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UVODNIK 

Kaj se dogaja z družboslovjem in humanistiko v času finančne krize? Potiska se ju ob 

rob, saj to res ni čas ko bi bila spoznanja iz zgodovine, psihologije, filozofije, da sploh 

ne naštevam prava in ekonomije.  Pozablja se na večkrat slišano staro modrost, da je 

ključno zdraviti vzroke bolezni in ne zgolj blažiti posledic. Družboslovje in 

humanistika imata v tem kriznem času torej še kako pomembno vlogo.  Morda 

bolezni ne bomo pozdravili do jutri, vendar bomo pripomogli k natančnejšemu 

odkrivanju vzrokov za nastalo krizo in postavili možne strategije za to, da se tovrstne 

napake v prihodnje ne bi več ponavljale. Rešitve do katerih lahko naravoslovci in 

družboslovci  pridemo skupaj, bodo najbolj učinkovito pozdravile bolezen na dolgi 

rok. Zapostavljanje družboslovja na račun ad hoc ukrepov reševanja zgolj in samo 

gospodarske slike,  brez natančnejšega premisleka in argumentiranja, se bo končalo 

podobno kot jemanje protibolečinskih tablet – čez nekaj čas bo bolečina / kriza spet 

nazaj. Da bi se izognili ponavljajočim glavobolom, bi morda pristojni raje še enkrat 

premislili, preden začnejo krčiti finančna sredstva namenjena družboslovju in 

humanistiki.  

 

 

Irina Lešnik 
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Marko Gajić 

Romanje v islamskem svetu v srednjem veku 

Povzetek 

Islam je religija, ki se pojavi v 7. stoletju na arabskem polotoku. Letno romanje ali 

hadž je obvezno za vsakega vernika, ki si to lahko privošči/prenese. Šiiti nasprotno od 

sunitov, častijo dogodke pri Ghadir Kumu in spomin na mučeništvo Huseina ibn 

Alija. 

Ključne besede: Meka, Kaba, prerok Mohamed, hadž, umra.   

*** 

Islam je monoteistična religija in se pojavi v 7. stoletju na Arabskem polotoku. 

Muslimani verujejo v boga Alaha, ki se je prek nadangela Gabrijela razodel preroku 

Mohamedu. Delijo se na številčnejše sunite (ortodoksni muslimani) in manjšinske 

šiite. Med seboj se razlikujejo po tem, da suniti priznavajo Koran kot vez med 

vernikom in bogom, Šiiti pa vidijo kot posrednika v razmerju vernik-bog verskega 

voditelja imama.
1
 Prvo razodetje se je zgodilo, ko je imel Mohamed 40 let. Pogosto se 

je umikal v puščavo, da bi se postil in molil. Tako se mu je nekoč, ko se je umaknil v 

jamo al-Hira, prikazal nadangel Gabrijel in mu razodel prve verze, ki so bili nato 

zapisani v Koranu. To se je nadaljevalo do njegove smrti. Njegovi prvi spreobrnjenci 

so bili žena Kadija, prijatelj Abu Bakr in bratranec Ali. Postopoma se je krog 

pripadnikov širil in pridružili so se mu stric Hamza in nekatere zelo ugledne osebnosti 

iz Meke. Mohamed je dobil povabilo prebivalcev mesta s severa Yatrib, naj se preseli 

k njim in postane njihov vodja. 24. septembra 622 se je odpravil v to mesto, ki je 

kmalu postalo znano kot Medina. Ta dogodek - hijrah - zaznamuje začetek 

islamskega koledarja. Označuje tudi konec mekanskega in začetek medinskega 

obdobja.
 2

 Osnovni obredi islama se imenujejo arkan ali stebri religije. Na njih 

temeljijo verske dolžnosti. Ti stebri so: izpovedovanje vere (shahadah), molitev 

(salah), dajanje miloščine (zakah), post (sawm) in letno romanje (hajj). Džihad ni 

kanonski steber islama, niti ne pomeni dobesedno svete vojne, temveč »prizadevanje 

na Božji poti«. Za Muslimane ima ta beseda mnogo širši pomen, pomeni vsako versko 

dejanje.
3
 

  

                                                 

1
 Filip Hiti, Istorija Arapa, 8. izd. (New York, 1964), str. 234. 

2
 Hossein Nasr, Islam: Religija, zgodovina in civilizacija, Maribor 2007, str. 61-63. 

3
 Nasr, Islam, str. 95-99. 
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Hadž – romanje 

Obred hadža (hajj) predstavlja kombinacijo predobstoječih arabskih praks, povezanih 

z Arafatom in Mino; kasneje je tem obredom dodano tudi obiskovanje Kabe. Ostale 

predislamske romarske prakse, ki so bile vpeljane, vključujejo nedotakljivost 

romarjev, predpisano oblačilo, izvajanje določenih obredov in žrtvovanj, ter druženje 

z ostalimi verniki. Po muslimanski tradiciji je Kabo zgradil Adam, po vesoljnem 

potopu pa sta jo obnovila Abraham in Izmael. Ko je bil Izmael zaposlen z obnovo 

Kabe, je od nadangela Gabriela prejel “Črni kamen”, ki stoji v njenem jugovzhodnem 

delu.
4
 Letno romanje se razlikuje od prvih štirih stebrov islama v smislu lokacije, časa 

in namena. Poteka v Meki in okoliških okrožjih med 8. in 13. dnem lunarnega meseca 

islamskega koledarja Dhu l-Hijja (= mesec hadža). Obvezen je za vse verujoče, ki so 

sposobni fizičnih naporov in finančnih bremen. Poleg tega poznamo tudi manjše 

romanje, imenovano umra (umrah), ki ga lahko vernik opravi samostojno, kadarkoli v 

letu. V srednjem veku so bile ob vseh večjih vpadnicah v Meko postavljene 

postojanke, kjer so romarji “odvrgli” običajne obleke, izvedli potrebne ablucije in si 

ogrnili posebno oblačilo, ki sta jo sestavljala dva kosa nešitega belega blaga, 

imenovanega ihram. Pred vstopom v mesto romar vstopi v mošejo al-Haram (= Sveta 

mošeja) in opravi vrsto predpisanih obredov. Ko romar opravi sedem obhodov, se 

napoti do Maqam Ibrahim (= Abrahamova ograda), ki je nasproti Kabe. Stoji za njo in 

izvede dve obhodni molitvi. Potem se napoti do vodnjaka ZamZam, popije požirek 

vode in opravi dodatne ablucije. Nato zapusti kompleks al-Harama skozi JV vrata in 

nadaljuje pot proti manjšem hribu Safa in od tod teče četrt milje do druge vzpetine 

Marwa. To ponovi sedemkrat, medtem pa recitira molitve v počastitev spomina na 

Hagarjevo iskanje vode. Romar potuje vzhodno skozi puščavo kake štiri milje od 

Mine, kjer prenoči iz 8. na 9. dan Dhu l-Hijja. Naslednji dan gre do planote Arafat, 

sedem milj vzhodneje. Na deveti dan opoldne, meseca Dhu l-Hijja, pričnejo s stojo na 

Arafatu. Bedijo ob hribu usmiljenja do sončnega zahoda. Ob sončnem zahodu se 

romarji odpravijo nazaj proti Meki. Po navadi romarji, preden dospejo v Mozdalifo, 

tri milje iz Mine, opravijo še večerno molitev. V Mini desetega v mesecu romarji 

opravijo serijo obredov. Tam stojijo trije kamniti stebri. Romarji mečejo kamne v 

najbolj zahodni steber. To simbolizira Abrahamovo kamenjanje hudiča, ki ga je 

skušal nagovoriti naj ne žrtvuje sina, kot mu je naročil bog. Po kamenjanju si romar 

kupi ovco ali kozo (celo kamelo) za žrtvovanje. Žival obrne proti Meki in ji prereže 

vrat, kot je to storil Abraham. To je zadnje dejanje v fazi ihrama. Romar potem obišče 

enega izmed brivcev v Mini in si postriže lase (ali vsaj del las). Nato se lahko 

preobleče v običajna oblačila in se vrne v Meko, kjer še enkrat obhodi Kabo. V 

preostalih dneh hadža se romarji napotijo nazaj v Mino, da kamenjanjo vse tri stebre, 

žrtvujejo dodatne živali in uživajo v prireditvah z ostalimi romarji. Preden se romarji 

odpravijo domov, v Meki izvedejo še poslovilne obhode. Medtem ko so (fizično in 

finančno sposobni) verniki romali v Meko, pa so bili trgi v vaseh in mestih po 

celotnem srednjeveškem islamskem svetu, v dneh pred žrtvovanjem v Mini, zasičeni z 

živalmi. Tako se tudi oni, ki so ostali doma, gostijo solidarno z brati in sestrami v 

arabski puščavi.
5
  

                                                 

4
 Hiti, Istorija, str. 105-106. 

5
 James E. Lindsay, Daily Life in the Medieval Islamic World (Westport, Connecticut 2005), str.  153-

160. 
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Šiitsko romanje 

Šiizem je bil sprva “legitimistično” politično gibanje, povezano z vprašanjem kdo bo 

nasledil Mohameda, in z nezadovoljstvom novih spreobrnjencev (mavalijev) s svojim 

položajem. Najprej in predvsem so šiiti pripadniki “Alijeve stranke”, ki se je nato 

razcepila na več vej in naposled poistila z Iranom.
6
 Počasna kristalizacija šiizma, ob 

kateri so se hkrati oblikovale tudi njegove temeljne razlike v primerjavi s pravovernim 

sunizmom, je utrdila meščanski in kmečki sloj na jugu Iraka. Ta težnja se je še 

okrepila, ko sta po razpadu kalifata (9.-10. stoletje) nastali neodvisni iranski kneževini 

sunitskih Samanidov in šiitskih Bujidov. Šiiti so tedaj že opustili sleherno težnjo po 

politični oblasti; zanjo so se začele boriti nekatere nepravoverne ločine, kar 

“ekstremistične” v primerjavi z “zmernim” šiizmom: ismailiti, karmati, asasini. 

Fatimidi so slej ko prej ostali zmerni nasproti svojim, v veliki večini sunitskim 

podložnikom, vendar so poslali po vsem islamskem svetu v Kairu vzgojene 

propagandiste. Dvanajsti šiitski imam po Aliju, Muhamad al-Mahdi, še otrok, je ok. 

873 izginil – se “prikril”. Poimenovali so ga “Gospodar časov” (Sahib al Zaman) in 

“Pričakovani Mahdi” (Muntazar). L. 940 so šiitski teologi razglasili pretrganje 

sosledja imamov do vrnitve skritega imama, ki bo ob koncu časov uveljavil na svetu 

pravičnost. Spričo položaja imamov kot posrednikov med ljudmi in Bogom, 

“združenih z Bogom”, se je porodilo pravo pobožno čaščenje, utemeljeno na 

žalovanju za Huseinom; zaradi tega osrednjega položaja imamov šiizem običajno 

imenujejo tudi imamizem. Šiiti so do svojih imamov gojili visoko spoštovanje, 

obiskovanje njihovih grobnic (= ziyara) pa je bilo pomembno za šiitsko pobožnost. 

Kdaj so te in ostale prakse postale del šiitske tradicije, ni popolnoma jasno. Ko so 

šiitski Bujidi leta 945 osvojili Bagdad, so vzpodbujali odkrito in javno izvajanje teh 

obredov; prav tako so jih spodbujali Fatimidi v Egiptu (med leti 969-1171). 

Temeljnega  pomena v vsakdanjem življenju šiitskih muslimanov so počastitev 

spomina na dogodke pri Ghadir Khummu in spomina na mučeništvo Huseina ibn 

Alija ter obiskovanje grobnic šiitskih imamov. Med šiiti sta se razvili dve doktrini. Po 

prvi mora biti zakoniti kalif ali imam v krvnem sorodstvu z Mohamedom. Druga, bolj 

kontroverzna, pravi, da je kalif/imam ne samo politični vodja skupnosti, ampak tudi 

nezmotljiv verski učitelj – naj bi bil brez napak, kar se tiče vere in moralnih naukov. 

