenstaina, čigar družina je 
izvirala s Samosa. Pred vodenjem galerije je delovala kot tajnica uglednega tržaškega pisatelja 
Giannija Stuparicha, ki je leta 1946 ustanovil apolitični krožek Circolo della Cultura e delle 
Arti.5 Boris Pahor se je de Tuonijeve spominjal: »[…] bila je Judinja, atraktivna in lepa. V 
Auschwitzu je izgubila sestro. Ko so ji to povedali, je zaradi psihološkega pritiska čez noč 
posivela. Galerijo je držala trdno in kompetentno v rokah.«6 To dokazujejo tudi poročila o 
dejavnosti Pododseka za likovno umetnost, iz katerih je razvidno, da je bila odločna in zahtevna, 
vendar pripravljena na sodelovanja z manj uveljavljenimi umetniki. Nanjo je zagotovo močno 
vplival mož Dario de Tuoni: od Fride, ki je bila njegova učenka na tržaški srednji šoli Regio 
Istituto Commerciale Gian Rinaldo Carli, je bil starejši 26 let.7 Rodil se je v Innsbrucku ter 
študijsko izpopolnjeval v Gradcu in Münchnu, kjer je študiral na likovni akademiji. Paris piše, 
da se je okrog leta 1913 vrnil v Trst, kjer je postal poznano ime v tržaških kulturnih krogih, 
prijateljeval je tudi s pisateljem Scipijem Slataperjem ter Jamesom Joycem. Bil je liberalec, 
velik humanist in nasprotnik nacionalizma, po poklicu je bil literat in (umetnostni) kritik, ki je 
ocenjeval in v katalogih predstavljal tudi razstave, ki so potekale v »Škorpijonu.« Po drugi 
svetovni vojni je bil učitelj na milanski višji srednji šoli Istituto Professionale Luigi Vittorio 

3 Kacin Wohinz in Bartole, Slovensko-italijanski odnosi 1880-1956, 1. Slovenska manjšina se je že kmalu po koncu 
vojne začela kulturno udejstvovati in kljub primanjkovanju finančnih sredstev (ponovno) vzpostavljati 'slovenske' 
inštitucije. Težave so se pojavile tudi pri iskanju primernih prostorov, ki so bili slovenskim Tržačanom odvzeti v 
obdobju fašizma, ter pomanjkanju izobraženega kadra, zaradi česar se je po koncu vojne veliko število 
izobražencev iz zaledja vrnilo v Trst z namenom, da bi kulturno 'obudili' območje. V: Kravos, Slovensko gledališče 
v Trstu, 18. 
4 De Tuonijeva je prostor kupila po posredovanju Spacala. Ta ga je dobro poznal, saj je v 'Sali Jerco' leta 1940 
potekala njegova prva osebna razstava. V: De Vecchi in Vecchiet, »Intervju z Lojzetom Spacalom,« 23.  
5 Odsek za zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice, Trst, SPZ – SHPZ, škatla 27, Lojze Spacal. 
6 Stepančič, »Če je svoboda denar,« 11. 
7 Paris, »Ritratti di Dario de Tuoni,« 89. 
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Bertarelli,8 zaradi česar se je redko mudil v Trstu, vendar je bil pomemben zaradi vezi, ki jo je 
vzpostavljal med Galerijo Škorpijon in Milanom. Galerija je pogosto sodelovala z Gallerio del 
Naviglio Carla Cardazza ter bratoma Peppinom in Ginom Ghiringhelli iz galerije Il Milione. Za 
to vez je zaradi poznanstev iz študijskih let skrbel tudi Spacal, ki je bil v Galeriji Škorpijon 
konzulent ter pomočnik pri organizaciji razstavne dejavnosti.9 Poleg tega je skrbel za postavitev 
in tehnično organizacijo, bil je glavni posrednik med galerijo in Pododsekom za likovno 
umetnost tržaške Slovensko‒hrvaške prosvetne zveze, ki ga je za posredništvo in delo redno 
plačeval.10 Stike je imel tudi s slovenskimi organizacijami na Svobodnem tržaškem ozemlju, z 
Edvardom Kardeljem, enim izmed vodilnih jugoslovanskih partijskih politikov,11 zadolženim 
za reševanje tržaškega vprašanja, in z Zoranom Kržišnikom, upravnikom Moderne galerije.         

 »Škorpijon« je bila torej zasebna, prodajna galerija, ki ni bila namenjena zgolj 
razstavljanju: bila je alternativna točka, prostor za srečevanja, izobraževanja, spoznavanje 
najnovejših trendov na področju umetnosti in razpravljanju o njih.12 Galerija ni privabljala 
množice obiskovalcev le zaradi svoje lokacije, temveč tudi zaradi rednega oglaševanja v 
časopisih in revijah, ki se je od leta 1948 naprej le še stopnjevalo. Oglase je krasil logotip, ki 
ga je sestavljala podoba stiliziranega škorpijona, uokvirjenega v enakokrakem trikotniku z 
napisom »Galleria allo Scorpione.« Na podlagi tega, da so se začeli oglasi v časopisju pojavljati 
s pričetkom razstavljanja slovenskih tržaških slikarjev, domnevam, da jih je financirala 
Slovensko‒hrvaška prosvetna zveza. Razstave so pogosto nadgradili z bogatim katalogom: 
uvodni esej so po navadi opremili z reprodukcijami del, ki so jih pospremili z informativnimi 
in tehničnimi podatki. Ohranili so se izvodi tako v italijanskem kot (za razstave slovenskih 
umetnikov) slovenskem jeziku, kar je pomembno dejstvo glede na to, da uporaba slovenščine 
v javnem življenju ni bila »zaželena.« Proračun za kataloge slovenskih slikarjev, ki jih je 
financirala  Slovensko‒hrvaška prosvetna zveza, je znašal med 4000 in 6000 lirami.13 

Na podlagi razstav, prirejenih v Galeriji Škorpijon, se da takoj ugotoviti, da so bili 
glavni cilji, h katerim sta stremela de Tuonijeva, dostopnost tako slovenskim in italijanskim kot 
tudi tujim, bolj ali manj uveljavljenim (po večini levo usmerjenim) umetnikom in umetnicam 
ter odprtost za novosti na področju umetnosti, ki so se pojavljale na mednarodni ravni. De 
Vecchijeva je opozorila na odzive drugih tržaških galerij, ki so zaznale konkurenco na 
»škorpijonovo« dejavnost: »Opaziti je namreč, da so tako rekoč pri isti priči ostale galerije 
stopile v korak, če že ne po kulturni usmeritvi, vsaj v skromnejšem obsegu prenove prostorov 
…« Tako je na primer Galleria del Corso preuredila prostore, Galleria Trieste pa je odprla 
»Salon sodobne umetnosti z namenom, da bi nudila razstavno priložnost le velikim imenom 
sodobnega slikarstva.«14 K temu je najverjetneje močno pripomogel tudi konec vojne, vendar 
je bila Galerija Škorpijon kljub temu vzor dovzetnosti za najnovejše trende na področju 
umetnosti. Zaradi središčnega položaja je bila galerija vedno polna obiskovalcev, vendar je bilo, 
kot se je spominjal tudi Spacal, prodanih del malo: »[…] Malo ljudi se je zanimalo za tovrstno 
slikarstvo. Večina je na naše razstave zahajala tudi iz gole radovednosti, nemara celo, da bi se 
iz nas norčevala. Toda za nas je bilo glavno, da zahajajo. Prodanih del je bilo seveda zelo 
malo, pa ne zato, ker je to bila povojna doba z vsemi za ta čas značilnimi težavami, pač pa, ker 
ni bilo odziva pri občinstvu […].«15 Na nič kaj boljši odziv niso naleteli pri starejši generaciji 

                                                 
8 Paris, »Ritratti di Dario de Tuoni,« 89. 
9 De Vecchi in Vecchiet, »Intervju z Lojzetom Spacalom,« 24.  
10 Stepančič, »Galerija Škorpijon na meji,« 57. 
11 Stepančič, »Galerija Škorpijon na meji,« 57. 
12 De Vecchi in Vecchiet, »Intervju z Lojzetom Spacalom,« 24. 
13 Odsek za zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice, Trst, SPZ – SHPZ, škatla 28, Poročilo Odseka 
za znan. in umetnost – Pododseka za likovno umetnost za l. 1950. 
14 De Vecchi, »Galerija »Scorpione«,« 32. 
15 De Vecchi in Vecchiet, »Intervju z Lojzetom Spacalom,« 25. 
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tržaških umetnikov, ki v galerijo niso niti zahajali,16 zaradi česar je razumljivo, da so na 
nerazumevanje naleteli tako pri splošni publiki kot tudi pri kritiki, vendar zgolj na začetku 
delovanja, ko se kritika še ni znala odzvati na nov fenomen, ki se je pojavil v Trstu. 

Dogajanje v Galeriji Škorpijon je bilo zelo pestro (Graf 1): na umetniško sezono je bilo 
organiziranih približno petnajst razstav, ki so trajale tudi zgolj po deset dni, zaradi česar je bil 
za pripravo nove postavitve nemalokrat na razpolago le kakšen dan ali dva. V vseh letih 
delovanja se jih je zvrstilo kar 92!17 Najpogosteje so razstavljali sodobni italijanski umetniki, 
prirejenih pa je bilo tudi kar nekaj razstav mednarodnih umetnikov, od katerih je bila najbolj 
odmevna Razstava češkoslovaških umetnikov, prirejena leta 1947. Prirejenih je bilo kar 27 
razstav slovenskih umetnikov: poleg Jožeta Cesarja (1948, 1950, 1952), Avgusta Černigoja 
(1948, 1949, 1951), Bogdana Groma (1949, 1951), Roberta Hlavatyja (1949; v tandemu s 
Saksido), Avrelija Lukežiča (1949, 1951), Rudolfa Sakside (1949; v tandemu s Hlavatyjem, 
1950) in Lojzeta Spacala (1949, 1950, 1952) so v razstavišču razstavljali še Avgust Bucik 
(1951), Claudio Cernigoi Ursic (1950), Mario Magajna (1951), Lojze Spazzapan (1950) in 
Albert Sirk (1949), ki so mu priredili posthumno razstavo. Iz Ljubljane so gostovali Božidar 
Jakac (1950), Stane Kregar (1951), Miha Maleš (1950), France Pavlovec (1950),  Karel Putrih 
in Riko Debenjak (1952) ter Maksim Sedej (1951), leto 1949 pa je bilo sklenjeno z razstavo 
sodobne slovenske grafike.     

Zadnja otvoritev je v »Škorpijonu« potekala 21. marca 1952, vendar je kritiški odziv 
začel usihati že na začetku februarja istega leta. Glavna vzroka za zaprtje galerije, v prostorih 
katere se je naslednjega leta pojavila trgovina z okvirji Maritati,18 sta dva. Dejavnost 
»Škorpijona« je začela usihati leta 1951, takoj ko se je jugoslovanska finančna podpora za 
zamejstvo bistveno zmanjšala. Iz zapisnika seje politbiroja Centralne komisije Komunistične 
partije Slovenije, prirejene 22. 12. 1950, se da razbrati, da je bila Trstu z naslednjim letom 
namenjena polovica manj finančnih sredstev od zahtevanih 496 milijonov lir na leto.19 Prav 
tako je treba omeniti, da je bilo od vseh umetnosti prav likovni namenjeni najmanj finančne 
podpore. Izključitev Komunistične partije Jugoslavije iz Cominforma je povzročila številne 
nejasnosti, zaradi česar je ta postala pazljivejša pri financiranju in tako ni želela denarno 
podpirati inštitucij, katerih člani se niso jasno opredelili zanjo.20 Drugi glavni vzrok je bil strah 
slovenske komunistične partije pred izgubo hegemonije na kulturnem področju tako v Sloveniji 
kot tudi v zamejstvu. Spor med Stalinom in Titom ter nujo po gospodarski in vojaški naslonitvi 
na Zahod so izkoristili nekomunistični in protikomunistični krogi, ki jih je iz ozadja podpiral 
prav Zahod. Ti so se začeli vidneje udejstvovati, kar so slovenski komunisti sicer zaznali že leta 
1948, a se na težavo niso znali odzvati, zaradi česar je njihova moč začela slabeti.21 Tudi če bi 
de Tuonijeva želela nadaljevati z galerijsko dejavnostjo, sta s tem izgubila velikega financerja, 
saj je galerijo (in, domnevam, tudi kritiške objave v časopisju) v veliki meri financirala 
Slovensko-hrvaška prosvetna zveza. V dokumentih iz njenega arhiva sem pogosto naletela na 
zapise, da razstave Slovencev in Italijanov kljub »moralnemu uspehu« niso bile uspešne 
prodajno. Glede na to, da umetnost, ki jo je nudila prodajna Galerija Škorpijon, ni bila 
razumljena med splošno tržaško publiko, ta ne bi mogla preživeti. Zaprtje je v prvi vrsti 

                                                 
16 De Vecchi in Vecchiet, »Intervju z Lojzetom Spacalom,« 26. 
17 Pri pisanju odstavka sem si pomagala z rekonstrukcijo seznama vseh razstav, prirejenih v Galeriji Škorpijon, ki 
ga je v katalogu Dvojnost: aspekti slovenske kulture v Trstu objavila že Fiorenza de Vecchi.  
18 De Vecchi, »Galerija »Scorpione«,« 30. 
19 Drnovšek, Zapisniki politbiroja, 246.  
20 Drnovšek, Zapisniki politbiroja, 246. 
21 Drnovšek, Zapisniki politbiroja, 133. 
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prizadelo slovensko slikarsko skupnost: ne le zaradi izgube razstavnega prostora, temveč tudi 
zato, ker je galerija predstavljala točko za druženje v mestu, kjer so bili del manjšine.22 

Vloga Galerije Škorpijon za doseganje političnih ciljev 
Z razstavami slovenskih umetnikov iz Trsta ter Jugoslavije v Galeriji Škorpijon in 
predstavitvijo tržaških slovenskih slikarjev v ljubljanski Moderni galeriji v letih 1950 in 1953 
se je vzpostavljala povezava med mestoma na umetnostnem področju in krepila moč Slovencev 
v Trstu. Opozarjanje na prisotnost slovenskega naroda v Trstu na tovrsten način je služilo tudi 
pri pogajanjih za pridobitev območja Svobodnega tržaškega ozemlja v prid Jugoslavije na 
mednarodnem dogovarjanju v Londonu o neurejenem vprašanju meje med Jugoslavijo in 
Italijo. »Škorpijon« se je od drugih tržaških galerij razlikoval po tem, da so na kar 28 % 
razstavah, prirejenih v njem, sodelovali Slovenci, bodisi tržaški bodisi jugoslovanski.23 Če 
zraven prištejem še razstave slovanskih umetnikov, seštevek znese za eno tretjino vseh razstav. 
Zaradi močne zastopanosti slovenskih razstavljavcev si je galerija pri nacionalističnih Italijanih 
prislužila vzdevek »slavocomunista,« čeprav je bila večina razstav še vedno posvečena 
italijanskim umetnikom. Opozoriti je treba na dejstvo, da je bilo takšno postopanje na Tržaškem 
stalnica in so se tudi pri razstavljanju slovenskih umetnikov v Trstu kazale politične, predvsem 
pa nacionalne tenzije že veliko prej kot pa v povojnem obdobju. Kot primer politično 
konotiranega razstavljanja bi lahko navedla prenašanje institucije slovenske umetniške razstave 
iz Ljubljane v Trst. Savani so, na primer, v tržaškem Narodnem domu razstavljali leta 1907.24 
Podobne taktike – opozarjanja na 'italijanskost' v Trstu s pomočjo kulture – se je poslužila tudi 
Italija: za primer bi izpostavila decembra 1953 odprto razstavo Nacionalna razstava sodobnega 
italijanskega slikarstva, ki je dala s tem, da so se na njej predstavili zgolj italijanski slikarji, 
jasno sporočilo.25  

