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Uvodnik 

Revija študentk in študentov 
zgodovine - Klio. Uboga stva-
ritev je že nekaj časa sama sebi 
namen. Žal je apatičnost bodo-
čih intelektualcev prisotna tudi 
v sami srčiki njihovega delo-
vanja, v stroki. Uredništvo 
revije se že nekaj let ubada s 
pomanjkanjem člankov, kar se 
kaže v kvaliteti izdanega. Zato-
rej naj bo ta uvodnik nekakšen 
apel vsem kolegom, kajti če se 
ne bo pokazal večji interes, bo 
revija bodočih zgodovinarjev le 
še en spomin na pogorišču 
dogodkov imenovanem zgodo-
vina.  

Že letos smo uvedli nekaj 
sprememb, ki so le prvi korak k 
izboljšanju dosedanjega stanja. 
Klio se je preoblekla v drugo 
kreacijo, napolnili smo jo z 
novimi prispevki, na voljo je 
brezplačno. Sedaj ste na vrsti 
bralci in potencialni ustvarjalci. 

Premalo se zavedamo, da 
nam revija ponuja izjemno 
priložnost za aktivno sodelova-
nje v stroki, za katero smo se 
sami odločili, predstavlja dober 
teren za ustvarjanje ter urjenje 
kritičnega uma.  

Nenazadnje bi se rada zahva-
lila vsem posameznikom, ki so 
vgradili svoj kamenček v 

mozaik, poimenovan po grški 
muzi zgodovine. 

Ena lastovka še ne prinese 
pomladi. Lahko pa polepša 
čakanje nanjo.   
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“Za vas je Churchill ravno taka histori čna figura, kot 
je Asurbanipal.” 

Intervju z red. prof. dr. Dušanom Nećakom 

Avtorica: Neja Blaj Hribar 

Redni profesor dr. Dušan Nećak je na Filozofski fakulteti 
Univerze v Ljubljani študiral zgodovino in umetnostno zgodovino. 
Nadaljeval je s študijem zgodovine in doktoriral z disertacijo Volitve 
na Koroškem po drugi svetovni vojni. Med letoma 1985 in 1987 je 
bil prodekan, med 1987 in 1989 dekan Filozofske fakultete in dva-
krat predstojnik Oddelka za zgodovino. Opravljal je še mnogo drugih 
funkcij, kot so predsednik sveta/vodja Znanstvenega inštituta Filo-
zofske fakultete, član Upravnega odbora UL, član in podpredsednik 
Habilitacijske komisije UL. 

Kot profesor je mnogo gostoval tudi na tujih univerzah, na 
Dunaju, v Celovcu, Kölnu, Berlinu. Petkrat je bil štipendist DAAD 
za profesorje in drugih domačih ter tujih institucij. 

Študentje ga poznajo predvsem kot profesorja sodobne obče 
zgodovine. 
 

 
Študirali ste zgodovino in 

umetnostno zgodovino. Zakaj 
ste se odločili, da boste nadal-
jevali študij zgodovine? 

 
Iskreno povedano je bila 

moja študijska zgodba morda 
nekoliko nenavadna. Leta 1966 
sem vpisal zgodovino pod A in 
umetnostno zgodovino pod B. 
Takrat je bilo treba po dveh letih 
delati B-diplome, tako izpite kot 
pisne izdelke. To sem tudi 
naredil. Po tem me je vleklo bolj 
v umetnostnozgodovinske kot 
zgodovinske vode. Ampak zaradi 

takratnih razmer na Oddelku za 
umetnostno zgodovino sem se 
odločil, da bom vpisal dvojni A. 
To je bilo mogoče le po zaplete-
nem postopku. Moral sem do 
zdaj že dolgo pokojnega profe-
sorja Zwittra, ki je bil takrat 
predstojnik Oddelka za zgodovi-
no, in ga vprašati, ali smem tako 
študirati, kako, pod kakšnimi 
pogoji itn. Z mano se je zelo 
prijazno pogovoril in mi rekel, 
naj mu pustim indeks. Po 
štirinajstih dneh premisleka mi 
je vanj napisal za indeks kar 
dolgo pisanje, če smem temu 
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tako reči. Dovolil mi je vpis pod 
pogojem, da do konca osmega 
semestra naredim vse obveznosti 
na obeh smereh. Tako se je tudi 
zgodilo. Na koncu mi je ostala le 
še diploma na umetnostni zgodo-
vini. Prof. Šumi mi je dal zelo 
zanimivo temo, in sicer baročno 
poslikavo cerkve v Gorenji vasi v 
Poljanski dolini. Datirana je okoli 
leta 1740, ni pa jasno, kdo je 
avtor poslikave. A takrat sem že 
zaplul bolj v zgodovinarske vode, 
kar je srž vašega vprašanja. Začel 
sem se ukvarjati predvsem z 
vprašanjem narodnih manjšin, 
obmejnim vprašanjem, tudi moja 
diploma je bila posvečena Pisarni 
za zasedeno ozemlje. Ta je 
delovala po prvi svetovni vojni v 
Ljubljani, kot so rekli, za rešitev 
neodrešenih bratov za zahodno 
mejo. Začel sem se torej ukvarjati 
z etničnimi temami in tako pristal 
na zgodovini. Na začetku mi je 
bila dana možnost, da sem se več 
ukvarjal s sodobno zgodovino. 
Bil sem v dvomih, ali se ukvarjati 
s sodobno ali z, kot smo ji takrat 
rekli, jugoslovansko zgodovino. 
Tri leta sem bil namreč demons-
trator pri profesorju Vojetu, ki me 
je vpeljal v ta del jugoslovanske 
zgodovine. Na koncu sem naredil 
diplomo pri profesorju Mikužu, 
kot rečeno, s temo Pisarna za 
zasedeno ozemlje in pristal v 
sodobni zgodovini.  

 

Kako se po Vašem mnenju 
razlikuje preu čevanje sodo-
bne od preučevanja starejše 
zgodovine?  

 
V načelu se ne. Ampak to je 

približno kot Radio Erevan: 
načelno ne, ampak … Temelj-
na metoda zgodovinarskega 
dela, ki jo vsi zgodovinarji in 
študentje zgodovine dobro 
poznamo ali bi jo vsaj morali 
poznati, je kritična analiza 
virov. To je temelj vsakega 
zgodovinarskega raziskovanja. 
Kaj so viri, kakšne vire poz-
namo itn., je druga zgodba. 
Res pa je, da se problematika 
virov in pristopa do razisko-
vanja posameznih tem med 
starejšo in sodobno zgodovino 
seveda močno razlikuje. 
Nekoč je moj dober prijatelj, 
profesor na naši fakulteti, 
dejal za šalo, da Asurbanipal 
še nikogar ni po telefonu 
poklical in rekel: “Veš, to si 
pa narobe napisal. Res je bilo 
pa takole …” V sodobni zgo-
dovini se to mnogokrat dogaja 
in ne samo preko telefona. 
Danes ima na žalost že vsaka 
stranka svojo zgodovino, kar 
zgodovinopisju ne dela nobe-
nih dobrih uslug. 

Vprašanje virov je v zgodo-
vinopisju ključno in ob preu-
čevanju sodobnega časa je 
množica virov brezbrežna. A 
pojavlja se vprašanje, kako so 
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ti viri kvalitetni, kaj lahko iz 
teh virov izluščimo, kakšno 
zgodbo, kar zgodovina v bistvu 
je, lahko naredimo iz njih. Po 
drugi strani je problematika 
virov vezana na njihovo dosto-
pnost, ne samo formalno, saj 
po zakonu vemo, kako je. 
Obstaja še cela vrsta subjektiv-
nih pristopov do uporabe virov, 
kot je “temu bomo dali, temu 
ne bomo dali”. Nekoč je kolega 
na oddelku rekel, da tabu virov 
ni, so samo tabu zgodovinarji. 
Nekaterim je dovoljeno, neka-
terim ni. 

Skratka, sodobna zgodovina 
je bila dolgo časa pastorek 
zgodovinopisja, ker se je zgo-
dovina po prepričanju mnogih 
uglednih, odličnih slovenskih 
zgodovinarjev končala z drugo 
svetovno vojno, če ne že pred 
njo. Vse, kar je bilo po tem, naj 
bi bilo v pristojnosti drugih 
strok, npr. politologov, pravni-
kov, sociologov, filozofov itn. 
Vendar je kasneje vseeno pre-
vladala mentaliteta, da je treba 
z zgodovinarsko roko obdelati 
ves čas, tudi tisti, ki se je rav-
nokar zgodil. Čeprav, kar je 
posebnost sodobne zgodovine, 
so rezultati dela, raziskovanja 
na sodobnih temah mnogokrat 
zelo hitro korigirani, pojavijo 
se novi dokumenti, nova priče-
vanja itn. In kar naenkrat ima-
mo lahko zgodovinsko sliko 
obrnjeno popolnoma na glavo.  

 
Sodobna zgodovina se kot 

pojem vseskozi spreminja. 
Omenili ste že, da se jo zdaj 
drugače časovno omejuje. 
Kako se je študij sodobne 
zgodovine še spremenil od 
časov, ko ste bili Vi študent? 

 
Že v prvem letniku študija 

naj bi se študentje seznanili s 
periodizacijo zgodovine. Ta je 
pri nas bolj ali manj jasna in 
konstantna, čeprav se glede na 
čas, ki odteka, to seveda 
spreminja. Ko sem bil sam 
študent, je bila sodobna zgo-
dovina vezana na drugo sve-
tovno vojno tako na domačih 
tleh kot v svetu. Ko je čas 
odtekal, se je pokazala potreba 
po raziskovanju časa po drugi 
svetovni vojni in smo temu 
rekli sodobna zgodovina. To 
dvoje smo združili in rekli, da 
je sodobna zgodovina od leta 
1918. Danes bi verjetno mora-
li reči, da je sodobna zgodovi-
na od osamosvojitve Slovenije 
oz. gledano z občezgodovin-
ske perspektive od padca 
Berlinskega zidu, ker je to 
velika zareza v zgodovini. V 
tem časovnem, kronološkem 
smislu se je študij zgodovine 
mojega časa, se pravi šestde-
setih let, in vašega časa, ki ga 
vi živite, ki ga živimo mi vsi 
skupaj, zagotovo bistveno 
spremenil. Metodologija, 
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problematika, tabuiziranje, 
reinterpretacije, interpretacija, 
vse te probleme smo poznali 
tako v tistih časih kot tudi 
danes.  

 
Kaj pa študij zgodovine v 

celoti, oddelek? Se je v letih, 
ko ste profesor, veliko spre-
menilo? 

 
Na splošno težko sodim, čep-

rav mi je po funkcijah prode-
kana, dekana in dvakratnega 
predstojnika oddelka ta slika 
bližje kot morda komu druge-
mu na našem oddelku. Če bi z 
nemško besedico rekel, bi rekel 
“jain”, se pravi da in ne. Spre-
menilo se je pri sodobni zgo-
dovini, to, kar sem že omenil, 
da se je čas potegnil in je prob-
lematika postala še bolj brez-
brežna. Druge stvari se v bistvu 
niso spremenile.  

Kar me skrbi, so spremembe, 
ki so nastale z uvedbo bolonj-
skega študija. Na eni strani so 
nekateri vzeli bolonjski študij 
tako, da so le skrajšali to, kar je 
bilo prej. Novih vsebin v prvi 
vrsti zaradi administrativno-
tehničnih in finančnih zadržkov 
sploh ni mogoče realizirati. Po 
drugi strani pa še nisem našel 
nikogar, ki bi me lahko prepri-
čal, da je možno v treh letih 
naštudirati to, kar se je prej v 
štirih letih. Gre za to, da se je v 
sistemu, v katerem sem jaz 

študiral in ki je bil, sicer muta-
tis mutandis, več desetletij v 
rabi in se ni pokazal kot slab, 
to trdim z vso vehemenco, 
študij zgodovine delil na dva 
dela. Prvi je bil pregled zgo-
dovine, da študent sploh ve, za 
kaj gre v posameznih perio-
dah. To so moji profesorji dali 
meni in to poskušam dati 
svojim študentom jaz. Ko 
enkrat študent to osvoji, takrat 
lahko začnemo znanje nadgra-
jevati in poglabljati. Zato se je 
na drugi stopnji, se pravi v 
tretjem in četrtem letniku, 
poglabljal študij na posamez-
nih segmentih. To so t. i. 
izbrani problemi zgodovinopi-
sja. Ob tem je bil pomembna 
še razdelitev na slovensko, 
občo in jugovzhodno oz. vča-
sih imenovano jugoslovansko 
zgodovino. Študentu je bila 
dana možnost, da se je v času 
študija lahko poglobil tudi v 
specialno področje. To je 
koncept, za katerega se mi zdi, 
da ne potrebuje korenitih 
sprememb. Te se sicer dogaja-
jo in prav je tako, razvoj mora 
iti naprej. Ampak razvoj v 
smeri raziskovalnih tem, 
interdisciplinarnosti, meddis-
ciplinarnosti, povezovanja 
rezultatov drugih strok. Jaz v 
tem vidim pot, ki bo pripeljala 
zgodovino kot najširšo druž-
boslovno in humanistično 
vedo naprej.   



KLIO, april 2013 

 

 7 

  
In študentje? Nekako velja, 

da se stopnja znanja oz. 
predvsem splošne razgleda-
nosti niža. So študentje danes 
res manj razgledani kot pred 
desetimi leti?  

 
Med predavanji pogosto 

vprašam študente: “Kaj pa vi 
mislite?”, “Kdo pa je to?”, “Ste 
že slišali kaj o tem?” ... Odgo-
vore dobim le redko. Veliko-
krat se ujamem v lastno past. 
Tisto, kar je meni samo po sebi 
umevno, mladi generaciji ne 
more biti. Denimo, zame je 
Churchill nekdo, ki sem ga 
videl v Filmskih novostih, ko 
sem šel v kino, ki sem ga slišal 
govoriti po radiu itn. Zame je 
to osebnost, s katero sem pre-
živel del življenja. Za vas je 
Churchill ravno taka historična 
figura, kot je Asurbanipal. Ni 
možno, da bi enako dojemali 
zadeve. Zdaj končujem knjigo 
o Willyju Brandtu. To je člo-
vek, ki sem ga dejansko doživ-
ljal, tudi ko sem bil novinar, in 
ki mi nekaj pomeni. Vsak sta-
vek, ki ga napišem, ima neko 
ozadje mojega spomina na ta 
dogajanja. Mnogi od vas pa ga 
sploh ne poznajo, niso še nikoli 
slišali zanj. S tega zornega kota 
je razgledanost enaka. Vsaj 
sam ne vidim kakšne bistvene 
razlike. 

Drugo pa je pri splošnem 
znanju. Tu se mi zdi, da v 
povprečju gledano splošna 
razgledanost pada. Sicer pa 
ostajam pri mnenju, da se 
generacije študentov bistveno 
ne razlikujejo med seboj. Ene 
so malo boljše, druge malo 
slabše, a generalno gledano se 
ne razlikujejo. Če povedano 
ponazorim s “hišnimi števil-
kami”: 80 % študentov je 
povprečnih, 10—15 % je 
dobrih, zainteresiranih, ki 
želijo več znanja, in 5 % je 
briljantnih. Tisti, zaradi kate-
rih se še posebej splača biti 
profesor. Kar ne pomeni, da se 
ne splača biti profesor tudi za 
ostale. 

Da ne bi mislili, to ni nobe-
na posebnost Oddelka za zgo-
dovino ali Univerze v Ljublja-
ni. Približno enako je tudi 
drugod. Bil sem gostujoči 
profesor na Dunaju, v Celov-
cu, Kölnu, Berlinu in povsod 
je približno tako razmerje. En 
majhen delček je tiste študent-
ske špice, ki je res briljantna, 
nekaj je dobrih, ostalo je pov-
prečje, ki enkrat konča študij 
in postanejo zgodovinarji 
povprečnega tipa. 

 
Koliko kriza vpliva na 

izvajanje študija? Se nižanje 
sredstev že pozna na kvalite-
ti? 
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Zaenkrat moram dati vso 
pohvalo rektorju in našemu 
dekanu, vsem vodstvenim 
kadrom. Ker se ta krizna situa-
cija, ki je še posebno krizna za 
znanost in izobraževanje ter 
znotraj tega še dodatno za 
področje humanistike in druž-
boslovja, zaenkrat po moje še 
ne pozna izrazito. A to je krat-
koročno. Če bo tako ostalo, se 
bo moralo poznati. Kajti pre-
davanj ne bo mogoče izvajati, 
kot je bilo načrtovano, saj za to 
preprosto ne bo denarja. Ko se 
bo to zgodilo in bomo profe-
sorji prvič rekli, da zastonj ne 
bomo predavali, se bo pa poz-
nalo. Nekoč je zdaj že pokojna 
profesorica, znamenita sloveni-
stka Breda Pogorevc rekla: 
“Delujemo na etični pogon.” 
Tako lahko delujemo nekaj 
časa, na dolgi rok pa to ne bo 
šlo. Če se razmere ne spreme-
nijo, se bo poznalo. Ne le pri 
kvaliteti predavanj, se pravi pri 
neposrednem kontaktu s štu-
denti, ampak tudi na material-
nih stroških in opremi. Na 
srečo mi ne rabimo laboratori-
jev, a pri našem delu potrebu-
jemo marsikaj drugega, denimo 
splošno modernizacijo študija, 
literaturo, tehnično opremo, 
sredstva za delo in raziskovan-
je doma in v tujini, za pokriva-
nje stroškov povabljenih gos-
tov, za strokovne ekskurzije … 
Če tega ne bo, se bo nedvoum-

no poznalo na kvaliteti našega 
dela. 