Zaradi poudarka na religiozni in teološki vlogi glave skupnosti šiitski teksti 

uporabljajo naziv imam za to funkcijo pogosteje kot kalif ali vodja vernikov. Šiitski 

“dvanajstniki” in “sedmerniki” se glede teh dveh doktrin strinjajo, ne strinjajo pa se z 

identiteto sedmega imama.
 7

 

  

                                                 

6
 Yves Thoraval, Islam: Mali leksikon, Larousse 1995, s.v. “šiiti”. 

7
 Lindsay, Daily life, str. 160-65. 
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Ostala romanja 

Poleg hadža, umre in značilnih šiitskih ziyar, je obstajalo nešteto lokalnih romanj, ki 

so postala del vsakdana v srednjeveškem islamu. Jeruzalem in ostali sveti kraji, 

povezani s predislamskimi preroki in patriarhi v Siriji, Egiptu in Iraku, so bili 

priljubljena destinacija za romarje. Muslimani so imeli Sirijo za svojo sveto deželo 

(ard mugadassa). Njeno najbolj sveto mesto Jeruzalem je bil cilj Mohamedovega 

nočnega potovanja, tako kot tudi mošeja al-Aksa in njena Kamnita kupola. S tem ko 

je bil Prerok v trenutku ponešen iz Meke v Jeruzalem (postanek na poti v nebesa), 

postane to še tretje sveto mesto, za Meko in Medino.
8
  

VIRI IN LITERATURA 

1. Filip Hiti, Istorija Arapa. Sarajevo: Veselin Masleša, 1967. 

2. James E. Lindsay, Daily Life in the Medieval Islamic World. 
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3. Hossein Nasr, Islam: Religija, zgodovina in civilizacija. Maribor: Litera, 2007. 
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8
 Hiti, Istorija, str. 117-119.   
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Miloš Čotar 

Kamniti napis TITO nad Renčami 

Povzetek 

Kamniti napisi na Goriškem TITO nad Renčami in Branikom ter NAŠ TITO nad 

Novo Gorico že dve desetletji delijo mnenja, ali naj ti napisi ostanejo ali izginejo. Vsi 

trije napisi so bili deležni uničevanja in takojšnje obnove. Mnenja, kdo ruši in 

obnavlja, so zelo deljena.  

Naslednji prispevek daje vpogled v vprašanje kakšni so bili vzgibi, da je napis TITO 

nad Renčami nastal in kdo ga je sploh zgradil. Pričujoča zgodba je rezime spominov 

še živeče pripadnice mladinske skupine, ki je prvotno zgradila napis TITO nad 

Renčami, Draguške Stepančič.
1
 Podatki navedeni v tem prispevku so podatki, ki sem 

jih dobil od sogovornice in jih nisem spreminjal, da ne bi skazil avtentičnosti 

povedanega. 

Ključne besede: Renče, napis TITO, mladinci, meja med Jugoslavijo in Italijo. 

*** 

Konec II. svetovne vojne 

9. 5. 1945 se je s kapitulacijo Nemčije zaključila II. svetovna vojna v Evropi. Začelo 

se je obdobje normaliziranja povojnega življenja. V logiki razdeljevanja povojnega 

plena med dvema velesilama, Sovjetsko zvezo (v nadaljevanju SZ) in ZDA, so nastala 

tri sporna območja: Berlin, Avstrija in Primorska. Določitev meje med Italijo in 

Jugoslavijo na narodno mešanem in politično-vojaško strateško pomembnem območju 

je postal problem mednarodne skupnosti. Na postavitev meje je vplivalo več dejstev:  

 

 Trst je bil strateško pomembna luka, ki je zahodnim vojaškim silam 

predstavljal pomembno pristanišče z dobro organizirano prometno povezavo 

proti severu. 

 Bližina Jugoslavije, komunistične države in prijateljice SZ, preko katere bi 

Stalin z lahkoto vdrl v Italijo in na zahod Evrope, je za Zahod pomenila 

nevarnost.   

 V Italiji se je takoj po vojni Komunistična partija Italije oblikovala kot 

stranka, ki se je močno naslanjala na ideje sovjetskega komunizma, zato bi 

bližina Jugoslavije lahko postala zelo nevarna za Italijo kot vplivno območje 

ZDA. 

                                                 

1
 Draguška Stepančič, rojena 1923, je v tem obdobju nosila še vedno svoj dekliški priimek Žigon, zato 

bo v nadaljevanju navedena s priimkom Žigon.  
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 Jugoslavija je imela močnega voditelja Josipa Broza − Tita. Tito je poznal 

težnje Primorcev, da bi se priključili Jugoslaviji in ni mogel kar z lahkoto 

dopustiti ponovne odtujitve Primorske. Tudi mednarodna skupnost ni mogla 

kar tako utišati močnega jugoslovanskega voditelja, še posebej zato, ker mu je 

za hrbtom še vedno stala Stalinova senca. 

 Pravica do samoodločbe narodov je bila pomembna točka, ki pa je bila v igri 

strateških geopolitičnih interesov prezrta.  

 Ozemlje Goriške, Istre in Trsta je bilo narodnostno zelo mešano. 

 Slovensko partizansko gibanje je v II. svetovni vojni prispevalo svoj delež v 

koaliciji proti nacifašizmu, česar zahodne sile niso mogle prezreti. 

 

Stanje po II. svetovni vojni 

Območje Primorske so po letu 1945 razdelili na cono A, pod anglo-ameriško 

zavezniško upravo, in cono B, ki je spadala pod jugoslovansko upravo. V tem času so 

se po Primorski vozile mešane komisije, ki naj bi pisale poročila, iz katerih bi bilo 

razvidno, kateri državi naj kraji na spornem ozemlju pripadejo. Primorci so za dokaz 

pripadnosti k slovenskemu narodu na hiše risali slovenske in jugoslovanske zastave in 

pisali parole: »Tukaj je Jugoslavija!«, »Tujega nočemo, našega ne damo!«, itd.2 

Kot oblika izkazovanja narodne pripadnosti je nastal tudi kamniti napis TITO na 

velikem Vrhu nad Renčami.   

Povojno stanje v Renčah leta 1945 

Povojne mesece 1945 je zaznamoval prehod iz vojnega v civilno stanje ter 

vzpostavitev lokalne civilne oblasti v Renčah. Prebivalci vasi, ki so sodelovali v 

partizanih in so bili internirani v taborišča ter tisti, ki so kot italijanski vojaki3 

sodelovali v vojaških operacijah na tujem, so se začeli vračati domov. V prvih 

mesecih po koncu vojne je v vasi še vedno trajalo vzdušje zmage nad nacifašizmom, 

ki je splahnelo v realnosti, da bo jugoslovansko zahodno mejo zmagi navkljub 

določevala mednarodna skupnost na mirovnih pogajanjih. Ti momenti so bili vzrok 

zakaj napis TITO ni nastal že leta 1945.  

Po vzpostavitvi civilne oblasti so se oblikovala tudi društva. Nastalo je Prosvetno 

društvo Svoboda, čigar tajnik je bila Draguška Žigon iz Žigonov ter pevski zbor in 

Telovadno društvo Partizan. Mladina se je po vzoru političnih oblasti organizirala v 

Zvezo mladine Slovenije. Njen predsednik je postal Franjo Stepančič4 iz Martinučev. 

V tej organizaciji se je v zimskih mesecih, na podlagi dnevnega dogajanja okrog 

določitve meje med Jugoslavijo in Italijo, porodila ideja o nastanku kamnitega napisa 

TITO. Draguška Žigon je imela nalogo, da je na mladinskih sestankih brala povzetke 

poročil, ki jih je slišala po radiu. Vedelo se je, da se zavezniške komisije vozijo po 

                                                 

2
 Zastave in napise je še danes marsikje moč opaziti na hišah starejšega datuma.  

3
 Italija je primorske Slovence tretirala kot italijanske državljane, zato so fantje morali sodelovati v 

redni italijanski vojski ali v enotah Bataglioni speciali (Specialni bataljoni). 
4
 Franjo Stepančič, rojen 1919. 
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spornem ozemlju, da bi preučevale teren, zato so se ljudje odločili pokazati svojo 

pripadnost slovenskemu narodu z zastavami in napisi, ki so jih narisali na hiše.  

Ideja o napisu TITO 

Zveza mladine Slovenije iz Renč se je v takih okoliščinah odločila za bolj radikalen 

korak. Nastal naj bi kamnit napis TITO, ki bi bil viden daleč naokoli. Tako bi 

mednarodnim komisijam pokazali, v kateri državi želijo živeti. Zmotno bi bilo misliti, 

da so akcijo organizirale uradne oblasti, ampak se je zanjo spontano odločila renška 

mladina.   

Izdelava načrta napisa je bila zaupana predsedniku mladincev in gradbenemu 

inženirju Franju Stepančiču.5 Skupaj s starejšimi mladinci je tudi vodil in nadzoroval 

samo gradnjo napisa. 

Za mesto, kjer bi stal napis, je bil izbran Veliki vrh, ki ima široko, ravno pobočje in 

stoji prav nad Renčami. Glede materiala so si bili enotni, naj bo to kamen, ki ga na 

hribu ni manjkalo. Poleg tega je bil Kras takrat popolnoma neporaščen6, zato 

zadostnih količin kamenja ni bilo težko najti.  

Gramo7
 mladinci! 

Odločili so se, da bodo napis zgradili spomladi leta 19468. Mladinci, fantje in dekleta, 

so se razdelili v tri skupine, odvisno od zaselkov iz katerih so prihajali: 

1) zahodni del Renč: zaselki Špacapani, Merljaki in Ozrenj 

2) srednji del Renč: zaselki Renče, Žigoni, Martinuči in Venišče 

3) vzhodni del Renč: zaselki Mohorini, Lukežiči, Arčoni in Vičiči  

 

Zbrali so se v Žigonih. Starejši mladinci so s seboj prinesli krampe, lopate in vrvi. 

Najprej so se sestali, da je Franjo Stepančič razložil vsem zbranim načrt izvedbe 

kamnitega napisa. Nato so krenili proti vrhu Velikega vrha. Tam so starejši mladinci 

pod nadzorstvom Franja Stepančiča z vrvmi začrtali okvir napisa. Z vrvmi so začrtali 

še črke, ki naj bi tvorile napis TITO.  

Mladinci so v treh prej omenjenih skupinah začeli z delom. Vsaka od skupin je štela 

najmanj 100 fantov in deklet. Za gradnjo so uporabili kamenje s pobočja hriba in iz 

                                                 

5
 Načrt, ki ga je izdelal Franjo Stepančič je danes izgubljen. Po pripovedovanju je Franjo Stepančič ta 

načrt skiciral na kos papirja in je vseboval mere širine in dolžine napisa ter velikosti črk. 
6
 Kras je bil v tej dobi popolnoma gol. Današnja gozdnatost hribov je poledica načrtnega pogozdovanja 

v 50. in 60. letih 20. stoletja, ko so pogozdovali gole predele z borom.  
7
 Gramo pomeni v renškem dialektu gremo. 

8
 Sogovornica se točnega datuma ne spomni.  
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bližnjih globeli. Močnejši fantje so prenašali težje kamne, medtem ko so dekleta 

prenašala lažje kamne ali kamenje zlagala v napis. Medtem so vodje delovnih skupin 

skupaj s Franjem Stepančičem, nadzorovali potek dela. 

Nastajali so kamniti zidovi, ki so tvorili črke napisa TITO. Zidovi so segali približno 

en meter v višino. Dogovorjeno je bilo tudi, da bodo napis pobelili z apnom, vendar se 

sogovornica ne spomni, ali so to storili že isti dan ali nekaj dni kasneje.  

Ko je bil napis končan, so se vsi odpravili v eno izmed dolin na hribu in se tam 

okrepčali. Sogovornica se spomni, da je nekdo pripovedoval tudi smešne zgodbe in 

razne dogodivščine.  

Usoda napisa TITO nad Renčami 

Za časa Jugoslavije so napis večkrat očistili in obnovili. V 80. letih 20. stoletja, ko se 

je začenjal zaton režima, je tudi napis TITO začel propadati. Nekateri so napis 

uporabili kot kamnolom in so kamne uporabljali za gradnjo hiš. Od sredine 90. let so 

ljudje napis spet začeli obnavljati.  

Napis TITO na Velikem vrhu nad Renčami je doživel prvo razmetavanje kamnov 

pozimi leta 2010, vendar je bil že marca istega leta spet obnovljen in pobarvan.  

Kaj pomeni ta napis graditeljici 

Draguška Žigon, danes Stepančič, ni nikoli več šla čistit in obnavljat napisa TITO na 

Velikem vrhu. Večkrat pa je šla napis pogledat, saj je od tam lep razgled in jo napis 

spominja na njeno mladost. Osebno se strinja z ohranjanjem napisa, ker so leta 1946 z 

njim povedali Italijanom, da so Renčani Slovenci in da nočejo spet pod Italijo. Sama 

meni, da je to spomenik. Spomenikov se ne sme rušiti, sicer so za vedno izgubljeni, z 

njimi pa tudi narodna zgodovina.  