Velika zastopanost Slovencev v Galeriji Škorpijon se zdi sprva nenavadna in postane 
razumljivejša šele po spoznanju, da je bila ta od leta 1947 močno povezana s Pododsekom za 
likovno umetnost, ki je bil avtonomni sestavni del Odseka za znanost in umetnost tržaške 
Slovensko-hrvaške prosvetne zveze, naslednice Slovenske prosvetne zveze, ustanovljene 7. 
oktobra 1945.26 Pododsek, ki mu je od leta 1947 predsedoval Vladimir Bartol, si je zadal več 
nalog, s katerimi je spodbujal in pospeševal razvoj in poznavanje likovne umetnosti med 
tržaškimi Slovenci, vendar je bil pri tem pripravljen tudi na sodelovanja z Italijani. V skladu s 
podobo delavstva in idejo o odpravi ekonomskih razlik je enakovredno podpiral tako amaterske 
kot akademsko šolane umetnike,27 kar je razvidno tudi ob pogledu na seznam slovenskih 
slikarjev, ki so razstavljali v Galeriji Škorpijon. Pododsek je sodeloval pri organiziranju razstav 
na in izven Svobodnega tržaškega ozemlja, skrbel je za recenzije razstav Slovencev, pomagal 
je pri prodaji slik tržaških umetnikov z intervencijami pri tržaških slovanskih ustanovah in 
zasebnikih, dajal je pobude za pouk umetnostnih učnih predmetov na šolah vseh stopenj, 

22 Slovenski tržaški likovniki po zaprtju »Škorpijona« dolgo časa niso imeli prostora, ki bi bil hkrati tudi prostor 
za druženje slovenske skupnosti. Šele v 80. letih je to postala TK galerija. 
23 Razstav italijanskih umetnikov je bilo okoli 57 %. Razmerje se je dalo izračunati na podlagi rekonstrukcije 
seznama vseh razstav, prirejenih v Galeriji Škorpijon, ki ga je v katalogu Dvojnost: aspekti slovenske kulture v 
Trstu objavila že Fiorenza de Vecchi. 
24 Žerovc, »Savani na Prvi razstavi,« 104. 
25 Zanni, »Una proposta alla città,« 53. 
26 V zaključnem poročilu delovanja Pododseka za leto 1947 piše celo, da je bila »umetniška razstavna galerija 
»Scorpione« prevzeta v začetku leta 1947.« De Tuonijevo naj bi kot 'ravnateljico' galerije pododsek »nastavil«
prav v tem času, vprašanje kako je do sodelovanja prišlo ostaja odprto, vendar sem prepričana, da do njega ne bi
prišlo, v kolikor si Slovensko-hrvaška prosvetna zveza in de Tuonijeva ne bi delila skupnih načel in vsaj podobnih
političnih prepričanj. Slovensko-hrvaška prosvetna zveza je bila razpuščena leta 1954.
27 Stepančič, »Galerija Škorpijon na meji,« 54.
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organiziral je predavanja o umetnosti,28 prizadeval si je za izdajanje umetnostnozgodovinskih 
publikacij, na primer Gromove knjige Slovenski ornament, prav tako je pomagal pri boljši 
prodaji Spacalove monografije.29 Odsek je prišel celo na idejo, da bi ustanovil slovensko 
razstavno galerijo z namenom, da bi lahko umetniki razstavljali in prodajali svoja dela ter da bi 
vzpostavili tesnejšo vez med umetnostjo in tržaškimi Slovenci.30 Za ta namen je bila v mesečni 
proračun Pododseka za likovno umetnost že uvedena redna postavka za nakup umetnin, vendar 
do ustanovitve galerije ni prišlo. Realiziran ni bil niti načrt o ustanovitvi umetnostne šole, 
vendar jim je kljub temu uspelo vzpostaviti tečaj za umetnostno obrt, ki se je izvajal le v sezoni 
1945/46. 

Ena izmed glavnih nalog Pododseka za likovno umetnost je bila tudi skrb za prirejanje 
razstav slovenskih umetnikov na Svobodnem tržaškem ozemlju. Z Zoranom Kržišnikom, 
takratnim upravnikom Moderne galerije, so bili v tesnih stikih že konec leta 1948, ko so 
razmišljali, da bi tržaški publiki predstavili Božidarja Jakca, Gabrijela Stupico in Maksima 
Sedeja.31 Prva razstava je bila nato prirejena čez eno leto, decembra 1949, ko so se v Galeriji 
Škorpijon predstavili sodobni slovenski grafiki. Istega meseca se je pojavila nerealizirana 
ideja,32 da bi v galeriji priredili cikel razstav slovenskih impresionistov – Sternena, Jame, 
Groharja in Jakopiča: ker je »Škorpijon« premogel le en razstavni prostor, so nameravali 
vsakemu izmed njih prirediti enotedensko razstavo.33 

Prva razstava slikarskih in grafičnih del tržaških umetnikov je v ljubljanski Moderni 
galeriji potekala med 4. junijem in 9. julijem 1950. Ti so se v Jugoslaviji prvič predstavili kot 
skupina in takoj vzbudili zanimanje, saj so ljubljanskemu občinstvu ponudili drugačno 
slikarstvo, kot so ga bili vajeni doslej. Med 2. in 15. septembrom istega leta je razstava 
gostovala v celovškem Künstlerhausu, vendar v omejenem številu del in brez Černigojevega 
sodelovanja.34 Pododsek je razmišljal tudi o gostovanju v drugih prestolnicah jugoslovanskih 
narodov in na Dunaju, a je vse ostalo le pri zamisli …35 Otvoritev druge razstave, na kateri so 
bila kot hommage Albertu Sirku k umetninam sedmerice slikarjev dodana tudi njegova dela, je 
potekala 28. novembra 1953. France Stelè je v razstavnem katalogu Trst upravičeno označil za 
drugo najpomembnejše središče slovenskega slikarstva,36 vendar je Galerija Škorpijon z 

28 Izidor Cankar je 28. oktobra 1951 pisal Venu Pilonu v Pariz: »[…] ta mesec začnemo v Trstu ciklus predavanj 
o zgodovini slovenske umetnosti – vsak ponedeljek −, ki mu bodo potem sledile serije predavanj o jeziku zgodovini
muziki…« Cikel je trajal do leta 1952. V: Puhar in Mislej, Listi z roba, 63.
29 Odsek za zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice, Trst, SPZ – SHPZ, škatla 28, Poročilo
pododseka za likovno umetnost poslovno leto 148.-49.
30 Odsek za zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice, Trst, SPZ – SHPZ, škatla 27, Poročilo
pododseka za likovno umetnost in etnografijo od ustanovnega občnega zbora SHPZ do 30. aprila l. 1948.
31 Odsek za zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice, Trst, SPZ – SHPZ, škatla 28, Poročilo
pododseka za likovno umetnost za mesec sept. okt. nov. in dec. 1948.
32 Avgust Černigoj je že začetek leta 1946 predlagal, da bi v Gallerii San Giusto postavili razstavo slovenskih
impresionistov z namenom, da bi razmejitveni komisiji, ki je preučevala ozemlje v povezavi z reševanjem meja
na mirovni konferenci v Parizu, dokazali, da v Trstu in njegovi okolici živijo tudi Slovenci. Kot je zapisala
Stepančičeva, je bila ideja, ki bi se skrivala za razstavo veliko kompleksnejša: »Prva polovica dvajsetega stoletja
ga je (postimpresionizem, op. a.) utrdila kot umetnost svobodnega duha nad dominacijo umetniškega akademizma
in mu pripisala oznake svobodne in liberalne družbe […] Slovenci smo torej odrasel in zrel narod, Jugoslavija pa
ni ječa za nikogar, saj časti internacionalno svobodno in napredno umetnost.« V: Stepančič, »Galerija Škorpijon
na meji,« 53.
33 Odsek za zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice, Trst, SPZ – SHPZ, škatla 28, Poročilo
pododseka za likovno umetnost za mesec december 1949.
34 Odsek za zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice, Trst, SPZ – SHPZ, škatla 28, Poročilo za
mesec junij leta 1950.
35 Odsek za zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice, Trst, SPZ – SHPZ, škatla 28, Poročilo za
mesec avgust leta 1950.
36 Stele, Tržaški slovenski slikarji, 5.
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delovanjem prenehala že leto pred tem in z izgubo ne le razstavnega prostora, temveč tudi točke 
za druženje, je tovrstni položaj tržaških slovenskih slikarjev postal ogrožen …    
       Pododsek je pri tržaških slovenskih umetnikih favoriziral socialistično realistično 
slikarstvo, da bi s tem še bolj opozorili na povezavo med Trstom in Jugoslavijo, kjer je bila 
tovrstna umetnost po vzoru Sovjetske zveze prisotna.37 Tako je v poročilu otvoritvene seje 
Glavnega odbora Slovensko hrvaške prosvetne zveze zapisano: »Če bodo umetniki gojili 
drugačno umetnost kot v domovini, ta nujno ne bo slovenska umetnost, marveč brezdomska, 
odtrgana od svojega naroda, bo vodila k večji diferenciaciji.«38 S tem namenom je bil v Galeriji 
Škorpijon organiziran sestanek ob prisotnosti Miroslava Ravbarja, člana glavnega odbora 
Slovensko-hrvaške prosvetne zveze ter Vladimirja Bartola, vendar je sestanek kljub temu da so 
slike z motivi iz delavskega okolja občasno nastajale izpod čopičev tržaških slovenskih 
slikarjev, naletel predvsem na Spacalovo neodobravanje.39 Slovensko-hrvaška prosvetna zveza 
je bila kljub spodbujanju socialističnega realizma, še posebej po sporu med Titom in Stalinom, 
dovzetna tudi za abstrakcijo: Bartol je imel na primer na koprski razstavi ob 100-letnici 
Prešernove smrti leta 1949 predavanje o »zahodnem eklektičnem realizmu in modernistih, o 
Picassovem slikarskem gledanju.«40  

Spor med Titom in Stalinom ter posledično izključitev Komunistične partije Jugoslavije 
iz Cominforma 28. junija 1948 je, kakor na tržaške slovenske organizacije nasploh, vplivala 
tudi na delovanje Slovensko-hrvaške prosvetne zveze, ki se je razdelila na dva dela: prvo, ki je 
sodelovala z Galerijo Škorpijon, je še naprej vodil Vladimir Bartol, druga, ustanovljena leta 
1949, pa je prešla pod upravljanje gledališčnika Justa Košute. Istega leta sta bili ustanovljeni 
tudi Krščanska socialna zveza in Slovenska katoliška prosveta.41 

Poročanje o galerijski dejavnosti v »Škorpijonu« v sočasnem časopisju42 
K hitremu vzponu in uveljavitvi Galerije Škorpijon na tržaški umetnostni sceni je pripomoglo 
tudi redno poročanje in objavljanje recenzij v mestnem in regionalnem časopisju (Tabela 1). 
Med letoma 1946 in 1948, preden je galerija odprla vrata slovenskim umetnikom, so bili zapisi 
še redki; napovednik in kritiko sta za vsako razstavo objavila le Il Corriere di Trieste ter 
Vernice. Demokratični in neodvisni dnevnik Il Corriere di Trieste je o dogajanju v galeriji  
poročal vsa leta njenega delovanja.43 Njegove kulturne rubrike je urejal Carlous Cergoly, pesnik 
slovenskega rodu, ki se je rad gibal v umetniških krogih, v katere je zahajal tudi de Tuoni. 
Časopis je v tem obdobju financirala Jugoslavija, zaradi česar je redno in obsežno pisanje o 
razstavah v »Škorpijonu« razumljivo.44 Sprva so bile kritike anonimne, nakar so se od leta 1948 

37 Gabrič piše, da je bilo jugoslovansko povojno kulturno dogajanje v rokah komunistične partije, ki je pri 
umetnikih spodbujala socialistični realizem. Kulturni delavec je deloval podrejen v razmerju do države in s tem 
tudi komunistične partije. Jugoslavija je v tem času spodbujala in financirala gostovanja kulturnikov iz 
vzhodnoevropskih držav in Sovjetske zveze, medtem ko za pobude z Zahoda ni bila dovzetna. Pomladi 1949, leto 
dni po sporu med Titom in Stalinom, se je Jugoslavija začela postopoma odmikati od socialističnega realizma, ki 
se, vsaj v slovenski likovni umetnosti, tudi ni zares uveljavil in se ozirati proti Zahodu ter intenzivneje sprejemati 
vplive s tega območja. Postopoma se je začela uveljavljati abstrakcija, vendar so jo politiki in občinstvo slabo 
razumeli. V: Gabrič, Kulturna politika in kulturno ustvarjanje, 209. 
38 Odsek za zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice, Trst, SPZ – SHPZ, škatla 27, Iz seje Glav. 
Odbora SHPZ (otvoritvena). 
39 Odsek za zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice, Trst, SPZ – SHPZ, škatla 28, Poročilo 
pododseka za likovno umetnost poslovno leto 1949/50. 
40 Odsek za zgodovino in etnografijo Narodne in študijske knjižnice, Trst, SPZ – SHPZ, škatla 28, Poročilo 
pododseka za likovno umetnost za mesec februar 1949. 
41 Kravos, Slovensko gledališče v Trstu, 111. 
42 Pri pisanju odstavka sem se navezovala na kritike, ki sem jih našla v časopisju, ter recenzije, ki jih zbrane v 
mapi hrani tržaška Narodna in študijska knjižnica. V: Galleria d'arte dello Scorpione. Vabila, časopisne recenzije, 
informativno gradivo, Trst 1948‒1951. 
43 Kravos, Slovensko gledališče v Trstu, 252.   
44 Stepančič, »Če je svoboda denar,« 11. 
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naprej podnje podpisovali kritik Giuseppe de Marco, slikar Carlo Giorgio Titz ter Marcello 
Paoli, ki je veliko število recenzij prispeval še za takratni osrednji tržaški časopis Giornale di 
Trieste ter politični dnevnik La Voce Libera. Prenehanje objavljanja recenzij v umetnostni reviji 
Vernice sovpada z izključitvijo Komunistične partije Jugoslavije iz Cominforma leta 1948, ki 
je sprožila napetosti tudi v kulturi in posledično poročanju o njej. Po sporu med Titom in 
Stalinom objav nisem več našla v Stalinu zvestem Il Lavoratoreju, medtem ko je regionalni 
časopis Messagero Veneto, ki je pokrival dogajanje v celotni Benečiji, objavljal kritike razstav  
slovenskih in italijanskih umetnikov, slikarja in literata Cesarja Sofianopula vse do leta 1950. 
Federico Righi, eden izmed ustanovnih članov »Škorpijona,« je svoje kritike objavljal v 
časopisu Giornale del Lunedì, za Il Progresso ‒ tržaški italijansko-slovanski tednik 
antifašistične zveze ‒ pa je najmanj tri kritike prispeval tudi Dario de Tuoni. Poleg navedenih 
časopisov, v katerih so kritike izhajale redno, so o razstavah v »Škorpijonu« med letoma 1948 
in 1951, ko je bila dejavnost galerije medijsko najbolj pokrita, večkrat poročali tudi v časopisih 
Gazzettino, Trieste Libera, La Cittadella, La Fiaccola, La Prora, Il Lunedi in morda še katerem. 
Večino razstav je v oddaji Terza Pagina Radia Trieste I ocenil ugledni umetnostni zgodovinar 
in uradni kritik radia Decio Gioseffi, ki je kritike tako slovenskih kot italijanskih razstav 
objavljal še v časopisih Ultimissime, Le Ultime Notizie in od leta 1949 tudi v Giornale di 
Trieste. 

Poleg Primorskega dnevnika so kritike razstav, prirejenih v »Škorpijonu,« našle mesto 
še v slovenskem Ljudskem tedniku in Demokraciji. Medtem ko so v prvih dveh časopisih 
poročali tako o razstavah slovenskih kot tudi italijanskih umetnikov, sta slikar Tone Mihelič in 
ugledni tržaški literarni kritik in pisatelj Bruno Maier v Demokraciji pisala le o slovenskih 
umetnikih. Primorski dnevnik je objavljal kritike tajnika in referenta Pododseka za likovno 
umetnost Zorka Jelinčiča, predsednika pododseka Vladimirja Bartola, Frana Šijanca ter 
umetnika Milka Bambiča. Poleg Jelinčiča sta kritike v Ljudskem tedniku objavljala še slikarka 
in (umetnostna) zgodovinarka Sonja Budal, hčer Andreja Budala, enega izmed 
podpredsednikov Pododseka za likovno umetnost, ter Boris Pahor. Na slovenskem Radiu Trst 
II so France Gorše, Simon Kregar (učitelj risanja na tržaški nižji srednji šoli) ter pisatelj Mirko 
Javornik ocenjevali le razstave slovenskih umetnikov.        