 
Pohvalili ste delo vodstve-

nih kadrov. Sami ste bili 
prodekan in dekan Filozoske 
fakultete. Kakšne možnosti 
sploh imajo dekani in rektor 
univerze pri vplivanju na 
politiko dodeljevanja sred-
stev? 

 
Po svetu je odločilni mož ali 

ženska pri razdeljevanju sred-
stev rektor ali rektorica. 
Dekan je le podaljšana roka, 
nekdo, ki mu je rektor dodelil 
to možnost. Sam sem bil pet 
let eden od petih članov uni-
verzitetnega svèta celovške 
univerze, ki je nadzorni organ. 
Tam dekani nimajo nobene 
velike vloge, le nekakšna 
strokovna in deloma kadrov-
ska pooblastila. Pri nas je 
nekoliko drugače. Rektor 
javne univerze je sicer načelno 
vodja avtonomne institucije, 
ki pa je v celoti odvisna od 
dobre volje pristojnega minis-
tra. Dekanom je rektor delegi-
ral določene pristojnosti, toda 
tudi oni lahko delijo in vpliva-
jo na delitev le tistih sredstev, 
ki jih dobijo. Če pristojno 
ministrstvo da denar, ga rek-
tor/dekan lahko deli, če ne, ne 
more nič. Razen da protestira, 
da piše, da je energičen, da je 
v kontaktu s pristojnimi politi-
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čnimi strukturami, skratka z 
državo. Ali je uspešen ali ne, 
pa sami vidite …  

 
Ob dnevu spomina na 

holokavst januarja letos ste 
poudarili, da mora biti 
pogled sodobne družbe 
usmerjen v prihodnost, zgo-
dovina pa mora biti njena 
učiteljica. A v Sloveniji ima-
mo občutek, da ravnamo 
ravno obratno. Zgodovino 
uporabljamo za politične 
boje, za izhod iz krize pa 
sprejemamo že zastarele 
ukrepe. Nas zgodovina ni 
naučila ničesar?     

 
Malo. Na žalost. Jaz sem 

med drugim v tem nagovoru 
rekel tudi, da ljudje mnogokrat 
rečejo “deja vu”, to smo že 
videli, to od nekod poznamo. 
Na žalost je tako, vsaj odkar se 
sam ukvarjam z zgodovino, če 
ne od vedno, kadar država, 
politika ne rabi zgodovinopisja, 
takrat ga obravnava kot balast. 
Kot nekaj zgodovinarjev, ki v 
prahu obračajo liste, nekaj 
zaprašenega, kar se skriva po 
arhivih in knjižnicah. Se pravi 
kot balast, družbeni balast. Ne 
proizvajamo ničesar, nič nove-
ga ne izumimo, nobenega 
novega avtomobila ne izdela-
mo, nobene tehnične izboljšave 
ne ponujamo trgu. Kadar pride 
do politične, gospodarske ali 

druge vrste družbenih kriz in 
je treba kaj utemeljevati, pa 
pride politika do zgodovinar-
jev in prosi ali celo zahteva, 
napravite nam, razrešite nam, 
argumentirajte nam, povejte 
nam. Takrat moramo mi nekaj 
reševati. To se je vedno doga-
jalo, pri koroškem vprašanju, 
pri zahodni meji, zdaj pri meji 
s Hrvaško, da vprašanja druge 
svetovne vojne sploh ne ome-
njam, povojni poboji, osamo-
svojitev … Vedno takrat, ko je 
kaj težkega, ko nekaj ne gre 
tako, kot bi moralo iti, kadar 
so problemi, takrat pa rabijo 
zgodovinarje. In to je narobe. 
Če še bolj zašpičim, mogoče 
komu delam krivico in se zato 
že v naprej opravičujem. Poz-
nam zelo malo politikov ali pa 
celo nobenega, ki bi bral zgo-
dovinske knjige, znanstveno, 
strokovno literaturo. Sami 
dobro vemo, ko politiki kaj 
zahtevajo, rečejo, napišite nam 
na dveh straneh, zato da na 
hitro preberejo, saj da nimajo 
veliko časa. Ko in/ali če bi se 
to spremenilo in bi odgovorni 
za naš družbeni razvoj začeli 
natančneje brati znanstvena 
dela, bi bilo odgovorjeno na 
marsikatero vprašanje, ki se 
danes predstavlja kot odkritje 
sveta, nekaj novega, zamolča-
nega, skratka nekaj, kar je 
novo. Treba je le brati, kar je 
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že napisano, in potem iz tistega 
izhajati glede na potrebe.  

 
Bi morali zgodovinarji 

aktivneje vstopiti v javne 
debate o stanju v družbi? Bi 
imelo to kakšen pomen? 

 
Zagotovo bi imelo in to 

novinarji dobro vedo. Veliko-
krat pridejo do mene in drugih 
zgodovinarjev, predvsem 
sodobnega časa, in sprašujejo 
to in ono. Jaz moram reči, da 
sem se celo življenje otepal 
kakršne koli politične funkcije. 
Nikoli je nisem imel in je ne 
nameravam imeti. Kajti politi-
ka je nekaj popolnega drugega, 
kot je strokovnost na področju 
katere koli znanstvene discipli-
ne. In kadar dobim vprašanja, 
vezana na zgodovinsko stroko, 
rade volje odgovarjam na 
osnovi tega, kar poznam. 
Kadar pa čutim, da bodo šli 
moji odgovori v smer argu-
mentacije te ali politične opci-
je, se takim odgovorom izog-
nem oz. nočem sodelovati pri 
tem. To pa ne pomeni, da jaz 
kot zgodovinar ali kot Dušan 
Nećak, kot državljan Slovenije, 
Slovenec, nimam svojega poli-
tičnega prepričanja. To ima 
vsak od nas, to je pravica, če ne 
celo dolžnost. Nič ne bi bilo 
slabega, če bi se angažirali 
zgodovinarji, mogoče bi celo 
pomagalo k reševanju kakšne-

ga problema. Vendar se moraš 
v prvi vrsti odločiti, kaj si. 
Tako kot sem se moral jaz, tu 
se vračam na vaše prvo vpra-
šanje, ali bom šel po poti 
zgodovine ali umetnostne 
zgodovine. Moraš se odločiti, 
ali boš zgodovinar, strokov-
njak, ali nekaj, kar je na pol 
politika.  

 
Naslednje leto naj bi odšli 

v pokoj. Kaj boste počeli?  
 
To, kar sem do sedaj. Če 

bom uspel še to leto in pol 
zdržati na mestu, kjer sem, 
grem v pokoj s 1. oktobrom 
2014. Upam, da bodo moji 
kolegi tako dobri, kot so do 
sedaj vedno bili, saj odlično 
sodelujemo na oddelku in na 
katedri za sodobno zgodovino, 
ki jo trenutno vodim, da mi 
bodo dali možnost še kakšne-
ga cikla predavanj in da bom 
ostal v raziskovalni skupini. 
Sicer pa odkrito, takrat bom 
imel že 43 let delovne dobe. 
Ko človek preseže 65. leto, se 
mu čas začne počasi ustavljati. 
Čas še vedno beži v vseh 
smereh, ampak tistega osnov-
nega motiva, energije, ki mi je 
bila lastna v času, ko sem 
začel kot mlad docent, tega 
enostavno ni več. Je pa zato 
nekaj drugega in to namera-
vam izkoristiti. Nakopičeno 
znanje, ki sem ga pridobil v 
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vseh teh letih. Upam, da mi bo 
omogočalo, da bom v pokoju v 

 miru še kaj napisal.  
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Martin Nedoh 

Predbožični potep na vzhod ali zgodovinarji osvajajo 
Budimpešto 

Konec lanskega leta smo 
pri društvu zgodovinarjev ISHA 
Ljubljana po nekaj letih ponov-
no uspeli organizirati večdnev-
no predpraznično ekskurzijo, ki 
je potekala 20. in 21. decembra. 
Na pot smo se odpravili ob (za 
nekatere izmed nas nečloveš-
kih) štirih in pol zjutraj in tako 
že pred začetkom delovnega 
dneva večine slovenske popula-
cije prispeli na mejni prehod 
Pince, kjer smo prestopili mejo 
z Madžarsko. Po večurni vožnji 
smo pristali v samem središču 
prestolnice,  kjer smo začeli 
svoj obhod po centru Pešte. 
Najprej smo si ogledali Oddelek 
za zgodovino. Nato smo obiska-
li še Madžarski narodni muzej, 
ki domuje v palači zgrajeni v 
klasičnem slogu, s veličastnimi 
stebri na vrhu stopnišča. Tam 
smo si ogledali stalno razstavo, 
ki prikazuje razvoj Madžarske 
od naselitvene dobe do današ-
njih časov. Najpomembnejši del 
razstave so zavzemali artefakti 
iz srednjeveške zgodovine, ki so 
spremljali prikaz vladarskih 
dinastij. Pregleden prikaz je 
marsikomu izmed nas pomagal 
pri izpopolnjevanju znanja o 
madžarski zgodovini.  

Kljub dokaj napornemu 
sprehajanju po muzejskih 
zbirkah smo si nato privoščili 
pohajkovanje po mestnem 
središču, natančneje po ulici 
Vaci,  kjer smo si tudi  obvezno 
poiskali krepčilo za  prazne 
želodce in za trenutek spočili 
utrujene noge. Sledil je avtobu-
sni ogled obeh mestnih prede-
lov, katerega pomemben del je 
bila tudi vožnja čez Donavo po 
Elizabetinem, Margaretinem in 
Verižnem mostu (prvi nosi ime 
po znani avstro-ogrski cesarici 
Sisi, ženi cesarja Franca Jožefa 
in je bil v novi različici zgrajen 
po drugi svetovni vojni; drugi 
povezuje oba bregova tako, da 
se na vmesnem Margaretinem 
otoku »razlomi« pod kotom 165 
stopinj v levo; tretji pa je 
narejen kot viseči most). Vsi 
trije mostovi so bili med 
nemško zasedbo uničeni in 
kasneje ponovno zgrajeni. 
Čudovit razgled čez obrežje 
reke smo v obliki razglednic 
poslali domov. Peljali smo se 
mimo neorenesančne državne 
opere in mimo vzhodnega 
kolodvora do Trga herojev, kjer 
smo si ogledali Milenijski 
spomenik z upodobljenimi 
devetimi poglavarji madžarskih 
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plemen ob naselitvi skupaj z 
ostalimi pomembnimi figurami 
iz madžarske nacionalne 
zgodovine.  

Hostel, kjer smo se name-
ravali utaboriti, je bil naša 
naslednja destinacija. Dosegli 
smo jo po daljšem vijuganju po 
mreži ozkih budimskih ulic in 
reševanju problema parkirnega 
mesta za avtobus, ki smo ga na 
koncu pustili kar pred hostlom. 
Ko smo si razdelili sobe in se 
namestili je sledil večerni odhod 
v mestno središče. Tu so  nas 
pričakali kolegi iz ISHE 
Budimpešta, ki so prevzeli 
vlogo vodičev po praznično 
okrašenem mestu, kjer smo se 
izgubljali med vonjem pečenega 
mesa, kuhanega vina in sladic iz 
cvrtega testa. Z madžarskimi 
kolegi so člani naše odprave ta 
večer uprizorili tudi športni 
dvoboj med ISHA sekcijami, ki 
se je odvil v obliki partije 
namiznega nogometa, v kateri 
so gostitelji pokazali poznaval-
sko premoč. Večer se je sprevr-
gel v noč in prijetno druženje se 
je končalo šele naslednji 
koledarski dan, ki nam je 
prihranil še dobršen kos našega 
ogleda.  

Kljub naporom prejšnjega 
dneva smo se na apel pred 
avtobusom javili vsi ob dogo-
vorjeni uri. Sledilo je prebijanje 
po jutranji konici do grajskega 
hriba na budimski strani reke, 

kjer smo si ob strokovnem 
vodstvu kolega Balinta ogledali 
grajski kompleks in napravili 
tudi nekaj dobička spominkar-
ski industriji. Navdušeno smo 
opazovali menjavo častne straže 
pred predsedniško palačo pa 
tudi dih jemajoč razgled na 
mesto v meglicah pod nami, 
kamor smo se kmalu vrnili, 
tokrat peš (kar je bila, kljub 
mrazu dobra telovadba), po 
stopnicah, ki so nas vodile do 
Elizabetinega mostu. Prečkali 
smo ga in se vrnili na peštansko 
stran mesta. Tu smo se zopet 
sprehodili skozi zgodovinski 
center in se ustavili na trgu pred 
kompleksom madžarske držav-
ne televizije, kjer nam je 
madžarski zgodovinarski kolega 
ob enemu izmed spomenikov z 
zvezdo, ki so preživeli padec 
komunizma, razložil sedanjo 
politično situacijo na Madžar-
skem, predvsem revizionistične 
načrte vlade, ki načrtno briše 
spomenike prejšnjega politične-
ga režima, hkrati pa podžiga 
nacionalistična in ksenofobna 
čustva.  

Tečaj spoznavanja madžar-
skega političnega življenja smo 
končali na najprimernejši način: 
z obiskom madžarskega parla-
menta, ene izmed največjih 
svetovnih parlamentarnih 
zgradb. Pri obhodu zgradbe, ki s 
svojima kupolama v neogot-
skem slogu kraljuje na rečnem 
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bregu,  nas je spremljala tam 
zaposlena vodička, ki nam je 
razkrila več drobnih zanimivos-
ti, kot je na primer dejstvo, da 
madžarski parlament zaposluje 
trenutno okoli dva tisoč usluž-
bencev. Odkrili smo tudi 
posebna držala, ki so jih upo-
rabljali politiki nekdanje 
Avstro-Ogrske za odlaganje 
cigar med govori pred parla-
mentom. Največ občudovanja 
pa je upravičeno sprožil ogled 
razstavljene krone Svetega 
Štefana, ki jo s sabljama ob 
boku, varujeta dva vojaka v 
paradni uniformi.  

To je bilo hkrati zadnje 
dejanje našega organiziranega 
potepanja po prestolnici naših 
vzhodnih sosedov. Kljub vsemu 
pa nam je ostalo še dovolj časa 
za zadnji sprehod po ulici Vaci, 
ki se nam je kljub kratkem času, 
ki smo ga preživeli v mestu, 
zdela zelo domača. Nekateri 

smo izkoristili zadnjo priložnost 
in se odločili poskusiti madžar-
sko narodno jed, slavni golaž, ki 
je seveda upravičil svojo slavo. 
Čas odhoda proti domu je prišel 
kar prehitro, da bi si utegnili 
sploh zavedati, da odhajamo. 
Vsekakor bomo še obiskali 
prestolnico, ki jo sestavljata dve 
imeni in dvoje mest, ki ju deli in 
hkrati povezuje znamenita reka 
srednje Evrope, reka, okrog 
katere se je ta prostor vedno 
povezal. Čakala nas je samo še 
pot domov, ki pa je med obu-
janje ravnokar videnega in 
kovanjem novih načrtov za 
izlete, hitro minil.  

Letos nam je torej »ishev-
cem« prvič po nekaj letih znova 
uspelo organizirati večdnevno 
ekskurzijo, ki bo, upajmo, 
kmalu dobila naslednico. V 
Budimpešto pa vsekakor še kdaj 
pridemo. 
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Irina Lešnik 

ISHA mednarodna izkušnja in zakaj bi jo vsak štu-
dent zgodovine moral izkusiti vsaj enkrat 

 
V kolikor imate v roki to 

revijo, sklepam, da ste seznan-
jeni s pojmom ISHA. Torej 
organizacijo, ki že postaja 
pojem. Mednarodna razsežnost 
je zagotovo ena izmed ključnih 
prednosti društva zgodovinarjev 
ISHA.  Ta svojim članom 
omogoča ugodno strokovno in 
tudi malo manj strokovno 
izpopolnjevanje v tujini. Z 
organizacijo konferenc in 
seminarjev redno povezuje 
študente zgodovine širom 
Evrope.  V nadaljevanju bom 
poskušala razložiti mednarodno 
delovanje velike korporacije 
ISHA skozi svoje lastno doživ-
ljanje.  