 Slika 1: Gradnja napisa TITO na Velikem vrhu leta 1946    
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 Slika 2: Napis TITO danes 

Epilog igre z mejo 

Mejo med Jugoslavijo in Italijo so določili 10. 2. 1947 na Pariški mirovni konferenci 

po Morganovi liniji in je stopila v veljavo 15. 9. 1947. 6. 10. 1954 je prišlo še do 

Londonskega sporazuma, ki je rešil vprašanje Svobodnega tržaškega ozemlja. 

Dokončno pa je bilo vprašanje meje rešeno šele 10. 11. 1975 z Osimskimi sporazumi, 

ko je bila »začasna meja« med Jugoslavijo in Italijo tudi uradno potrjena.  

VIRI IN LITERATURA 

1. Ustni vir: Draguška Stepančič, roj. Žigon. 

2. Internetni vir: http://www2.arnes.si/~ljijs30/zgodovina_9.html (15. 4. 2011). 

3. Zgodovina Slovencev. Ljubljana: Cankarjeva založba, 1979.

http://www2.arnes.si/~ljijs30/zgodovina_9.html%20(15
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Gregor Mirt 

Magna charta libertatum in zakon Habeas corpus – pravno 

zgodovinska vira o razvoju in pomenu človekovih pravic in 

svoboščin 

Povzetek 

Magna Charta Libertatum in zakon Habeas Corpus sodita med tiste zgodovinske dokumente 

o človekovih pravicah in svoboščinah, ki sta na poseben način zaznamovala tako obdobji v 

katerem sta nastala, kot tudi prihodnje zgodovinske dobe. Zgodovinska dokumenta sta nastala 

na ozemlju Velike Britanije v kontekstu in sozvočju z zgodovinskim razvojem angleške 

države. 

Ključne beede: Magna Charta Libertatum, zakon Habeas Corpus (Habeas Corpus Act), 

človekove pravice in svoboščine, angleška pravna zgodovina. 

 

*** 

Vprašanje človekovih pravic ni le eno izmed vprašanj posamezne družbe in njene politične 

ureditve, temveč osrednje vprašanje, od čigar razrešitve je odvisna celotna politična zgradba 

družbe. Vsebina odnosa med posameznikom in politično skupnostjo − oblastjo je vprašanje 

razmerja med posameznikovo svobodo in podrejanjem drugemu, torej oblasti, ki determinira 

posamezno zgodovinsko obdobje. Posebnost britanskega razvoja se kaže v  večstoletnem 

nenehnem boju za oblast med kraljem in parlamentom in v zgodnjem osamosvajanju sodstva. 

Celotno obdobje britanskega ustavnega razvoja pa so označevala prizadevanja za uveljavitev 

pravic posameznika nasproti državni oblasti, ki jo je poosebljal kralj. 

Magna Charta Libertatum 

Listina Magna Charta Libertatum
1
( dalje M.C.) ni nastala kot posledica ozaveščanja družbe 

po ureditvi in napredku temeljnih človekovih pravic in svoboščin. Z njo naj bi se vzpostavil 

mir, v resnici pa je povzročila vojno. Bila je posledica spopada med angleškim plemstvom in 

kraljem Ivanom brez dežele, kar je npr. razvidno iz točke 61. in 62. te listine. V bistvu so 

angleški baroni prisilili kralja, da je podpisal in razglasil listino. Velika listina o svobodi je 

prva pravna listina, s katero so omejili vladarski absolutizem in podredili politično voljo 

pravnim normam. Listina je priznavala določene pravice le plemstvu, mestom in svobodnim 

                                                 

1
 Richard Thomson, An historical essay on the Magna charta of King John. London: Major and R. Jennings, 

1829. 
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kmetom. Prvič v zgodovini je bila priznana osebna svoboda ter poroštvo zanjo. Obstajajo 

štirje originali M.C.
2
 Dve v Britanskem muzeju ena v Linconovi katedrali in ena v Salisburški 

katedrali. Omeniti velja, da je naziv »velika« dobila ne zaradi neke kvalitete, ampak zaradi 

forme in razlikovanja od dokumenta imenovanega Charter of the Forest.
  

Gre za dopolnilo 

M.C., ki se ukvarja s kraljevimi gozdovi gozdovi kot virom goriva (oglje).  

Štiristo let po M.C. je sir Edward Coke trdil, da varuje vsakega svobodnega Angleža, ne 

samo baronov živečih v 13.stoletju, in da jo mora spoštovati celo parlament. Rekel je, da M. 

C. nima nobenega suverena nad sabo. Nazadnje je njegovo mnenje prevladalo. 

Listina M. C. obsega kar 63 točk. V 1. točki se zagotavlja, da bo angleška cerkev za vedno 

svobodna ter da bo uživala pravice in svoboščine. S to listino se zagotavljajo svoboščine 

zgolj svobodnjakom, pri čemer se kralj in plemstvo zavezujejo, da bodo vse svoboščine 

veljale tudi za prihodnje rodove. 

2. do 8. točka urejajo posamezne pravice in dolžnosti dedičev v primeru dedovanja, pri čemer 

se listina sklicuje na stare fevdalne običaje. Dediči lahko dediščino pridobijo le ob plačilu 

denarne vsote, ki je različna glede na stan. Mladoletni dedič lahko pridobi dediščino ob 

polnoletnosti, brez plačila. Urejene so naloge skrbnikov ob mladoletnosti dedičev predvsem 

glede upravljanja s premoženjem. Dedičem je naloženo, da se ne smejo poročati izven 

svojega stanu. Vdova lahko ostane še 40 dni po smrti svojega moža v njegovi hiši, v tem času 

pa ji morata biti dodeljeni tudi dota in vdovščina. Vdove nihče ne sme prisiliti, da se poroči. 

Če pa je vdova v fevdalnem odnosu s plemičem, potrebuje njegovo soglasje, da se lahko 

ponovno poroči. 

V  12. točki je določeno, da se davek za kraljevo vojsko, za odkupnino kralja, za viteštvo 

kraljevega najstarejšega sina in za poroko kraljeve najstarejše hčere uvede na podlagi 

medsebojnega dogovora podpisnikov listine. 14. točka določa organ, ki bo odločal o uvedbi 

davka, njegovi sestavi ter sklicu.  

13. točka zagotavlja Londonu in ostalim mestom, da lahko obdržijo svoje dosedanje 

svoboščine in carine tako na zemlji, kot tudi na morju. 17. točka ureja krajevno pristojnost za 

civilne spore. 

Točki 20. in 21. urejata denarno kaznovanje svobodnjakov in trgovcev glede na težo 

hudodelstva. Za plemstvo je posebej določeno, da jim lahko sodijo le sodniki istega stanu. 

28. in 29. točka omejujeta pravice policijskih uradnikov in drugih uradnikov. Zapovedujeta, 

da ti lahko jemljejo žito  in druge premičnine samo proti plačilu, razen če jim prodajalec 

dovoli, da plačajo kasneje. Prav tako jih člen omejuje pri izseljevanju plačila od vitezov. 

30. in 31. točka prepovedujeta vsem zasego konjev in vozov brez dovoljenja lastnikov. Prav 

tako je prepovedano zaseči stavbni les za gradnjo gradov. 

                                                 

2
 Sir James Holt, Magna Cart. Cambridge: University press , 2003. 

 



14 

 

32. in 35. točki urejata, da bodo povsod odstranjeni  jezovi za lovljenje rib, uvajajo se enotne 

mere za vino, pivo, žito, blago in uteži. 

Listina vsebuje tudi določbe, ki posegajo na področje kazenskega prava, torej prava, ki  lahko 

izjemoma poseže v temeljne svoboščine človeka  kot so življenje, telesna integriteta, odvzem 

svobode, pravica do poštenega sojenja, odmera kazni ipd. 

Tako 36. točka ureja, da bo zahteva za preiskavo v bodoče brezplačna v zadevah, kjer bo 

ogroženo življenje oz. telesna integriteta, predvsem pa v teh zadevah ne bo odklonjena, 

ampak bo moral postopek steči neodvisno od volje pristojnega. 

Kriterij zakonitosti se dviguje, saj v 28. točki  M. C. določa, da pooblaščeni nižji uradniki ne 

bodo mogli več sprožiti postopka zoper nikogar zgolj na podlagi izjave posameznika, ampak 

se bo njihove prijave preverjalo z verodostojnimi pričami. 

39. točka določa, da je lahko le zakonita sodba, ki jo izrečejo pripadniki istega sloja, podlaga, 

da se svobodnjak zapre, odžene iz posesti, izobči, izžene ali uniči. Zakonito sodbo lahko 

nadomesti deželno pravo. 

40. točka določa izjemno pomembno varovalo in sicer, da nikomur ne bo odvzeta, zanikana 

ali odložena pravica. 

Določba 45. ureja, da so lahko sodniki in policijski uradniki le tiste osebe, ki poznajo pravo 

in imajo namen pravo tudi spoštovati in ga uporabljati. 

52. določba ureja primere, ko je kdo brez zakonite sodbe razlaščen in mu jeodvzeta zemlja, 

premičnine ali celo pravice, pri čemer se mu odvzeto takoj vrne. V primeru spora pa naj o 

spornem vprašanju s sodbo odloči 25 baronov. 

Položaj ženske v takratni družbi je razviden iz 54. točke, po kateri nikomur ni mogoče 

odvzeti prostosti ali ga zapreti, če ga ženska ovadi za smrt drugega, razen če gre za njenega 

moža. 

55. točka s takojšnim učinkom odpravlja vse tiste globe in denarne kazni, ki so bile izrečene 

nepravično in v nasprotju s pravom dežele, v primeru spora pa naj o tem odloči sodba 25 

baronov. 

61. točka pokaže, da je do razglasitve listine prišlo zaradi velikih družbenih konfliktov, ki so 

ogrožali celo nadaljnji obstoj kraljeve vladavine. Zaradi razrešitve družbenega konflikta je 

kralj plemstvu podelil naštete pravice za vedno in v celoti. Urejeno je bilo tudi varstvo 

zagotovljenih pravic. 
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Zakon Habeas Corpus (Habeas Corpus Act) 

Meščanski koncept 
3
 človekovih pravic se razlikuje od vseh prejšnjih predvsem v oblikovanju 

jasnega spoznanja, da ni mogoče govoriti o človekovih pravicah vse dotlej, dokler niso te 

priznane na pravno obličen način ter jim je zagotovljeno ustrezno pravno varstvo. 

Habeas Corpus Act (dalje H. C. A.), angleški zakon iz leta 1679, je bil sprejet z namenom 

varovanja državljanov pred samovoljnim zapiranjem. Sodi v kontekst boja med parlamentom 

in absolutnim vladarjem. Velja še danes in je glavna garancija osebnih svoboščin in pravic, 

ko se posameznik znajde v kazenskem postopku. V zakonu je jasno izoblikovano načelo 

zakonitosti v kazenskem pravu, da ne more nihče odgovarjati za kaznivo dejanje, če ni bilo že 

prej kot tako določeno v zakonu. V uvodu zakona je izpostavljeno, da je namen zakona 

hitrejše reševanje kazenskih oz. domnevno kazenskih zadev, predvsem pa preprečiti 

neupravičeno ter predolgo zadrževanje ljudi v ječah, posebno v tistih primerih, ko imajo 

posamezniki pravico položiti varščino. 

H. C. A. je drugače povedano ukaz sodišča, da tisti, ki je nekomu odvzel prostost, tega izroči 

sodišču, da to odloči o upravičenosti odvzema prostosti. Rok za sodno odločitev je kratek: 3 

dnevi, izjeme so opisane, v primeru ko gre za krajevno oddaljene kraje. Omenjeni rok je 

lahko kršen tudi v primeru, če gre za dejanje veleizdaje ali hudodelstvo, ki se kaznuje s 

smrtno kaznijo, kar pa mora biti jasno označeno v pripornem nalogu. Zakon predpisuje 

obličnost pisanj, ter podpise oseb, ki je izdala tak nalog. Zakon ureja tudi primer ko pride do 

odvzema prostosti v času sodnih počitnic ali izven uradnih ur sodišča. Priprte osebe lahko 

same ali po drugi osebi vložijo pritožbo. Poudarjeno je, da je potrebno osebe, ki jim je vzeta 

prostost, brez odlašanja pripeljati pred sodnika, ki mora v dveh dneh priprtega izpustiti ob 

pogoju izplačila varščine. Varščina se odmeri glede na težo dejanja in premoženjsko stanje 

priprtega. Lahko pa gre tudi za kazniva dejanja, za katera priprti ni upravičen do varščine, v 

tem primeru mu je bila odvzeta prostost na podlagi pravnega postopka, ki ga vodi sodni organ 

s pristojnostmi iz kazenskih zadev. 