Po letu 1948 (ko je Galerija Škorpijon začela sodelovati s Slovensko-hrvaško prosvetno 
zvezo) so bile kritike razstav »pozitivnejše,« kar bi lahko bil lahko že prvi namig, da je ta, kot 
domnevam, financirala tudi pisce kritik. Tako italijanski kot slovenski kritiki so, po mojem 
mnenju, o razstavah pisali nekoliko subjektivno: kljub temu da so znali izpostaviti posamezne 
pomanjkljivosti slikarskih del, so bile kritike splošno gledano vedno napisane v prijaznem tonu. 
Poleg tega se mi zdi, da so v ocenjevanju slikarskih sposobnosti umetnikov pogosto pretiravali. 
Iz grafičnega prikaza števila najdenih medijskih objav o Galeriji Škorpijon je razvidno (Graf 
2), da je bilo največje število prispevkov napisanih med letoma 1948 in 1950. Takoj, ko se je 
finančna podpora za zamejstvo CK Komunistične partije Slovenije bistveno omejila, se je 
močno zmanjšalo tudi število prispevkov o razstavah, prirejenih v »Škorpijonu.« Kritiki so 
približno enako pogosto pisali o razstavah slovenskih kot tudi italijanskih umetnikov: za 
razstave italijanskih umetnikov je bilo najdenih 215 objav, kar v povprečju znese štiri kritike 
za posamezno razstavo. Slovenski umetniki so v Galeriji Škorpijon razstavljali 
sedemindvajsetkrat. Za posamezno razstavo je bilo v povprečju napisanih sedem kritik.     

Sklep 
Galerija Škorpijon, ki je s svojim razstavljanjem produkcije v modernejši likovni govorici utrla 
pot razvoju modernejših slogovnih smeri v Trstu, je leta 1948 na široko odprla vrata slovenskim 
umetnikom, kar se na prvi pogled zdi nenavadno in postane razumljivo šele po spoznanju, da 
se je takrat povezala s Pododsekom za likovno umetnost Slovensko-hrvaške prosvetne zveze. 
Tovrstna razstavljanja so Slovencem služila pri pogajanjih na Londonskem memorandumu kot 
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dokaz, da območje Svobodnega tržaškega ozemlja poseljujejo tudi Slovenci. Zaradi 
nerazrešenega vprašanja jugoslovansko‒italijanske meje je imela vsaka razstava (ali 
kakršnakoli druga kulturna manifestacija), prirejena na tem območju, političen podton.  

Vzrok za sodelovanje med pododsekom in Frido de Tuoni je neznan, vendar do njega 
zagotovo ne bi prišlo, če si ne bi delila istih ali vsaj podobnih političnih prepričanj. Poleg tega 
je potrebno opozoriti na ekonomske ugodnosti, ki sta jih s sodelovanjem s Slovensko-hrvaško 
zvezo pridobivala Frida in Dario de Tuoni: povojni Trst ni bil najbolj spodbudno okolje za 
ukvarjanje z galerijsko dejavnostjo, še posebej, če je šlo za galerije s sodobno usmerjenim 
razstavnim programom, zaradi česar ni nenavadno, da se je zgodba Galerije Škorpijon končala 
zaradi pomanjkanja finančnih sredstev po prenehanju sodelovanja ter rednega oglaševanja in 
pisanja kritik, ki jih je, domnevam, financirala Slovensko-hrvaška prosvetna zveza. 

Kljub temu, da je bil Trst z okolico po Londonskem memorandumu dodeljen Italiji in v 
tem smislu glavni cilj ni bil dosežen, so slovenski tržaški umetniki svojim delovanjem vplivali 
na slovenske umetnike v Jugoslaviji, kjer so ti delovali pod ideologijo socialističnega realizma. 
S svojim raziskovanjem in zgledom so bili eden od faktorjev, ki je pripomogel k hitrejšemu 
razvoju modernizma in uveljavitvi pluralizma umetniških slogov na območju, kjer so bili vzori 
še kako dobrodošli. 
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Priloga 

Graf 1: Grafični prikaz števila razstav v Galeriji Škorpijon 

Ime časopisa Št. najdenih objav 
Il Corriere di 

Trieste 119 
Primorski dnevnik 54 
Giornale di Trieste 30 

Vernice 30 
Ljudski tednik 23 
La Voce Libera 14 

Messaggero 
Veneto 11 

Ultimissime 11 
Il Progresso 9 

Le Ultime Notizie 8 
Tabela 1: Seznam desetih časopisov, v katerih je bilo najti največ objav o Galeriji Škorpijon 



 
131 

 

 
Graf 2: Grafični prikaz števila medijskih objav o Galeriji Škorpijon 
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Luka Hekič 

Odnos OZN do beguncev in civilistov v vojni na Hrvaškem ter v Bosni in 
Hercegovini 1991–1995 

Izvleček 
V prihajajočemu prispevku sem raziskoval, kako sta v okviru OZN skozi vojno dogajanje na 
Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini delovala Urad visokega komisariata Združenih narodov 
za begunce (UNHCR) in Mirovne misije Združenih narodov (UNPK) oziroma njihove 
oborožene enote za Balkan (UNPROFOR). Pri raziskovanju sem se osredotočil predvsem na 
vojaško zaščito beguncev in civilistov, delovanje zaščitenih območij, humanitarno pomoč ter 
pristojnosti obeh organov OZN v vojni. Analiziral sem tudi, kako sta bila na sejah Varnostnega 
sveta OZN obravnavana problematika jugoslovanskega begunstva in položaj civilistov ter 
kakšno vlogo so imele resolucije OZN v samem spopadu. 

Abstract 
In the following article, I researched how the Office of the United Nations High Commissioner 
for Refugees (UNHCR) and the United Nations Peacekeeping forces (UNPK), or rather their 
protection forces for the Balkans (UNPROFOR) operated within the UN framework during the 
war in Croatia and Bosnia and Herzegovina. My research mainly focuses on the military 
protection of refugees and civilians, the functioning of the protected areas, the humanitarian aid 
and each UN organisation’s jurisdictions in the war. In addition, I analyse how the UN Security 
Council addressed the Yugoslav refugee crisis and the position of the civilians during their 
meetings, as well as the role the UN resolutions had in the battle itself. 

Ključne besede: vojna, Jugoslavija, OZN, UNHCR, modre čelade. 

*** 
Začetni odzivi OZN na vojno na Hrvaškem 

Ko so se junija 1991 pričeli spopadi na Hrvaškem, je znotraj Organizacije združenih narodov 
(OZN) veljalo, da v Jugoslaviji poteka državljanska vojna in da vpletene strani ne želijo zunanje 
pomoči – zato so bili prvi odzivi organizacije precej šibki.1 Varnostni svet Združenih narodov 
se ni takoj zavedel resnosti konflikta in je zato šele 25. septembra 1991 izdal resolucijo št. 713, 
s katero je bil uveden zgolj splošen ter popoln embargo na vse vrste orožja in vojaške opreme 
za Jugoslavijo.2 Kljub temu da je OZN vojaško podcenjeval resnost konflikta, pa se je več kot 
očitno zavedal problematike, ki so jo predstavljali begunci. Po poročilih Združenih narodov iz 
oktobra 1991 so boji v vzhodni Hrvaški in Dalmaciji pripomogli k temu, da je kar 300.000 ljudi 
ostalo brez domov. Predstavniki Urada visokega komisariata Združenih narodov za begunce 
(UNHCR) so že nudili humanitarno pomoč Madžarski, Italiji in Avstriji (v obliki hrane in 
opreme za nastanitev), saj se je tja zateklo večje število beguncev iz vojnih območij nekdanje 
Jugoslavije. Hkrati so si pri OZN želeli zagotoviti čimprejšnje sodelovanje vseh v vojno 
vpletenih strani z UNHCR.3 

Ko srbske vojaške sile niso upoštevale sklenjenih premirij in so oblegale Dubrovnik ter 
Vukovar, kjer je prišlo tudi do nasilja in pokola civilistov, se je OZN začel resneje zavedati 
razsežnosti nastale situacije. Združeni narodi so tako pričeli razmišljati o ostrejših ukrepih, s 
katerimi bi prispevali h koncu vojne in posledično k zaščiti civilnega prebivalstva ter 

1 Pirjevec, Jugoslovanske vojne, 83. 
2 Resolution 713, OZN, 25. september 1991, str. 42–43. 
3 Bethlehem in Weller, The “Yugoslav” Crisis, 458; Temeljni podatki o Združenih narodih, 37; Mingst, »Office 
of the United Nations.« 
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beguncev.4 Varnostni svet je 27. novembra 1991 izdal resolucijo št. 721, s katero so se pričeli 
pogovori o pripravi mirovnih enot, ki bi posredovale v narodnostno mešanih delih Hrvaške ter 
zaščitile civilno prebivalstvo – pri tem še vedno niso bile natančno določene njihove 
pristojnosti, kar je ostalo težava vse do konca vojne.5 Prav tako v poročilu iz decembra 1991 
pri OZN navajajo, da je število beguncev iz Jugoslavije naraslo na 500.000 oseb – UNHCR je 
že prevzel vodstvo za organiziranje humanitarne pomoči in je tesno sodeloval predvsem z 
Madžarsko, kamor se je zateklo največ ljudi. Kot nujno humanitarno pomoč so pri OZN v prvi 
vrsti videli hrano, zdravila in osebje, ki je skrbelo za lajšanje hujših travmatičnih izkušenj.6 

Načrt OZN o nastanitvi mirovnih enot (UNPROFOR oz. znane tudi kot modre čelade) 
na Hrvaškem in njihovo vlogo v vojni je resolucija št. 724 potrdila 15. decembra 1991. Dogovor 
je predvideval ukinitev spopadov med sprtima stranema ter nastanek treh con, kjer so živeli 
Srbi kot večina ali kot pomembnejša manjšina (deli Slavonije in samooklicana Republika 
Srbska Krajina).7 Vse tri cone naj bi bile pod zaščito OZN, orožje pa naj bi bilo predano v 
varstvo modrim čeladam. Pomembno vlogo je ponovno odigralo begunsko vprašanje, saj naj bi 
omenjenim območjem UNPROFOR nudil zaščito in hkrati beguncem zagotavljal vrnitev na 
svoje domove – velika pomanjkljivost te obljube je bila, da ni bil nikoli določen časovni okvir, 
v katerem se bodo izgnanci lahko pod zaščito vrnili domov.8 

Nastanek mirovnih enot in njihovo delovanje na Hrvaškem 
Z resolucijo št. 743 so bile ustanovljene mirovne enote OZN za Balkan (UNPROFOR) – 
poslane so bile v Slavonijo in Republiko Srbsko Krajino z namenom, da ustvarijo mirovne in 
varnostne pogoje ter zaščitijo civiliste in begunce.9 V bivšo Jugoslavijo je bilo poslanih kar 
14.000 modrih čelad, njihovo osrednje poveljstvo pa se je nahajalo v Sarajevu, saj so Združeni 
narodi upali, da jim bo na tem območju tako uspelo preprečiti etnične spopade še pred izbruhom 
vojne v Bosni in Hercegovini.10 Ko so modre čelade prispele na »varna« območja, praktično 
niso spremenile razmerja sil – Republika Srbska Krajina je oblikovala svojo vojsko in je še 
vedno ostajala na omenjenih predelih Hrvaške, ki naj bi bili pod nadzorom OZN. To je v veliki 
meri prispevalo k neuresničitvi enega izmed osnovnih ciljev resolucij št. 724 in št. 743, kajti 
obe strani sta preprečevali vrnitev 275.000 beguncev na svoje domove, hkrati pa sta še naprej 
izvajali etnično čistko nad tamkajšnjimi prebivalci.11 

Do tega trenutka je bilo na Hrvaškem okoli 20.000 mrtvih (večina civilistov) in kar 
900.000 beguncev.12 OZN je začel šele po več mesecih vojne odločneje vojaško ukrepati za 
njihovo varnost, čeprav so na drugi strani iz humanitarnega vidika organizirali veliko pomoči – 
UNHCR je takoj prevzel vodilno vlogo pri oskrbi beguncev. Tako vidim vojaško posredovanje 
ter zaščito civilistov in beguncev s strani OZN na Hrvaškem kot precej mlačno in v veliki meri 
neuspešno, saj je bilo kljub vpletenosti Združenih narodov v vojnem dogajanju ubitih ogromno 
civilistov, prav tako je veliko ljudi ostalo brez strehe nad glavo. V nasprotnem primeru pa so v 
tej fazi vojne nudili veliko humanitarne pomoči ljudem, ki so se na varno zatekli v sosednje 
države (Avstrija, Madžarska in Italija). Po letu 1992 je bojevanje na Hrvaškem postalo precej 
statično – glavno bojišče za Srbe ter Hrvate se je preneslo v Bosno in Hercegovino, medtem ko 

4 Pirjevec, Jugoslovanske vojne, 94. 
5 Resolution 721, OZN, 27. november 1991, str. 44. 
6 Bethlehem in Weller, The “Yugoslav” Crisis, 475–476. 
7 Republika Srbska Krajina je bila samooklicana srbska država znotraj današnje Republike Hrvaške – v grobem je 
obsegala območja v Slavoniji in Dalmaciji. 
8 Pirjevec, Jugoslovanske vojne, 108; Temeljni podatki o Združenih narodih, 37; »United Nations Peacekeeping 
Forces.« 
9 Resolution 743, OZN, 21. februar 1992, str. 8–9. 
10 Pirjevec, Jugoslovanske vojne, 120. 
11 Pirjevec, Jugoslovanske vojne, 120–121. 
12 Bethlehem in Weller, The “Yugoslav” Crisis, 503. 
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so hrvaške sile ponovno začele izvajati uspešnejše akcije za popolno osvoboditev svoje države 
šele spomladi in poleti leta 1995.13 

Začetni odzivi OZN na vojno v Bosni in Hercegovini 
Predsednik Bosne in Hercegovine Alija Izetbegović je že julija 1991, ko je bilo glavno središče 
jugoslovanske krize še v Sloveniji ter na Hrvaškem, predlagal OZN, naj nastani vsaj 2.000 ali 
3.000 modrih čelad v BiH ter tako prepreči sovražnosti med Srbijo in Hrvaško v njegovi državi, 
hkrati pa s tem ustvari demilitarizirano območje. V OZN so menili, da nima smisla pošiljati čet 
v Bosno in Hercegovino, saj bi na takšen način le otežili že tako zahtevno misijo na Hrvaškem, 
kjer so julija 1991 že potekali boji.14 Ko se je aprila 1992 začela vojna tudi v BiH, se je 
begunsko vprašanje, podobno kot na Hrvaškem, v poročilu generalnega sekretarja obravnavalo 
zelo resno – UNHCR je ocenjeval, da je brez domovanja že v zgodnji fazi bosanske vojne ostalo 
kar 185.000 oseb. Komisariat se je kljub nadaljnji odsotnosti modrih čelad v BiH odločil, da tja 
pošlje hrano in ostale nujne potrebščine, hkrati pa je opozarjal na velik begunski val, ki je želel 
priti preko Slovenije v Avstrijo.15 

Srbi in Hrvati so že kmalu po začetku vojne v BiH izvajali ''čistke'' – preganjali so 
muslimansko prebivalstvo v koncentracijska taborišča, nad njimi so prav tako uporabljali 
fizično naselje. V Republiki Srbski je veliko ljudi (po oceni UNHCR kar 420.000) ostalo brez 
domovanja in so bili tako primorani kot begunci tudi pobegniti.16 Na tej točki bojevanja se OZN 
kljub številnim prošnjam še vedno ni vojaško odzval, saj so se bali, da v primeru posredovanja 
v BiH Srbi na Hrvaškem z njimi ne bodo več sodelovali.17 Medtem se je nezaupanje s strani 
muslimanskega prebivalstva v UNPROFOR še celo povečalo in mnogi so modre čelade obtožili 
spletkarjenja ter podpiranja »velikosrbstva«.18 