 
Čas in prostor sta 
pomembna 

 
Danes se veliko govori o 

pomembnosti mednarodnih 
izkušenj v okviru študija. 
Vedno več študentov se odloča 
za Erasmus izmenjavo in 
študijski semester ali leto 
preživi v tuji evropski državi. 
Tudi drugi kontinenti niso več 
neznanka, zagotovo ne med 
študenti tujih jezikov, ki se 
pogosto odpravijo na izpopol-

njevanje v državo od koder 
izvira jezik, ki ga študirajo. Kaj 
pa študentje zgodovine? Čas in 
prostor sta pomembna, nam 
vbijajo v glavo že od nekdaj in 
glede na to da časovni stroj 
(uradno) še ni izumljen, nam 
ostane samo potovanje po 
prostoru. Glavni razlog, da nam 
je tudi to onemogočeno, so 
pogosto finančne zadrege, ki 
neumorno tarejo skoraj vsaj 
študentski žep. In tu nastopi 
ISHA. Za vsak seminar ali 
konferenco, ki traja približno 
teden dni časa, je poleg potnih 
stroškov treba odšteti še med 
50-100 eurov. V ta znesek je 
zajeto vse: prenočevanje, 
obroki, ekskurzije itd.  

Naj na kratko predstavim 
kako izgleda ISHA teden 
seminarja / konference v 
naključno izbranem evropskem 
mestu, kjer rezidira ISHA 
sekcija. Še prej pa… 

 
… kdo se udeležuje ISHA 

seminarjev / konferenc? 
 

Z vseh koncev in krajev 
Evrope počasi prikapljajo 
nadobudni študentje zgodovine. 
Sledijo objemi , poljubi in 
takojšnja obnavljanja starih 
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prijateljstev, ki so se začela na 
enem izmed prejšnjih seminar-
jev ali konferenc. ISHA semi-
narji in konference so vsako 
leto organizirani v približno 
enakih časovnih terminih: 
jesenski seminar / konferenca 
(zadnji teden septembra), 
novoletni seminar / konferenca 
(ta praviloma zajema 31. / 1. 
januar in času primerno novole-
tno zabavo), pomladni seminar / 
konferenca (april) ter poletni 
seminar / konferenca (sredina 
julija). Poleg starih ISHA 
članov, nekateri so že pravi 
ISHA veterani, ki so študij 
zgodovine že zaključili, pa se še 
vedno udeležujejo ISHA 
seminarjev / konferenc, vedno 
pridejo tudi čisto sveži ISHA 
člani. Sprejem je izredno topel 
in gostoljuben, zato se povečini 
vsi vračajo.  

 
Strokovni del mednarod-

ne ISHA izkušnje 
 

Študentje organizatorji se 
vedno potrudijo in poiščejo 
uglednega predavatelja, ki 
»otvori« dogodek z zanimivim 
uvodnim predavanjem. To je po 
navadi kar profesor zgodovine 
na domači univerzi. Že z 
uvodnim predavanjem se 
praviloma naveže na temo 
seminarja / konference, s čemer 
se tudi uradno začnejo odpirati 
prva vprašanja povezana s 

temo. Sodelujoči na seminarju / 
konferenci se s temo sicer 
srečajo že prej, ko doma 
pripravljajo svoj prispevek. 
Določena je samo okvirna tema 
seminarja / konference, če 
uporabim primer iz konference, 
ki aprila letos poteka v Leuvenu 
– Migracije skozi zgodovino. Za 
posameznega udeleženca se 
okvirna tema zooža že z izbiro 
delavnice, ki jo udeleženec sam 
izbere ob prijavi, če zopet 
uporabim primer migracij, so 
delavnice na izbiro v Leuvenu: 
kulturne migracije, ekonomske 
migracije, migracije v srednjem 
veku, migracije v 20. stoletju … 
Koristno in časovno ekonomič-
no je izbrati obdobje ali temo s 
katero se študentje zgodovine že 
v okviru študija bolj pogloblje-
no ukvarjajo. Znotraj svoje 
delavnice svoj fokus nato še 
zoožajo na izbrani problem npr. 
Migracije protestantov iz Velike 
Britanije na kontinent v času 
vladanja Mary Tudor. Vsak 
udeleženec ima na seminarju / 
konferenci kratko predstavitev 
svoje raziskave za ostale člane 
iste delavnice, nakar sledi 
debata. Delavnice zajemajo 
nekje med 7-12 udeležencev, 
zato ima res vsak možnost 
izraziti svoje mnenje in predis-
kutirati različne vidike obrav-
navane teme. Zanimiva in 
izredno poučna je večnacional-
na perspektiva na isti problem, 
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saj se zgodovina po različnih 
državah še vedno različno 
poučuje. Po koncu predstavitev 
vsaka delavnica pripravi skupno 
predstavitev, ki na nek način 
povezuje vse ugotovitve do 
katerih so v sklopu delavnice 
prišli. Te končne predstavitve 
(»Final Conclusions«) potekajo 
na zadnji dan dogodka, povečini 
v zelo teatralno-humornem 
duhu. 

 
ISHA turisti 

 
Prostorska razsežnost med-

narodne ISHA izkušnje je prav 
tako pomembna, saj je ogled 
mesta, v katerem je nastanjena 
gostujoča ISHA sekcija, obvez-
ni del seminarja / konference. 
Poseben poudarek je na zgodo-
vinskih znamenitostih, vendar 
pa v skladu s trenutno opevano 
interdisciplinarnostjo ne izklju-
čujejo ničesar, na seminarju v 
Marbourgu so nas peljali v 
izredno zanimiv medicinski 
muzej, kjer smo od blizu 
preučevali človeške zarodke z 
različnimi anomalijami. No, 
vsaj za tiste z nekoliko močnej-
šim želodcem, je bilo zanimivo. 
Vedno je en dan rezerviran tudi 
za ekskurzijo, ponavadi v do 
dve uri oddaljeno zanimivo 
zgodovinsko mesto.  

 
ISHA sprostitev 

 

Nezanemarljiv del ISHA 
mednarodne izkušnje pa so tudi 
družabni večeri. Zaradi njih se 
ogromno prijateljev doma 
posmehne, ko rečem, da grem 
na zgodovinsko konferenco, 
rekoč: »Daj, raje povej, da 
greste pit in se zabavat!« In ja, 
res je tudi to obvezni del ISHA 
seminarja / konference. V 
kolikor se ne pretirava, ne vidim 
v tem nič slabega. Prvič zato, 
ker na tak način spoznaš 
ogromno ljudi približno iste 
starosti in podobnih interesov. 
Drugič pa zato, ker se organiza-
torji ponavadi zelo potrudijo, da 
te »zabave« tudi vsebinsko 
(zgodovinsko!)  izpolnijo. Od 
dogodka do dogodka se ta 
družabni vidik seminarja / 
konference nekoliko razlikuje, 
uveljavljene stalnice pa so: 
»Pub Crawl« (večerni izhod po 
odštekanih pubih), in NDP 
(»National Drinks Party« oz. 
zabava na kateri se vsaka 
država predstavi s svojimi 
nacionalnimi pijačami, ja, 
praviloma alkoholnimi.). 

Kot študentje Oddelka za 
zgodovino na Filozofski fakul-
teti Ljubljana imate možnost 
kadarkoli postati del ishine 
mednarodne izkušnje. Sama 
sem se udeležila že seminarja v 
Utrechtu (Nizozemska), Sofiji 
(Bolgarija), konference v Puli 
(Hrvaška) in nazadnje še 
seminarja v Marbourgu (Nemči-
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ja). Naslednji teden se odprav-
ljam na konferenco v Leuven 
(Belgija). Prvič sem na seminar 
šla brez posebnih pričakovanj, 
že odkar vem zase, se rada 
potepam po svetu in v tem sem 
videla še eno ugodno priložnost 
za potovanje. Vendar pa se 
ISHA mednarodna izkušnja 
vendarle nekoliko razlikuje od 
podobnih dogodkov npr. 
enotedenskih delavnic v okviru 
evropskega projekta Youth in 
Action. Na njih se srečujemo 

isti ljudje, ki vsak po svoje 
prispevamo k edinstvenemu 
vzdušju na ISHA seminarjih / 
konferencah. Res je, da sem v 
naslovu napisala, da se mora 
vsak študent zgodovine ISHA 
seminarja / konference udeležiti 
vsaj enkrat, toda sama ne 
poznam niti enega takega. Vsi, 
ki so kadarkoli postali del ISHA 
mednarodne verige, se vsakič 
znova vračajo… 
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Grega Mejak 

"Zgodovina, ta bogata zakladnica človekove sramo-
te!" (Henri Lacordaire) 

 
Povzetek 

V članku sem poskusil opredeliti, kaj je sramota oz. kaj je človekova 
ali človeška sramota. To sem poskušal napisati skozi lastno razmiš-
ljanje, ki sem mu dodal nekaj primerov iz zgodovine za lažjo pred-
stavo. Zdi se mi, da je sramota predvsem posledica nerazumnih člo-
veških oz. družbenih dejanj, vojn ipd. Družba marsikdaj ne vidi 
svojega ogledala in stvari zna še poslabšati. 
 
Klju čne besede: sramota, človek, družba, marginalizacija, vojna. 
 

*** 
Star latinski pregovor pravi, da je zgodovina učiteljica živ-

ljenja. Ali je res tako? Če bi bilo, verjetno človek oz. ljudje ne bi 
ponavljali nekaterih nerazumnih dejanj, ki v različnih obdobjih člo-
veštva kažejo na podobnosti. Ta t. i. nerazumna dejanja bi lahko 
opredelili kot človekovo oz. človeško sramoto; vsaj razumen človek 
bi se moral tega sramovati. Tu mislim predvsem na vojne in podobne 
grozote, ki jih ljudje v imenu režima iz neke primitivne sle po ubi-
janju sprožamo znova in znova. Pri režimu imam v mislih kakršne 
koli režime, od antičnih preko srednjeveških, novoveških in totalitar-
nih 20. stoletja vse do danes, ko v imenu demokracije nekateri širijo 
svoj vpliv po svetu z vojno. Za vojno, kot vemo, stojita močna naftni 
in orožarski lobi, ki obvladujeta smernice svetovne imperialne poli-
tike. Politika nam s propagando dokazuje, da nas ni sram takega 
početja civiliziranih držav z vojskami ipd., in sramoto prenese na 
»necivilizirani« svet, ki mu vladajo strašni diktatorji, ogroževalci 
svetovnega reda in miru ter demokracije. Kdo pa pravi, da je demo-
kracija najboljši sistem za vse države tega sveta? Do demokratizacije 
družbe lahko pride samo, če je neka družba pripravljena na to. Red v 
družbi se vzpostavi naravno, sam po sebi in je plod daljšega procesa. 
V Afriki in arabskih deželah, kjer so se v notranje zadeve vmešale 
zahodne, demokratične sile s svojimi vojskami, so zdaj države in 
družbe v razsulu. Nečesa, kar potrebuje daljši proces, ni mogoče 
narediti ali spremeniti čez noč. Preko močne medijske propagande pa 
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obtožujemo ta necivilizirani svet in mu vsiljujemo sramoto. Podobno 
so delali nacisti v koncentracijskih taboriščih, ko so s točno preuče-
nimi metodami žrtve pripravili do tega, da jih je bilo sram. Zločin-
cev, ki so jim sodili po vojni, ni bilo nič kaj preveč sram njihovih 
okrutnih dejanj, ker so bila ta sistematična in v glavo vcepljena kot 
nekaj normalnega1.   

Česa je človeka sploh lahko sram? Kaj je sramota? Če pov-
prašamo SSKJ2, dobimo odgovor: 1. stanje, ko je ugled, veljava 
nekoga zmanjšana, 2. nav. ekspr., v povedni rabi kar ni v skladu s 
človeškim dostojanstvom, ponosom, 3. v medmetni rabi izraža ogor-
čenje, zgražanje. Sram oz. sramota je torej zelo subjektiven pojem in 
se pojavlja samo pri človeku in v človeški družbi . V idealnih razme-
rah sodobne demokracije sramote ne bi smelo biti. Pa je res tako? S 
pojavljanjem vedno večje želje po zaslužku, v svetu, kjer cilj opravi-
čuje sredstva, od industrijske revolucije 19. stoletja naprej se pojav-
lja revščina, ki je v 19. stoletju označena za zavrženo. Pred tem so 
reveže gledali z gledišča usmiljenja, z industrijsko proizvodnjo in 
vedno hitrejšim življenjem, kjer je delo postalo vrednota, pa so bili 
odrinjeni na rob družbe kot marginalci še bolj kot prej. Tako je biti 
revež postalo zavrženo in sramotno in sploh ni važno, ali si za rev-
ščino kriv sam ali družba, katere del si. Družba seveda potrebuje 
neke marginalne skupine, ki jim lahko naprti krivdo za slabe stvari, 
ki se dogajajo znotraj nje. Ampak marsikdaj se zdi, da družba tega ne 
gleda kot svojega ogledala; namesto da bi postorila kaj, da se stvari 
izboljšajo, jih ponavadi še poslabša. Če ne najdemo tovrstne notranje 
skupine, je treba osramotiti kakšne priseljence, ki so prišli v razviti 
svet s trebuhom za kruhom, po tem pa pridejo na vrsto njihove mati-
čne države, ki ogrožajo zahodni civilizirani svet. Skozi zgodovino je 
bilo vedno mogoče razbrati dejstvo, da tujec v tuji deželi pač ne 
more biti v enakem položaju kot domačin. Že v antiki so bili tujci 
barbari, ki so bili manj vredni od domačinov. Podobno se je dogajalo 
skozi celotno zgodovino. Za primer lahko vzamemo Jude, ki so v 
bistvu narod vere in živijo po celem svetu. Preganjala jih je že 
rekonkvista, preganjali so jih nacisti in tudi drugod je mogoče najti 

                                                           

1 Več o tem glej: Primo Levi, Potopljeni in rešeni, Ljubljana: Studia 
Humanitatis, 2003, III. Poglavje – Sram, str. 55—69. 
2 Slovar slovenskega knjižnega jezika, elektronska izdaja v 1.1. 
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sledi njihovega preganjanja. Zasramovali so jih kot manjvredne, na 
njih so želeli zvrniti krivdo za vse slabo, kar se je dogajalo ob dolo-
čenem času. Ampak čemu sedaj to zlorablja po drugi svetovni vojni 
umetno ustanovljena država Izrael, ki izvaja teror nad Palestinci? Če 
njihova dejanja kritiziraš, odvrnejo, da je govorjenje proti dejanjem 
te države akt zanikanja holokavsta ipd. Mar jih ni sram, da tako 
zlorabljajo to, da so bili žrtve ene največjih sramot človeštva, sami 
pa dandanes zelo podobne stvari počno drugim? Očitno se ljudje še 
vedno nismo dovolj naučili iz zgodovine. Načela demokracije »Ne 
stori drugemu, česar nočeš, da drugi storijo tebi,« se očitno tisti, ki 
odločajo o svetovnih razmerah, ne zavedajo ali ga preprosto ignorira-
jo. Očitno jih bolj vleče pohlep po velikih zaslužkih, ki jih ponujajo 
vojne eni strani, za drugo stran, ki pristane v popolnem razsulu, pa 
jim je bolj malo mar. Njihovo načelo je bolj v skladu s tem, da so za 
dosego ciljev dovoljena in razpoložljiva vsa sredstva. Vojaška indus-
trija nenehno razvija nova orožja, ki jih mora prodati in preizkusiti. 
Temu služijo vojne, ki ob podpori vojaške industrije doprinašajo še 
kakšno surovino, kot je nafta. Tu se kujejo veliki dobički. Morda jih 
po vojni zaradi zavedanja, kakšne grozote so storili, prevzame obču-
tek sramote nad samim seboj ali pa lažejo sami sebi in si ustvarijo 
lažne zgodbe, ki jim verjamejo. Nato jim lažno vgrajeno prepričanje 
pomaga prebolevati psihične motnje, ki se pojavljajo kot nočne more 
ipd. – t. i. terapevtski potlačitveni učinek z lastnimi ustvarjenimi 
lažmi je zelo nazorno opisal Primo Levi v knjigi Potopljeni in rešeni.  

Kdaj pa kdaj so se države in narodi počutili osramočene, 
opeharjene. To znova velja največkrat za izide vojn. Lep primer tega 
je Hitlerjeva revanša za podpis premirja s Francijo po kapitulaciji 
leta 1941 v istem vagonu na istem mestu, kot je bilo podpisano pre-
mirje leta 1918 ob kapitulaciji Nemčije po prvi svetovni vojni. Ker je 
bila Nemčija po porazu osramočena, je moral führer vrniti milo za 
drago. Za Ruse je primer takega sramotnega poraza japonsko-ruska 
vojna, ki je potekala v letih 1904 in 1905. Poraz imperija je bil 
šokanten in sprožil revolucijo ter kot tak imel dolgoročne posledice. 
V vojni je pač običajno na eni strani zmagovalec, na drugi pa osra-
močen poraženec. 