Zakon določa tudi, da se v primeru, ko organi ne spoštujejo predpisanega postopka obličnosti 

(v smislu, da se ne vrne pisanja H. C. A. oz. ne pripelje osebe, ki ji je odvzeta prostost) tem 

organom izreče globa, ki jo mora plačati jetniku. Zakon predpisuje kazen za nespoštovanje 6-

urnega roka za vrnitev pisanj osebi, ki je to pisanje zahtevala. 

Očitno se je v praski pogosto dogajalo, da so bile osebe za isto dejanje večkrat lahko zaprte 

pri različnih organih, zato je zakon izrecno določil, da tem osebam ni dovoljeno ponovno 

odvzeti prostost, razen če bi šlo za sodni postopek v katerem zadeva obravnava. Za primer 

ponovnega neupravičenega odvzema prostosti je zakon predpisal tudi denarno nadomestilo. 

Zakon je celo pri najhujših kaznivih dejanjih kot so veleizdaja ali druga kazniva dejanja, ki se 

kaznujejo s smrtno kaznijo, dopustil, da se priprte osebe izpuste na prostost ob izplačilu 

varščine, če ne pride pravočasno do sojenja. H. C. A. je dopuščal možnost, da se oseba, ki je 

v zaporu zaradi neplačila dolga, še vedno obdrži v zaporu na podlagi premoženjsko pravnih 

določb, čeprav bi morala biti izpuščena na podlagi predhodnih kazenskih določb. 

                                                 

3
 Varstvo človekovih pravic: razprave, eseji in dokumenti. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1988. 
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Zakon je tudi določil, da se osebe, ki jim je odvzeta prostost, praviloma ne sme premeščati v 

zapore oz. v pristojnost drugega organa, razen če gre za primere, ki jih taksativno našteva 8. 

točka zakona npr. požar, nalezljive bolezni, kraj sojenja itd. 

9. točka zakona ureja pravice do lastnega Habeas Corpus − pravnega sredstva, odklonitev 

obravnave le tega pa ima za posledico izrek denarne globe, ki pripada jetniku. 

Zakon je svojo veljavnost razširil na vsa angleška ozemlja, tudi izven angleškega kraljestva 

ter na vse njegove prebivalce. 

Zakon je tudi omogočil, da se osebam, ki so obsojene na smrt, po njihovi predhodni prošnji, 

smrtna kazen nadomesti z izgonom v čezmorske dežele. Omejen je bil s časovno 

veljavnostjo: zakon ne velja za tiste odvzeme prostosti, ki izhajajo iz časa pred 1. junijem 

1679. 

Sklep 

Opisana zgodovinska dokumenta pravne narave sta nastala v različnih časovnih obdobjih ter 

sta posledica in odraz družbenih sprememb tedanje družbe. Razvoju družbe je posledično 

sledilo pravno urejanje pomembnih razmerij, mednje nedvomno sodijo človekove pravice in 

svoboščine.
 4

 Kazensko pravo kot nujni, a represivni del oblasti, izjemoma posega v temeljne 

človekove pravice in svoboščine. Človeško življenje in svoboda sta pomembni družbeni 

vrednoti, katerih pomen je bil v času nastanka obeh dokumentov sicer skromen (gledano iz 

današnje perspektive), a z ozirom na zgodovinski razvoj izjemno pomemben že v času 

nastanka Magne Charte Libertatum in zakona Habeas Corpus. 

VIRI IN LITERATURA 
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 Franc Grad, Ivan Kristan, Anton Perenič, Primerjalno ustavno pravo. Ljubljana: Pravna fakulteta Univerze v 
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Irina Lešnik 

Kaj je »zgodovinska resnica«? 

Povzetek 

Zgodovinopisje se je razvilo iz različnih začetkov, toda nedvomno je eden izmed temeljnih 

virov za nastanek zgodovinopisja mit. Lahko bi trdili, da je mit Grkom dolgo služil namesto 

»prave« zgodovine, kar pa še zdaleč ne pomeni, da lahko po črno-beli logiki mitološki pristop 

označimo za napačenega. Pri razvoju zgodovinopisja iz mitologije je postalo ključnih veliko 

elementov razumevanja iz mitološke ravni.  

Paul Veyne v uvodnem poglavju »Ko je bila zgodovinska resnica izročilo in vulgata« v svoji 

knjigi So Grki verjeli v svoje mite? obravnava problem zgodovinske resnice. Zakaj antični 

zgodovinar ne navaja svojih virov in hoče, da mu verjamemo na besedo? So antični 

zgodovinarji sploh ločevali med primarnimi in sekundarnimi viri? Kdo so bili njihovi bralci? 

Kako se zgodovinska zvrst pri starih zgodovinarjih razlikuje od zgodovinske zvrsti, ki jo 

pišejo sodobni zgodovinarji? Kakšen je odnos obojih do svojih bralcev? Kakšna je pot do 

spoznanja resnice v navezavi na mitsko izročilo? Na zgornja vprašanja bom skušala vsaj 

deloma odgovoriti v pričujoči seminarski nalogi. 

Ključne besede: zgodovinopisje, mitsko izročilo, Grki, primarni in sekundarni viri. 

*** 

 

Na kratko o začetkih zgodovinopisja 

Stari Grki veljajo za začetnike znanosti, saj se prvi sprašujejo po vzrokih različnih pojavov in 

svoje ugotovitve nato smiselno sistematizirajo. Pri tem ključno vlogo odigra iskanje resnice 

skozi kritično presojo, kar se začne v naravoslovnih vedah, iz katerih izide poleg ostalih tudi 

zgodovinopisna veda. To iskanje resnice pri zgodovinopisju pogosto označimo kot proces 
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demitizacije zgodovinopisja. Gre za dolgo časa trajajoč proces, zares uspešen šele pri 

Tukididu (roj. 455? pr. Kr.).  

Osnovni pogoj za nastanek zgodovinopisne zvrsti je živahno kulturno in gospodarsko razvito 

okolje, v katerem prihaja do izmenjave in stiki s sosednjimi ljudstvi in deželami. Tako okolje 

je predstavljal maloazijski prostor konec 6. stoletja pr. Kr., od koder tudi izvirajo prvi pisci 

zgodovinske zvrsti, ki so pisali v jonskem narečju. Pesniški jezik zamenja proza, saj 

znanstveno pisanje zahteva natančen in abstrakten besednjak. L. R. Palmer to duhovito 

označi z besedami: »Muza je torej morala sestopiti s svojega voza in nadaljevati peš«.
1
 Danes 

se nam to ne zdi nič nenavadnega, v obravnavanem času pa je bilo drugače, saj je bil običajni 

medij za komuniciranje z javnostjo pesniška forma.  

Med prvi zgodovinopisni zvrsti spadata t. i. periodos (potopis) in periplous (opis plovbe), ki 

sta na prvi pogled geografske narave, vendar v opisih teh medkulturnih stikov izvemo veliko 

o običajih sosednjih ljudstev. Najpomembnejša predstavnika teh zvrsti sta Hekataj in Skilak 

iz Kariande. Ne označimo ju še za zgodovinarja, temveč za logografa, pisca zgodb. Izraz 

logograf uporabljamo za vse pisce zgodovinske zvrsti do Tukidida. Naj naštejem nekaj 

ključnih imen: Dionizij iz Mileta, Akuzilaj iz Argosa, Ferekid s Sirosa, Herodot. Medtem ko 

je še pri Herodotu v ospredju pripovedna komponenta, Tukidid v ospredje postavi novo 

vodilo – resnico, pisati o tem kar se je dejansko zgodilo in s čim večjo mero objektivnosti in 

natančnosti. Tukidid postavi nove standarde za vrsto piscev, ki mu sledijo. V metodološkem 

pogledu njegovo delo za razvoj zgodovinopisja pomeni pravo malo revolucijo.  

Odnos antičnega zgodovinarja do virov 

Dandanes je predpogoj znanstvenega raziskovanja in objavljanja dosledno upoštevanje 

referenčnega aparata. V rabi je sistem povzemanja in dobesednega citiranja z navajanjem 

natančnih podatkov o viru. Tudi viri niso enaki – v grobem jih razdelimo vsaj na: primarne, 

to so viri iz prve roke, in sekundarne. Vsak znanstveni članek, zgodovinska znanost pri tem ni 

nikakršna izjema, natančno navaja mesto dobljenih informacij v opombah (sproti v tekstu ali 

pod črto) ter na koncu v posebnem poglavju, ponavadi naslovljenem Viri in literatura. 

Znanstveni aparat nam zagotavlja dosledno spoštovanje avtorskih pravic, objektivnost 

navedenih informacij itd. V nasprotnem primeru zagrešimo hud  prestopek, ki je v 

akademskih krogih sankcioniran. Praksa natančnega navajanja virov izhaja teoloških in 

pravnih učenjaških polemik ter se je v dodelani obliki ohranila vse do danes. 

Kako pa je bilo z antičnimi zgodovinarji? Antični zgodovinarji vire iz katerih črpajo snov 

navajajo le izjemoma in še takrat iz popolnoma drugačnih razlogov, kot to počnemo danes. 

Bralci antičnega zgodovinopisja se niso spraševali o resničnosti prebranega, ampak so 

zgodovinopiscu verjeli na besedo. Antični zgodovinar avtoritet ne navaja, saj meni, da je sam 

zadostna avtoriteta in kot takega ga sprejemajo tudi bralci. Kar napiše velja za zgodovinsko 

resnico, vulgato ali izročilo, o katerem ne dvomimo. Naj na primeru orišem povedano s 

pristopom antičnega in sodobnega zgodovinarja, ki preučujeta peloponeško vojno. Prvi korak 

je enak - oba bosta poiskala čimveč gradiva, ki bi ga lahko uporabila pri pisanju o 

peloponeški vojni. Sodobni zgodovinar bo zbrano razumel kot zbir različnih virov, polnih 

                                                 

1
 Oto Luthar et al., Zgodovina historične misli: Od Homerja do začetka 21. stoletja. Ljubljana: ZRC SAZU, 

2006, str. 53. 
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napak in nepravilnosti, ki jih bo skušal razkriti in se jim pri pisanju izogniti. Antični 

zgodovinar bo pridobljeno vzel za sveto resnico, saj v zbranem gradivu ne vidi virov, ampak 

izročilo. Brez kakršnihkoli pomislekov ga bo z nekaj dopolnitvami, do katerih se je dokopal, 

predal naprej. Veyne to razloži z naslednjimi besedami: »Izročilo se vselej prikazuje kot 

besedilo, pripoved z avtoriteto: zgodovina vznikne kot izročilo in je ni mogoče obdelovati po 

virih«.2  V antiki zgodovine torej ne izdelujejo na podlagi na mnogih različnih mestih 

napaberkovanih in preverjenih virov, pač pa gre za golo reprodukcijo že povedanega s strani 

zgodovinskih avtoritet, pri čemer samo kakšno na prvi pogled očitno napako popravijo ali 

dopolnijo izročilo z novo informacijo. Če naletijo na avtorje, katerih teksti so polni v nebo 

vpijočih napak in nepravilnosti, se ne lotevajo analitičnih popravkov besedil, ampak 

preprosto zavrnejo zgodovinskega avtorja kot relevantno avtoriteto po principu vse ali nič.  

Obstajajo primeri, ko tudi antični zgodovinar navaja svoje vire, vendar ga vodi drugačna 

motivacija kot sodobnika. Bodisi želi izročilu dodati kakšno podrobnost, ki se mu zdi 

pomembna, bodisi želi na bolj živ način ponazoriti svojo pripoved. Najpogosteje navaja še 

zmeraj dostopne spomenike preteklosti – ne v dokaz svojih trditev, pač pa samo v ponazorilo 

luči in blišča preteklosti.  

Kaj je »zgodovinska resnica«? 

Pomembno se je zavedati dejstva, da je pojem zgodovine v antiki pomenil nekaj čisto 

drugega kot pomeni danes. Medtem ko se je pri nas zgodovinska resnica brusila skozi  

teološka in pravniška nasprotja, se je v Grčiji oblikovala z zbiranjem različnih informacij. 

Grška beseda historia dobesedno pomeni zbiranje podatkov. Iz tega dejstva izhaja Veynova 

primerjava antičnih zgodovinarjev z današnjimi časnikarji. Oboji so neprestano na lovu za 

novimi informacijami, oboji pišejo za preproste bralcem slehernike, proizvedenih besedil ne 

sodimo glede na avtorjevo spoštovanje do virov, pač pa z merili notranje kritike, obojim 

oprostimo kakšno napačno navedeno podrobnost itd.  