Tudi po bombardiranju Sarajeva in novih etničnih čistkah so v OZN še vedno ocenjevali, 
da trenutno njihove mirovne enote ne morejo izboljšati stanja ter da jih (še) ne bodo napotili v 
Bosno in Hercegovino.19 Nasprotno pa si je UNHCR vseskozi prizadeval, da bi med njimi, 
Hrvaško, Srbijo ter BiH prišlo do sporazuma, v katerem bi določili osnovne pogoje za ravnanje 
z begunci.20 Stvari so se spremenile šele z resolucijo št. 752, sprejeto 15. maja 1992, s katero 
je Varnostni svet OZN odredil modrim čeladam novo nalogo – nudile naj bi oboroženo 
spremstvo humanitarnim konvojem UNHCR, ki so se skušali s hrano in zdravili prebiti do ljudi 
v stiski. Tako je UNPROFOR razširil svoje pristojnosti tudi na Bosno in Hercegovino, vendar 
še vedno ni nudil zaščite za tamkajšnjo prebivalstvo – resolucija je modrim čeladam dovoljevala 
zgolj spremstvo, prepovedovala pa jim je uporabo sile razen v primerih samoobrambe. To je 
pomenilo, da sta lahko tako hrvaška kot srbska stran v praksi konvoje s humanitarno pomočjo 
brez večjih posledic blokirali, kar je pomenilo, da so lahko določena območja s pomanjkanjem 
prisilili k vdaji – UNPROFOR uradno še ni imel dovoljenja za kakršnokoli posredovanje oz. 
zaščito beguncev ter civilistov v BiH.21  

Predvsem zaradi pritiskov zahoda se je OZN pričel bolj zapletati v vojno na bosanskih 
tleh – 8. junija 1992 je bila sprejeta resolucija št. 758, s katero so ustanovili zaščitene cone okoli 
Sarajeva in tamkajšnjega letališča z namenom, da ustvarijo vse potrebne pogoje za humanitarno 

                                                 
13 Pirjevec, Jugoslovanske vojne, 109 in 121. 
14 Pirjevec, Jugoslovanske vojne, 118. 
15 Bethlehem in Weller, The “Yugoslav” Crisis, 502–504. 
16 Republika Srbska je bila samooklicana srbska država znotraj BiH – v grobem je obsegala današnji severni in 
jugovzhodni del države. 
17 Pirjevec, Jugoslovanske vojne, 143–144. 
18 Pirjevec, Jugoslovanske vojne, 150.  
19 Pirjevec, Jugoslovanske vojne, 151. 
20 Bethlehem in Weller, The “Yugoslav” Crisis, 505. 
21 Resolution 752, OZN, 15. maj 1992, str. 12–13. 
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pomoč civilistom in beguncem.22 Prav tako je resolucija pokazala, da se sam UNPROFOR 
vedno bolj vključuje v bosansko dogajanje predvsem iz humanitarnih razlogov (pomoč 
UNHCR) in da bi zajezil val jugoslovanskih beguncev na zahod, katerih število je takrat 
narastlo že na 2.500.000 oseb.23 

Med vojno so Srbi in Hrvati postavili omenjena koncentracijska taborišča in pripovedi 
beguncev, ki jim je iz teh območij uspelo pobegniti, so bile grozne: otroke naj bi metali v stroje 
za mlatenje kamenja, ženske naj bi posiljevali, moške mučili ... Toda OZN se za to v vojaškem 
smislu ni kaj prida zmenil, saj ni želel ogroziti svoje diplomatske misije na Hrvaškem in v BiH, 
hkrati pa ni imel mandata za posredovanje – UNHCR je sicer želel v Bosno in Hercegovino še 
v večjem obsegu pošiljati humanitarno pomoč v obliki hrane ter zdravil, vendar so Hrvati in 
Srbi konvoje ponovno blokirali.24 Še dodatno so nemoč OZN okrepile govorice o korupciji in 
izkoriščanju mladih muslimanskih deklet v Sarajevu s strani predstavnikov modrih čelad.25 

V septembru 1992 je vodstvo OZN še enkrat izrecno poudarilo, da je njihova 
najpomembnejša naloga oskrba največjega možnega dela beguncev, toda njihov osnovni cilj je 
še naprej ostajal isti: vrnitev beguncev nazaj domov. Tako so pozivali vse sprte strani ter lokalne 
oblasti, naj pri tem sodelujejo, vendar so bila njihova prizadevanja zgolj delno uspešna.26 

Nastanek zaščitenih območij 
V aprilu 1993 so srbski poveljniki obvestili predstavnike UNHCR, da bodo v dveh dneh zasedli 
Srebrenico – OZN je na to grožnjo reagiral 16. aprila z resolucijo št. 819, v kateri so Srebrenico 
razglasili za zaščiteno območje, varno pred vsakim oboroženim napadom in sovražnim 
dejanjem.27 V novonastalo »enklavo« je bilo poslanih 150 modrih čelad, ki naj bi na tem 
območju nadzorovali humanitarne razmere. UNPROFOR pa kljub opiranju na ustanovno listino 
OZN, ki predvideva zaščito miru (tudi) z orožjem, ponovno ni dobil nobenih sredstev ali 
dovoljenj za posredovanje. To je pomenilo, da kot vojaška sila pravno sploh niso smeli zaščititi 
Srebrenice, zato je kmalu postalo jasno, da je mesto na milost in nemilost prepuščeno srbskim 
vojakom brez vnaprej določenih sankcij, kar se je izkazalo za usodno čez dve leti.28 Ker so 
pripadniki Republike Srbske po sprejetju resolucije sicer (začasno) prenehali oblegati 
Srebrenico in se umaknili na točno določena območja, je OZN kratkotrajno verjel v svoj uspeh 
– na zahtevo sarajevske vlade so se tudi mesta Tuzla, Žepa, Goražde in Bihać z resolucijo št.
824 kot zaščitena območja pridružila Srebrenici ter delom Sarajeva.29 Kljub začetnim umikom
srbskih čet pa so zaščitena območja še vedno ostajala uganka – mnogi so se spraševali, kaj ta
sploh predstavljajo ter ali je v to ozemlje vključena tudi vojaška obramba s pomočjo modrih
čelad ali zgolj humanitarna pomoč UNHCR civilistom in beguncem. Tudi UNPROFOR ni
vedel, kako reagirati v primeru napada, zato je vedno bolj opozarjal na pomanjkanje različnih
pristojnosti, ki mu jih OZN še vedno ni podelil.30 Na nastali položaj so se odzvale tudi nekatere
evropske države in Varnostni svet OZN je končno reagiral – 4. junija 1993 je odobril resolucijo
št. 836, s katero so mandat UNPROFOR razširili tudi na uporabo orožja v samoobrambi. Kljub
temu so imele modre čelade še vedno zelo majhne pristojnosti, prav tako niso imele potrebne
opreme (npr. topništva in drugega težkega orožja) za obrambo zaščitenih območij, kar so s
pridom izkoristili Srbi, ki so zaščitena območja še naprej bombardirali od daleč.31

22 Resolution 758, OZN, 8. junij 1992, str. 17–18.  
23 Pirjevec, Jugoslovanske vojne, 166. 
24 Pirjevec, Jugoslovanske vojne, 173–174.  
25 Pirjevec, Jugoslovanske vojne, 188. 
26 Bethlehem in Weller, The “Yugoslav” Crisis, 551. 
27 Resolution 819, OZN, 16. april 1993, str. 1–3. 
28 Pirjevec, Jugoslovanske vojne, 236–238. 
29 Resolution 824, OZN, 6. maj 1993, str. 1–3. 
30 Pirjevec, Jugoslovanske vojne, 247–248. 
31 Resolution 836, OZN, 4. junij 1993, str. 1–3. 
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Medtem ko je srbska policija zaustavljala konvoje UNHCR, so obleganim mestom 
(Sarajevo, Tuzla, Srebrenica ter drugim) grozile huda lakota ter bolezni. UNHCR in 
UNPROFOR sta imela na voljo uporabo lokalnega letališča v bližini Sarajeva za dostavo hrane, 
kjer ni bilo nobenih (vojaških ali političnih) ovir, vendar tega več kot očitno nista izkoriščala v 
zadostni meri. Tako se je zdelo, da sta obe organizaciji zgolj sredstvi visoke mednarodne 
politike, medtem ko v praksi nista uspeli zadostno pomagati civilistom in beguncem.32 

Srebrenica – primer neuspešne kampanje OZN v Jugoslaviji 
Srebrenica je bila že od leta 1993 z resolucijo št. 819 t. i. zaščiteno območje pod nadzorom 
OZN. Kot sem omenil, zaščitena območja niso bila natančno definirana, medtem ko 
UNPROFOR za obrambo le teh ni imel širokih pooblastil, česar so se v veliki meri zavedali 
tudi na srbski strani. Na slabe razmere v Srebrenici opozarja tudi poročilo OZN: več kot 
polovica stavb naj bi bilo uničenih, veliko oseb je zaradi izredno slabih življenjskih razmer in 
lakote zbolelo. Predstavniki UNHCR so mesto poimenovali kar »slab begunski center«, hkrati 
pa so ponovno opozarjali na vso humanitarno pomoč, ki so jo na poti v Srebrenico brez posledic 
prestregli Srbi (po izračunih kar 50 % vseh sredstev).33 

Na zaščiteno območje Srebrenice se je zateklo ogromno muslimanskega prebivalstva, 
kar je poleg dobrega strateškega položaja prispevalo k srbski želji po osvojitvi mesta. Srbska 
ofenziva se je začela 6. julija 1995, ko je bila enklava napadena z vseh strani. UNPROFOR, ki 
je bil zadolžen za zaščito območja, prebivalstvu Srebrenice ni želel razdeliti zaseženega orožja, 
kar je še dodatno oslabilo že tako šibko obrambo mesta.34 V prvih treh dneh napada so Srbi 
ugotovili, da jih modre čelade ne bodo ovirale pri napredovanju in da se je vodstvo OZN 
ponovno odzvalo zelo mlačno. Dodatno je nastali položaj še poslabšalo slabo sodelovanje OZN 
s silami NATA, ki je v Srebrenico poslal zgolj nekaj vojaških letal brez večjega učinka – vse to 
je za zasedbo mesta izkoristil srbski poveljnik Ratko Mladić. Modre čelade so se ob 
napredovanju srbskih sil namesto za zaščito odločile za beg. Pri tem je še vedno veliko 
beguncev in civilistov, ki so se prej nahajali v Srebrenici, upalo na zaščito UNPROFOR, zato 
so modrim čeladam sledili iz mesta, kjer pa se je skupina zaradi slabega vremena in stalnih 
srbskih napadov ločila na dva dela – prvi del se je skušal prebiti do Tuzle, medtem ko je drugi 
del ostal v okolici Srebrenice ali pa se je vrnil v mesto.35 Srbski vojaki so begunce po zavzetju 
območja kmalu zajeli in ločili v več skupin (ženske z otroci, za boj sposobni moški in mlajši 
dečki) ter jih nato grobo pretepli, kamenjali ali enostavno ustrelili. Veliki pokol se je začel 
13. julija 1995 in je trajal več dni – Združeni narodi so o tem izvedeli že istega dne, vendar
zaradi varnosti svojih vojaških sil niso ukrepali. Danes se ocenjuje, da je več kot 8.000 ljudi
postalo žrtev genocida v Srebrenici.36 Kmalu je o pokolu izvedela tudi svetovna javnost, ki je
dogodek označila »za dejanje, ki je do skrajnosti ponižalo OZN«.37 Sam sem si izbral ravno ta
primer, ker menim, da zelo nazorno prikazuje neučinkovitost modrih čelad pri zaščiti beguncev
in civilistov ter na splošno skromno vlogo, ki jo je imela Organizacija združenih narodov v
vojni.

Zaključek 
Po analizi delovanja OZN oziroma njegovih organizacij UNHCR in UNPK/UNPROFOR v 
vojni na Hrvaškem ter v Bosni in Hercegovini sem prišel do nekaj pomembnih ugotovitev. 
Vloga UNHCR v vojni za bivšo Jugoslavijo je bila zelo pomembna, saj je s svojo humanitarno 
pomočjo (hrana, oblačila ter zdravila) skušal pomagati beguncem in civilistom. Prav tako me 

32 Pirjevec, Jugoslovanske vojne, 259. 
33 Bethlehem in Weller, The “Yugoslav” Crisis, 613–614 in 667. 
34 Pirjevec, Jugoslovanske vojne, 399. 
35 Pirjevec, Jugoslovanske vojne, 400–402. 
36 Pirjevec, Jugoslovanske vojne, 403. 
37 Pirjevec, Jugoslovanske vojne, 404. 
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je presenetilo, da se je o humanitarni pomoči na sejah Varnostnega sveta OZN razpravljalo v 
zelo zgodnji fazi, celo takrat, ko o vojaškem posredovanju Združenih narodov na vojnih 
območjih še ni bilo govora. Toda pomoč UNHCR je bila v veliki meri odvisna od učinkovitosti 
modrih čelad, ki so mu zaščito nudile dokaj neuspešno – k temu je botrovalo dejstvo, da vojaške 
enote OZN niso imele širokih pooblastil (npr. za uporabo sile za napad) ali potrebne opreme, 
kar je posledično pomenilo, da ob resnejših spopadih niti niso uspele bolj učinkovito 
posredovati. Večkrat so se enote pognale v beg, medtem ko so civiliste prepustile na milost ali 
nemilost napadalčeve vojske, kot nam je to pokazal zgornji primer Srebrenice. Resolucije, ki 
jih je sprejel Varnostni svet OZN, velikokrat v praksi niso imele nobene moči, saj jih v vojno 
vpletene strani ponavadi sploh niso upoštevale – zavedale so se, da v primeru kršitve ne bodo 
huje kaznovane. Prav tako posebne vloge niso odigrala t. i. zaščitena območja, kajti v osnovi 
sploh niso bila definirana, enote OZN pa večino časa niso imele niti potrebnih pooblastil ali 
opreme za njihovo obrambo. Pri celotnem delovanju Organizacije združenih narodov je velik 
problem predstavljalo tudi počasno odločanje v njenih najvišjih organih in slaba koordinacija s 
silami NATA, ki naj bi nudile zračno podporo modrim čeladam ter konvojem UNHCR. Po 
poročanju nekaterih medijev je v vrstah OZN vladala velika korupcija, ko pa je prišlo do 
resnejšega spopada, so Združeni narodi svoje čete v želji po lastni zaščiti večkrat celo umaknili 
iz spopada. 
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Petra Kim Krasnić 

Ruska kapelica pod Vršičem – simbol prisotnosti ruske kulture v 
slovenskem prostoru 

Povzetek 
Med številnimi materialnimi ostanki iz prve svetovne vojne je na območju soške fronte danes 
najbolj znana Ruska kapelica sv. Vladimirja. Zgradili so jo ruski vojni ujetniki, ki so gradili 
cesto čez gorski prelaz Vršič. Sprva so predvidevali, da je kapelica nastala v spomin na žrtve, 
ki jih je marca 1916 zasul snežni plaz, danes pa je znano, da je bila zgrajena že prej. Ruska 
kapelica je bila popolnoma obnovljena leta 2005 in danes predstavlja pomembno kulturno 
dediščino ter simbol prisotnosti ruske kulture na slovenskem ozemlju. V prispevku je 
obravnavano ozadje nastanka kapelice, njeno ohranjanje in pomen v slovenskem kulturnem 
prostoru.  
Ključne besede: spomenik prve svetovne vojne, vojni ujetniki, ruske sledi, kulturna dediščina. 