O sramoti je človeku težko govoriti. Moram se strinjati s 
stavki, ki jih je zapisal Ciril Zlobec davnega leta 1968, ko je komen-
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tiral vdor sovjetskih čet v Prago3: »Morali bi kričati. Vsi bi morali 
kričati, toda sramota je prevelika in v sramoti človek onemi. Prela-
godno bi bilo, če bi si lahko rekli: tisti, ki so to zakrivili, niso več 
komunisti in mi smo čisti, ker nimamo z njimi nič skupnega. Tudi 
oni so komunisti, toda komunisti današnjega časa in prostora, ne več 
vizija, temveč vsakdanjost, ne več včerajšnja mladost in jutrišnja 
prihodnost, temveč edino resnični, tu in povsod navzoči dandanes. 
Morda je del naše moči v spoznanju te resnice. Sramota pa ni zaradi 
tega nič manjša in tudi mene ni zaradi tega nič manj sram.«4 Če 
ljudje ne kričijo in so samo tiho, bodo ostali ponižani in osramočeni 
sami, če pa so glasni in se združijo, ima potem, kot nam zgodovina je 
pokazala že večkrat, skupina osramočenih ljudi veliko večjo moč kot 
osramočen posameznik, ki je tiho. Do sramote človeka pride največ-
krat v kriznih in izrednih situacijah, v katerih se znajde družba. In 
človek z dostojanstvom ter zdravim razumom se je ob zatiranju in 
sramotenju s strani privilegiranih manjšin skozi zgodovino znal 
upreti. Običajno so bili taki upori, revolucije, vstaje, kar koli že 
uspešni le, če so bili krvavi. Če je človek osramočen in na dnu, nima 
česa več izgubiti ter je pripravljen storiti marsikaj, česar bi se v nor-
malnih razmerah sramoval.  
 
Literatura 

1. Primo Levi, Potopoljeni in rešeni. Ljubljana: Studia Humanitatis, 
2003. 

2. Kronika človeštva. Ljubljana: Založba Mladinska knjiga, 1997. 

3. Slovar slovenskega knjižnega jezika. Elektronska izdaja v 1.1. 

4. Ciril Zlobec, Sramota. V: Sodobnost (1968), letnik 16, številka 10. 

 

                                                           

3 V noči na 21. avgust leta 1968 je prišlo do vojaškega posega držav 
Varšavskega pakta v Češkoslovaško, ki se je od januarja istega leta 
začela liberalizirati in ni podlegla diplomatskim pritiskom. Več glej: 
Kronika človeštva, Ljubljana, Založba Mladinska knjiga, 1997, str. 
1027. 
4 Ciril Zlobec (1968). SRAMOTA. Sodobnost (1963-), letnik 16, 
številka 10. 



KLIO, april 2013 

 

 23 

Matej Hreščak 

Problem misijona v zgodnjem srednjem veku (na kra-
tko o teoriji) 

 
Povzetek 

Srednji vek je izrazito prežet s krščanstvom. Mentaliteta vodilnega 
sloja in klera tistega časa je narekovala, da je treba nauk o Kristusu 
širiti med tiste, ki ga še ne poznajo – pogane. To je bilo vse prej kot 
lahko delo, misijonarji so se srečevali s številnimi težavami: različni 
idejni svetovi, navade, jezik itd. Trdno zakoreninjene in nasprotujoče 
si predstave o verovanju so bile trd oreh, ki so ga morali misijonarji 
prebiti, če so hoteli doseči, da je nek pogan resnično sprejel krščan-
sko vero. 
 
Klju čne besede: misijon, krščanstvo, poganstvo, Conversio, Ingo. 
 

*** 
 Duhovni svet srednjega veka 

 
Da bi razumeli problematiko misijona, je treba najprej poz-

nati predstave srednjeveških ljudi o religiji. Šele poznavanje mentali-
tete ljudi tistega časa omogoča, da spoznamo vse probleme, ki nasta-
jajo pri misijonskem delu. 

 
 Trodelna shema 

Za kristjane je bila teološka razdelitev tistega časa zelo jas-
na in preprosta. Dobro jo zajema škof Vigilij iz Thapsa,1 ki je leta 
484 zapisal: Tres sunt in mundo religiones, Iudaeorum, Paganorum 
et Christianorum.2 Ta razdelitev je vplivala na to, kako so kristjani 
gledali na drugi dve religiji. Jude so pustili pri miru in jih niso pokri-

                                                           

1 Thapsus je bilo antično mesto v današnji Tuniziji. Njegove ruševi-
ne se nahajajo 200 km jugovzhodno od Kartagine. 
2 Rainer Christoph Schwinges, Wider Heiden und Dämonen – Missi-
on im Mittelalter, v: Hubert Herkommer, Rainer Christoph 
Schwinges (Hg.), Engel, Teufel und Dämonen, Basel: Schwabe Ver-
lag, 2006, str. 10. 
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stjanjevali, delno seveda zato, ker so verovali v boga Jahveja, ki je 
bil analogen krščanskemu Bogu Očetu. Vseeno pa jim pravilnosti 
vere niso priznavali, ker niso verovali v Kristusa. Pogane so obrav-
navali kot enotno religijo ne glede na to, ali so to bili Germani, Ava-
ri, Madžari, Vikingi, Slovani ali Saraceni (tako so imenovali musli-
mane), ali so verovali v več bogov ali samo v enega. Vsi, ki niso bili 
Judje ali kristjani, so bili torej pogani. Edino izjemo pri uvrščanju so 
v 13. stoletju predstavljali Mongoli. Ker so se borili proti islamu in 
so baje z daljnega vzhoda prišli kristjanom na pomoč, niso pa spadali 
niti med Jude niti pogane, so jih uvrstili kar med kristjane.3 

Tudi muslimani so v skladu s to shemo veljali za pogane. 
To je bila predvsem posledica nevednosti krščanske Evrope o mus-
limanskem verovanju. Le redkim izobražencem so muslimani pred-
stavljali poseben problem, ki bi ga bilo treba posebej obravnavati in 
umestiti. Eden teh je bil Peter Častitljivi (Venerabilis), clunyjski 
opat, ki je dal pobudo za prevod Korana v latinščino, da bi s tem 
bolje spoznali islam in se proti njemu uspešneje borili. 4 Pri prevajan-
ju so ugotovili, da islam prav tako pozna le enega Boga, da priznava 
Abrahama, Izaka in Jakoba ter celo Jezusa, a le kot enega izmed 
prerokov, zavrača pa evharistijo in ostale zakramente ter namesto 
tega izvaja obrezovanje in druge obrede. Peter tako ni vedel, ali je 
islam res poganstvo ali neka izrojena oblika krščanstva. Musliman-
sko zmotno verovanje je označil kot error mahumeticus, proti kateri 
pa se je vseeno potrebno bojevati. Ni pa niti razmišljal, da bi izločil 
muslimane iz te trodelne sheme in jim dal značaj lastne religije.5  

 
 Univerzalna in gentilna religija 

V opisani trodelni shemi se samo krščanstvo pojmuje kot 
edina prava in resnična vera. Le tisti, ki verujejo v Kristusa, imajo 
možnost večnega življenja, tako piše evangelist Janez: »Jezus je 
rekel: Jaz sem vstajenje in življenje, kdor vame veruje, bo živel, tudi 
če umre, in vsakdo, ki živi in vame veruje, vekomaj ne bo umrl.«6 

                                                           

3 Prav tam, str. 11. 
4 Franco Cardini, Evropa in islam, Ljubljana: Založba /*cf., 2003, 
str. 118. 
5 Schwinges, Wider Heiden und Dämonen, str. 12. 
6 Jn 11, 26. 
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Kristusovo sporočilo je bilo treba razširjati in oznanjati vsem ne 
glede na etnično in socialno pripadnost. S tem je krščanstvo postalo 
univerzalna religija, dostopna vsem in vsakomur. Jezusov nauk meri 
torej na vsa ljudstva (omnes gentes), dejansko sploh ne toliko na 
ljudstva kot taka, ampak na vsakega posameznika v njih.7 Pri tem je 
značilno, da so pod oznako ljudstva (gentes) v srednjem veku razu-
meli pogane. 

Nasprotne od te univerzalne religije so bile gentilne religije 
Germanov, Madžarov, Avarov in Slovanov. Značilnost gentilne 
religije je, da so bogovi, ki jih častijo pripadniki plemena, rezervirani 
samo za njih. So njihovi lastni in od nikogar drugega. Območje nji-
hove ''pristojnosti'' je omejeno z območjem, na katerem živi pleme, 
izven tega območja pa niso dejavni. Pripadniki tega tipa religije zato 
tudi niso razširjali vere izven svoje skupnosti.8 Tako recimo slovan-
ski bog Triglav nikoli ne bi mogel postati del germanskega panteona, 
ravno tako pa ne germanski Wotan del slovanskega. V gentilni uredi-
tvi je imelo verovanje kolektiven značaj. Vera je bila skupna stvar in 
lastna vsem pripadnikom, kar je bilo tudi glavni vzrok, da je pozneje 
toliko poganov v novo vero prestopilo kolektivno. Pri tem je bilo 
bistveno, da je novo vero sprejel vodilni sloj. S tem je bila zapečate-
na usoda celotnega plemena, začelo se je spreobračanje »od zgoraj 
navzdol«.9 

 
 Pokristjanjevanje 

 
Misijonarji so torej odšli v tujo deželo. Beda Venerabilis 

nam za primer anglosaškega misijona posreduje opis prihoda misijo-
narjev, ki ga Walter Pohl označi kar za klasičnega: »Srebrni križ so 
nosili kot prapor, zraven pa na plošči naslikano podobo Gospoda in 
Odrešenika, peli so molitve in prosili Gospoda za večni blagor zase 
in za tiste, zaradi katerih in h katerim so prišli.«10 Svoje delo so misi-

                                                           

7 Schwinges, Wider Heiden und Dämonen, str. 13. 
8 Prav tam, str. 14. 
9 Prav tam, str. 15. 
10 Walter Pohl, Das sabfte Joch Christi: Zum Christentum als gestal-
tenden Kraft im Mitteleuropa des Frühmittelalter, v: Günther Hödl, 
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jonarji začeli pri vodilnem sloju. Prvi problem je bila komunikacija. 
Najprej so se morali naučiti jezika ljudstva, ki so ga želeli pokristja-
niti. Šele tedaj so sploh lahko začeli s prepričevanjem, da je njihov 
Bog edini, pravi in zmagovit, da le on poseduje nadnaravno moč, ki 
jo uporablja za nagrajevanje in kaznovanje, in da si bodo z verovan-
jem vanj zagotovili odrešenje in večno življenje. Za utrjevanje vere 
so sestavili (prevedli) najpomembnejše molitve v ljudski jezik, kar je 
sprožilo nastanek krščanske terminologije in novih besed nasploh. 
Lep primer je obrazec očenaša iz 8. ali 9. stoletja, zapisan v 14. sto-
letju v Celovškem rokopisu: Prošnja adveniat regnum tuum je v 
srednjeveški slovenščini zapisana kot »pridi bogastvo tvoje«. Alpski 
Slovani v 8. stoletju namreč še niso poznali besede kraljestvo (oz. 
kralj), ki je izpeljano iz imena Karla Velikega.11 Prav tako moramo 
na tem mestu omeniti Brižinske spomenike, v stari slovenščini zapi-
sane verske obrazce, zapisane v drugi polovici 10. stoletja, ki so 
najpomembnejša priča slovanskega misijona na našem širšem ozem-
lju.12 

Ko je krščanstvo sprejel vodilni sloj, se je smatralo, da je 
novo vero sprejelo tudi celotno ljudstvo. Seveda to dejansko ni bilo 
čisto res, misijonarji so morali delovati tudi med navadnim ljuds-
tvom, za krepitev vere so ustanavljali samostane in posvečevali cer-
kve, razvijati se je začela cerkvena organizacija s škofijami na čelu. 
Niso pa bili vsi navdušeni nad novo vero. Veliko je bilo prestopov iz 
čistega oportunizma, posamezniki so skrivoma ostajali pri poganskih 
kultih. Na našem ozemlju imamo tako primer, ko so še leta 1331 v 
Kobaridu »nešteti Slovani častili neko drevo in studenec, ki je bil pri 
koreninah drevesa«.13 Veliko je bilo tudi apostatov – odpadnikov od 
vere. Gre za tiste ljudi, ki so se dali krstiti, a so nato zopet zapadli v 

                                                                                                                

Johannes Grabmayer (Hg.), Karantanien und der Alpen-Adria-Raum 
im Frühmittellater, Wien; Köln; Graz, 1993, str. 268. 
11 Peter Štih, Vasko Simoniti, Na stičišču svetov, Ljubljana: Modri-
jan, 2009, str. 39.  
12 Prav tam. 
13 Prav tam, str. 136. 
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poganstvo. Te je bilo treba ponovno vrniti na »pravo pot«, če pa so 
se pri tem upirali, so jih doletele visoke kazni, celo smrtna.14 

 
 Misijonske metode in cilji 

 
Misijonarji so, da bi spreobrnili pogane, morali dokazati, da 

so njihova božanstva nemočna v primerjavi z Bogom. To so dosegali 
tudi z uničevanjem njihovih svetišč, svetih krajev in religioznih 
predmetov (kipi, slike), ki so bili v krščanski perspektivi hudičevo 
delo. S tem so poganom dokazovali, da njihovi bogovi ne morejo 
zaustaviti uničevanja, da jim niso sposobni pomagati ali jih obvaro-
vati pred hudim. To lahko od sedaj naprej dela le pravi Bog in le k 
njemu se je treba obračati za pomoč. Tovrstno ravnanje spada pod t. 
i. ''Tatmission'', ki je nasprotje od ''Wortmission'' – ta zajema pokris-
tjanjevanje na »lep način« – s pridigo in svarilom.15 Ne glede na to, 
kateri način se uporablja, je bistveno, da se pogane pokristjani. V 
nasprotnem primeru so samo massa perditionis, prepuščeni pogub-
ljenju.  

Misijonsko delo je bilo sestavljeno iz dveh delov oz. nalog. 
Prva naloga je bila izkoreninjenje poganstva (exstirpatio) in velja za 
negativni cilj,16 druga pa je bila vpeljava krščanstva (plantatio) in 
sprejetje v Cerkev, ki je bila pozitivni cilj. Ta relacija negativno-
pozitivno se odraža tudi pri krstni zaobljubi, ko se je moral krščenec 
odpovedati hudiču (abrenuntiatio diaboli) in priznati (izpovedati) 
vero (confessio fidei).17 Zanimivo je, da je del tega obrazca odpovedi 
hudiču in izpovedi vere v modificirani obliki preživel vse do danes 
in ga je moč slišati pri sveti maši. Pri izvajanju pozitivnega cilja so 
se ravnali po določbi sv. Avguština, da mora biti resnični »notranji« 
prestop v novo vero dosežen prostovoljno, tako da je krst le dejanje 

                                                           

14 Nemški viteški red, na primer, je v Prusiji apostate zažigal na 
grmadi, gl. Hans-Dietrich Kahl, Heidenfrage und Slawenfrage im 
deutschen Mittelalter : ausgewählte Studien 1953-2008, Leiden; 
Boston: Brill, 2011, str. 256. 
15 Schwinges, Wider Heiden und Dämonen, str. 17. 
16 Negativni v tem kontekstu ne pomeni slab, ampak označuje odpo-
ved od nečesa negativnega. 
17 Schwinges, Wider Heiden und Dämonen, str. 20. 
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»na zunaj«, ki označuje zaključek procesa, v katerem je krščenec 
ponotranjil novo vero. Je pa Avguštin dovoljeval uporabo sile za 
dosego negativnega cilja, vse od rušenja poganskih svetišč do usmr-
titve trdovratnih apostatov, trdil je celo, da je takšno nasilje nujno za 
resnično izkoreninjenje nevere.18 Njegova načela glede prostovoljne-
ga krsta so se začela krhati že v času Gregorja Velikega. Takrat so že 
izvajali bolj ali manj blag pritisk, predvsem v raznih oblikah premo-
ženjskih sankcij, npr. s povečanim davkom. Ekstrem v prisilnem 
pokristjanjevanju predstavlja primer Sasov, za katere se poroča, da 
jim je Karel Veliki »pridigal z železnim jezikom« (ferrea 
quodammodo lingua praedicavit).19  

V takih in podobnih primerih, ko so nekoga pod grožnjo 
smrti prisilili v krst, je prišlo do teološke težave: Nekdo je bil krščen, 
ne da bi bil dejansko poučen o veri in jo sprejel (resnično veroval). 
Dejanje krsta je bilo nepovratno dejanje, ni bilo poti nazaj. Smatralo 
se je, da se človeku s krstom vtisne karakter kristjana, ki ga za vselej 
loči od poganov.20 Ta problem so rešili na četrtem koncilu v Toledu 
leta 633, kjer so obsodili prisilni krst in določili, naj bodo tisti, ki so 
bili prisilno krščeni, prisiljeni tudi v ohranitev vere, sicer bo to 
bogokletje: »Qui autem ad Christianitatem coacti sunt venire ... 
oportet, ut fidem, quam etiam vi, vel necessitate susceperunt, tenere 
cogantur, ne nomen Domini blasphemetur, et fides quam suscepe-
runt, vilis et contemptibilis habeatur.«21 Vseeno pa so bili primeri 
prisilnega krsta izjeme, Avguštinova načela so postala merilo za 
pokristjanjevanje, ki so se jih (večinoma) držali skozi ves srednji 
vek. 