Poročevalec vseslovenskega časnika Delo bi sicer lahko sproti navajal, kje je dobil 

informacije iz katerih je sestavil članek, vendar so ti podatki za nas kot bralce nepomembni in 

ne vplivajo na to, da bi bolj ali manj verjeli napisanemu. O  članku sodimo s pomočjo 

notranjih meril – skozi branje razberemo ali je pisec izobražen, bister, natančen, nepristranski 

in na podlagi tega članek označimo za dober, kakovosten oz. slab, nekakovosten.  

Antični zgodovinar, ki, kot smo ugotovili, velja za nesporno avtoriteto, ravno tako ne čuti 

potrebe, da bi bralca seznanjal s svojimi obveščevalci. Medtem ko še Herodot v svojih delih 

navaja mnogo tudi izključujočih se najdenih izročil, pa Tukidid ravno tako kot sodobni 

časnikar izbere samo izročilo, ki ga ima za dobro, legitimno in s tem nase prevzema 

odgovornost za legitimnost navedenega.  Herodot v svojih Zgodbah piše: »Tako je bilo, 

pravijo Perzijci, in po njihovem je ravno v razdejanju Ilija iskati začetek sovraštva do 

Helenov. Glede Ije pa se Feničani ne zlagajo s Perzijci. Trdijo namreč, da je niso na silo 

odvedli v Egipt, ampak da se je v Argosu spečala s kapitanom, ko je začutila, da je 

samodruga, je iz sramu pred starši prostovoljno odplula z njimi, da bi stvar ne prišla na dan. 

Tako pripovedujejo Perzijci in tako Feničani. Jaz ne mislim ugotavljati, ali je bilo tako ali 
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  Paul Veyne, So Grki verjeli v svoje mite? Ljubljana: Založba /*cf., 1998, str. 20. 
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kako drugače«.
3
 Tukidid pa se do izročila sam opredeljuje, sprejema odgovornost nase: 

»Resnično pravi razlog, ki pa je ostal najbolj prikrit, je bila po mojem mnenju rastoča moč 

Atencev in z njo preplah pri Lakedajmoncih, zaradi česar je bila vojna neizogibna«.
4
 

Odnos zgodovinar – bralec 

Sodobni zgodovinarji dosledno ločujejo med dejstvi in njihovo interpretacijo ter tako 

dopuščajo možnost, da si bralec dejstva lahko interpretira tudi drugače. Antični zgodovinarji 

so pridobljene informacije predstavili kot dejstva, kljub temu da so bili viri, na katerih so 

slonela njihova »dejstva«,  mnogokrat šibki. Zgodovinarju ni bilo treba interpretirati ali 

dokazovati, ampak samo kompilirati in poročati.  V skladu s tem so bile glavne vrline 

antičnega zgodovinarja: marljivost, kompetentnost in nepristranskost.
5
  

Razlog za različna pristopa tiči tudi v različni bralski publiki. Sodobni zgodovinar piše za 

druge zgodovinarje, strokovnjake, medtem ko se antični zgodovinar obrača na kar najširšo 

množico. Zopet je ustrezna primerjava z sodobnimi bralci časnikov – izredno pestra množica 

bralcev od katerih neizobraženi berejo za zabavo, politiki, vojaški strategi v službene namene 

(za tovrstno publiko se je specializiral Tukidid) itd.  

Demitizacija preteklosti 

Miti in legende veljajo za univerzalni človeški izmislek. Nastali so v različnih časih in 

različnih krajih, a vedno poskušajo odgovoriti na temeljna vprašanja o smislu življenja, 

nesreči, uspehu, okrutnosti, ljubezni, rodovitnosti, smrti, posmrtnem življenju, družinskih 

odnosih, izdaji, boju med starim in novim ter človeškim in božjim, magiji, moči, usodi, vojni, 

naključju, norosti, stvarstvu in o naravi vesolja. Carl Gustav Jung vzpostavi delitev na osebno 

in kolektivno nezavedno. Iz slednjega so nastali arhetipi oz. prapodobe, ki jih upodabljajo 

miti in legende. Mitologija je za izobražene stare Grke pomenila izmišljijo, povesti o 

bajeslovih junakih in ne resničnosti. To lahko jasno razberemo iz izjave Ksenofana iz 

Kolofona, ki so ga zmotile, včasih že prostaške lastnosti grških bogov. Zapisal je, da bi 

govedo, če bi znalo risati, pač upodobilo svoje bogove kot govedo. Pavzanias je mitološke 

čudeže zavrnil z izjavo o tem, da je preteklost podobna sedanjosti in da čudežev ni.  

In kljub zgoraj opazni kritičnosti je vendar ravno iz mitologije izšla zgodovinopisna znanost. 

Pri odgovoru na to si zopet izposodimo Pavzaniasa, ki je iz legende o Tezeju izluščil 

avtentično jedro. V skladu s prepričanjem, da je preteklost podobna sedanjosti je ovrgel 

predstavo o minotavru – ljudje z bikovo glavo ne obstajajo. Obstajajo pa kralji, zato ne dvomi 

o tem, da je bil Tezej zgodovinska osebnost, kralj, ki je združil Atence v eno državo. Mitično 

izročilo torej prinaša neko avtentično jedro, ki pa se je v stoletjih obdalo z mnogimi 

legendami. Vprašanje resničnosti mita je torej bolj kompleksno kot se zdi na prvi pogled.  

  

                                                 

3
 Luthar 2006, str. 65. 

4
 prav tam, str. 78. 

5
 Veyne 1998,  str. 28. 
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Sklep 

Kaj je mit? Prirejena zgodovina? Privzdignjena zgodovina? Alegorija? Enoznačnega 

odgovora ni, saj je pojem mita za sodobnika zagotovo popolnoma drugače razumljen kot za 

starega Grka, različno pa so mit sprejemali tudi v vseh ostalih zgodovinskih obdobjih. 

Zagotovo mitov ne gre popolnoma zavrniti, nekritično sprejemati pa tudi ne. Očitno je tudi 

mitologija še eno izmed področij pri katerem bomo kot zgodovinarji težili k poveličevani 

aristotelski zlati sredini: mitologijo bomo sprejemali, a z zadržkom − trudili se bomo ločevati 

zrnje od plev.  
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Martin Nedoh 

Nezakonsko materinstvo na današnjem slovenskem ozemlju v 19. 

stoletju 

Povzetek 

Nezakonsko materinstvo v 19. stoletju zajema pravni okvir in pogostost, ki sta daleč od 

današnjih predstav o takratnem stanju. Obči državljanski zakonik, namreč, med prvimi v 

Evropi uvaja zaščito nezakonskega rojstva, ki nalaga otrokovemu očetu skrb zanj, hkrati pa 

ne preganja nezakonskih mater pri dokazovanju očetovstva. Trend nezakonskih rojstev je v 

slovenskih deželah široko prisoten, v posameznih okrajih še bolj razširjem kot v sedanjosti. 

 

Ključne besede: nezakonsko materinstvo, nezakonsko rojstvo, obči državljanski zakonik, 

demografija. 

*** 

»Kaj pa je tebe treba bilo, 

dete ljubó, dete lepó! 

meni mladi deklici, /…/« 

 

(France Prešeren, Nezakonska mati) 

 

Lik nezakonske matere, kot ga poznamo iz mnogih literarnih del, npr. od zgoraj citiranega 

Franceta Prešerna, dalje Prežihovega Voranca, ki je  v  svoji  Hudabivnikovi Meti iz 

Samorastnikov mitiziral in idealiziral lik nezakonske matere in s tem postavil spomenik vsem 

požrtvovalnim in trpečim »nesrečnicam«. Zofka Kvedrova pristopi k tej tematiki z ženskega 

stališča, prikaže tragiko zapeljane ženske, ki doživlja svojo usodo sama, stigmatizirana od 

družine in družbe, kar jo privede k  detomorilstvu komaj rojene hčere. Takšen  vtis dobimo o 

družbenem in ekonomskem položaju nezakonske matere v 19. stoletju iz književnosti in 

»ljudskega« izročila. Nezakonska mati, odrinjena na družbeno margino, zapuščena od 

otrokovega očeta, ožigosana kot grešnica, predvsem pa brez vsakršnih  pravic in pravne 

zaščite. Toda kakšen položaj so v resnici v tedanji družbi imele nezakonske matere? Ali so 

res bile brez vsakršnih pravic in potisnjene na socialni rob?  Kolikšna je bila sploh pogostost 

tovrstnega pojava v tedanjih deželah: Kranjski, Štajerski in Koroški? 

Položaj in pravice, ki jih nezakonskim materam zagotavlja pravni sistem avstrijskega 

cesarstva, in pozneje Avstro-Ogrske, lahko vendarle poimenujemo »razsvetljen«, saj je v času 

svojega sprejetja občega državljanskega zakonika leta 1811 to primerjalno gledano eden 

najnaprednejših aktov te vrste  v Evropi. Iz današnjega vidika se nam lahko zdijo pridobitve, 

ki jih z zakonikom pridobijo nezakonske matere in otroci malenkostne, v takratni dobi pa so  

bile presenetljivo revolucionarne, sploh če jih primerjamo z postrevoluciornim zakonikom 

cesarske Francije (široko uporabljanem po celotni Evropi), ki je bil v tem pogledu precej bolj 

restriktiven − lahko bi ga označili celo za korak nazaj, ne zgolj zgolj v primerjavi z predpisi, 
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ki so veljali za časa revolucije, ampak tudi tistimi ancien regima. V Franciji je namreč po 

ugotovitvah Gisele Bock bil stoletja v veljavi postopek recherche se la paternalité, to je 

ugotavljanja očetovstva nezakonskih otrok z namenom prisiliti očeta k plačevanju alimentov. 

Praksa, ki proti koncu starega reda vse bolj usiha, doživi ponovno uveljavitev z 

prizadevanjem Olympe de Gouges (in ostalih sobork za žensko enakost), ki črpa svojo 

veljavo iz  Deklaracije o pravicah človeka in državljana, natančneje iz pravice do javnega 

izražanja, saj lahko po njej »vsaka  državljanka izjavi sem mati otroka, ki pripada vam, ne da 

bi jo kak barbarski predsodek silil k prikrivanju resnice.«
 1

 Leta 1793 stopi v veljavo odlok s 

katerim bi nezakonski otroci odtlej nosili očetov priimek in lahko celo dedovali po njem. 

Pravice nezakonskih mater so, kakor smo lahko videli v Evropi, tako pred francosko 

revolucijo kakor po njej različne in se z njo, tudi pod vplivom razsvetljenskega duha, 

spremenijo v različne smeri. Tako prinese revolucija leta 1789 francoskim nezakonskim 

materam začasno obuditev prakse pripoznanja očetovstva, ki jo (dokončno) ukine code civil, 

pomeni obratno obči državljanski zakonik za prebivalke Avstrijskega cesarstva nesporno 

korak naprej.   

Obči državljanski zakonik in pravni  položaj nezakonskih mater in otrok 

Obči državljanski zakonik iz leta 1811 je torej vzpostavil zakonski okvir pravnega položaja 

nezakonskih mater in otrok, ki je v naših deželah ostal v veljavi do druge svetovne vojne, saj 

je Kraljevina Srbov, Hrvatov in Slovencev (kasneje Kraljevina Jugoslavija) na svojem 

ozemlju ohranjala pravni partikuralizem zakonodaj, ki so bile na posameznih delih njenega 

ozemlja v veljavi pred njenim nastankom. Zakonik je, kot omenjeno, predstavljal prelomnico 

v obravnavi nezakonskih otrok, saj jim je prvič zagotovil vsaj minimalno zaščito in ureditev 

njihovega statusa ter tako posredno tudi statusa njihovih mater. Zakonik sicer pojmuje 

različno razmerje do staršev, ki ga ima zakonski otrok od tistega, ki ga ima nezakonski, saj tej 

zadnji »ne uživajo pravic z zakonskimi« (člen 155).
2
 Ta določba se nanaša predvsem na 

razmerje do družine, to je na različne materialne pravice, kot je pravica dedovanja, nikakor pa 

ne na pravni položaj nezakonskega otroka kot državljana. »Nezakonski otroci so sploh 

izključeni od pravic rodbine; nimajo pravice do očetovega priimka, niti do plemstva, grba in 

drugih prednosti roditeljev, imenujejo se po rodbinskem imenu materinem« (člen 165).
3
  

Zaradi tega dejstva je natančno določeno, kateri otroci se smartrajo za zakonske in kateri za 

nezakonske. 