Abstract 
Among the many material remains from the First World War, the most famous on the Isonzo 
Front today is Russian Chapel of St. Vladimir. The Chapel was built by Russian prisoners of 
war engaged in forced labour in the area during war, who built the road over the Vršič mountain 
pass. At first it was assumed that the chapel was built in the memory of the victims that were 
buried in the avalanche on March 1916, but today it is known that it was built earlier. The 
Russian chapel was completely renovated in 2005. Today it represents an important cultural 
heritage and symbol of the presence of Russian culture in the Slovene territory. This paper 
discusses the emergence of the Russian chapel, conservation, and its importance in the 
Slovenian cultural space. 

⃰  ⃰  ⃰ 
Uvod 

Ko je Italija v prvi svetovni vojni izstopila iz trojne zveze in prestopila na antantno stran, se je 
avstro-ogrska vojska utrdila na dolgi črti od Karnijskih Alp do Tržaškega zaliva, pri čemer je 
osrednji del obrambnih črt potekal v zahodnem slovenskem visokogorskem svetu, na Krasu in 
ob reki Soči, po kateri je fronta tudi dobila ime. Soška fronta je bila med prvo svetovno vojno 
posebnost, saj je potekala po grebenih gora, pokritih z večnim snegom, ter po ozkih in globokih 
dolinah, poleg tega pa tudi po predalpskem hribovju in kraški goličavi. Zaradi nevarnih razmer 
je zahtevala izjemne napore in številne žrtve, med drugim tudi zaradi plazov.1 Krvavi boji, ki 
so se odvijali na soški fronti, niso imeli le večnacionalnega, temveč tudi verski pečat, saj so 
bili med pripadniki vojske verniki različnih veroizpovedi – poleg rimskokatoliške tudi 
evangeličanske, pravoslavne, muslimanske in judovske. Prav religija je predstavljala tudi 
enega izmed ključnih motivov pri vztrajanju ob vsakodnevnem tragičnem dogajanju na 
bojiščih. Vojaki so molili tako na samem bojišču kot tudi v bližnjem zaledju, kjer so na številnih 
mestih postavili molilnice, cerkvice, kapelice in mošejo. Tudi mrtve so pokopavali po svojih 
verskih običajih. Ob soški fronti so tako ohranjena številna pokopališča, kjer lahko na grobovih 
najdemo križe ter obeležja z Davidovo zvezdo. Številni vojaški sakralni objekti, ki so jih 
zgradili v zaledju bojišča, se niso ohranili, kot opomin na veliko vojno pa sta se ohranila dva 
pomembna verska spomenika: cerkvica Sv. duha v Javorci, ki so jo leta 1916 zgradili 
pripadniki avstro-ogrske 3. gorske brigade v spomin na padle vojake, in ruska pravoslavna 
kapelica pod gorskim prelazom Vršič.2 Danes predstavlja kapelica osrednji simbol trpljenja 
                                                 
1 Nećak, Oris sodobne obče in slovenske zgodovine, 31–33. 
2 Klavora, »Ruska kapelica,« 62–63. 
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več tisoč vojnih ujetnikov armade carske Rusije, ki so jih pripeljali na današnje slovensko 
ozemlje. Poleg Ruske kapelice so na slovenskem ozemlju ohranjeni še nekateri drugi 
spomeniki, ki pričajo o prisotnosti ruskih vojnih ujetnikov: spominska piramida nedaleč od 
Predmeje ter ostanki barak v njihovem taborišču v gozdu pri Predmeji. Ohranjeno je tudi leseno 
znamenje – miniaturna kapelica na Predmeji v hribih nad Vipavo.3  

Ruski vojni ujetniki 
Prisotnost prebivalcev Ruskega imperija na Slovenskem med prvo svetovno vojno je 
problematika, ki tematizira predvsem ruske vojne ujetnike. Po približnih ocenah se njihovo 
število giblje med 20.000 in 30.000.4 Na soški fronti, ki je merila 90 km, so spopadi trajali 
skoraj dve leti in pol ter ob tem usodno zaznamovali pokrajino ter vojaško in civilno 
prebivalstvo ob Soči, pa tudi življenja številnih vojnih ujetnikov, predvsem ruskih, ki so jih 
večinoma uporabljali za prisilno delo na vojaških objektih v zaledju bojišča.5 Vojni ujetniki so 
se ločevali na tiste, ki so gradili vojaške strateško pomembne objekte in infrastrukturo v 
neposredni bližini frontne linije (ceste, vodovode, železnice, žičnice, letališča, skladišča itd.), 
ter tiste, ki so pomagali v civilni sferi (v kmetijstvu ter obrtnih in industrijskih obratih) po vsem 
ozemlju dežel Kranjske, Primorske, Koroške in Štajerske. O ruskih vojnih ujetnikih na 
slovenskem ozemlju pričajo poleg ohranjene Ruske kapelice tudi številni nagrobniki, 
spomeniki, posvečeni njihovim rojakom, ki so umirali zaradi izčrpanosti, lakote in nesreč pri 
prisilnem delu, ter infrastrukturni objekti, ki so jih zgradili (ceste, železnice, mostovi), poleg 
tega pa tudi posamezni ohranjeni predmeti, fotografije, dnevniški zapisi in pričevanja.6 Danes 
je najbolj znano območje, kjer so delali ruski vojni ujetniki, cesta čez gorski prelaz Vršič, ki so 
jo v izredno težkih razmerah začeli graditi poleti leta 1915. Za gradnjo pomembne cestne 
povezave je avstro-ogrska vojska že leta 1914 poslala v Kranjsko Goro prvih 25 ruskih vojnih 
ujetnikov, leta 1915 pa naj bi jih na območje Kranjske Gore prispelo od 10.000 do 12.000 (že 
julija 1915 naj bi jih tja prišlo 50.000).7 Ruski vojni ujetniki, ki so gradili vršiško cesto, so 
živeli v lesenih barakah ob nastajajoči cesti, kjer so imeli več manjših in večjih naselij. Znano 
je, da so imeli tudi ambulanto in skromno zasilno bolnico, poleg tega pa tudi kuhinjo, pekarno 
in konjušnico.8 Vojni ujetniki carske Rusije so bili prisiljeni delati v vsakem vremenu, saj so 
morali cesto na Vršič neprestano vzdrževati, da je lahko oskrba fronte potekala nemoteno. 
Poleg tega pa so bile med ruskimi vojnimi ujetniki pogoste tudi epidemije nalezljivih bolezni. 
Februarja 1916 je začelo močno snežiti, nato pa so se marca zaradi obilnih padavin z južnega 
pobočja Mojstrovke in Robičja v dolino začeli spuščati plazovi,9 ki so najprej udarili v 
protilavinske strehe, jih polomili ter pod njimi pokopali vso naselbino cestnih delavcev. 
Natančnih podatkov o številu mrtvih nimamo. Znano je le poročilo, ki so ga 8. marca poslali 
avstro-ogrski vojaki, v katerem so navedli, da so trije stražarji in okoli sto Rusov zasuti pod 
plazom. Že 12. marca je prišlo do novega plazu, ki je zasul rusko pekarno in postajo tovorne 
žičnice.10 Zaradi obeh plazov naj bi po različnih ocenah življenje izgubilo med 100 in 300 
ruskih vojnih ujetnikov (nekateri viri navajajo, da naj bi umrlo celo 600 ljudi).11 Kljub 
plazovom so morali ruski ujetniki nadaljevati z deli na vršiški cesti. Po plazu so jo premaknili 
bližje k Prisojniku, na južni strani ceste pa so zgradili predor, ki naj bi jo ščitil pred plazovi. 
Umrli ruski vojni ujetniki so bili pokopani ob cesti na Vršič, gomile pa so bile označene s 
                                                 
3 Fischer, »Ruski vojni ujetniki na ozemlju Republike Slovenije,« 367. 
4 Koren; Testen, »Ruske sledi,« 107. 
5 Klavora, »Ruska kapelica,« 61. 
6 Koren; Testen, »Ruske sledi,« 107. 
7 Pulko, Rusko zamejstvo v slovenskih deželah, 259. 
8 Mihelič, »Katalog v pisnih virih odkritih lokacij,« 140. 
9 Koren in Testen, »Ruske sledi,« 125–127. 
10 Mihelič, »Katalog v pisnih virih odkritih lokacij,« 145. 
11 Pulko, Rusko zamejstvo v slovenskih deželah, 259. 
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preprostimi lesenimi križi, ki so kmalu strohneli, zato za veliko večino grobov ni ostala nobena 
sled.12  

Ruska kapelica 
Med številnimi materialnimi ostanki iz prve svetovne vojne je na območju prelaza Vršič danes 
najbolj znana Ruska kapelica (sv. Vladimirja), ki so jo ruski vojni ujetniki zgradili v gozdu, 
zahodno nad cesto čez preval Vršič. Ruska kapelica stoji v okolju z ostrimi klimatskimi pogoji, 
na nadmorski višini 1100 metrov. Razen tega, da je zgrajena v pravoslavnem slogu in da so jo 

zgradili ruski vojni ujetniki, je o njej znanega zelo malo, saj niso ohranjeni nobeni dokumenti 
o njenem nastanku. Zato ni znano, kdaj točno je bila kapelica zgrajena. Sprva so predvidevali,
da je nastala v spomin na žrtve, ki jih je marca 1916 zasul snežni plaz,13 danes pa je znano, da
je bila zgrajena že prej. Stala je že vsaj 11. januarja 1916, kar potrjuje tudi album fotografij,
nastalih ob takratnem obisku prestolonaslednika Karla I. v Kranjski Gori in ob Soči, saj je na
eni izmed fotografij tudi Ruska kapelica. Poznana je še ena fotografija kapelice, ki je bila po
pošti poslana 4. februarja 1916, torej več kot mesec dni pred plazom, ki naj bi se zgodil v
mesecu marcu,14 ko so se z Mojstrovke utrgali snežni plazovi, ki so podrli zaščitno leseno
protilavinsko ogrodje ter pod seboj pokopali številne ruske vojne ujetnike in avstrijske
stražarje. Ruska kapelica torej ni bila pokopališka kapela ali spominska cerkev za žrtve plazu,
kot so sprva predvidevali, ampak versko središče za tisoče ujetnikov iz carske Rusije, ki so bili
prisiljeni delati na trasi nove ceste na Vršič.

12 Slavec; Testen, Ruska kapelica pod Vršičem, 107–113. 
13 Slavec; Testen, Ruska kapela pod Vršičem, 107. 
14 Glej sliki 3 in 4.  

Slika 1: Ruski vojni ujetniki in avstro-ogrski vojaki pred Rusko 
kapelico (Muzej novejše zgodovine Slovenije). 
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Ujetnike, ki so umrli ob gradnji ceste, so pokopavali na različnih lokacijah. Znano je vojaško 
pokopališče ob vznožju Vitranca, od koder so posmrtne ostanke leta 1937 prenesli h kapelici. 
Ob obnovi ceste na Vršič so tja prinesli tudi okostja, na katera so naleteli ob gradnji.15 Poudariti 
je treba, da je Ruska kapelica edinstven zgodovinski spomenik na slovenskem nacionalnem 
ozemlju, saj so za njeno gradnjo ruski vojni ujetniki uporabili les, lubje in drugo gradivo iz 
okolja ob trasi ceste na Vršič. Izjemna je zaradi svoje avtentičnosti in pristne ruske arhitekture. 
Sprva je bila zgrajena iz lubja, ki je okoli leta 1930 odpadlo, njena zunanja obloga iz skodel, 
ki v prenovljeni obliki ostaja še danes, je nastala okoli leta 1933, leta 1937 pa je bila ob njej 
postavljena kamnita piramida z napisom v ruščini »Sinovom Rusije«, v kateri so posmrtni 
ostanki umrlih ruskih vojakov.16  

Grobnico s kamnito piramido je zgradil kranjski stavbenik Josip Slavec, ko so ob širitvi 
vršiške ceste naleteli na posamične grobove s posmrtnimi ostanki ruskih graditeljev ceste. Ob 

                                                 
15 Boštjančič, »Prispevek k dilemi,« 101–102. 
16 Zupančič Slavec in Testen, Ruska kapela pod Vršičem, 40–49. 

Slika 2: Sprednja in zadnja stran razglednice s fotografijo Ruske kapelice, ki je bila odposlana 
mesec dni pred plazom (vir: Arhiv Parka vojaške zgodovine Pivka, razstava Življenje za c(es)arja). 

Slika 3: Ruska kapelica takoj po 1. sv. vojni (Jeločnik, 
str. 43). 

Slika 5: Ruska kapelica po obnovitvi okoli leta 1933, ko 
je bila prekrita s skodlami (Jeločnik, str. 46). 

Slika 4: Leta 1937 je bila ob Ruski kapelici zgrajena 
kamnita piramida (Jeločnik, str. 47). 
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straneh osrednjega dela kapelice se nahajata dve čebulasti kupoli, zgrajeni v ruskem baročnem 
cerkvenem stilu. Na vrhu vsakega zvonika je pravoslavni križ. V skromni notranjosti so oltar 
z ikonostasom, kovani lestenci in svečniki. Ruska kapelica je bila leta 2005 popolnoma 
konservatorsko-restavratorsko obnovljena in do danes predstavlja pomembno kulturno 
dediščino.17 V Register kulturne dediščine Slovenije je vpisana kot kulturni spomenik 
državnega pomena.18  

Skrb za Rusko kapelico in ohranjanje spomina na ruske vojne ujetnike 
Po koncu prve svetovne vojne za Rusko kapelico zaradi težko dostopne lege sprva ni skrbel 
nihče, dokler ni leta 1923 nanjo po naključju naletel ruski emigrant, nekdanji pehotni oficir 
carske vojske, polkovnik Nikolaj Aleksandrovič Tkačev. Ko jo je odkril, je bila v izredno 
slabem stanju. Prvi korak k zaščiti tega kulturnega spomenika in ohranjanju spomina na 
prisotnost druge kulture v slovenskem prostoru je naredil skupaj z dr. Ivanom Grašičem, 
notarjem iz Kranjske Gore, kmalu zatem pa je skrb za to prevzela Ruska matica v Ljubljani, ki 
je imenovala posebnega predstavnika za ohranitev Ruske kapelice. Ta je bil zadolžen za 
zbiranje sredstev za njeno obnovo. Ruska matica je poskrbela tudi za to, da je zemljišče okoli 
kapelice prešlo v last Ruske matice.19 Ta kulturna ustanova si je prizadevala, da bi s programom 
ureditve nasadov, s prepovedjo paše v gozdovih in z ustrezno ograditvijo območja okoli 
kapelice tam postopoma nastal alpski park.20 Pri obnovi Ruske kapelice so pomagali Državna 
komisija za ruske begunce, Rusko društvo Rdečega križa, slovenska planinska zveza in 
Kranjsko obrtno združenje, poleg tega pa tudi številni profesorji z ljubljanske univerze ter 
srbska pravoslavna duhovščina. Za pridobitev sredstev za obnovo so na Jesenicah priredili tudi 
koncert. Pri kapelici je bil kmalu zatem urejen tudi grob neznanega ruskega vojaka, pri čemer 
je sodelovala enota jugoslovanske vojske.21  

Ruski emigranti so vsako leto organizirali romanje k Ruski kapelici. Romanja je prva 
leta organizirala Ruska kolonija v Ljubljani, nato pa Ruska matica. Kaj je za ruske emigrante 
pomenilo romanje h kapelici, v svojih spominih opisuje ruski emigrant Peter Gresserov-
Golovin:  

Spredaj so šle najpomembnejše osebe ruske kolonije: univerzitetni profesorji z 
ženami in z njimi duhovnik. Potem ljudje srednjih let, družine in na koncu 
študenti, ki jih je bilo največ […]. Nasploh je romanje k cerkvici, ki je prešlo v 
vesel piknik, zbudilo v mnogih in tudi v meni nepozaben vtis … Še kasneje, čez 
nekaj let, ko sem bil že oženjen in sem imel majhnega sina in hčer, sem vedno 
izbiral za naše poletno potovanje prav to smer k ruski cerkvici […].22  

Slovesnosti, ki so jih ruski emigranti prirejali ob Ruski kapelici, so se nadaljevale tudi 
po drugi svetovni vojni. Ruska kapelica je ohranila poseben status kraja, kamor so se ruski 
emigranti lahko vračali k svojim kulturnim tradicijam. 