 
 Poganski odziv 

 
Seveda idilična podoba pokristjanjevanja, pri kateri se je 

nek pogan odpovedal starim bogovom in z odprtim srcem sprejel 
krščanskega Boga, ni bila vedno prisotna. Notranje sprejetje vere, še 

                                                           

18 Kahl, Heidenfrage und Slawenfrage, str. 239. 
19 Translatio Sancti Liborii, MGH, SS, IV, 151, 21. 
20 Kahl, Heidenfrage und Slawenfrage, str. 253—254. 
21 Joseph Bingham, Origines Ecclesiasticae, or Antiquities of the 
Christian Church, vol. 3, London, 1840, str. 393. 
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posebej pri večji množici ljudi, ki so trdno verovali v svoje gentilne 
bogove, je bil nedosegljiv desiderat. Povprečnemu poganu ni bilo 
jasno, zakaj bi se moral odpovedati bogovom (po trditvah misijonar-
jev sploh niso bili bogovi, ampak zlobna bitja, peklenščki), ki jih 
njegovo ljudstvo časti že od nekdaj, ter sprejeti nekega novega, 
neznanega boga. Lažje bi ga bilo vključiti med ostale bogove, a kaj, 
ko je ta novi Bog sebičen in hoče vso pozornost zase, poleg tega pa 
naj bi bil on tako ali tako edini Bog, ostali ne obstajajo. Pogan se je 
tudi vprašal: »Kaj se zgodi z menoj, ko umrem? Če sprejmem nove-
ga Boga, bom šel v nebesa, a tam ni mojih prednikov, zato ker niso 
bili krščeni. Raje bi šel v dvorane svojih očetov in tam bival z nji-
mi.« Taka in podobna razmišljanja so se morala pojavljati v glavah 
mnogih (če ne večine) poganov. Kar se tiče posmrtnega življenja, je 
značilno, da so se nekateri pokristjanjeni pogani priporočili tako 
starim kot novemu Bogu, kar je razvidno iz ohranjenih nagrobnikov: 
Na eni strani je izražena pripadnost stari veri, na drugi pa novi veri.22 
 Poleg religioznih problemov je nezadovoljstvo poganov 
zbujal tudi spremenjen notranjepolitični položaj. Sprejem krščanstva 
je znatno prispeval k okrepitvi položaja gentilnega kneza v primerja-
vi s staro gentilno ureditvijo,23 ki je bila večini bolj povšeči. Lahko 
pa je, kar je bilo še huje, prišlo do političnega podjarmljenja s strani 
tiste državne tvorbe, z ozemlja katere so misijonarji prihajali. Nova 
vera je prinašala tudi drugačen način življenja. Treba je bilo začeti 
plačevati desetino, redno moliti in se udeleževati svetih maš, se pos-
titi, poligamija je bila prepovedana, duhovniki pa so nadzorovali 
njihovo življenje. Skratka, razlogov za nezadovoljstvo je bilo dovolj 
in prišlo je do uporov, v katerih so se pogani lahko znesli predvsem 
nad duhovščino, v kateri so videli krivca za vse svoje tegobe. Znači-
len primer je bil poganski upor na Madžarskem leta 1046. Takrat so 
v protikrščanskem uporu, povezanem z nasledstvom na kraljevem 
prestolu, pobili mnogo škofov in duhovnikov, med njimi tudi škofa 
Gellerta, ki je bil ena najpomembnejših oseb pri pokristjanjevanju 
Madžarov. Njega naj bi zaprli v sod in ga z griča v Budimpešti (ki se 

                                                           

22 Schwinges, Wider Heiden und Dämonen, str. 19. 
23 Pohl, Das sabfte Joch Christi, str. 274. 
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danes imenuje po njem) po hribu navzdol zakotalili v Donavo.24 
Take upornike in apostate je bilo treba, kot že omenjeno, zopet pri-
peljati na pravo pot, pri tem pa so bila dovoljena vsa sredstva. 
 

 Primer v karantanskem prostoru 
 

Ko teče beseda o pokristjanjevanju poganov in poganskih 
uporih, ne moremo mimo opisa dogajanja v karantanskem prostoru, 
ki nam ga izpričuje znani vir iz leta 871 – Conversio Bagoariorum et 
Carantanorum.25 Omejimo se samo na tisti del, ki je v kontekstu 
našega zanimanja. 

 
 Modest in poganski upori 

Knez Hotimir je po nekaj letih vladanja prosil Virgila, naj 
pride pokristjanjevat njegovo ljudstvo. Kako širok je v tem primeru 
pojem ''ljudstvo'', je seveda vprašanje, gotovo pa presega zgolj ozek 
dvorni krog ljudi. Vsekakor se je Hotimirju zdelo umestno, da pova-
bi škofa, ki bi misijonarjenje zastavil še širše.26 Virgil tega ni mogel 
storiti, zato je poslal Modesta, z njim pa še nekaj drugih klerikov. 
Nikjer nimamo nobenih podrobnosti, kako je Modest izpolnjeval 
svoje poslanstvo in s kakšnimi težavami se je pri tem srečeval, to si 
lahko samo predstavljamo. Konverzija pravi le, da je »posvetil cer-
kev svete Marije in še eno cerkev v mestu Liburniji in še eno pri 
Undrimah27 in še v več drugih krajih«.28 S temi prvimi cerkvami, ki 

                                                           

24 László Kontler, Madžarska zgodovina: tisočletje v Srednji Evropi, 
Ljubljana: Slovenska matica, 2005, str. 49. 
25 V nadaljevanju Konverzija. 
26

 Josef Lenzenweger et al., Zgodovina Katoliške cerkve, Celje: 

Mohorjeva družba, 1999, str. 184. 
27 Gre za cerkve Gospa Sveta, St. Peter im Holz pri Spittalu in »ad 
Undrimas«, za katero ne vemo natančno, kje je bila. Prevladuje 
mnenje, da gre za Pöls ali Pölshöls, morda tudi za cerkev St. Johann 
am Felde pri Knittelfeldu, gl. Metod Benedik (ur.), Zgodovina Cer-
kve na Slovenskem, Celje: Mohorjeva družba, 1991, str. 43. 
28 V narekovajih navedeni slovenski citati so vzeti iz slovenskega 
prevoda Konverzije, ki ga je pripravil Kajetan Gantar v Sveta brata 
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so služile kot nekakšne misijonske postaje, se je tudi v Karantaniji 
začela ustvarjati cerkvena organizacija. To pa nas ne sme zavesti, da 
bi si ustvarili predstavo o hitrem in uspešnem širjenju nove vere, 
ravno obratno. Ob razmeroma majhnem številu duhovnikov, ki so 
prišli z Modestom, ob velikem obsegu ozemlja in odporu širših svo-
bodnih plasti prebivalstva proti novim bremenom in razvojnim tež-
njam se v Modestovem času ni bilo moč nadejati hitrega širjenja 
krščanstva. Odpor je le čakal na ugodno priložnost, da se sprosti v 
odprtem boju za stari družbeni red in za poganstvo kot njegov sim-
bol.29  

Prvi upor se je zgodil po Modestovi smrti leta 763. Njegova 
smrt je za mlado karantansko krščanstvo pomenila velik pretres, ki 
ga je še povečal upor bavarskega vojvode Tasila zoper frankovsko 
gospostvo, kar je gotovo pomenilo začasno oslabitev tuje nadoblasti 
nad Karantanci. Oboje je opogumilo karantanske poganske svobod-
njake k uporu proti Hotimirjevi politiki in krščanstvu.30 Termin, ki je 
v Konverziji uporabljen za označitev teh uporov – carmula – pomeni 
v pravnem jeziku bavarskega plemenskega prava upor proti agilol-
finškemu vojvodi, torej upor proti državi, tako da upori niso bili 
samo protikrščanski, kakršno je bilo dolgo časa prevladujoče mnenje 
v literaturi.31 V istem času je Hotimir spet prosil Virgila, naj pride k 
njemu, a je Virgil povabilo ravno zaradi upora odklonil in poslal tja 
duhovnika Latina. Toda kmalu zatem je izbruhnil drugi upor (okrog 
765) in Latin je odšel nazaj. Največji upor pa je izbruhnil po Hoti-
mirjevi smrti leta 769 in je trajal do leta 772. Za njegovo zatrtje je 
bila potrebna vojaška intervencija vojvode Tasila. Ta je leta 769 
ustanovil samostan v Innichenu ob zgornji Donavi, da bi »neverni 
rod Slovanov pripeljal na pot resnice«, leta 777 pa še samostan v 
Kremsmünstru. Dejansko je bil po smrti Modesta on tisti, ki je bil 
najbolj zaslužen, da se je prekinjeno misijonsko delo ponovno zače-
lo. Misijonarji salzburške škofije namreč niso bili tako dejavni oz. 
                                                                                                                

Ciril in Metod v zgodovinskih virih. Ob 1100-letnici Metodove smrti, 
Acta Ecclesiastica Sloveniae 7, 1985, str. 15—27.  
29 Zgodovina Cerkve na Slovenskem, str. 44. 
30 Prav tam. 
31

 Peter Štih, Conversio Bagoariorum et Carantanorum po Kosovi 
izdaji iz leta 1936, v: Zgodovinski časopis 47, 1993, št. 3, str. 393. 
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niso imeli takega učinka kot samostani, ki jih je ustanovil Tasilo. Ti 
so postali misijonske postojanke in centri pokristjanjevanja. Konver-
zija pa o Tasilu seveda molči, saj ga kot upornika in simbola samos-
tojne Bavarske ni bilo dobro omenjati pred člani karolinške dinastije 
9. stoletja.32  

 
 Zgodba o Ingu 

Zgodba o Ingu je zelo markanten del Konverzije, ki nazorno 
prikazuje pomembnost krščanstva tiste dobe in je, kot bomo videli, 
odličen primer posredne prisile h krstu. Janez Vetrinjski je Inga v 14. 
stoletju zmotno skušal narediti za karantanskega kneza, Milko Kos 
pa ga je prav tako napačno označil za enega od »duces atque comi-
tes«,33 a je Wolframu uspelo dokazati, da gre dejansko za salzbur-
škega duhovnika in verjetno vodjo karantanskega misijona med leti 
785 in 799.34 Leta 790 je imel Ingo gostijo. Avtor Konverzije napiše: 
»Hlapce, ki so bili pravoverni,35 je povabil k mizi, njihove gospodar-
je, ki so bili še neverniki, pa je pustil sedeti zunaj pred vrati kot pse 
ter dal prednje postaviti kruh in meso in umazane posode z vinom, 
da bi tako uživali hrano. Hlapcem pa je dal natočiti v pozlačene čaše. 
Tedaj so ga prvi zunaj vprašali in mu rekli: »Zakaj tako ravnaš z 
nami?« On pa je odvrnil: »Niste vredni, da bi s svojimi neopranimi 
telesi sedeli skupaj s tistimi, ki so prerojeni v svetem studencu. 
Zunaj, pred hišo, zauživajte hrano kot psi!« Po tem dogodku so se 
dali poučiti v sveti veri in kot za tekmo pohiteli h krstu.« 

Podobnih anekdot o ubogih in nizkih, ki so verovali in bili 
zato poveličani, ter o visokih, ki so bili neverni in zato ponižani, 
poznamo več.36 Ta opis pa je sploh biblijske narave, močno namreč 
spominja na odlomek iz Lukovega evangelija, kjer je nek velikaš 
povabil na gostijo veliko gostov, pa so se vsi izgovorili, da ne morejo 

                                                           

32 Prav tam. 
33 Milko Kos, Conversio Bagoariorum et Carantanorum, Ljubljana: 
Znanstveno društvo, 1936, str. 65. 
34 Štih, Conversio po Kosovi izdaji, str. 394. 
35 Gre za pripadnike avtohtonega romanskega krščanskega prebivals-
tva, ki so ob zasužnjenju s strani Slovanov ohranili svojo vero in so 
jih zato imenovali krščeniki in krščenice. 
36 Kos, Conversio, str. 64. 
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priti. Gostitelj je zato v jezi naročil služabniku, naj na večerjo prive-
de uboge in pohabljene, slepe in hrome, skratka nižji sloj. Odlomek 
se zaključi z njegovim vzklikom: »Nobeden izmed onih povabljenih 
mož ne bo okusil moje večerje.«37 Zelo verjetno je bil namen avtorja 
Konverzije predstaviti Inga ravno na ta način, da bi se skladal s sve-
topisemsko zgodbo, in mu s tem dodeliti večjo avtoriteto.  

Ingova prepoved, da bi sedeli pri mizi, je imela velik psiho-
loški učinek na gospodarje, ki so predstavljali višji sloj. Prizadela je 
njihovo čast in dostojanstvo. Bilo je naravnost nepojmljivo, da so 
hlapci lahko sedeli pri mizi namesto njih, medtem ko so oni morali 
jesti zunaj kakor psi. In vse to samo zaradi tega, ker so bili hlapci 
kristjani, oni pa ne. Kakšna sramota! To jim je dalo misliti, zavedli 
so se, da so v krščanski perspektivi manjvredni, da njihov višji soci-
alni status tu ne pomeni čisto nič. Bolj je bilo važno, da si krščen. S 
tem si pripadnik Kristusove črede in dovoljeno ti je jesti pri mizi. 
Ingova prepoved je dejansko na njih delovala kot neke vrste posred-
na prisila – če hočete jesti z menoj pri mizi, se pojdite najprej krstit! 
To so bili torej primorani storiti, da bi dobili nazaj svoj sedež pri 
mizi (in svoje dostojanstvo), in tako lahko tudi brez težav interpreti-
ramo stavek, »da so kot za stavo leteli h krstu«. 
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Gašper Oitzl 

Gotsko-bizantinska vojna 

 
Povzetek 

Pričujoči članek govori o gotsko-bizantinski vojni, ki je potekala 
med letoma 535 in 554. Glavni vir za vojno je Prokopij iz Cezareje. 
Vojna se je pričela leta 535 z bizantinskim napadom na Dalmacijo in 
Sicilijo ter se leta 540 že skoraj končala z zmago Bizanca. Iniciativa 
se je za nekaj časa prenesla na gotsko stran, a Bizanc je bil premočan 
in leta 552 se je vojna zaključila z bizantinsko zmago v Kampaniji.  
 
Klju čne besede: vzhodnogotska država, bizantinsko cesarstvo, Ape-
ninski polotok, Justinijan I., Totila. 
 

*** 
Začetek vojne 

 
Vzhodni Goti so leta 488 kot bizantinski federati pričeli 

svoj pohod z Balkana proti Italiji, kjer so leta 493 osnovali svoje 
kraljestvo, ki mu je načeloval Teoderik.1 Po Teoderikovi smrti leta 
526 je zavladal njegov vnuk Atalarik, ki je bil takrat star zgolj 10 let, 
zato je kot kraljica dejansko vladala njegova mati, Teoderikova hči 
Amalasunta, ki je imela z Bizancem nevtralne prijateljske odnose. Po 
smrti njenega sina Atalarika leta 534 je na prestol prišel Amalasunti 
sovražno nastrojeni sorodnik Teodahad, ki jo je že ob koncu leta 534 
dal zapreti in jo poslal na otok na jezeru Bolsena. Do konca aprila 
naslednjega leta je bila Amalasunta že mrtva, pri njeni smrti pa je 
imel prste zraven tudi kralj Teodahad. Umor gotske kraljice je 
pomenil povod za vojno, ki se je lahko končala le z brezpogojno 
vdajo ostrogotske države.2 

Toda umor Amalasunte je bil zgolj priročen izgovor za 
osvajalski pohod Bizanca proti Gotom. Bizantinsko cesarstvo se je 
imelo za naslednika rimskega imperija, zato je bila zelo razširjena 

                                                           

1 Herwig Wolfram, Geschichte der Goten [History of the Goths], 
prev. Thomas J. Dunlap (Los Angeles, 1988), str. 279—284. 
2 Wolfram, Geschichte der Goten, str. 338—339. 
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želja po ponovni osvojitvi vseh ozemelj, ki so nekoč spadala pod 
rimsko cesarstvo, ter enotnem cesarju, ki bi vladal temu ozemlju. Ta 
želja je postala še bolj jasna z nastopom vladanja cesarja Justinijana 
I., ki je že v času cesarja Justina I., ki je bil njegov stric, opravljal 
cesarske posle. Ob Justinijanovem prihodu na oblast je bila cesarska 
blagajna polna, za cilj pa si je postavil temeljito obnovo cesarstva.  