Kot nezakonske se razumejo vsi otroci, katerih mati v  času njihovega rojstva ni bila v 

zakonski zvezi in tisti, ki so rojeni  pred pretekom sto osemdesetih dni od poroke staršev ter 

ti, ki so rojeni po preteku tristotih dni od moževe smrti ali razveze zakona. Vendar se kljub 

tem jasnim določilom tudi v zadnjih dveh primerih, kakor ugotavlja Sabina Žnidaršič,  

nezakonski stan otrokom, rojenim zunaj določenih rokov, ne pripiše avtomatično. Če se je 

otrok rodil pred pretekom šestih mesecev po poroki, ima zakonec pravico »najdlje v treh 

mesecih potem, ko je zvedel za otrokovo rojstvo, sodno  oporekati očetovstvu« (člen 156).
4
 V 

                                                 

1
 Gisela Bock, Ženske v evropski zgodovini. Ljubljana: Založba *cf,  2004, str.85. 

2
 Sabina Žnidaršič Žagar, Nezakonske matere: objektivno gledano je lahko tudi malo veliko, v: Delta, Revija za 

ženske študije in feministično teorijo, letnik 3, 1-2, leto 1997, str. 60. 
3
 prav tam. Ta člen je dopolnjen z novelami leta 1914 z omogočenjem sprejetja priimka materinega zakonskega 

moža: »Zakonski mož matere (in ne oče otroka) sme dati z izjavo... otroku svoje ime z privoljenjem matere in 

otroka, ali, ako je otrok nedoleten, s privoljenjem zakonitega zastopnika in sodišča.« 
4
 prav tam, str. 60. 
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primeru otrokovega rojstva po smrti (domnevnega) zakonskega očeta, pa imajo pravico 

izpodbijati očetovstvo njegovi dediči, ravno tako v roku treh mesecev. Taisti zakonski rok 

omejuje tudi pravico oporekanja očetovstva zakonskega moža do otroka rojenega v 

veljavnem zakonu. V tem primeru se otroku določi skrbnik (to ne more biti njegova mati), ki 

»naj se postavi  v obrambo zakonitega rojstva«,
5
 mož pa mora dokazati svojo nezmožnost 

zaploditve otroka. Izničitev zakonskega stanu otroka je podrejena sodnemu postopku in 

dokazom, ki morajo biti trdni, kot kaže nadaljevanje 158. člena, ki kot zadosten dokaz ne 

opredeljuje zgolj materinega prešuštvovanja ali njene trditve, da otrok ni možev.  

Poleg oporekanja očetovstva, obči državljanski zakonik določa tudi obratno možnost − to je 

naknadno priznanje zakonitosti otroka. Prvi primer v katerem je omogočeno naknadno 

priznanje otroka  se nanaša na nepravilno sklenjene zakone: »take otroke je šteti za zakonske, 

ako se zakonski zadržek odpravi kasneje, ali ako je na eni strani vsaj enega roditeljev 

oprostljivo neznanje zakonskega zadržka.« Posledica naknadne pozakonitve je, da so morali 

biti taki otroci izključeni iz »pridobitve one imovine, ki je po rodbinskih naredbah posebno 

pridržana zakonskemu zarodu« (člen 160).
6
 Druga možnost za pozakonjenje otroka  nastopi v 

primeru, da se starši zunaj zakona rojenega otroka poročijo po njegovem rojstvu. Ti se 

smatrajo kot rojeni v zakonu, vendar »ne morejo izpodbijati lastnosti prvorojenstva in drugih 

že pridobljenih pravic zakonskim otrokom, zarojenim v zakonu, ki je medtem obstajal« (člen 

161).
7
 Tretji primer pozakonive pa zadeva višje sloje, predvsem plemiče, in je vezan na 

dedovanje posebnih privilegijev. To je omogočeno zgolj s cesarjevim privoljenjem, kajti le 

vladar ima pravico do  podeljevanja privilegijev. Ta zadnji primer torej ni v pristojnosti 

sodišč in ni predmet pravne prakse.  

Posebno napredna pridobitev, ki uvaja v tedanjem evropskem pravnem redu posebnost, pa je 

tudi možnost (naknadnega) sodnega ugotavljanja nezakonskega očetovstva in dolžnosti, ki jih 

mora po tem nezakonski oče izpolnjevati tako do otroka, kot tudi do otrokove matere.  V tem 

je pristop občega državljanskega zakonika nasproten od tistega, ki ga uvaja code civil 

cesarske Francije in ne predvideva nikakršne pravne zaščite nezakonske matere ter njenega 

otroka temveč obratno, celo prepoveduje ji javno preganjanje in omenjanje domnevnega 

očeta. »Vzor«, ki je med drugimi  navdihnil tudi srbski civilni zakonik, ni imel neposrednega 

učinka na našem ozemlju, ampak so se z njim srečale in soočile Slovenke, ki do doživele 

usodo nezakonskega materinstva v Srbiji, v času prve Jugoslavije. To so bile predvsem 

služkinje, ki so v takem primeru ostale brez finančne in pravne zaslonbe.  

Obči državljanski zakonik izraža splošno načelo, da je oče rojenega tisti »kateremu se 

dokaže... da se je združil za materjo otroka v dobi, od katere  ni preteklo do dobe njegovega 

poroda manj kakor  180 in ne več kakor 300 dni, ali kdor to prizna tudi le izven sodišča.« 

(člen 163),
8
 pravdne postopke pa določa poseben sodni red. Člen je dopolnjen z določbo leta 

1914, ki omogoča samemu sodišču sprožitev postopka ugotavljanja očetovsta, to pa zaradi 

razburkanih razmmer, ki jih je prinesla prva svotovna vojna. Odločba zavezuje tudi matične 

urade k obveščanju o nezakonskih rojstvih pristojna sodišča. 

Ob ugotovljenem očetovstvu zakonik razdeli pravice in dolžnosti ter vloge med 

nezakonskega očeta in nezakonsko mater, saj ima tudi nezakonski otrok pravico  »zahtevati 

                                                 

5
 prav tam, str. 60. 

6
 prav tam, str. 61. 

7
 prav tam, str. 61. 

8
 prav tam, str. 61. 
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od svojih roditeljev njih imovini primerno oskrbo, vzgojo in preskrbo.« V tem smislu zakonik 

še vedno ohranja težnjo po vzpostavitvi idealnih razmerij med spolnima vlogama, torej 

družbeno konformnih, prilagojenih patriarhalnem sistemu, ki v tistem času še vedno vlada. 

Tako je k »oskrbi zavezan zlasti oče, ako pa tega ne zmore, preide ta obveznost na  mater in 

po njej na materine starše« in naprej: »Zlasti je očetova dolžnost tako dolgo skrbeti za 

vzdrževanje otrok, dokler  se ne morejo preživljati sami.« Po drugi strani pa je mati dolžna 

skrb za »njih  telo in zdravje prevzeti...« (člen 141).
9
 

Zakonik, ki tako določa predvsem pravice nezakonskih otrok, manj pa mater, dobi leta 1914 

novelo, ki  eksplicitno razširja pravice zadnjih. Z dvema določbama zakonik uredi finančno 

plat poroda in prvih  stroškov vzdrževanja otroka. Tako določa, da je sodno pri(po)znani  

nezakonski oče dolžan »povrniti materi stroške poroda in in pa njenega vzdrževanja za prvih 

šest mesecev po porodu in tudi nadaljne izdatke, ako so potrebni zastran poroda« ter založitev 

stroškov vzdrževanja otroka za prve tri mesece po porodu. Ta določba zavzema le matere, ki 

»ne živijo nečisto« (člen 168).
10

 

Zgoraj orisani pravni okvir torej daje nezakonskim materam pravico preganjati nezakonske 

očete svojih otrok in jih sodno prisiliti k spoštovanju njihovih dolžnosti do njih in otrok. 

Kljub temu da se nam ta korak zdi majhen, na poti do pravne izenačitve zakonskih in 

nezakonskih otrok (in mater), pa se moramo zavedati njegove naprednosti, glede na duh dobe 

v kateri je nastal in je bila splošno nenaklonjena temu nekonvencionalnemu koraku. 

Preseneča nas lahko sploh zgornja primerjava z code civilom porevolucionarne Francije, ki 

poudari in ohrani rigidno patriarhalno razmerje in  odvisnost ženske od moškega. 

Nezakonski materi  na našem današnjem ozemlju je bila dana vsaj možnost, da je ob pomoči 

odvetnika, in sicer pogosto dolgotrajnega sodnega postopka, dosegla priznanje očetovstva in 

posledično dodelitev alimentov, glede na očetovo premoženje in dohodke, po letu 1914 pa 

tudi povrnitev porodnih stroškov. Mati je bila vsekakor primorana živeti »neoporečno« 

življenje, če ni želela, da ji otrokov oče otroka odvzame.  Kljub majhnosti koraka lahko torej 

presodimo, da je bil narejen v pravo smer in da je odprl pot nadaljnjim izboljšanjem položaja 

nezakonskih mater in otrok. Ali kakor slikovito naslovi svoj članek na to temo Sabina 

Žnidaršič Žagar: objektivno gledano je lahko tudi malo veliko. 

Nezakonska rojstva v številkah 

Število nezakonskih rojstev, in posledično nezakonskih mater, se v takratnih deželah: 

Štajerski, Koroški in Kranjski, skozi celo devetnajsto stoletje povečuje, tako kot na področju 

celotne Evrope. Kot ugotavlja Sabina Žnidaršič Žagar v svojem delu Ora et labora – in molči 

ženska! je med evropskimi (in avstroogrskimi deželami, kot razvidno iz zgornje tabele) 

regijami z največ nezakonskimi rojstvi prav Koroška, kjer doseže v nekaterih predelih stopnja 

nezakonskih otrok med živorojenimi 80 %, tako da jo v strokovni literaturi poimenujejo 

»Jamaika Europas«. Štajerska ji po stopnji sledi, a s to razliko, da je velika stopnja 

nezakonskih otrok značilna le za njen severni del.  

  

                                                 

9
 prav tam, str. 62. 

10
 prav tam, str. 62. 



26 

 

Tabela 1: Absolutno število in odstotek nezakonskih med vsemi živorojenimi
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kranjska, ki nanju meji, pa je nasprotno  primer dežele z relativno nizko stopnjo nezakonskih 

rojstev, ki kljub zviševanju tekom stoletja nikoli ne doseže stopnje prvih dveh.  Na 

Kranjskem je, kakor značilno za dežele z nizkim deležem nezakonskih rojstev, precejšnja 

razlika med mestnim prebivalstvom, kjer je delež pogostejši, in podeželjem, kjer je delež pod 

deželnim povprečjem. Ta razlika na Koroškem ne obstaja, saj je delež povsod (približno) 

enako visok, na Štajerskem pa ta razlika med urbanim in ruralnim okoljem sovpada s prej 

omenjeno razliko med njenim južnim in severnim delom. 

  

                                                 

11
 Sabina Žnidaršič-Žagar, Socialni položaji in statusi žensk na Kranjskem 1880-1910, magistrska naloga. 

Ljubljana: Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani, 1994, str. 44. 

 1896 1898 1910 

Kranjska 1.231 (6,8%) 1.181 (6,6%) 1.129 (6,4%) 

Koroška 5.005 (43%) 4.861 (41,5%) 4.593 (37%) 

Štajerska 9.581 (23,6%) 9.124 (22,7%) 10.145 (24,1%) 

 139.750 (14,7%) 131.356 (14,2%) 111.730 (12,1%) 
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Tabela 2:razvoj deleža nezakonskih rojstev na Štajerskem in Kranjskem v odstotkih
12

 

 Štajerska Kranjska 

1785 9,3% 1,4% 

1794 10,4% 1,7% 

1802 11,2% 1,6% 

1810 14,6% - 

1820 22,1% 5,7% 

1830 20,1% 6,9% 

1840 24,3% 7,9% 

1850 23,7% 7,1% 

1860 27,7% 10,2% 

1870 27,8% 10,8% 

1880 26,1% 8,1% 

1890 25,1% 7,8% 

1900 23,5% 6,4% 

1910 24,1% 6,4% 

 

                                                 

12
 prav tam,  str. 46 
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Kot  je iz zgornje tabele razvidno je rast odstotka nezakonskih otrok med živorojenimi 

prisotna vse do sedemdesetih let 19. stoletja, ko se le-ta umiri, vendar nikoli ne povrne na 

raven iz začetka stoletja.  Razloge za različne trende rasti nezakonskih rojstev avtorica 

omenja v novih načinih življenja in preživljanja ter organizaciji dela, kakor tudi v ženitnih 

navadah značilnih za srednjo Evropo. Vpliv doktrine katoliške Cerkve, ki ga nekateri na 

primer vidijo pri stigmatizaciji nezakonskih otrok (Vesna Leskošek),
13

 pa ni preprečeval tako 

velikih odstotkov tega »odklona«. 