Za Rusko kapelico so desetletja skrbeli predvsem prebivalci Kranjske Gore. Znano je, 
da so domačini cesto na Vršič imenovali Ruska cesta, še preden je uradno dobila to ime.23 V 
devetdesetih letih 20. stoletja je bila kapelica večkrat obnovljena. Od leta 1996 Društvo 
Slovenija Rusija, Občina Kranjska Gora in Veleposlaništvo Ruske federacije v Sloveniji vsako 

17 Gaberšček, »Obnova ruske cerkvice pod Vršičem,« 170.  
18 Odlok o razglasitvi Ruske kapelice pod Vršičem za kulturni spomenik državnega pomena (Uradni list RS, št. 
16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 30/11– odl. US, 90/12 in 111/13), 3708. 
19 Pulko, Rusko zamejstvo v slovenskih deželah, 259–260. 
20 Pamić, »Ruska kapelica pod Vršičem,« 110.  
21 Povzeto po: Pulko, Rusko zamejstvo v slovenskih deželah, 259–260. 
22 Gresserov-Golovin, Moja ljuba Slovenija, 43–44.  
23 Cesta na Vršič je bila leta 2006 v spomin graditeljem poimenovana kot Ruska cesta.  
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zadnjo nedeljo v juliju, na dan sv. Vladimirja, organizirajo spominsko slovesnost ob Ruski 
kapelici, ki se je udeleži več tisoč ljudi, med njimi tudi slovenski in ruski verski, kulturni, 
politični, diplomatski in gospodarski predstavniki. Ob 100. obletnici Ruske kapelice se je 
slovesnosti udeležil tudi predsednik Ruske federacije Vladimir Putin, kar kaže na to, da 
predstavlja ruska kapelica tudi pomembno vez pri ohranjanju slovensko-ruskih odnosov.  

Zaključek 
V odloku o razglasitvi Ruske kapelice pod Vršičem za kulturni spomenik državnega pomena 
je zapisano, da ima kapelica »izjemen pomen za Republiko Slovenijo« in je »varovana z 
namenom, da se ohrani zgodovinska lokacija in objekt ter nadgradi pieteten odnos do žrtev 
prve svetovne vojne«.24 Opominjanje na dogodke iz leta 1916 je v različnih okoliščinah 
pridobilo globlje pomenske razsežnosti. Po več kot sto letih je spomin na ruske vojne ujetnike 
še vedno živ, saj se je v stoletju številnih spreminjajočih se okoliščin tako ali drugače osmišljal 
in se umeščal v prostor.25 Ruski vojni ujetniki so pri nas pustili pomembne sledi – Ruska 
kapelica, zgrajena na vrhu prelaza, se ni le ohranila, temveč je tudi postala pomemben kulturno-
zgodovinski spomenik ter mesto spomina in utrjevanja slovensko-ruskega sodelovanja.26 V 
prvem stoletju njenega obstoja so Rusko kapelico spremljale številne spremembe, vendar pa je 
spomin na vojno grozoto ostal živ v ljudeh, ki verjamejo, »da je marsikaj mogoče rešiti z 
medsebojnim spoštovanjem in vpogledom v bistvo človeškega«.27 Ruska kapelica ostaja 
simbol vseh Rusov, ki so tam delali, trpeli in izgubili življenje, hkrati pa je tudi spomenik vsem 
njihovim rojakom – vojnim ujetnikom, ki jih je na slovenskem ozemlju v času prve svetovne 
vojne doletela enaka usoda. Ruski vojni ujetniki, ki so kapelico postavili, gotovo niso 
predvidevali, da bo v tem gorskem okolju obstala in se ohranila še vsaj naslednjih sto let ter da 
bodo na tujem ozemlju obstajali ljudje, ki jim bo pomembno skrbeti za ta sakralen objekt28 in 
s tem ohranjati kulturno dediščino in kulturno prisotnost Rusov na slovenskem ozemlju. Žal 
prva svetovna vojna ni pomenila konca velikih mednarodnih konfliktov in oboroženih 
spopadov, vendar pa je Ruska kapelica danes postala simbol miru, hkrati pa tudi spomenik 
nesmiselnosti vojne in opomin, da se vojne grozote ne smejo ponoviti.  
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Eva Žibert 

Vpis Sečoveljskih solin na seznam Unescove svetovne kulturne dediščine 

Izvleček 
Sečoveljske soline se nahajajo na skrajno južno-zahodnem delu Slovenije v obmorski vasi Sečovlje. 
Na jugu mejijo s hrvaško mejo, s severa pa jih obdaja polotok Seča. Površina solin obsega 
6,690,457.34 m2 in se deli na območji Lera in Fontanigge.1 Register kulturne dediščine prvo datacijo 
primorskega mokrišča postavlja v prvo četrtino 9. stoletja. V severnem delu solin (Lera) se še vedno 
v poletnih mesecih vsak dan na avtentičen srednjeveški način pobira sol na petoli,2 medtem ko 
Fontanigge predstavljajo nedelujoč del solinskih polj. Na tem območju so nekoč v kamnitih hišah 
živeli solinarji, do danes pa so skoraj vse propadle. Stoletni soobstoj človeka in narave je ustvaril 
posebne slane razmere, od katerih je odvisen obstoj mnogih življenjskih okolij ter rastlinskih in 
živalskih vrst.3 Soline so za človeka v suhih poletjih, ko je bilo kmetovanje oteženo, predstavljale 
temeljni vir zaslužka. Za razcvet piranske morske trgovine in kasneje turizma v Portorožu pa je sol 
(solinsko blato) pomembna tudi za zdravilne, termalne namene.  

Abstract 
The Sečovlje salt-works are located in the southeastern portion of Slovenia near the quaint littoral 
village of Sečovlje. They border Croatia from the south, whilst from the north they stretch all the way 
up to the peninsula of Seč. The surface area of the salt-works comprises 6,690,457.34 m2 and is 
divided into the Lera and Fontanigge lagoons. The cultural heritage register estimates the first date 
of the primary usage of the wetland in the first quarter the 9th century AD. In the northern part of the 
salt-works (Lera), salt is still collected every day during the summer months in a matter identical to 
that used in the middle ages called petola, whilst Fontanigge now stands as an inactive part of the 
salt-works. Once, salt-miners lived in small stone huts in the vicinity but sadly, the remnants of these 
are in a decrepit state. The several hundred years of biological coexistence between local flora and 
fauna on one side and the salt-works on the other has concocted a peculiar ecosystem of several 
distinct animal and plant species. In the warm and arid summer months, the Sečovlje salt-works 
provided basic income for the local populace and were a vital link in the development of sea trade 
and tourism in the near centres of Piran and Portorož. In addition, the mud in these areas, infused 
with sea salt has proven itself as rich in minerals and is extensively used for medicinal purposes. 
Ključne besede: Sečoveljske soline, Unesco, svetovna kulturna dediščina, varstvo kulturne dediščine 

*** 
Lastništvo in upravljanje 

Solna polja, zemljišča in infrastruktura so last države,4 z njimi pa preko koncesijske pogodbe upravlja 
podjetje Soline Pridelava soli d. o. o., ki je v 100 % lasti podjetja Telekom d. d. Ta je podjetje Soline 
d. o. o. leta 2002 odkupil od Droge Portorož, živilska industrija, d. d. Znotraj podjetja Soline d. o. o,
deluje javna služba Krajinski park Sečoveljske soline, ki ga financira Ministrstvo za okolje in
prostor.5 Slednji naj bi krajinskemu parku letno namenil 400.000 evrov.6 Znotraj parka deluje še ena
javna služba – Muzej solinarstva, s katerim upravlja Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran.7

1 »Register kulturne dediščine.«  
2 Petola je nekaj milimetrov debela plast alg, bakterij, sadre in mineralov, ki preprečuje stik morskega blata na dnu 
kristalizacijskih bazenov s kristali soli.  
3 »Načrt upravljanja. 2011–2021,« 10. 
4 »Soline lahko reši samo vpis na seznam Unesca.«  
5 »Ruševine solinskih hiš.«  
6 »Soline lahko reši samo vpis na seznam Unesca.«  
7 Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pomorski muzej »Sergej Mašera« Piran, Primorske novice, Uradne objave, št. 
37/06. 
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Muzejski glavni vir prihodka predstavlja Ministrstvo za kulturo, ki za upravljanje Muzeja solinarstva 
letno nameni 18.000 evrov.8 

Z državo imajo Soline d. o. o. sklenjene štiri koncesijske pogodbe. Prva obsega določila glede 
ohranjanja narave, druga določa rabo mineralne surovine: morske soli na območju pridobivalnih 
prostorov Strunjan (trenutni direktor podjetja Soline d. o. o., Klavdij Godnič, upravlja tudi 
Strunjanske soline),9 Lera in Fontanigge, in sicer za obdobje 20 let. Ta del pogodbe je ključnega 
pomena v smislu ohranjanja nematerialne kulturne dediščine (solinarstva), od česar je odvisno mnogo 
slanovodnih vodnih ekosistemov. Vzdrževanje, obnova in delo na solinah pomeni tudi številna 
delovna mesta in finančne prihodke, saj lahko podjetje stroške solin delno krije s prodajo soli, solnega 
cveta, zdravilnega solinarskega blata in drugih produktov.10 Tretja pogodba narekuje rabo vrednot 
Sečoveljskih solin za dobo 20 let, četrta pa zapoveduje upravljanje Krajinskega parka Sečoveljske 
soline.11 Naloge Muzeja solinarstva so: prikazovanje tradicionalnih postopkov pridobivanja soli in 
vzdrževanje vodnega režima na področju Muzeja solinarstva (2 solni polji sta namenjena samo tej 
funkciji),12 vzdrževanje in obnova infrastrukture za potrebe prikazovanja srednjeveškega načina 
pridobivanja soli, muzejske dejavnosti ter omogočanje obiska in vzgojno-izobraževalni aspekt.13 

Težave upravljanja znotraj območja Sečoveljskih solin, ki jih navaja tako RTV prispevek iz 
leta 2019 kot Načrt upravljanja iz leta 2011,14 so: neusklajenost javnih služb za upravljanje parka in 
Muzeja solinarstva, neopredeljen odnos med koncesionarjem (Soline d. o. o.) in koncendentom 
(Republika Slovenija), nedoločena razmerja glede nepremičnin.15 V Načrtu upravljanja je odnos med 
koncendentom in koncesionarjem opisana takole: »V smislu obojestranskih koristi obeh pogodbenih 
partnerjev niso dovolj določno opredeljena njuna bonitetna razmerja, zlasti ne v odnosih: pridelava 
soli – ugodnosti za posebno solinsko biotsko raznovrstnost, brezplačna uporaba državnega 
premoženja – vlaganje v infrastrukturo, vzdrževanje naravne vrednote in krajinske podobe – uporaba 
podobe solin za reklamiranje blagovnih znamk.«16 

Trenutni varstveni režim kulturne dediščine in krajinskega parka ter pravni vidik 
Sečoveljske soline so ovrednotene kot etnološka, tehnična, zgodovinska, naselbinska in krajinska 
dediščina izjemnega pomena v državnem in širšem smislu. Vsebujejo dva tipa »tradicionalnih« solin, 
ki sta oba določena za kulturna spomenika: predel Lera za tehnični spomenik, bazen Fontanigge pa 
za tehnični in etnološki spomenik, saj priča tudi o nekdanjem solinarskem stavbarstvu, o bivanjski 
kulturi solinarskih družin, o njihovem načinu dela in vsakdanjega življenja, o delovanju solnih polj 
in organizaciji naselja.17 

Sečoveljske soline so bile razglašene za spomenik kulturne krajine na lokalni ravni 30. 4. 
1996 (Odlok o razglasitvi Krajinskega parka Sečoveljske soline, Uradne objave (Primorske novice), 
št. 5/90-29, 26/90 (popravek), 16/92-81).18 Vplivno območje parka trenutno obsega povodje 
Dragonje in Drnice ter akvatorij Piranskega zaliva, vključno s polotokom Seča, in južno pobočje 
Savudrijskega polotoka.19 Na polotoku Seča velik problem predstavljajo ilegalni privezi vodnih 
plovil, saj zaradi slabega stanja mnogih plovil le-ta onesnažujejo tako vodo kot rastlinje (slednje so 

8 Andrej Sovinc, telefonski pogovor. 
9 »Sečoveljske soline: Garači s slamnikom in v coklah.« 
10 »Načrt upravljanja. 2011–2021,« 16. 
11 »Načrt upravljanja. 2011–2021,« 22. 
12 »Načrt upravljanja. 2011–2021,« 69. 
13 »Načrt upravljanja. 2011–2021,« 15. 
14 Letnice objav navajam, ker je od tod nazorno vidno, da problematika tudi po osmih letih ostaja ista. 
15 »Ruševine solinskih hiš.«  
16 »Načrt upravljanja. 2011–2021,« 29. 
17 »Načrt upravljanja. 2011–2021,« 14. 
18 »Register kulturne dediščine.«  
19 Ur. l. RS, št. 29/2001-1791. 
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posledično na robu izumrtja) in kvarijo kulturno krajino.20 Elaborat, da bi Sečoveljske soline postale 
spomenik državnega pomena, je bil izdelan 10. 2. 2010, vendar ni bil sprejet.21 V pogovoru z 
nekdanjim upravljalcem Krajinskega parka Sečoveljske soline, Andrejem Sovincem, ki je bil eden 
izmed glavnih pobudnikov za vpis Sečoveljskih solin tako na državno kot na mednarodno raven 
(UNESCO), o tej temi več kot to, da prijava ni uspela, nisem izvedela. Za razglasitev spomenika na 
državni ravni mora elaborat namreč sprejeti vlada, medtem ko je za razglas lokalne ravni pristojen 
Zavod za varstvo kulturne dediščine.22 

Znotraj parka je bil 28. 2. 2001 za spomenik državnega pomena razglašen Muzej solinarstva 
s pripadajočimi solinskimi hišami (Odlok o razglasitvi Muzeja solinarstva za kulturni spomenik 
državnega pomena, Ur.l. RS, št. 29/2001-1791).23 Področje zajema 89, 220.57 m2 parka, za katerega, 
kot opisano zgoraj, skrbi Muzej solinarstva. Ohranjanje mreže solinskih polj ter avtentičnih solinskih 
domovanj, ki sooblikujejo kulturno krajino, je bistvenega pomena za razumevanje stoletnega 
pridelovanja soli, človeškega odtisa v naravi in življenja solinarjev. Koliko solinskih hiš je pod 
varstvom Muzeja solinarstva v registru za kulturno dediščino, ni navedeno. V 3. členu odloka so sicer 
naštete parcelne številke, ki jih območje zajema, vendar ni jasno, koliko nepremičnin te vključujejo.24 
V Načrtu upravljanja je omenjenih 117 stavbnih lokacij (solinske hiše in skladišča).25 Zavidljivo 
stanje solinskih hiš iz leta 1985 lahko vidimo v prvem kadru slovenskega filma Poletje v školjki.26 Ni 
potrebno, da smo umetnostni zgodovinarji ali konservatorji, da opazimo, kako zelo se je stanje 
spomenika v zadnjih 30-ih letih poslabšalo. K hitremu propadanju prispeva slano ozračje, kisel dež 
(globalne spremembe) in pomankanje konservatorskih posegov, ki bi preprečili nadaljnje 
propadanje.27 Zaenkrat je bilo poskrbljeno za sanacijo treh solinskih hiš. Prve obnove so potekale 
med letoma 1989 in 1991, in sicer za potrebe muzeja, leta 2003 pa je bila obnovljena še tretja hiša.28 
Načrt upravljanja iz leta 2011 sicer predvideva nujne konservatorske posege na infrastrukturnih 
objektih za ohranjanje solinarske kulturne dediščine (solinske hiše, zapornice, naprave za izvajanje 
tradicionalnega solinarstva), vendar je bilo to izvedeno samo na dveh objektih.29 »Solinarski hiši ob 
kanalu Giassi na Fontaniggeah, ki se skladno s tem načrtom obnavljata (poglavje VI/1), se namenjata 
varstvu kulturne dediščine in izvajanju muzejskih dejavnosti.«30 Med letoma 1984 in 1990 se je 
evidentiralo ostanke črpalnih naprav za koncentrirano slanico, ki jih poganja veter povsem neodvisno 
od smeri pihanja. Bila je izdelana ustrezna dokumentacija, model naprave, kasneje pa tudi replike, ki 
še danes delajo.31 Muzej solinarstva ima poleg tega tudi izjemno pomembno nalogo ohranjanja 
nesnovne kulturne dediščine – tradicionalno pobiranje soli na srednjeveški način. Vzdrževanje 
solinskih polj in prikazovanje solinske dejavnosti sta del muzejske zbirke. Tradicionalno pridelovanje 
morske soli je bilo leta 2015 vpisano v Register kulturne dediščine kot živa dediščina.32 