Justinijan je najprej sklenil mir s Perzijo in s tem zavaroval 
vzhodno mejo, s čimer se je lahko svobodno prepustil vojni na zaho-
du. Kmalu zatem je v letih 533 in 534 njegov vojskovodja Belizar z 
relativno majhno vojsko premagal Vandale v severni Afriki in to 
območje priključil bizantinski državi. Že naslednjega leta se je priče-
la vojna proti vzhodnogotski državi. Načrt za osvojitev vzhodnogot-
ske države je bil skovan že kar nekaj časa pred začetkom vojne, 
potreben je bil le ustrezen povod. Tako je bila leta 535 ubita Amala-
sunta in cesar je Mundu, generalu v Iliriku, naročil, naj vdre v Dal-
macijo3 in zavzame Salono (danes Split). Belizar je istočasno napa-
del Sicilijo in jo po zavzetju Sirakuz dokončno osvojil. S tem je 
preostalo ozemlje gotske države postalo lahko dostopno z vseh strani 
in Goti so bili ukleščeni. Bizantincem je ob vojni napovedi Gotom na 
roke šlo tudi nezadovoljstvo romanskega prebivalstva v vzhodnogot-
ski državi, a te težave so bile znane že od dvajsetih letih 6. stoletja, 
ko sta bila leta 524 ubita rimska senatorja Simah in Boecij.4 

 
Potek vojne 

 
Mundo je kot magister militum Ilirika začel z osvajanjem 

Dalmacije, kjer ni naletel na veliko odpora, in jo osvojil skupaj z 
glavnim mestom Salono. Belizar je dobil nalogo napasti Sicilijo in 
tako ustvariti drugo fronto. Romanske milice na Siciliji so odprle 
vrata svojih mest, tako da so tudi Sirakuze, kjer je imel sedež gotski 
comes, padle brez boja, in Belizar je ob koncu leta 535 v Sirakuzah 
slavil triumf.5 

                                                           

3 Dalmacija je v vzhodnogotsko kraljestvo spadala od leta 504. Glej 
v: J. J. Wilkes, Dalmatia, (London, 1969), str. 424.  
4 Ivo Goldstein, Bizant na Jadranu od Justinijana I. do Bazilija I., 
(Zagreb, 1992), str. 19—20. 
5 Wolfram, Geschichte der Goten, str. 339. 
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V strateškem pogledu je bilo posedovanje vzhodnega Jadra-
na izjemno pomembno za prodor na Apeninski polotok, zato Goti 
niso smeli dopustiti, da bi Dalmacijo izgubili brez boja.6 Na vzhodno 
obalo so pod vodstvom Asinarija in Gripe poslali številčno vojsko. 
Najprej so se Goti spopadli z bizantinsko izvidnico in jo premagali 
kljub hudim izgubam v oficirskem kadru. Padel je tudi sin bizantin-
skega vojskovodje Munda. Mund se je odločil hitro napasti Gote z 
glavnino svoje vojske. Oboji so imeli hude izgube, padel je tudi 
Mund. Bizantinci so se vrnili domov, Goti pa so se polastili oporišč v 
bližini Salone.7 Justinijan je na bojišče poslal Konstancijana, ki je 
zbral vojsko v Epidamnu (danes Drač) in mu ukazal napasti Salono. 
V tem času pa so v Dalmacijo znova prišli Goti pod vodstvom Agri-
pe in zavzeli Salono. Iz Epidamna je Konstancijan priplul do Epidav-
ra (danes Cavtat). Ko so Goti videli, da se jim približuje močan sov-
ražnik, so se iz Salone odpravil proti Scardoni.8 Pod toponimom 
Scardona gre bolj verjetno za širše območje današnjega Šibenika in 
Skradina kot pa za točno lokacijo bizantinskega pristanišča in opori-
šča. Konstancijan se je v tem času zadrževal na Lisini. Kot Lisina je 
verjetno mišljeno današnje mesto Hvar, čeprav v zgodovinopisju o 
tem obstajajo precejšnje polemike.9 Wilkes je tako mnenja, da gre za 
otok Vis,10 v angleški izdaji Prokopijevega dela pa se kot Lisina 
omenja današnje albansko mesto Lezhë.11  

Konstancijan je prišel do Salone in jo proti koncu leta 536 
zavzel. Goti so teden dni po zavzetju Salone odpluli v Raveno, tako 
da sta Bizantincem pripadla tako Dalmacija kot tudi Liburnija.12 
Čeprav Prokopij v svojem delu piše, da je Bizanc poleg Dalmacije 
osvojil tudi Liburnijo, pa zgodovinarji niso enotni glede vprašanja, 
ali sta Liburnija in Istra spadali pod okrilje Bizanca. Večina je sicer 

                                                           

6 Goldstein, Bizant na Jadranu, str. 20. 
7 Procopius, History Of The Wars, prev. H. B. Dewing, (London, 
1953), V, 7, 2—10. 
8 Procopius, History Of The Wars, V, 7, 26—32. 
9 Goldstein, Bizant na Jadranu, str. 22. 
10 Wilkes, Dalmatia, str. 426. 
11 Procopius, History Of The Wars, V, 7, 32. 
12 Procopius, History Of The Wars, V, 7, 34—37. 
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mnenja, da so Bizantinci Liburnijo in Istro osvojili v prvih petih letih 
vojne, je pa res, da obstajajo tudi drugačne teorije.13      

Belizar je v času bitk na vzhodni obali Jadrana zatrl upor v 
Kartagini in se odpravil proti Italiji, kjer se je izkrcal in brez težav 
nadaljeval pot vse do Neaplja. Po težki borbi je Neapelj padel. 
Novembra 536 je v gotski vojski izbruhnil upor in Teodahad je bil 
ubit. Novi kralj je postal Vitigis, ki ni bil član amalske dinastije kot 
prejšnji kralji, se je pa dokazal kot dober vojščak. 

Tako Bizantinci kot tudi Ostrogoti so si prizadevali na svojo 
stran pridobiti Franke ali pa si vsaj zagotoviti njihovo nevtralnost. 
Bizantince in Franke je družila skupna religija, saj so bili oboji pra-
voverni katoliki, medtem ko so bili Ostrogoti arijanci. Ti so Frankom 
za mir plačali dva tisoč funtov zlata in se odrekli protektoratu nad 
Alemani ter ostalimi ljudstvi vzhodnoalpskega prostora. Frankom so 
hkrati zapustili še jugovzhodno Galijo.14 

V nadaljevanju vojne so Ostrogoti izgubili Rim, a novi kralj 
Vitigis je bil že februarja 537 z vojsko pred mestom in ga več kot 
leto dni neuspešno oblegal, pri čemer je izgubil ogromno vojske, 
čeprav so se tudi Bizantinci ukvarjali s precejšnjimi težavami.15 
Vitigis je v Dalmacijo poslal veliko vojsko pod Asinarijem in Uligi-
salom z namenom, da jo pridobita nazaj. Zraven je poslal še veliko 
ladij, da bi oblegali Salono tako s kopnega kot z morja, saj je vojska 
šla iz Italije proti Dalmaciji po kopnem, kajti v deželi Svebov (Savi-
ja) je Asinarij v vojsko novačil tudi člane drugih barbarskih plemen. 
Pri Scardoni je prišlo do bitke, v kateri so Bizantinci zmagali, Goti 
pod poveljstvom Uligisala pa so se umaknili v mesto Burnum (to 
rimsko mesto se je nahajalo v bližini današnje vasi Ivoševci v pokra-
jini Bukovica16), kjer so pričakali Asinarijeve okrepitve in krenili 
proti Saloni ter jo oblegali s kopnega in z morja. Bizantinci so sicer 

                                                           

13 Goldstein, Bizant na Jadranu, str. 25. 
14 Wolfram, Geschichte der Goten, str. 340—343. 
15 Wolfram, Geschichte der Goten, str. 344. 
16 Ivo Goldstein, Funkcija Jadrana u ratu Bizantskog carstva protiv 
Ostrogota 535-555. godine, Radovi Zavoda za hrvatsku povijest 
Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 37, (Zagreb, 2005), str. 
28. 
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premagali gotsko mornarico, a Goti niso opustili obleganja.17 Pozimi 
538 je bizantinska konjenica prečkala Apenine, osvojila gotski Pice-
num in prišla do Riminija, nevarno blizu Ravene. Istočasno se je v 
Italiji izkrcal tudi Narzes s sedem tisoč vojaki in Bizantinci so bili 
prvič v času vojne številčno močnejši. Spomladi 539 se je pričelo 
obleganje gorske trdnjave Auximuma (danes Osimo), ki je bil ključ 
do Ravene. V obleganju je sodelovalo enajst tisoč bizantinskih voja-
kov pod poveljstvom Belizarja. Že leto prej se je bizantinska vojska 
izkrcala pri Genovi in osvojila Milano ter ogrozila Pavio, ki je bila 
za Raveno najpomembnejše mesto ostrogotskega kraljestva. Goti so 
na pomoč poklicali Burgundce in si marca 539 pridobili Milano 
nazaj.18   
 Tega leta so se v vojno vključili tudi Franki, ki so vpadli v 
severno Italijo in jo opustošili. Leta 539 sta v roke Bizantincem 
padla Fiesole v Liguriji in Auximum, tako da je Belizar bizantinsko 
vojsko popeljal vse do Ravene. Zaradi težav na perzijski meji je 
Justinijan z Goti želel skleniti mir. Od njih je zahteval celoten Ape-
ninski polotok do reke Pad ter polovico kraljeve zakladnice. Kazalo 
je, da bosta obe strani zadovoljni z dogovorom, toda Belizar je pod-
pis mirovne pogodbe odklonil in maja 540 vkorakal v Raveno. Zdelo 
se je, da je osvajanje bivšega zahodnega dela rimskega cesarstva 
zaključeno.19  
 Nekateri Ostrogoti severno od Pada so se borili še naprej, 
čeprav se je njihov zakoniti kralj že predal. Te je vodil Hildebad, 
nečak Teudisa, kralja zahodnih Gotov. Ticinum (danes Pavia), še eno 
pomembno mesto vzhodnogotske države, je bil v rokah gotskega 
vojskovodje Uarisa. Ko je Belizar odpotoval nazaj v Konstantinopel, 
se je vojna ponovno pričela. Sprva je Hildebadovo kraljestvo obsega-
lo zgolj ozko območje med Ticinumom in Verono, vključevalo pa je 
le tisoč gotskih bojevnikov. Kmalu je Hildebad osvojil Tarbesium 
(danes Treviso), ki so ga za Bizantince varovali Heruli. S tem se je 
število Gotov, ki je podpiralo Hildebada, povečalo in kmalu je kon-
troliral provinci Ligurijo in Benečijo. Gotom se je pridružilo še nekaj 

                                                           

17 Procopius, History Of The Wars, V, 16, 8—18.  
18 Wolfram, Geschichte der Goten, str. 345. 
19 Wolfram, Geschichte der Goten, str. 347—349. 
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dezerterjev iz bizantinske vojske, ki so cesarsko vojsko zapustili po 
Belizarjevi vrnitvi v Konstantinopel.20         

Toda maja 541 je bil Hildebad umorjen, na prestol pa je bil 
postavljen Rugijec Eraric. Medtem ko se je Eraric pričel dogovarjati 
z Bizancem glede razdelitve Italije, so ga njegovi gotski nasprotniki 
oktobra 541 umorili in na prestol postavili Hildebadovega nečaka 
Totilo.21  

S Totilo se je iniciativa prenesla na gotsko stran. Spomladi 
542 je Totila pri Faventiji (danes Faenza) premagal bizantinsko voj-
sko, ki je štela kar 12 tisoč mož. Zatem se je Totila odpravil proti 
jugu Apeninskega polotoka, kjer je osvojil Beneventum in Cumae. 
Pričel je oblegati Neapelj in ga do pomladi 543 tudi zavzel. Bizan-
tincem je poskušal odvzeti primat na morju s prekinjanjem oskrbo-
valnih poti in ogrozil Rim. Med letoma 543 in 550 sta obe strani 
želeli čim bolj izčrpati nasprotnika. Zaradi tega je močno trpelo 
prebivalstvo pa tudi pokrajina. Ob koncu leta 544 je Belizar priplul 
iz Pole (danes Pulj) in pristal pri Raveni ter želel prepričati prebi-
valstvo, naj se pridruži Bizantincem, kar pa se ni zgodilo. Totila je 
kmalu zatem osvojil še precej mest po Italiji, v bizantinskih rokah sta 
ostala Perusia (danes Perugia) in Rim, ki ga je Totila prvič pričel 
oblegati ob koncu leta 545. V tem letu so bili gotski uspehi mogoči 
tudi zato, ker je Gotom uspelo odstraniti frankovsko grožnjo. V 
zameno za nevtralnost so Frankom prepustili Benečijo.22 

Decembra 546 je Totila vkorakal v Rim. Ker ga zaradi veli-
kosti ni mogel obvladovati, ga je zapustil in se odpravil proti Raveni, 
v Rim pa je prišel Belizar. Totila je v tem času za potrebe vojske 
osvobodil nekdanje sužnje, jim podelil »gotsko svobodo« in jih 
vključil v svojo vojsko. Zaščitil je tudi kmete v želji, da bi nadaljeva-
li z delom na polju. Na zmago je namreč lahko upal le, v kolikor bi 
mu uspelo mobilizirati gospodarsko moč Apeninskega polotoka, saj 
je imelo cesarstvo skoraj neskončen gospodarski potencial. Na svojo 
stran je poskušal pridobiti tudi vrhnji romanski sloj, ki pa je ostal 
zvest cesarstvu.23 

                                                           

20 Wolfram, Geschichte der Goten, str. 350—352. 
21 Wolfram, Geschichte der Goten, str. 352. 
22 Wolfram, Geschichte der Goten, str. 354—355. 
23 Wolfram, Geschichte der Goten, str. 356—357. 
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Spomladi 547 se je Totila vrnil v Latium in ponovno neus-
pešno poskušal osvojiti Rim. Goti so v letih 547 in 548 v Italiji priče-
li tudi izgubljati, a Totilin ugled se še ni zmanjšal.24 Poleti 549 se je 
vojna ponovno dotaknila vzhodne jadranske obale. Indulf, eden 
Belizarjevih stražarjev, je prestopil na gotsko stran. Totila ga je s 
precejšnjo vojsko in ladjevjem poslal v Dalmacijo. Prišel je do Mou-
icuruma (danes Makarska) blizu Salone in s prevaro osvojil mesto, 
ga oropal ter se napotil proti mestu Laureate, ki ga je prav tako osvo-
jil in oropal. Bizantinci so zaradi tega iz Salone poslali vojsko, ki pa 
jo je Indulf premagal. Po zmagi se je Indulf z vojsko vrnil nazaj v 
Italijo k Totili.25 Ta Indulfov napad je bil značilen roparski pohod, ki 
se je izogibal večjim mestom in večjim bizantinskim enotam. Kmalu 
po tem pohodu je Totila z istimi strateškimi razlogi napadel Sicilijo, 
ki je, kot kaže, imela podobno vlogo kot Dalmacija.26 

Totila je ponovno oblegal Rim med poletjem 549 in januar-
jem 550, ko je Rim padel. Maja 550 so Goti ropali po Siciliji, osvoji-
li pa so tudi Rimini. V Konstantinopel je Totila poslal odposlance in 
predlagal, da Bizancu odstopijo Sicilijo in Dalmacijo ter jim plačuje-
jo vsakoletni tribut in nudijo določeno število vojakov. Cesar odpos-
lancev ni sprejel, njegov odgovor je bil totalna vojna. Pričela se je 
zadnja faza vojne.27 

Sprva so imeli Bizantinci težave, ker se je prevoz po Jadra-
nu odvijal z več težavami kot prej, saj je primanjkovalo ladjevja, kar 
bi se dalo povezati s splošno krizo cesarstva v 40. in 50. letih. Na 
drugo obalo Jadrana so Bizantinci lahko pošiljali le manjše enote, ki 
pa so jih Goti uspeli uničiti. Ker je bilo zaradi velikega števila plov-
nih rek po kopnem še težje priti do Italije, je bilo vzdrževanje poti po 
Jadranu toliko bolj pomembno. Spomladi 551 je gotska mornarica 
pustošila po Epiru in Krfu ter tako poskušala uničevati bizantinske 
povezave po Jadranu. Kmalu je na pomoč prišla glavnina bizantinske 
mornarice in v odločilni bitki premagala in povsem uničila gotsko 
ladjevje.28 

                                                           

24 Wolfram, Geschichte der Goten, str. 357. 
25 Procopius, History Of The Wars, VII, 35, 23—30. 
26 Goldstein, Bizant na Jadranu, str. 28. 
27 Wolfram, Geschichte der Goten, str. 358. 
28 Goldstein, Bizant na Jadranu, str. 28. 
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Morala gotske vojske je bila na psu. Aprila 552 je bizantin-
ski poveljnik Narzes zapustil Salono in prek Dalmacije in Istre pris-
pel do Italije. A Franki, ki so gospodovali v Benečiji, jih niso spusti-
li, saj je bilo med množico vojakov tudi 2500 Langobardov, ki so bili 
smrtni sovražniki Frankov. Narzes je zato s pomočjo vodičev odšel 
proti Raveni ob nezastraženi močvirnati obali in do Ravene prispel 
junija 552. Goti so v tem času v bitki pri Crotoneju na jugu Italije 
doživeli hud poraz. Narzes je kmalu zapustil Raveno in se odpravil 
proti Rimu. Na poti do tja se je v bitki pri Busta Gallorum v Etruriji 
spopadel z gotsko vojsko in dosegel odločilno zmago. V bitki je 
padel tudi gotski kralj Totila. Po tej bitki je moč Gotov močno upad-
la, čeprav so se zadnji gotski uporniki predali šele čez tri leta. Totilo 
je na gotskem prestolu zamenjal Teja, ki je padel v zadnji večji bitki 
gotsko-bizantinske vojne, oktobra 552 na gori Lactarius (danes Mon-
ti Lattari) v Campaniji. Po bitki je Narzes preostalim Gotom obljubil, 
da se bodo lahko vrnili na domove, v kolikor bodo zvesti podložniki 
cesarstva.29 
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Mihael Ojsteršek 

Zaton Hunov po bitki pri reki Nedao 

 
Povzetek 

Upor germanskih ljudstev najverjetneje leta 455, ki ga je 
vodil gepidski kralj Ardarih, je pomenil razpad zveze ljudstev pod 
vodstvom Hunov. Hunom so v tej bitki pri do sedaj še vedno neiden-
tificirani reki v južni Panoniji z imenom Nedao ostali zvesti Ostrogo-
ti, Alani, del Skirov, Rugijcev in tudi del Herulov. Huni so z ostanki 
podložnih ljudstev po porazu pri Nedao zbežali preko Karpatov vse 
do obal Črnega jezera, vendar tam niso ostali dolgo. 
 