Avtorica dalje  poveže visoko število nezakonskih otrok s posebno organizacijo dela, ki 

temelji na »obliki dela v tuji hiši«. Število nezakonskih otrok je torej višje tam, kjer je med 

prebivalstvom  večji delež tistih, ki se v svojem delu znajdejo na odvisnih oziroma podrejenih 

položajih. Taka so velika zemljiška posestva z velikim število poslov, kakor tudi mesta z 

svojimi tovarnami in velikimi gospodinjstvi. Nezakonske matere v veliki meri izhajajo iz 

nižjih družbenih slojev in se preživljajo kot dninarke, služkinje, mezdne in pomožne delavke, 

torej znotraj skupine podrejenih poklicev. Za tako organizacijo dela je značilna mobilnost 

prebivalstva, še zlasti mladih, godnih za poroko. To privede do razpada starega sistema in 

navad, kot je spolni odnos pred poroko. Ta je za delavske in kmečke sloje po opravljeni 

zaroki povsem sprejemljiv in običajen. Do sklenitve poroke lahko pride tudi šele po zanositvi 

ali celo rojstvu otroka. Taki otroci niso bili deležni tako velike  stigmatizacije kakor si 

predstavljamo dandanes, tako pravne kakor tudi ne družbene.  Zadnji pomemben razlog, 

zaradi katerega je v nekaterih delih Evrope prisoten  visok odstotek nezakonskih rojstev, je 

splošna navada poznih porok. Le-te namreč podaljšujejo obdobje spolne zrelosti pred poroko 

ter ob pomanjakanju in nezanesljivosti kontracepcijskih sredstev neposredno vplivajo na višje 

odstotke nezakonskih otrok. Različni razlogi za odlaganje porok (finančna nepreskrbljenost, 

omejevanje rojstev otrok v zakonu itd.) privedejo, predvsem v mestih, do povečanja 

nezakonskih rojstev tudi na račun razmaha prostitucije. 

Zaključimo lahko da Kranjska ni poznala tako velikih deležev nezakonskih otrok, zaradi po 

večini ruralnega statusa svojega prebivalstva, ki pa hkrati temelji na majhni posesti in ne na 

veleposestvih, kjer bi se lahko v večji meri razvil koncept dela v tuji hiši, hkrati z nizko 

poročno starostjo in močno socialno kontrolo onemogoči vdor tega splošnoevropskega trenda 

na podeželje. Drugače je v Ljubljani, kjer k večjemu odstotku prispevajo številne hišne 

pomočnice, (ki imajo zapoved samstva, povezano s popolno odvisnostjo od gospodarja), 

veliko število žensk zaposlenih  pri delu v tujih hišah ter kasnejša starost nevest ob poroki. 

Tako se nam zariše rez med podeželjem in mestom, ki razmejuje dva sistema tradicij in 

navad. 

  

                                                 

13
 Vesna Leskošek, Zavrnjena tradicija. Ljubljana: Založba *cf , 2002, str. 75-83. 
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Sklep 

Ob pretresu zakonodaje ki je tedaj veljala in ob analizi pogostosti pojava lahko sklepamo, da 

se položaj nezakonskih mater in otrok na našem ozemlju, po uvedbi občega državljanskega 

zakonika, korenito izboljša. Nezakonska mati ni več tista, ki ruši idealni tip družine temveč 

nekdo, ki v mnogo primerih dejansko ni sam glavni razlog svojega statusa. Krivda 

odgovornega se je prenesla tudi na moškega, četudi znotraj okvirov še vedno patrialhalne 

delitve, ki mu nalaga večjo materialno skrb za skupnega otroka. Kljub vsemu je majhen korak 

pripoznanja vsaj nekaterih pravic pomenil ogromen premik, sploh če gledamo širši evropski 

kontekst, kjer take pravice niso bile priznane še mnogo kasneje, ponekod (na primer v Srbiji) 

pa še celo v 20. stoletju ne, oziroma smo, kot je zgoraj navedeno, opazili celo obraten trend. 
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Jernej Kotar 

Obseg poselitve v »hrvaškem okraju« v drugi polovici 10. stoletja 

Povzetek 

Predmet preučevanja pričujočega članka je vprašanje o obsegu poselitve v hrvaškem okraju v 

drugi polovici 10. stoletja, kakor ga je mogoče rekonstruirati iz virov. Pri tem so bile vzete v 

ozir le štiri pristne kraljevske darovnice, ki omenjajo t. i. hrvaški okraj v osrednjem delu 

zgodovinske dežele Koroške med današnjim Trgom (Feldkirchen) in Šentvidom ob Glini (St. 

Veit an der Glan). Zavestno pa se članek ne dotika vprašanja o izvoru in vlogi »Hrvatov« na 

tem ozemlju. 

Ključne besede: hrvaški okraj, pagus Crouuati, srednji vek, kolonizacija. 

*** 

Namen pričujočega članka je na kratko prikazati obseg zgodnjesrednjeveške poselitve v tako 

imenovanem »hrvaškem okraju«, iz sodobnih virov poznanega kot pagus Crouuati, Crauuati, 

Chrouuat in Croudi
1
, ki se je nahajal v osrednjem delu zgodovinske dežele Koroške. Prikaz 

časovno zajema drugo polovico 10. stoletja, ko nam viri nudijo zelo dober vpogled v 

poselitveno podobo geografsko majhnega območja, saj se v obdobju manj kot petdesetih let 

omenja veliko tamkaj ležečih krajev, iz ohranjenih listin pa je mogoče izpeljati trdne sklepe o 

napredovanju kolonizacije.  

Geografsko gledano gre v primeru omenjenega okraja za majhno ozemlje, ki se razteza po 

hribovju severno od Celovške kotline. S pomočjo štirih kraljevskih listin2, ki veljajo za 

pristne in omenjajo hrvaški okraj, je mogoče dokaj natančno zamejiti obseg okraja. Zahodna 

meja je potekala po gorskem grebenu, ki predstavlja razvodnico med reko Feistritz na eni in 

potokoma Roggbach in Liembergbach na drugi strani. Najvišji vrh tega grebena Hocheck 

(1338m) je bil skrajna zahodna točka meje, njen potek je šel nato proti jugovzhodu preko 

Predlkreuza3 do Gößeberga (1171m), kjer se je obrnila proti jugu in je zahodno od vasi 

Krobathen dosegla reko Glino (nemško Glan). Na jugu se je meja sprva držala reke Gline, 

nato pa jo je južno od vasi Lebmach prečkala in jo zopet dosegla vzhodno od Hörzendorfa, 

tako da je hrvaški okraj obsegal tudi ta velik okljuk Gline. Vzhodno črto je precej težje 

opredeliti zaradi neobstoja oprimeljivejših naravnih meja. V grobem rečeno, je črto mogoče 

potegniti od vasi Obermühlbach na severu mimo Tschirniga in Glandorfa do Niederdorfa na 

                                                 

1
 Franc Kos, Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku II. (l. 801-1000). Ljubljana: 1906, str. 311 (št.  

   401), 316 (št. 407), 361 (št. 466) in 397 (št. 513); Gl. tudi Jaksch: Monumenta historica ducatus Carinthiae.  

   Geschichtliche Denkmäler des Herzogtumes Kärnten. Dritter Band. Die Kärntner Geschichtsquellen 811-1202, 

   Celovec 1904, str. 45 (št. 115), 50-51 (125), 61-62 (149). 
2
 Glej op. 1; listine datirajo v leto 954, 961, 979 in 993. 

3
 Heinz-Dieter Pohl, Unsere slowenischen Ortsnamen. Naša slovenska krajevna imena. Celovec: 2010, str. 98; v  

   kolikor ime Predlkreuz izhaja iz osnove *prědělъ lahko na podlagi tega sklepamo, da je ta prelaz nekoč pred- 

   stavljal mejo, saj temu v prid govori etimologija imena, ki lahko poleg gorske verige, prelaza in razvodnice po- 

   meni tudi mejo. 
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jugu, mejo na severu pa je predstavljal visoki gorski greben med dolinama Wimitzbacha in 

zgornje Gline.4 Znotraj navedenih meja se nahajajo tudi vsi kraji za katere listine izrecno 

navajajo, da ležijo »in pago Crouuati«. 

Preden preidemo na prikaz stanja poselitve, je potrebno povedati še nekaj o samem upravnem 

značaju hrvaškega okraja. Iz listin je jasno vidno, da je okraj obsegal le manjši del breške 

grofije, katere sedež so bile Breže (nemško Friesach), in ne celotne grofije. Listina iz leta 954 

navaja za kraj Sörg »in loco Zuric in pago Crouuati et in ministerio Hartuuigi«
5
, medtem ko 

listina iz leta 965 pravi za Zvirče (nemško Wirtschach), ki so ležale že izven omenjenega 

okraja, a še vedno v breški grofiji »ad Vuirzsosah in partibus Karantanię in comitatu 

Hartuuigi comitis«
6
. Torej imamo v teh dveh primerih jasen dokaz, da je hrvaški okraj tvoril 

le del Hartvikove breške grofije in tako ni obsegal celotnega njenega ozemlja. Kot je ugotovil 

že Grafenauer se lokalizacija hrvaškega okraja »hkrati nikoli ne uporablja ob darovanju 

posesti v isti grofiji na drugih krajih […], čeprav včasih pri darovanju nastopajo celo isti 

posredniki, kar izključuje možnost neobveščenosti; sicer je lokalizacija tudi v teh primerih 

prav tako precizna«.
7
 

Hartvik, grof v bavarskem Isengauu in Salzburggauu, je kot kraljevi nosilec oblasti prevzel 

upravo »grofije koroškega valpota«
8
 in s tem tudi hrvaškega okraja leta 953, ko je izbruhnil 

upor proti kralju.
9
 Poleg tega je vršil tudi funkcijo bavarskega palatinskega grofa, na 

Koroškem pa že omenjeno funkcijo kraljevega namestnika valpota.
10

 Kot vršilca kraljeve 

oblasti na karantanskih tleh ga prvič srečamo v listini iz 10. decembra 953, ko se omenja 

njegov uradni okraj (ministerium).
11

 Hartvika, ki se zadnjič omenja leta 980
12

, je v njegovi 

grofiji nasledil grof Otger, ki ga srečamo prvič v listini iz leta 993.
13

 

Prva pristna listina, ki se nanaša na obravnavano območje in omenja hrvaški okraj datira v 

leto 954 in je verjetno izmed vseh štirih listin za preučevanje kolonizacije najbolj izpovedna. 

S to kraljevsko darovnico je kralj Oton I. podelil nekemu duhovniku Thietprehtu (»clerico 

cuidam Thietpreht«) dve kraljevski kmetiji v kraju Sörg, ležečem v hrvaškem okraju in v 

Hartvikovem uradnem okrožju (»hobas II proprietatis nostrae in loco Zuric in pago Crouuati 

et in ministerio Hartuuigi consessos quae sunt regales«), poleg tega pa mu je podelil še 

podložnika z imenom Uzeza skupaj z njegovo soprogo in sinovi (»servum quoque Uzeza 

vocatum et uxorem eius ac filios«) ter vse tisto kar pripada k rečenima kmetijama.
14

 Z analizo 

                                                 

4
 Prim. Bogo Grafenauer,  Karantanija. Izbrane razprave in članki. Ljubljana: 2000, str. 163. 

5
 Jaksch, Monumenta III, str. 45, št. 115; Gl. tudi Kos, Gradivo II, str. 311, št. 401. 
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 Kos, Gradivo II, str. 322, št. 419. 
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 Matjaž Bizjak, Teritorialno-posestni razvoj gospostva Pliberk (Bleiburg) in njegov gospodarski ustroj v poz- 
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 Hans Krawarik, Siedlungsgeschichte Österreichs. Siedlungsanfänge, Siedlungstypen, Siedlungsgenese. Geo- 

   graphie Band 19. Wien-Berlin: 2006.  
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 Bizjak, Teritorialno-posestni razvoj, str. 166; gl. tudi tamkajšnjo opombo; kot valpota ga izrecno omenja   

    listina iz leta 979 »in regimine uualdpodonis Hartuuici in pagoChrouuat«: gl. Kos, Gradivo II, str. 361, št.  