Območje Sečoveljskih solin je bilo leta 1993 uvrščeno na seznam mednarodno pomembnih 
mokrišč pod okriljem Konvencije o močvirjih, ki imajo mednarodni pomen (Ramska konvencija).33 
Območje je bilo razglašeno tudi kot ekološko pomembno območje (Uredba o ekološko pomembnih 
                                                 
20 »Načrt upravljanja. 2011–2021,« 25. 
21 »Ruševine solinskih hiš.«  
22 Hazler, »Varstvo kulturne stavbne dediščine. (Raz)korak s teorijo in prakso,« 15. 
23 »Register kulturne dediščine.«  
24 Ur.l. RS, št. 29/2001-1791. 
25 »Načrt upravljanja. 2011–2021,« 8. 
26 »Prisluhni školjki.«  
27 Curk, Poklic konservator?, 23, 27. 
28 »Načrt upravljanja. 2011–2021,« 15. 
29 »Načrt upravljanja. 2011–2021,« 30. 
30 »Načrt upravljanja. 2011–2021,« 68. 
31 Brate »Tehniška dediščina in njeno varstvo v Sloveniji. Sečovlje – Sečoveljske soline,« 320. 
32 »Opis enote žive kulturne dediščine.«  
33 »Obnova Sečoveljskih solin - dr. Andrej Sovinc.«  
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območjih, Uradni list RS, št. 48/04) in kot naravna vrednota državnega pomena (Uradni list RS, št. 
111/04, 70/06 in 58/09).34 Velika nevarnost predvsem za solinske ptice je namera razširitve 
sečoveljskega letališča. Andrej Sovinc pravi, da so bili postopki preprečevanja širjenja letališča na 
samo območje solin dolgotrajni, vendar so soline pred letališko stezo zavarovali.35 Širitev letališča je 
očitno še vedno aktualna tema tako občine kot javnosti, saj želijo zdaj letališko progo podaljšati proti 
hrvaški meji.36 To bi pomenilo možnost pristajanja in vzletov večjih letal, kar bi povzročilo zvočno 
onesnaževanje. Bližina meje tudi predstavlja težave v obliki lovcev in ribičev, ki kršijo pravila 
krajinskega parka.37 

Prihodnost Sečoveljskih solin in predlogi varstvenega režima 
O nadaljnjem upravljanju krajinskega parka Sečoveljskih solin in Muzeja solinarstva ter njunem 
skupnem (in predvsem konstruktivnem) sodelovanju za prihodnost Sečoveljskih solin imamo na 
razpolago veliko smernic in predvsem veliko mnenj. Različni interesi prihajajo iz različnih virov: 
spomeniško varstvo (umetnostnozgodovinska stroka), okoljevarstveniki, upravitelji, domačini (javno 
mnenje), arhitekti (revija Outsider), mediji in država. Če začnem s prvim, je to jasno prisotno v obliki 
Muzeja solinarstva in posledično vključeno v delovanje in obratovanje solin ter predvsem v 
ohranjanje kulturne dediščine. V RTV prispevku  Ruševine solinskih hiš je gospod Etbin Tavčar iz 
Zavoda za varstvo kulturne dediščine Piran, ki je pristojno za varovanje Sečoveljskih solin, podal 
izjavo, da bi bilo po obnovi solinskih hiš v njih omogočene namestitvene kapacitete.38 Ta izjava ni 
na mestu, saj bi si taka ustanova, kot je Zavod za varstvo kulturne dediščine, morala prizadevati za 
ohranjanje dediščine in ne razvijati turističnih točk na občutljivih območjih. Iz zavoda Republike 
Slovenije za varstvo narave se tudi strinjajo, da bi bilo nujno solinske objekte sanirati oz. preprečiti 
nadaljnje propadanje. Tako naravovarstveniki kot sam direktor Solin d. o. o., Klavdij Godnič, se 
strinjata, da turizem v tolikšnem razmahu, kot ga predlaga Zavod za varstvo kulturne dediščine, ni 
sprejemljiv. Sicer Godnič izhaja iz razloga, da bivanjskih kompleksov Načrt upravljanja ne 
predvideva, priznava pa, da so konservatorski posegi na solinskih hišah načrtovani (»Obnovljeni 
objekti se ne namenjajo stacionarnemu prebivanju /…/, turizmu …«),39 niso pa bili izvedeni zaradi 
pomanjkanja sredstev. »Trenutno ni v planu, v kratkoročnem planu, da bi se te hiše restavrirale. Tako 
da od leta 1983, ko je bil narejen zadnji popis, takrat jih je bilo 88, danes jih je nekaj manj kot 50.«40 

Zdi se, da je financiranje Sečoveljskih solin, izredno problematično. Predvidevam, da je za to 
delno kriva prisotnost dveh javnih služb z različnimi interesi, saj najverjetneje obveznosti prelagata 
ena na drugo. V nadaljevanju bom predstavila še nekaj finančnih podvigov, s katerimi so se v zadnjem 
času soočile Sečoveljske soline. Vse večji problem postaja dvigovanje morske gladine zaradi 
intenzivnega segrevanja zemeljske poloble,41 prav tako so škodo v vrednosti 7 milijonov evrov 
povzročile poplave leta 2008 (obnova je trajala 9 let).42 Za sanacijo škode pa je denar večinoma prišel 
iz evropskih skladov.43 Slednji so bili ključnega pomena pri upravljanju Sečoveljskih solin, saj 
predvidenih 400.000, ki naj bi jih letno sofinancirala država, še nikoli ni prišlo v celoti.44 Poleg tega 
naj omenim gradnjo termalnega kompleksa Lepa Vida v Sečoveljskih solinah. Geografska umestitev 
naj bi sicer bila ustrezna, saj je območje, kjer se kompleks nahaja, neuporabno za izvajanje solinarske 

34 »Zakonodaja.«  
35 Andrej Sovinc, telefonski pogovor. 
36 »Zakupniki kmetijskih zemljišč: Smo proti širitvi letališča in golf igrišču ter za novo varianto drugega tira.« 
37 »Načrt upravljanja. 2011–2021.«  
38 »Ruševine solinskih hiš.«  
39 »Načrt upravljanja. 2011–2021,« 68. 
40 »Ruševine solinskih hiš.«  
41 »7 milijonov evrov za ohranitev krajinskega parka Sečoveljske soline.«  
42 »Obnova Sečoveljskih solin - dr. Andrej Sovinc.«  
43 »Projektno delo.«  
44 »Soline lahko reši samo vpis na seznam Unesca.«  
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dejavnosti.45 Prav tako se mi zdi pomembno, da se ohranja zavest tudi o zdravilni in termalni rabi 
soli in solinskega blata, saj je to med drugim spodbudilo razvoj turizma v Portorožu.46 Vendar pa se 
ne zdi korektno graditi novih objektov, dokler starejši niso ustrezno zavarovani. 

Načrt upravljanja ne predvideva revitalizacije solinarstva na Fontaniggeah, saj so nujne 
predhodne finančne naložbe za obnovo solin.47 Tudi direktor Solin d. o. o., Klavdij Godnič 
pojasnjuje, da glede na finančne zmožnosti lahko obdelujejo samo 26 solnih polj (na Leri), čeprav bi 
jih lahko 57.48 To predstavlja visoke finančne vložke, saj naj bi za usposobitev vsakega polja podjetje 
moralo investirati 50.000 evrov in čakati tri leta, da solinarji utrdijo podlago s petolo.49 Andrej Sovinc 
mi je v telefonskem pogovoru sicer omenil revitalizacijo Fontanigg ter povzel, da jo spodbuja, 
ključnega pomena za ta prostor pa je zanj vizija države.50 Sovinc je med drugim tudi avtor Načrta 
upravljanja in kakor tudi v njem navaja, se mu zdi vitalnega pomena jasna vizija Sečoveljskih solin. 
Tako Andrej Sovinc v Načrtu upravljanja51 kot dr. Tatjana Capuder iz Oddelka za krajinsko 
arhitekturo na biotehniški fakulteti v prispevku za TV Koper52 predlagata prenovo Sečoveljskega 
rudnika in objektov v bližini za potrebe Sečoveljskih solin. Območje nekdanjega rudnika bi služilo 
kot glavni vhod v soline, tako bi okoliški prebivalci imeli lažji dostop do lastne kulturne dediščine, 
razbremenil bi se zdajšnji glavni vhod na Leri, kjer primanjkuje parkirnih mest,53 Pot zdravja in 
prijateljstva Parenzana pa bi povezovala vse tri vhode v park (tudi tretjega na Fontaniggah). Načrt 
upravljanja predvideva tudi prenovo rudnika, ki že desetletja ne obratuje in propada, muzejskega 
kompleksa, parkirišča, gostinskega objekta, vstopno točko, sanitarije in razgledne točke.54 Kljub 
temu, da je vse to že načrtovano in zapisano, jih upravitelji oz. državi ni potrebno izvesti, saj je Načrt 
upravljanja operativni dokument, kar pomeni, da zapisani predlogi niso nujno obvezujoči tudi v 
praksi.55 Dr. Tatjana Capuder poleg obnove rudnika predlaga tudi revitalizacijo Fontanigg, s katerim 
bi povezali kmetijska območja in ustvarjali nove produkte za tržišče in nova delovna mesta. V 
prispevku je omenjena tudi ustanova šole za solinarje. 

Gospod Sovinc je tudi a priori proti javnim razpisom v obliki, kakršnega je razpisala revija 
Outsider za prenovo ene izmed solinskih hiš, saj ti nimajo vizije in jim je glavni interes trženje.56 S 
tem bi se do neke mere strinjala, vendar se mi zdi velik problem našega prostora prav uspešnost 
čakanja, da spomenik propade (palača Longo v Kopru, Rakuschev mlin v Celju, Ljubljanski 
Kolizej,57 Plečnikov stadion, »Strunjanska rumena hiša,«58 Cukrarna, Sečoveljski rudnik, 
Sečoveljska železniška postaja Parenzana59…), izrabljanje kriznih socialnih okoliščin (asfaltni 
»zmazek« na Punti v Piranu60) ter prodaja spomenikov privatnikom (Mala loža v Kopru61). Največja 
absurdnost naštetih primerov je, da so (bili) vsi pod varstvom spomeniškega varstva. To pa je možno 
zaradi pomanjkljivih členov oz. členov, ki se jih da interpretirati na različne načine. Primer v Zakonu 
                                                 
45 Andrej Sovinc, telefonski pogovor. 
46 »Načrt upravljanja. 2011–2021,« 16. 
47 »Načrt upravljanja. 2011–2021,« 30. 
48 »Rekordna vročina ni dovolj za rekordne kupe soli.« 
49 »Manj slan začetek solinarske sezone.« 
50 Andrej Sovinc, telefonski pogovor. 
51 »Načrt upravljanja. 2011–2021,« 6 in 44–45. 
52 »Soline.«  
53 Curk, Poklic konservator?, 35.  
54 »Načrt upravljanja. 2011–2021,« 44–45. 
55 Andrej Sovinc, telefonski pogovor. 
56 »Natečaj: Solinarska hiša.«  
57 »Dediščina in uradniški realizem.«  
58 »Matevž Granda: Problemi dediščine, dediščina problemov.«  
59 »TV Koper, gost: Andrej Sovinc.«  
60 »Matevž Granda: Virus neumnosti.«  
61 »Javna dražba ali dražba javnega?«  



151 

za varstvo kulturne dediščine: »Kulturnovarstveno soglasje ni potrebno za: nujne posege na 
spomeniku ali dediščini, če so posegi neizogibno in nemudoma potrebni za odvrnitev nepredvidljive 
nevarnosti uničenja ali poškodbe spomenika ali dediščine ali za odvrnitev nevarnosti za ljudi in 
premoženje.«62 Primer mednarodnega prava iz 4. člena Haaške konvencije (Konvencija o varstvu 
kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada): »Prepovedana je uporaba kulturnih dobrin in 
okolice v namene, ki bi v primeru oboroženega spopada povzročili uničenje ali poškodovanje (razen 
kadar bi to zahtevala vojna nuja).« – zadnji oklepaj razvrednoti celoten člen.63 Tudi dopolnitve 
konvencije iz leta 1991 ne prinašajo sprememb: »V primeru napada je potrebno učinkovito 
vnaprejšnje opozorilo, seveda, kadar okoliščine to dopuščajo. (čl. 6).« in »Na zasedenem ozemlju bo 
pogodbenica preprečila in prepovedala vsak nezakonit izvoz ali drugo odstranitev in prenos 
lastništva kulturne dobrine, vsako arheološko izkopavanje, razen če je to nujno (čl. 7).«64 Tudi to, da 
se status spomenika v Sloveniji ali status povečanega varstva na mednarodnem nivoju lahko začasno 
(na primer v času vojne) ali (celo) trajno vzame, je nesmisel. 

Deloma je tako mnenje Matevža Grande razumljivo, saj s tem, ko umetnostnozgodovinska 
stroka zahteva popolno ohranitev spomenika (kar je absolutno pravilno!) in investitor želi spomenik 
podreti, se zgodi 10-letno birokratsko čakanje. V tem času spomenik materialno propada, medtem ko 
se stroka zanj bori na papirju. Zato bi predlagala, poleg spodnjih smernic oz. vsaj dokler se 
zakonodaja ne spremeni, neke nujne začasne konservatorske posege, ki ne zahtevajo pretiranih 
finančnih sredstev. V mislih imam ideje v podobni obliki, kot so jih prejeli na Outsider-ju za prenovo 
Solinske hiše.65 V tem smislu podpiram nemško klasično šolo (konservirati in ne restavrirati) dokler 
je to le možno. V primeru treh restavriranih solinskih hiš se mi odločitev zdi smiselna zaradi potreb 
muzeja. Smiselnosti aplikacije podobnih posegov na preostalih 50 ruševin pa ne vidim, prav zaradi 
»ruševinske« narave spomenika.

Nujne spremembe, ki bi se po mojem mnenju za uspešnejše varstvo kulturne dediščine morale 
zgoditi so: ozaveščanje, informiranje in poučevanje laične javnosti (predvsem otroci, pa tudi odrasli) 
o pomembnosti varovanja in ohranjanja tako lokalne kot tudi državne in mednarodne dediščine.
Nujne se mi zdijo spremembe v zakonodaji, saj kot razlaga Iva Mikl Curk,66 konservatorju delo
nalaga najprej zakonodaja: če in ko se spomenik privatizira, je dolžnost lastnika, da zanj korektno
skrbi (jasno napisani pogoji in zahteve), da zavod oz. inšpekcija pristojna za tovrstno delo vsakoletno
preverja in popisuje stanje spomenika, če se v času privatnega lastništva zgodi materialna škoda se
spiše konservatorski načrt, za katerega lastnik plača iz lastnih sredstev, in se spomenik ustrezno
sanira, tudi konservatorske posege lastnik krije sam, ker je zakonsko obvezan. Lastnik mora pred
vselitvijo v spomenik biti z zgoraj napisanim jasno seznanjen in se strinjati (podpisati zavezujočo
pogodbo), da bo zanj skrbel, ker bo sicer proti njemu sprožen kazenski postopek. Kot razlog za
sprejetje sprememb se našteje dosedanje prakse zanemarjanja slovenske kulturne dediščine.