Klju čne besede: Huni, Nedao, Ernak, Dintzig, Gepidi. 
 

∗∗∗ 
 Začetek zatona Hunov, ljudstva, ki je bilo nekoč strah in 
trepet tako zahodnega kot tudi vzhodnega rimskega cesarstva, ozna-
čujemo s smrtjo njihovega kralja Atile in porazom njegovih med 
seboj sprtih in tudi bojujočih se sinov proti koaliciji nekoč njim pod-
vrženih germanskih plemen. Hunska država je bila nomadska, cen-
tralno vodena država, v njeni mešani etnični sestavi so prevladovala 
germanska ljudstva, Huni pa so v njej predstavljali vladajočo manj-
šino. Država se je širila z obvladovanjem in vključevanjem ljudstev, 
obsegala je torej teritorij, kjer so živela podvržena ljudstva. Nekoč 
mogočni Huni so narekovali Bizancu ali Raveni pogoje sklepanja 
sporazumov, po bitki pri neidentificirani reki Nedao pa je njihov 
vpliv dokončno upadel. S tem so izginili kot pomemben faktor v 
evropski zgodovini.  

 
 Dogajanje pred bitko 

 

Atilova moč je bila okoli leta 450 na vrhuncu. Pred njim so 
trepetali tako na Zahodu kot tudi na Vzhodu. Vendar je v zelo krat-
kem obdobju njegova slava zbledela, mit o njegovi nepremagljivosti 
je bil porušen in njegove čete poražene. Čeprav se je ''bitka naro-
dov'', ki jo je na Katalunskih poljih v Galiji bojeval proti zahodno-
rimski vojski pod poveljstvom Aetija (451), končala brez zmagoval-
ca, je bila v očeh Hunov in njim podvrženih ljudstev bitka, v kateri 
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so izgubili mnogo mož, v kateri niti niso mogli zajeti ujetnikov niti 
opleniti pokrajine ali trupel padlih, izgubljena. Huni so izgubili svoj 
prestiž, kar je posledično ogrozilo obstoj zveze ljudstev pod njimi. 
Njegov vojni pohod v Italijo leta 452, s katerim je želel ponovno 
utrditi svoj položaj, se je končal z neuspehom, saj sta mu napredova-
nje preprečili kužna bolezen in Marcijanova vojska, ki je ogrožala 
hunska matična bivališča. Njegov položaj je poslabšalo tudi dejstvo, 
da že leta ni uspel izsiliti dajatev od obeh delov rimskega cesarstva. 
Huni zopet niso bili poraženi, vendar ponovno niso ničesar dosegli. 
Atilov zadnji poskus pomiritve položaja v njegovi zvezi ljudstev, v 
kateri je grozil germanski upor, je bila poroka z germansko princeso 
Ildiko. V očeh Rima je še vedno bil mogočen nasprotnik, ki je ''sejal 
strah v toliko velikih državah, da so nebesa oznanila vladajočim 
njegovo smrt kot darilo''.1 Atila je umrl na poročno noč 453. 

  
Bitka pri reki Nedao 

 

 Bitka, ki je pomenila uničujoč poraz za Hune in njihove 
zaveznike, je potekala pri reki Nedao v Panoniji. Poraz je pomenil 
konec hunske dobe. Atilova smrt je povzročila spor glede nasledstva 
med njegovimi sinovi, katerih točnega števila sicer ne poznamo. 
Med njimi je prišlo do spopadov nekaj mesecev po očetovi smrti, saj 
so sinovi vsak zase zahtevali, da se ljudstva, ki so bila Hunom pod-
ložna, razdelijo ''po enakih deležih, tako da bi za bojevite kralje in 
ljudstva žrebali podobno kot za družinsko imetje''.2 Germanska ljuds-
tva so se takšni usodi uprla in po več bitkah je koalicija plemenskih 
skupin Hune in njihove zaveznike uničujoče premagala ob neznani 
reki Nedao. Glavna vprašanja glede bitke pri reki Nedao, ki je 
pomenila začetek konca hunske dobe, so, kdaj je ta velika bitka ljud-
stev potekala, koalicija katerih plemen se je pod vodstvom gepidske-

                                                           

1 Jordanes, Getica, XLIX, 255, ''...nam in tantum magnis imperiis 
Attila terribilis habitus est, ut eius mortem in locum muneris superna 
regnantibus indicarent.'' 
2 Jordanes, Get. L, 259, ''nam fili Attilae ... gentes sibi dividi aequa 
sorte poscebant, ut ad instar familiae belicosi reges cum populis 
mitterentur in sortem.'' 
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ga kralja uprla in katera plemena so ostala zvesta Hunom ter kje 
sploh je reka Nedao.  
 Glede datiranja spopada pri reki Nedao viri podajajo različ-
ne podatke. Maenchen-Helfen navaja več virov in možnih letnic 
bitke.3 Pojavljata se dve možni letnici bitke: 454 in 455. Za leto 454 
kot leto bitke je uporabil Sidonijev Panegirik za Anthemiusa, ki 
takrat še ni bil vladar (467—472). Ta poroča, da je leta 454 bodoči 
cesar prečkal Donavo. Preko verzov Sidonij sporoča stanje po bitki 
pri Nedao, ko so premagani Huni in njihovi zavezniki prečkali 
Donavo na več mestih in se tam naselili.4 Maenchen-Helfen povezu-
je letnico 455 kot možno leto bitke s ponovno priključitvijo Panonije 
k zahodnemu rimskemu cesarstvu. Avit, zahodnorimski cesar, ki je 
bil povzdignjen v cesarja ob podpori zahodnih Gotov, je že jeseni 
455 ponovno pridobil dolgo izgubljene panonske province. Ker je 
Avit v Italijo prišel šele 21. septembra in bil proti koncu leta že spet 
v Rimu, je imel v vmesnem obdobju za svoje ukrepe v Panoniji na 
razpolago le nekaj tednov. Ob tem se postavlja vprašanje, na kakšen 
način mu je uspelo pridobiti nazaj zahodnopanonske province. Kljub 
temu omemba potresa v Savariji septembra 456 govori v prid temu, 
da je vsaj zgornja Panonija takrat resnično spet spadala k zahodnemu 
cesarstvu.5 Italski seznami konzulov verjetno ne bi zabeležili uničen-
ja mesta Sabaria v Prvi Panoniji, ki ga je uničujoče prizadel potres, 
če mesto še ne bi bilo naseljeno in ne bi bilo kot civitas del zahodne-
ga rimskega cesarstva.6 
 Ime reke Nedao se pojavlja samo pri Jordanesu, je t. i. 
Hapax legomenom. Vendar to ne pomeni, da je bila reka nepomem-
ben potok. Za lociranje reke je več predlogov, vendar so bili do zdaj 
vsi poskusi neuspešni. Kot možna reka se omenja reka Neutra, ki je 

                                                           

3 O. J. Maenchen-Helfen, The world of the Huns. Studies in their 
History and Culture, Berkeley, 1973, str. 144—147. 
4 Maenchen-Helfen, Huns, str. 147. 
5 Friderich Lotter ter Rajko Bratož in Helmut Castritius kot sodelav-
ca: Premiki ljudstev na območju Vzhodnih Alp in Srednjega Podona-
vja med antiko in srednjim vekom (375-600), Ljubljana 2005, str. 
17.; Maenchen-Helfen, Huns, str. 147. 
6 Maenchen-Helfen, Huns, str. 144—147; Lotter, Premiki ljudstev, 
str. 17. 
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levi pritok Donave, vendar ni v Panoniji in zato ne more biti Nedao.7 
Omenja se Nato, utrdba blizu Horreum Margi, mesta, ki je v Moesia 
superior, vendar povezava zaradi istega razloga kot pri reki Neutri ni 
možna. Neznani geograf iz Ravene omenja mesto Netabio v Panoni-
ji. Ime mesta bi lahko bilo izpeljano iz Nedao, vendar Netabia ni 
možno locirati. Maenchen–Helfen ugiba tudi o možnem keltskem 
izvoru imena reke, zaradi česar bi kazalo iskati reko v južni Panoni-
ji.8  
 Upor germanskih ljudstev je vodil gepidski kralj Ardarih, ki 
je bil nekoč Atilov zaupnik. Hunom, ki jih je vodil Atilov sin Ellak, 
so ostali zvesti vsi Ostrogoti, Alani, del Skirov, Rugijcev in tudi del 
Herulov. Pri teh plemenih je upor proti Hunom povzročil notranje 
cepitve, saj so se borili na obeh straneh. Odprto vprašanje ostaja 
udeležba Ostrogotov v bitki pri reki Nedao. Na strani upornikov so 
se poleg dela Gepidov borili še Sarmati, Svebi, del Herulov, del 
Rugijcev in del Skirov.9 Preko Jordanesa izvemo, da je potekalo več 
bitk in da je bilo domnevno ubitih 30.000 Hunov ter njihovih zavez-
nikov, med katerimi je bil tudi njihov vodja Ellak.10  
 

 Razselitev ljudstev po bitki 
 Na podlagi Jordanesovega opisa bitke in v njej udeleženih 
plemen se ne da točno določiti, katere skupine ljudstev so se bojevale 
med seboj. Razdelitev med Hunom zvesta in uporna ljudstva se da 
rekonstruirati na podlagi obnašanja različnih skupin po bitki. Pora-
ženi Huni so skupaj z ostalimi še podložnimi Skiri, Alani, Heruli in 
Rugijci po tem uničujočem porazu prestopili na ozemlje vzhodnega 
rimskega cesarstva, kjer so se naselili kot federati.11 Glavnina Rugij-
cev, Herulov in Skirov, ki se je pridružila upornikom, pa je nasprot-
no najkasneje v tem času zasedla območja severno in vzhodno od 
srednje Donave, ki so jih prej naseljevali Markomani in Kvadi.12  

                                                           

7 Maenchen-Helfen, Huns, str. 147. 
8 Prav tam, str. 148. 
9 Lotter, Premiki ljudstev, str. 85. 
10 Joradanes, Get. L, 262 : ''... post multos ergo gravesque conflictos 
favit Gepidis inoptia victoria.'' 
11 Joradanes, Get. L, 263. 
12 Lotter, Premiki ljudstev, str. 85. 
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 V istem času so se Gepidi v soglasju s Konstantinoplom 
preselili iz Sedmograške na območja, ki so jih zapustili Sarmati in so 
segala od nižine ob Tisi pa vse do srednje Donave na območju nek-
danjega pasu, imenovanega ripa Sarmatica.13 Jordanes piše: ''Gepidi 
so si namreč nasilno lastili hunske kraje in si kot zmagovalci prisvo-
jili ozemlje cele Dacije. Kot odločni možje od rimske države niso 
zahtevali drugega kot mir in letne prispevke po prijateljski pogodbi. 
To jim je cesar tedaj rad odobril in rod še danes prejema običajno 
darilo od rimskega vladarja.''14  

V soseščini Gepidov med Tiso in Donavo so svojo državo 
ustanovili Sarmati, staro iransko ljudstvo, ki je po Jordanesovih 
besedah pred tem prebivalo v krajih, ki so jim jih odredili v delu 
Ilirika pri mestu Kastra Martis (danes Kula, Bolgarija), in je v Pano-
niji prebivalo pred Huni.15 Njihovi predstavniki so bili Blivila, Froila 
in Bessa. Blivila in Froila sta germanski imeni, Besa naj bi bil po 
rodu Got.16  
 Izpod hunske nadoblasti se je osvobodila tudi glavnina 
Ostrogotov, ki so pod vodstvom svojih kraljev Valamira, Tiudimira 
in Vidimira dotlej še vztrajali na obeh straneh vzhodnih Karpatov. Z 
vzhodnim rimskim cesarstvom so, ko so videli, da so si Gepidi nasil-
no prisvojili hunsko ozemlje, in namesto da bi napadli tuje, sklenili 
pogodbo o zavezništvu s vzhodnorimskim cesarjem Marcijanom 
(450—457), s katero so dobili tudi vsakoletne dajatve in ozemlje v 
Panoniji.17 Cesar Marcijan je Valamirove Ostrogote naselil tako, da 
so zapolnili vrzel med Dalmacijo, ki so jo varovale redne rimske 
enote pod vodstvom poveljnika Marcelina, ter med Gepidi in Skiri, 
ki so se na podlagi zavezniške pogodbe naselili na obmejnih območ-
jih od nekdanje Dacije severno od Donave proti severozahodu.18 
Jordanes je razdelil ostrogotsko naselitveno področje na tri dele, in 
sicer Valamirjevo skupino med rekama Scarniungo in Aqua Nigra, 

                                                           

13 Prav tam. 
14 Joradanes, Get. L, 264. 
15 Joradanes, Get. L, 265. 
16 Maenchen-Helfen, Huns, str. 150. 
17 Jordanes, Get. L, 264. 
18 Lotter, Premiki ljudstev, str. 85. 



KLIO, april 2013 

 

 48 

Tiudimirjevo blizu lacum Pelsois,19 Vidimirjevo skupino pa med 
obema.20 Nova naselitvena območja Gotov so se torej raztezala na 
območju okrog Blatnega jezera pa vse do okolice Sirmija. Obsegala 
so provinci Valeria in Pannonia II, morda z obrobnimi območji 
provinc Pannonia I in Savia.21 Ker je bil po Jordanesu Tiudimiru 
dodeljen severni del okrog Blatnega jezera in se je Vidimir nahajal 
med obema bratoma, je Valamir kot vrhovni kralj verjetno vladal v 
okolici Sirmija v Drugi Panoniji.22   
 Skiri, ki so bili na strani zmagovalcev v bitki pri Nedao, so 
se pridružili Ostrogotom in tudi Vizigotom. Svoje ozemlje so imeli 
onkraj Donave na območju zgornje Tise.23 Del poraženih Skirov se 
je skupaj z delom Alanov in delom Hunov zatekel v najoddaljenejši 
del Skitije, današnjo Dobrudžo, pokrajino med spodnjim tokom 
Donave in Črnim morjem, ter vstopil v službo rimskega cesarstva.24  
 Del Rugijcev je zasedel ozemlje ob zgornji Donavi zahodno 
od Dunaja. Ti so imeli center svojega kraljestva nasproti mesta Favi-
anis/Mautern na območju Kremsa in Langenloisa. Kraljestvo je sega-
lo od vzhodnega roba Waldviertla do črte, ki teče od Bisamberga do 

                                                           