    466.     
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 Kos, Gradivo II, str. 310 (št. 400). 
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 Isti, Gradivo II, str. 364 (št. 469). 
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 Isti, Gradivo II, str. 397 (št. 513). 
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 Isti, Gradivo II, str. 311 (št. 401). 
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je bilo mogoče rekonstruirati eno izmed podeljenih hub, ki je obsegala celotno naselje Sörg in 

njegovo bližnjo okolico, medtem ko druge hube ni več mogoče natančneje lokalizirati.
15

 

Raziskava je pokazala, da je prvotna huba obsegala ozemlje veliko 81 oralov in 864 sežnjev.
16

 

Pri tem najbolj zbode v oči navedba v listini, da se obe hubi nahajata v Sörgu, čeprav je 

nedvomno le ena izmed njiju obsegala celotno današnjo vas. To bi bilo mogoče razložiti z 

dejstvom, da so v zgodnjem srednjem veku krajevna imena, zlasti na obrobnih predelih, kjer 

so se šele lotili krčenja gozdov, pokrivala širša območja, včasih tudi večje dele dolin, preden 

so se tekom kolonizacije postopno omejila na neko osrednjo naselbino. Iz tega je mogoče 

sklepati, da je Sörg predstavljal severni rob poselitve v hrvaškem okraju sredi 10. stoletja. S 

tem pa podatki, ki nam jih ponuja listina, še zdaleč niso izčrpani. Po mnenju Krawarika gre v 

primeru Sörga za klasičen primer karantanske prahube z lastniško cerkvijo (sv. Martin), 

katera se je kasneje ob delitvah postopoma razvila v manjši zaselek.
17

 O samem nastanku 

prahube nam marsikaj pove že samo ime kraja. Prva omemba iz leta 954 jo imenuje »Zuric«, 

kar sloni na slovanski obliki *Zoriče, iz česar je mogoče razbrati, da je bil ustanovitelj te hube 

neki Slovan po imenu *Zora, *Zorъ oz. *Zorja.
18

 Krawarik celo pravi, da je očitno omenjeni 

Slovan Zora to prahubo uredil okoli leta 950
19

, torej le nekaj let pred njeno prvo omembo. Iz 

vseh pravkar navedenih rezultatov je mogoče potegniti sklep, ki bi lahko služil tudi kot vzorec 

za pojasnjevanje nastanka marsikatere druge naselbine. V prvi fazi je neka oseba, v tem 

primeru Zora, prejel od kralja pretežno gozdnato zemljišče na samem robu takrat poseljenega 

sveta z nalogo, da prične s krčenjem gozda. Tako nastala huba je potem prešla preko kraljeve 

darovnice v last neke druge osebe, v našem primeru duhovnika Thietprehta. V naslednjih 

stoletjih je nato prišlo do delitve prahube iz katere se je nato razvil manjši zaselek. 

Druga listina, ki se nanaša na obravnavano območje, datira v leto 961, ko je kralj Oton I. 

podelil nekemu duhovniku Diotpertu (»cuidam clerico vocato Diotpert«), ki je identičen z 

duhovnikom Thietprehtom, omenjenim leta 954, svoje posestvo z vsemi pravicami med 

gorama Gauerstall in Gößeberg in sicer od vrha gore »Zuuedlobrudo« pa do vasi Pulst (»tale 

predium quale habuimus inter duos montes Curoztou et Coziae a vertice montis 

Zuuedlobrudo usque ad villam Bulesisc«).
20

 Podeljena posest je ležala v hrvaškem okraju in 

Hartvikovem uradnem okrožju (»in pago Crauuati et in ministerio Hartuigi comitis«).
21

 Pri 

lociranju omenjenih gora je bilo v preteklosti med slovenskimi zgodovinarji pogosto 

zastopano napačno mnenje, da je potrebno goro »Curoztou« iskati v bližini kraja Rasting.
22

 

Gora Gauerstall se nato v 11. stoletju znova omenja, tokrat kot »Curoztal«, njena etimološka 

podlaga pa je še do danes nezadovoljivo pojasnjena slovanska osnova *kurostavъ
23

, medtem 
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 Krawarik, Siedlungsgeschichte Österreichs, str. 157 (karta 12), gl. tudi op. 471 na str. 414. 
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 Isti, Siedlungsgeschichte Österreichs, str. 156-157. 
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 Isti, Siedlungsgeschichte Österreichs, str. 414, op. 471. 
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 Eberhard Kranzmayer, Ortsnamenbuch von Kärnten, II. Celovec: 1958, str. 210; Pohl, Heinz-Dieter, Namen- 

kundliches zum Kärntner Vierbergelauf, v: Österreichische Namensforschung, letnik 38, Celovec 2010, str. 94-

103; po trditvah Pohla naj bi bila krajevna imena tvorjena iz osebnega imena in končnice *ik'e zelo pogosta 

zlasti na območju nekdanjega hrvaškega okraja. 
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 Krawarik, Siedlungsgeschichte Österreichs, str. 414, op. 471. 
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 Kos, Gradivo II, str. 315-316, št. 407. 
21

 Kos, Gradivo II, str. 316, št. 407. 
22

 To mnenje sta med drugim zastopala Kos, Gradivo II, str. 316, op. 3 in Grafenauer, Karantanija, str. 163. 
23

 Kranzmayer, Ortsnamenbuch II, str. 80; Pohl, Unsere slowenischen Ortsnamen, str. 205; Isti, Namen- 

kundliches zum Kärntner Vierbergelauf, str. 94-103. 



33 

 

ko ima v 14. stoletju prvič omenjeni Rasting povsem drugo, sicer tudi slovansko osnovo.
24

 

Vzpetina »Coziae« (iz slovanskega *Kozjak oz. *Kozje)
25

 je identična z Gößebergom.  

 

Mnogo več je bilo ugibanja, kje naj bi ležala gora »Zuuedlobrudo« (*Světlo B(i)rdo).
26

 Kos jo 

je iskal nekje nad Zwattendorfom
27

, Jaksch pa je sprva predlagal, da naj bi bila identična 

bodisi z današnjim Eggerbergom bodisi s Paulsbergom.
28

 Kasneje se je izkazalo, da je lahko 

Zuuedlobrudo identično le z današnjim Hocheckom (1338m), kateri se še v viru iz leta 1777 

omenja kot Lichtriegel, kar je dobesedni prevod slovanskega *Světlo B(i)rdo.
29

 

V listini je omenjena tudi vas Pulst (»ad villam Bulesisc«)
30

, ki je ležala v osrednjem delu 

hrvaškega okraja, verjetno še na starih kultiviranih tleh, kar pomeni, da je morda nastala že 

pred začetkom načrtne kolonizacije. Zanimiva je tudi etimološka razlaga imena (iz 

slovanskega *Polčišće), saj naj bi po trditvah jezikoslovcev pomenilo prostor za zbiranje 

vojske.
31

 Pulst leži na uravnanem terenu le streljaj južneje od Sörga, prislonjen ob vznožje 

pobočja, ki se nato strmo dviguje proti severu. Iz tega lahko sklepamo, da je, v kolikor drži 

Krawarikowa trditev
32

, predstavljal nekako do leta 950 rob takrat naseljenega sveta. 

Leta 979 je bila spisana tretja listina za obravnavano območje, s katero je cesar Oton II. 

podelil svojemu fevdniku Aribonu (»fideli nostro Aribo nominato«) tri kraljevske kmetije z 

vsemi priteklinami v Lebmachu, Glandorfu, Mailsbergu, Beißendorfu in Puppitschu (»nostrae 

proprietatis tres regales hobas in villis Lebeniah et Glanadorf et Malmosic ac Buissindorf et 

Bodpechah«), ki ležijo v okrožju valpota Hartvika in v hrvaškem okraju (»in regimine 

uualdpodonis Hartuuici in pago Chrouuat sitas«).
33

 Listina nam sporoča obstoj kar petih 

krajev, ki z izjemo Glandorfa vsi ležijo drug poleg drugega vzhodno od Pulsta, iz česar je 

vidno, da je število naselij na tem področju v drugi polovici 10. stoletja bilo povsem enako 

številu naselij, ki se tam nahajajo danes.
34

 Naselje Glandorf leži južno od Šentvida ob Glini 

(nemško St. Veit an der Glan), njegova omemba v tej listini pa služi kot dokaz, da je hrvaški 

okraj obsegal tudi veliki okljuk Gline, ki ga ta naredi južno od Šentvida. Vsa navedena naselja 

ležijo ob vznožjih pobočij ter na robu ravnine, kar je splošna značilnost najzgodnejših 

slovanskih naselbin, ki so nastala na še antičnih kultiviranih tleh.
35

 

Iz imen navedenih v listini je mogoče izluščiti tudi dokaz o začetku naseljevanja bavarskih 

kolonistov na območju hrvaškega okraja. Izmed petih toponimov so Lebmach, Mailsberg in 
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 Kranzmayer, Ortsnamenbuch II, str. 174. 
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 Jaksch, Monumenta III, str. 50. 
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venska naselitev na Koroškem, v: Geografski vestnik, letnik 8, št. 1-4. Ljubljana: 1932, str. 113. 
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31
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 Gl. op. 19. 
33

 Kos, Gradivo II, str. 361, št. 466; Prim.: Jaksch, Monumenta III, str. 61-62, št. 149. 
34
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Puppitsch nedvomno slovanski, ime Glandorf je neopredeljivo, medtem ko je Beißendorf, v 

kolikor gre verjeti jezikoslovcem, bavarskega izvora in s tem prvi posredni dokaz o začetku 

bavarske kolonizacije in z njo povezane germanizacije tega območja. 

Zadnja listina, ki omenja hrvaški okraj je bila spisana leta 993, le da v njej namesto grofa 

Hartvika že nastopa njegov naslednik Otger. S to drovnico je kralj Oton III. podelil nekemu 

Slovanu Sebigoju (»cuidam Sclauo Zebegoi nominato«) v popolno last dve kmetiji z vsemi 

priteklinami v vaseh »Suarzdorf«, »Podinauuiz«, Tauchendorf, Gramilach in Deblach (»duos 

mansos in villis Suarzdorf, Podinauuiz, Duchumuzlidorf, Gumulachi et Donplachi nominatis 

sitos«), ležečih v hrvaškem okraju in v grofiji grofa Otgerja (»in pago Croudi vocato et in 

comitatu Otgeri comitis iacentes«).
36

 Do danes so zanesljivo lokalizirane le vasi Tauchendorf, 

Gramilach in Deblach, ki se nahajajo severovzhodno od Glanegga. Verjetno ima Grafenauer 

prav, ko vas »Suarzdorf« identificira z današnjo vasjo Tschirnig
37

, ki leži vzhodno od 

Šentvida blizu sotočja Wimitzbacha in Gline (iz slovanskega *Črniće oz. *Črnoviće
38

, saj bi 

bil lahko Suarzdorf le nemški prevod slovanskega imena). Oba s Kosom se verjetno motita pri 

lociranju vasi »Podinauuiz«, katero iščeta v današnjem Paindorfu zahodno od Tauchendorfa.
39

 

»Podinauuiz« ne pomeni nič drugega kot *Pod(i)nja vъsъ (Spodnja vas)
40

, medtem ko ima 

Paindorf popolnoma drugačno etimološko ozadje.
41

 Kranzmayer in Pohl se morda tudi motita, 

ko jo iščeta v današnjem Niederdorfu južno od Krke (nemško Gurk), saj po vseh ugotovitvah 

o obsegu hrvaškega okraja omenjeni Niederdorf leži že izven njegovih meja, poleg tega pa 

leži v zelo odročni legi, ki že sama po sebi zavrača sklep, da bi lahko bilo to območje 

poseljeno že v 10. stoletju. Mnogo bolj sprejemljiva se zdi lokalizacija, ki jo v nekaterih 

razpravah ponuja Pohl, in sicer da je »Podinauuiz« identična z Niederdorfom vzhodno od 

Hörzendorfa
42

, ki je zagotovo ležal v okviru hrvaškega okraja. Podobno kot pri »Suarzdorfu« 

(Tschirnig), gre tudi v primeru Niederdorfa za prevod slovanskega imena »Podinauuiz«. 

Kot sklep lahko predpostavljamo, da je bilo ozemlje hrvaškega okraja v drugi polovici 10. 

stoletja že dobro poseljeno, gostota poselitve pa je bila zagotovo med največjimi na tedanjem 

Koroškem. V članku so bile obdelane le štiri pristne kraljeve darovnice, ki pa niso edino 

listinsko gradivo, ki se nanaša na območje preučevanja, saj obstajata tudi dve listini, ki sta bili 

predelani, za kateri pa raziskovalci trdijo, da sta imeli za predlogo neki pristni listini. Na 

podlagi tega je mogoče dokazati obstoj vsaj še dveh naselij, in sicer Glantschacha in 

Friedlacha.
43

 Toponima Beißendorf in potencialno tudi Friedlach nakazujeta že tudi na 

zgodnje začetke naseljevanja bavarskih kolonistov, čigar posledica je bila germanizacija tega 

ozemlja v naslednjih stoletjih. Kljub odsotnosti pisnih virov smemo med kraje, ki so zagotovo 
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že obstajali prišteti še vas Krobathen severno od Friedlacha, ki v svojem imenu skriva koren 

*Hr(u)vat(u),
44

 ki spominja na nekdanji hrvaški okraj. 
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