Pomembna se mi zdi torej tako pravna podlaga, kot tudi političen odnos na lokalni ter državni 
ravni, dobra komunikacija med stroko in politiko, lokalno okolje, lokalne skupnosti, prebivalci in 
upravljalci. Smiselno se mi zdi povečanje vplivnega območja Sečoveljskih solin, prav zaradi vseh 
naštetih težav in problemov utemeljenih v obeh poglavjih, še na vas Parecag, Sečovlje (predvsem 
območje nekdanjega rudnika), letališče in morebiti tudi prek hrvaške meje. 

Kategorizacija Sečoveljskih solin 
Po sistemu Jelke Pirkovič spadajo Sečoveljske soline v skupino kulturne krajine, ki jo stroka, teoretiki 
in pravilnik v njenem bistvu podobno definirajo. Problem, ki izhaja že od Riegla, je ločeno varovanje 

62 28. člen. 2. točka, ZVKD-1, Uradni list RS št. 16/08. 
63 Petrič, Mednarodno pravno varstvo kulturne dediščine, 10. 
64 Petrič, Mednarodno pravno varstvo kulturne dediščine, 11. 
65 »Natečaj: Solinarsak hiša.« 
66 Curk, Poklic konservator?, 3 in 33; Baš, »Organizacija spomeniškega varstva v slovenski preteklosti,« 277. 
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narave in kulturne dediščine.67 To je na primeru Sečoveljskih solin Register za varstvo kulturne 
dediščine rešil tako, da je znotraj krajinskega parka, ki je varovan s posebnim odlokom, razglasil še 
Muzej solinarstva s posebnim odlokom, ki se dotika tako žive kot nepremične dediščine. Po 
Rieglovem načelu namernosti so soline nenamerni spomenik, pri katerih se mu zdi, da se sami 
odločamo kakšne vrednote so nam pomembne (za razliko od namernih, ki nam to objektivno 
predstavljajo). Dvorakovo praktično načelo; podobni objekti – podobni problemi – podobni ukrepi v 
tem primeru ne pride v poštev, saj so kamnite hiše na solinah edinstven svetovni primer. Eden izmed 
problemov varovanja Sečoveljskih solin je tudi varovanje solin kot spomeniške celote. Razlaga 
Rieglovega pojma »Kunstwollen« kot zrcalo časa in prostora, se mi zdi dober način pristopa k 
varovanju Sečoveljskih solin, prav tako se mi v tem primeru zdi ključen Clemnov doprinos k 
varovanju spomenikov – pomembnost krajine, okolice, kjer se spomenik nahaja.68 V Dvorakovih 
besedah »izjemni elementi krajinskih lepot« vidim vzporednice s pojmom kulturna krajina in 
Unescovimi merili za nominacijo svetovne kulturne dediščine. Strinjam se z Jelko Pirkovič, da je 
ločevanje varovanja naravne in kulturne dediščine protislovno, kar lahko opazimo v praksi (problemi 
upravljanja solin). Glede na gostoto poseljenosti stavbnih elementov so Sečoveljske soline pretežno 
nepozidano območje, kamor jih tudi Pirkovič uvršča. Dalje pojasnjuje, da za taka območja lahko 
uporabljamo izraz kulturna krajina. Tudi zato se mi zdi odločitev Zavoda za varstvo kulturne 
dediščine, da je krajinski park varovan kot območje in Muzej solinarstva kot posamezni spomenik, 
dobra. Merila, ki jih uporablja Jelka Pirkovič za vrednotenje spomenikov so: avtentičnost, ogroženost, 
ohranjenost, redkost in starost. Kot se zdi, je problem solin, le ohranjenost, kar je v tem trenutku še 
rešljivo, čez nekaj let pa najverjetneje ne več. Sečoveljske soline prav tako blestijo v izjemnosti, 
tipičnosti, kompleksnosti ter v ekološkem in kulturnem vidiku, kakor tudi v zgodovinsko 
pričevalskemu, kulturno-civilizacijskemu in geografskemu merilu.69 Po Ivi Mikl Curk so Sečoveljske 
soline zgodovinski, arhitekturni, etnološki in tehnični spomenik.70 Merila Marjana Zadnikarja za 
valorizacijo vsebujejo: enkratnost (soline se nahajajo po vsem svetu, vendar so Sečoveljske 
edinstvene v smislu tehnike nabiranja soli), izrednost in pogostost (v našem prostoru redkost, v 
evropskem tudi, v svetovnem merilu ne spet toliko), geografska razširjenost (Sečoveljske soline 
zajemajo relativno velik del Sečovelj in na nek način tudi morja) in starost (soline datirajo v 9. 
stoletje).71 Ker pa primorsko mokrišče velja tudi za etnografski spomenik, se moramo ozreti še k 
Zvezdani Koželj in etnografskim merilom: geografska lega; ljudska hiša je po tehnični in oblikovni 
plati značilen primer našega ljudskega stavbarstva v preteklih stoletjih; ljudska hiša je pomemben 
člen v zgodovinskem razvoju ljudskega stavbarstva; v hiši se razodeva pokrajinski tip hiše iz 
določenega časa; ljudska hiša tvori posebno obliko domačije; nepremični etnološki objekti nam 
kažejo bivališče in določene družbeno-gospodarske skupnosti na vasi; hiša ima v notranjščini 
prostore, ki so značilni za posamezni pokrajinski hišni tip; notranji prostori hiše ali gospodarskega 
poslopja so opremljeni z ustreznim inventarjem; razni sestavni deli zunaj ali znotraj stavbe kažejo 
lepe primere ljudskoumetniške ustvarjalnosti v preteklih stoletjih.72 Sečoveljske soline ustrezajo 
vsem merilom razen zadnjim trem. 

Unesco 
Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine je bila sprejeta leta 1972 in začela veljati 
leta 1975.73 Potreba po konvencijah takšne narave se je rodila po drugi svetovni vojni zaradi 
namernega bombardiranja (Dresden, Varšava), uničevanja (bližnji vzhod) in kraje (Louvre) kulturne 

                                                 
67 Pirkovič, »Osnovni pojmi in zasnova spomeniškega varstva v Sloveniji,« 24.  
68 Pirkovič, »Osnovni pojmi in zasnova spomeniškega varstva v Sloveniji,« 81. 
69 Pirkovič, »Osnovni pojmi in zasnova spomeniškega varstva v Sloveniji,« 117–119. 
70 Curk, Poklic konservator?, 9. 
71 Zadnikar, »Valorizacija in kategorizacija,« 29. 
72 Koželj, »Prispevki k predmetu in vrednotenja etnološkega konservatorstva,« 205–206. 
73 Petrič, Mednarodno pravno varstvo kulturne dediščine, 14. 
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dediščine. Bivša Jugoslavija jo je ratificirala (Uradni list SFRJ 56/74), Slovenija pa jo je notificirala 
z aktom leta 1992 (Uradni list RS, mednarodne pogodbe št. 15/92).74 Na seznamu svetovne kulturne 
in naravne dediščine so Škocjanske jame, Idrijski Rudnik živega srebra, bukovi gozdovi in 
Ljubljansko barje.75 Našteti spomeniki spadajo v »nepravo« skupno kulturno dediščino. Sam termin 
se v mednarodnem pravu ni pojavljal, dokler ni bilo potrebe po zavarovanju morja, ki ni v lasti nobene 
države.  »Skupna kulturna dediščina« se širi na ozonski plašč, skupno podnebje, okolje, spekter 
radioelektričnih frekvenc in genetsko dediščino.76 Značilnost »neprave« kulturne dediščine je 
dolžnost ohraniti jo zanamcem. 

Za vpis spomenika na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine mora ta izpolnjevati 
stroge kriterije, ki so zapisani v smernicah. Zanj je dovolj izpolnjevati enega od meril (Taj Mahal), 
lahko pa tudi vse (Benetke). Poleg tega mora spomenik imeti »izjemen univerzalni pomen« 
(Outstanding Universal Value – OUV), kar pravzaprav pomeni, da je spomenik nekaj, česar ni najti 
nikjer na svetu, z drugimi besedami, je edini primer na svetu take narave, kar ga dela kulturno 
dediščino vsega človeštva (»common heritage of mankind«).77 Na seznam se lahko vpišejo kulturni 
spomeniki, naravni spomeniki in kulturne krajine, slednje predstavljajo povezanost človeških in 
naravnih prvin.78 Preden je spomenik nominiran za uradni Unescov seznam, mora biti ta vsaj eno leto 
na poskusnem seznamu (trenutno Plečnikova Ljubljana).79 Kulturna dediščina se deli na tri 
podkategorije, v katere je lahko uvrščena: spomeniki, skupine stavb in znameniti kraji. Sečoveljske 
soline bi se najverjetneje uvrstile v zadnjo skupino, saj je ta definirana kot kombinirano delo človeških 
rok in narave. Vrednost je tukaj zgodovinska, estetska, etnološka ali antropološka. Velik vpliv na vpis 
na seznam ima država, v kateri se kulturna dobrina nahaja. Država mora najprej na nacionalni ravni 
ugotoviti, ali ima spomenik izjemno splošno vrednost. Poleg tega je eden izmed pogojev za vpis na 
seznam tudi soglasje države, kjer se kulturna dediščina nahaja.80 Slednje zna biti za Sečoveljske 
soline problem, ker, če se ni sprejelo elaborata za razglasitev spomenika na državni ravni, zakaj bi se 
ga na mednarodni? Andrej Sovinc razlaga, da državna raven spomenika, sicer ni pogoj za nominacijo, 
je pa neke vrste nenapisano pravilo.81 Tudi po Petričevi naj bi bilo dovolj (in nujno za vpis) 
zavarovanje spomenika na območni ali komunalni ravni.82 Pomembno je še omeniti, da sam vpis na 
seznam ne pomeni dodatnega varstvenega režima ali s tem povezanega financiranja s strani 
UNESCA, ampak dolžnost države, da bo za spomenik dodatno varovala, ohranjala, prezentirala, 
prepoznavala in prenašala svetovno kulturno dediščino prihodnjim rodovom (4. člen Konvencije o 
svetovni dediščini).83 »Vpis na seznam torej pomeni, da mora država s pravnimi, finančnimi, 
kadrovskimi, strokovnimi, organizacijskimi mehanizmi zagotoviti, da bo spomenik v bodoče, 
dolgoročno, ohranil tiste atribute, zaradi katerih je bil na seznam vpisan.«84 V nasprotnem primeru 
se naziv »svetovne kulturne dediščine« odvzame. V taki grožnji sta stari mestni jedri Dunaja in Firenc 
zaradi nekontrolirane rasti arhitekture in industrije v neposredni okolici kulturne dediščine. Poleg 
tega se tudi Andreju Sovincu zdi, da bi problem za vpis Sečoveljskih solin predstavljala prav 
umeščenost v prostor, kjer okolica ni več primerna, zaradi letališča, nekontrolirane rasti arhitekture 
na polotoku Seča, nenazadnje tudi zaradi masovnih hotelov v Portorožu. Osebno se mi zdi problem 

74 Zupan, »Slovenija: sto nemirnih let kulturne dediščine v šestih državah,« 44. 
75 »Slovenia.«  
76 Petrič, Mednarodno pravno varstvo kulturne dediščine, 15. 
77 Stokin, Dediščina Slovenije in UNESCO = Heritage of Slovenia and UNESCO, 22; Petrič, Mednarodno pravno varstvo 
kulturne dediščine, 6. 
78 »The Criteria for Selection.«  
79 Stokin, Dediščina Slovenije in UNESCO = Heritage of Slovenia and UNESCO, 19. 
80 Petrič, Mednarodno pravno varstvo kulturne dediščine, 16–17. 
81 Andrej Sovinc, telefonski pogovor. 
82 Petrič, Mednarodno pravno varstvo kulturne dediščine, 19. 
83 Petrič, Mednarodno pravno varstvo kulturne dediščine, 17. 
84 »40 letnica Konvencije o Svetovni dediščini UNESCO.«  



 

 
154 

 

tudi ohranjenost solinskih hiš, saj je tudi to kriterij za vpis in pa, podobno kakor pri Plečnikovem 
stadionu, pravna podlaga (komplikacije z upravljanjem). 

Zakaj bi lahko bile Sečoveljske soline na seznamu svetovne kulturne dediščine Unesco? S 
tem vprašanjem se je veliko ukvarjal Andrej Sovinc, poleg tega pa so Sečoveljske soline vključene v 
brošuro Slovenski kulturni spomeniki in spomeniška območja pred vpisom na poskusni seznam 
svetovne dediščine. Andrej Sovinc navaja tri ključne razloge: 1) samo tukaj proizvajajo na 
vsakodnevni ravni sol na petoli (srednjeveški avtentičen način),85 2) Sečoveljske soline so edine na 
svetu, kjer so ljudje prebivali na solinah v kamnitih hišah, dostop do solin je bil samo po morju, hiše 
pa so (bile) zidane, 3) skupaj s Strunjanskimi solinami predstavljajo najvišje ležeče soline, kjer poteka 
nabiranje soli vsak dan (živa dediščina).86  

Menim, da bi soline izpolnjevala sledeča Unescova merila za kulturno in naravno dediščino 
(naziv kulturne krajine): kazanje pomembne izmenjave človeških vrednot v času znotraj kulturnega 
območja na področju arhitekture ali tehnologije, spomeniških umetnosti, načrtovanja mest ali 
krajinskega načrtovanja (II); biti edinstven ali vsaj izjemen dokaz obstoječe ali izumrle kulturne 
tradicije ali civilizacije (III); biti izreden primer tipa zgradb ali arhitekturne ali tehnološke zbirke ali 
krajine, ki prikazuje pomembno stopnjo v človeški zgodovini (IV); biti izreden primer tradicionalnih 
človeških naselij, rabe tal ali morja, ki je značilna za določeno kulturo (ali kulture) ali človeško 
interakcijo z okoljem, zlasti če je to postalo ranljivo zaradi vpliva nepovratnih sprememb (V); biti 
neposredno ali jasno povezani z dogodki ali živimi tradicijami, z zamislimi ali prepričanji, z 
umetniškimi in literarnimi deli izrednega univerzalnega pomena (VI), vsebovati vrhunske naravne 
pojave ali območja izjemne naravne lepote in estetskega pomena (VII), biti izjemni primer, ki 
predstavlja pomembne tekoče ekološke in biološke procese v razvoju kopenskih, sladkovodnih, 
obalnih in morskih ekosistemov ter skupnosti rastlin in živali (IX), vsebovati najpomembnejše 
naravne habitate za ohranjanje in situ in biološke raznovrstnosti, vključno s tistimi, ki vsebujejo 
ogrožene vrste iz univerzalne vrednosti z vidika znanosti ali ohranjanja (X).87 Izpustila sem torej 
samo dva kriterija, enega iz kulturnega (I) in enega iz naravnega (VIII) dela, kot že omenjeno, pa je 
za vpis na seznam svetovne kulturne dediščine dovolj samo en. 

Zaključne ugotovitve 
Vpis Sečoveljskih solin na Unescov seznam svetovne kulturne in naravne dediščine se mi zdi 
bistvenega pomena zaradi dodatnega varovanja, ohranjanja, prezentiranja, prepoznavanja in 
prenašanja svetovne kulturne dediščine prihodnjim rodovom. Vsega tega pa so soline nujno potrebne, 
ker predstavljajo življenjski prostor živalim in rastlinam, ki so od slanega okolja in solinarske 
dejavnosti odvisne. Prav tako je poglavitnega pomena ohranjanje stoletne žive dediščine – 
solinarstvo, saj smo edini na svetu, ki jo imamo ohranjeno v taki obliki. Povečava vplivnega območja 
na vas Parecag, Sečovlje, letališče in prek hrvaške meje je ključna, saj soustvarja okolje, znotraj 
katerega se nahajajo soline. Menim, da bi uvedba predlogov, ki sem jih predstavila v zvezi s 
spremembo zakonodaje, začasnih (vendar nujnih) konservatorskih posegov, izobraževanjem ter večjo 
»močjo« Zavoda za varstvo kulturne dediščine v smislu sankcioniranja ter njihova aplikacija na 
Sečoveljske soline, obrodila sadove. Boljša komunikacija med naravovarstveniki, upravitelji solin in 
Muzejem solinarstva tudi ni zanemarljiva, saj se vse spremembe začnejo znotraj. 
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