19 Pod lacum Pelsois najdemo Blatno jezero. Lociranje rek Scarniun-
ga in Aqua Nigra je težavnejše. Obe imeni rek sta omenjeni le pri 
Jordanesu. Kot možnost za lociranje reke Aqua Nigra se ponuja reka 
Karašica ob predpostavki, da se imenuje po turški besedi karasu, ki v 
turškem jeziki pomeni črna voda. V Pannoniji II je moč najti več rek 
z istim imenom. Kot Scarniunga se kot zahodna razmejitev ponuja 
sistem vodotokov Lonja-Čazma-Kamešnica-Glogovnica.; Lotter, 
Premiki ljudstev, str. 87; Maenchen-Helfen, Huns, str.:156—157. 
20 Jordanes, Get. LII, 268 ''... in Pannonia sub rege Valamir eiusque 
germani Thiudimer et Videmer …, quamvis divisa loca, consilia 
tamen unita, nam Valamer inter Scarniungam et Aqua Nigra fluvius, 
Thiudimer iuxta lacum Pelsois, Vidimer inter utrosque .... 
21 Lotter, Premiki ljudstev, str. 88. 
22 Prav tam, str. 87. 
23 Prav tam, str. 90. 
24 Franz Altheim, Geschichte der Hunnen, IV: Die europäischen 
Hunnen, Berlin 1962, str. 338—339. 
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Thaya.25 Rugijci so tesno sodelovali tudi z zahodnim rimskem cesar-
stvom, z njim so sklenili pogodbo. Rugijci so varovali na novo pri-
dobljena območja zahodnega rimskega cesarstva pred vpadi s seve-
ra.26 Drugi del ljudstva je skupaj s fragmenti drugih ljudstev, tako 
Jordanes, prosil za naselitev v Bizye, današnji Vize, in Arcadiopolis, 
današnje mesto Lüleburgaz, oba v Turčiji. 27  
 Svebi, ki so skupaj z Goti predstavljali najbolj dinamičen 
element, so poleg Ostrogotov prebivali v Panonski nižini. Njihovo 
poselitveno področje je bilo Panonija II, Valerija I, Panonija I in 
predeli Savije, kjer je bila njihova prisotnost zelo šibka. Svebi so v 
času hudega ostrogotskega pritiska na druga germanska plemena 
organizirali roparski pohod proti jugu pod vodstvom kneza Huni-
munda in vzeli Gotom velike črede goveda, kar je bilo verjetno maš-
čevanje za gotski vpad v njihovo deželo.28 Posledica tega je bila, da 
so si Goti podvrgli Svebe, ti pa so novačili druge za upor proti 
Gotom. Sledili so spopadi med obema ljudstvoma, v katerih so bili 
uspešnejši Goti, Svebi pa so zaradi tega morali zapustiti svoja tedan-
ja prebivališča in se odpraviti k sorodnim Alamanom na zahod, na 
območje južne Nemčije, današnje Švabske. 
 Heruli so prebivali na Moravskem, severno od Donave, 
vzhodno in severovzhodno od Rugijcev, s katerimi so bili tesno 
povezani. Do kod se je raztezalo njihovo območje, ni mogoče točno 
določiti, nedvomno pa lahko govorimo o herulski politični tvorbi na 
spodnjem Moravskem in severnem delu Weinviertla vzdolž March in 
Thaya. Naselili so se torej vzhodno od Rugijcev, severno od prvot-
nega področja Svebov in severozahodno od Skirov.29 
 

                                                           

25 Angelika Lintner-Potz, Die Eruler – eine mislingene Ethnogenese, 
Diplomarbeit zur Erlangung des Magistergrades der Philosophie 
aus der Studienrichtung Geschichte eingereicht an der Universität 
Wien, Dunaj 2006, str. 105. 
26 Lotter, Premiki ljudstev, str. 88. 
27 Maenchen-Helfen, Huns, str. 151. 
28 Lotter, Premiki ljudstev, str. 90. 
29 Lintner-Potz, Die Eruler, str. 104. 
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 Huni po bitki in njihova razselitev 
 

 Gotsko-hunski vojni 
Za obdobje po letu bitke je zopet glavni vir Jordanes. Ta v 

Getiki opisuje: ''Potem ko je bil Elak ubit, pa so njegovi preostali 
bratje zbežali prav do obale pontskega morja, kjer, kot smo opisali, 
da so prej prebivali Goti.''30 Elakovi bratje so torej z ostanki Hunom 
podložnih ljudstev po porazu pri Nedao zbežali preko Karpatov vse 
do obal Črnega jezera, vendar tam niso ostali dolgo. Kmalu so se 
namreč začeli vračati nazaj preko Karpatov v staro domovino na 
območju doline reke Tise.31 Ne dolgo zatem so poskušali podvreči 
nazaj svoje nekdanje podložnike Ostrogote. Napadli so skupino 
Ostrogotov, ki jih je vodil Valamir, eden od treh bratov, ki so vodili 
vsak svojo skupino ljudstva. Ostrogoti so bili v napetem odnosu z 
Gepidi, in tudi zaradi tega, ker niso bili na njihovi strani v bitki pri 
reki Nedao, ostali brez njihove pomoči proti Hunom. Valamira je ta 
hunski sunek zadel nepričakovano in brez vednosti njegovih bratov 
Vidimirja in Tiudimira v letu 456, tako da je Valamir ostal sam v 
boju proti Hunom.32 Jordanes piše: ''Zgodilo se je torej, da so šli 
Atilovi sinovi nad Gote kot nad nekakšne odpadnike svojega gospos-
tva, kot bi hoteli poiskati ubežne sužnje.''33 Ta prodor je obšel Karpa-
te z južne strani in se, tako kot poznejši napad Dintziga s preostalimi 
Huni, usmeril proti sirmijski Panoniji.34 Rezultat bitke je bila Vala-
mirjeva zmaga nad hunskimi osvajalci. Le malo preostalih agresor-
jev se je uspelo umakniti do ''reke Danaber, ki so jo v njihovem jezi-
ku imenovali Var'',35 danes reke Dnjeper.36 

Nekaj let pozneje je poskus Atilovega sina Dintziga doživel 
podobno usodo kot napad Ernaka leta 456. Valamirjevi Goti so pro-
drli – najverjetneje med letoma 465 in 467 – v osrednja območja 

                                                           

30 Jordan. Get. L, 263.  
31 Thompson, The Huns, str. 168.  
32 Lotter, Premiki ljudstev, str. 87; Thompson, The Huns, str. 169. 
33Jordanes, Get. LII, 268.  
34 Lotter, Premiki ljudstev, str. 87. 
35 Jordan. Get. LII, 269. 
36 Maenchen-Helfen, Huns, str. 158; Istvan Bona, Das Hunnenreich, 
str. 208; Altheim, Hunnen, str. 337. 
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Panonije, da bi si podvrgli tam nastanjene – morda hunske – Sadage 
(Sadagari).37 Medtem je Dintzig vdrl v sirmijsko Panonijo in oblegal 
mesto Bassianae med Sirmium (danes Sremska Mitrovica) in Singi-
dunum (danes Beograd) in opustošil okoliško podeželje.38 Atilov 
najbojevitejši sin je po poročanju Jordanesa okoli sebe zbral Ultzin-
zure, Angiskire, Bitugurijce in Bardorijce. Maenchen-Helfen postav-
lja to drugo gotsko-hunsko vojno v razdobje med 463/4 in 466, Bona 
datira obleganje Bassiane v leto 459.39 Proti datiranju vojne v razdo-
bje med 463/4 in 466 govori dejstvo, da se je Dintzig obrnil proti 
vzhodnemu rimskemu cesarstvu in 469 vpadel v Trakijo, kjer je 
umrl.40 Jordanes poroča, da so Goti pod vodstvom Valamira porazili 
hunske agresorje tako hudo, da ''se Huni, ki so preživeli, od tedaj pa 
do danes boje gotskega orožja''.41  

Leta 465 ali 466 sta brata Dintzig in Ernak v Konstantinopel 
poslala svoje odposlance, katerih namen je bil doseči pomiritev med 
Huni in vzhodnim rimskim cesarstvom, poleg tega pa so želeli dose-
či ponovno odprtje trgovskega mesta ob rimski meji na Donavi, kjer 
bi lahko Rimljani in Huni trgovali.42 Cesar Leon (457—474) je vsa 
ta prizadevanja Atilovih sinov odbil, saj se mu ni zdelo smotrno dati 
te ugodnosti ljudstvu, ki je Rimljanom povzročilo toliko škode. Ta 
odločitev je razdelila brata. Dintzig je želel odgovoriti z vojno, med-
tem ko se je Ernak temu upiral, saj je bil zaposlen s konflikti na 
svojem ozemlju, verjetno s Saraguri.43 Vendar ni zmogel pregovoriti 
Dintziga, ki je nato sam postopal naprej. Potem ko se je pomaknil 
bližje Donavi in zagrozil z vdorom v Trakijo, so k njemu na pogajan-
ja poslali Anagastesa, ki je bil poveljnik mejnih čet na Donavi (Ana-
gastes je bil sin Arnegisculusa, poveljnika vzhodnorimske vojske v 

                                                           

37 Lotter, Premiki ljudstev, str. 90. 
38 Prav tam. 
39 Maenchen-Helfen, Huns, str. 162; Bona, Das Hunnenreich, str. 
209. 
40 Glej opombo 394 v Lottar, Premiki ljudstev, str. 215.  
41 Joradanes, Get. LIII, 273. 
42 Maenchen-Helfen, Huns, str. 165/6; Bona, Das Hunnenreich, str. 
209; Altheim, Hunnen, str. 339. 
43 Maenchen-Helfen, Huns, str. 166; Bona, Das Hunnenreich, str. 
209. 
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bitki pri reki Utus (danes reka Vit v Bolgariji) proti Atili). 44 Dintzig 
je Anagastesa popolnoma ignoriral in poslal svoje poslanike direktno 
k cesarju Leonu. Preko njih je zahteval, da mu cesar dodeli zemljo za 
naselitev in letne dajatve, v nasprotnem primeru pa je zagrozil z 
vojno. Cesar mu je odgovoril, da je pripravljen sprejeti njegove zah-
teve, če bo Dintzig po tem njemu podložen. Vendar so se na koncu 
pogajanja izjalovila in Dintzig je vpadel v rimsko provinco preko 
zamrznjene Donave. Kot se je izkazalo, je bil to njegov zadnji vojaš-
ki pohod. Verjetno je pričakoval, da se mu bodo pridružili tudi Huni, 
ki so še prebivali južno od reke. Del se mu je pridružil v boju, vendar 
ne mnogo. V vojni, ki je trajala vse do leta 469, je Anagastes prema-
gal Dintziga, njegovo glavo pa so pripeljali v Konstantinopel in jo v 
procesiji razkazovali po ulicah mesta.45  

 
 Razselitev 

 
Velik del premaganih Hunov se je po bitki pri reki Nedao 

zatekel na ozemlje vzhodnega rimskega cesarstva. Del Hunov se je 
poleg nekaterih drugih ljudstev naselil v bližino Kastra Martis. Jor-
danes piše: ''Savromati, ki jim pravimo tudi Sarmati, Cemandri in 
nekateri od Hunov so prebivali v krajih, ki so jim jih odredili v delu 
Ilirika, pri mestu Kastra Martis.''46  

 Emnetzur in Ultzindur, Ernakova sorodnika, sta se polastila 
trdnjav ''Utuma, Ojska in Alma v Obrežni Daciji''.47 Utum je mesto 
ob sotočju reke Vit v centralni Bolgariji, Ojsk, današnji Gigen ob 
sotočju reke Isker in Donave, in Alm(us), današnje mesto Lom ob 
istoimenski reki v Bolgariji.48 Vse te reke in kraji so v Daciji Ripen-
sis. Altheim meni, da je bila ta skupina v službi vzhodnega rimskega 
cesarstva in da so jim zaradi tega zaupali tri mejne trdnjave ob 
Donavi.49  

                                                           

44 Prav tam, 168. 
45 Prav tam. 
46 Joradanes, Getika, L, 265. 
47 Joradanes, Getika, L, 266. 
48 Maenchen-Helfen, Huns, str. 151. 
49 Franz Altheim, Hunnen, str. 338. 



KLIO, april 2013 

 

 53 

Jordanes poroča tudi o prodoru nekaterih skupin Hunov v 
Romanijo, kjer so se ustalili in kot njihove potomce našteva Sakro-
montizijce in Fosatizijce.50 Ti dve ljudstvi omenja le Jordanes. Fosa-
tizijci so dobili ime po fossatum, kar je v petem in šestem stoletju 
pomenilo vojaški tabor. Fossatissi na vzhodu se je ujemalo z castri-
ciani in castellani na Zahodu. Prebivali so na utrjenem mestu v 
Meziji. Sakromontizijci so dobili svoje ime po sveti gori v Trakiji.51 
Ena od skupin Hunov je pod vodstvom vodje Hormidaca, čigar ime 
je perzijskega izvora,52 pozimi leta 465/6 opustošila Dacijo Ripensis 
in Dacijo Mediterranea. Njegov nepričakovan pohod, v katerem mu 
je v roke padla Serdica (Sofija), je zatrl kasnejši zahodnorimski cesar 
Anthemij.  

 Ernak je v tem času s svojim delom Hunov našel novo 
domovino v najbolj oddaljenem robu Skitije, današnja Dobrudža, 
južno od ustja Donave. To ozemlje je dobil po sklenitvi federatske 
pogodbe z Vzhodom. Njegova oblast je segala vse do Dnjestra. Večji 
del njegove skupine so sestavljali še Skiri, Sadagari in Alani. Njego-
vi Huni so tvorili četo v vzhodnorimski vojski, on sam pa je bil 
poveljnik na donavski meji.53  

Huni se pojavijo tudi v službi Zahodnega rimskega cesars-
tva kot del vojske cesarja Majorijana (457—461). Okrog 457/8 je na 
območju vzhodnih Alp in srednjega Podonavja s pomočjo zahodno-
rimskih uradnikov in nosilcev oblasti iz tamkajšnjih in okoliških 
plemen in plemenskih skupin rekrutiral številčno mogočno vojsko, s 
katero se je lotil poskusa ponovne vzpostavitve rimske oblasti in 
ponovne obnovitve cesarstva v njegovem celotnem obsegu. Vojsko 
je sestavil tako rekoč izključno iz obdonavskih ljudstev.54 Poleg 
Hunov, ki jih je vodil Tuldila, so v tej vojski omenjeni še Bastarni, 
(obdonavski) Svebi, Panonijci, Geti, Dačani, Alani, Rugijci, Ostro-
goti, Sarmati, ni pa zahodnogermanskih ljudstev, kot so bili Turingi, 
Brukteri in Franki. Ti Huni pod Tuldilo so morali prebivati ob meji 

                                                           

50 Joradanes, Get. L, 266 ''... e quibus nunc usque Sacromontisi et 
Fossatisii dicuntur.'' 
51 Maenchen-Helfen, Huns, str. 151; Altheim, Hunnen str. 338. 
52 Prav tam, str. 390, str. 441. 
53 Altheim, Hunnen, str. 339; Bona, Das Hunnenreich, str. 209. 
54 Lotter, Premiki ljudstev, str. 88. 
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zahodnega rimskega cesarstva. Ker Hunov ni bilo na meji Norika, 
Panonija je bila v rokah Gotov, večji del vzhodno od Donave pa v 
rokah Gepidov, nam ostanejo kot možna domovanja teh Hunov 
Mezija superior in Dacija Ripensis.55 Hune najdemo tudi v vojski 
dalmatinskega mogotca Marcelina.56  

 Hunski plemeni Kutriguri in Utriguri se v zvezi z drugimi 
ljudstvi pojavljata tudi v sredini šestega stoletja. Takrat so Gepidi 
pridobili zase skupino 12.000 vojščakov kutrigurskih Hunov, da bi z 
njihovo pomočjo dosegli premoč nad Bizantinci, Bizanc pa je s 
pomočjo drugih Hunov (morda Utriguri) uspel Kutrigure prisiliti k 
umiku. Preko Prokopija izvemo, da so Huni, Sklaveni in Anti že 
skoraj od začetka Justinijanove vlade (527) vedno znova prehajali 
spodnjo Donavo.57 

 Zadnji ostanek Hunov se pojavlja v zvezi z Avari, ko so se 
pridružili v njihovo skupino. Leta 559 so spodnjo Donavo prekorači-
le močne hunske, slovanske in bolgarske skupine, ki so se ponovno 
razdelile v več manjših delov in opustošile Ilirik in Trakijo vse do 
obzidja Konstantinopla.58 Po tem se Huni ne omenjajo več. Ime 
samo se še uporablja, vendar z njim niso mišljeni več Huni, temveč 
Slovani ali Bolgari.  
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Jernej Pirnat 

Georgenberški privilegij – Pravice štajerskih ministe-
rialov 

 

Povzetek 
Z Georgenberškim privilegijem je izumirajoča rodbina Traungaucev 
določila svoje naslednike – rodbino Babenberžanov. Članek obrav-
nava nekatere pravice štajerskih ministerialov, ki so zapisane v 
Georgenberškem privilegiju. Ker je slednji predstavljal podlago za 
deželna prava tudi v ostalih slovenskih deželah, so v članku primer-
jana določila s tistimi iz privilegijev za Marko in Metliko ter Istro. 
 
Klju čne besede: Georgenberški privilegij, plemstvo, deželno pravo, 
Štajerska. 
 

*** 
Georgenberška pogodba in tam izstavljeni listini ne pred-

stavljajo le podlage in izhodiščne točke nadaljnjega političnega raz-
voja, označujejo tudi konec preoblikovanja Štajerske v samostojno 
politično tvorbo z lastnim deželnim pravom in izoblikovano deželno 
zavestjo. Prav tako je pogodbo treba povezati s povzdigom v vojvo-
dino leta 1180. 

Dvig Otokarjev v vojvode je bil izjemno hiter. Leta 1056 
zasledimo Otokarja I. kot mejnega grofa karantanske marke.1 Kot tak 
se je lahko oprl le na funkcijo vojaškega oblastnika cesarstva. Zelo 
pomembno vlogo so na poti Otokarjev do vojvodskega naziva imele 
poroke. Otokar I. se je poročil z Wilibrigo Eppensteinsko, Otokar II. 
(1082—1122) pa z Elizabeto Babenberško. Slednja je prinesla prvo 
povečanje posesti. Po izumrtju Eppensteinov je Leopold Močni 
(1122—1129) podedoval posesti ob Muri in Judenbergu z odvetniš-
tvom nad St. Lamprechtom, v dolini Muerz in ob Aflenz, v srednji 
dolini Mure ob Frohnleiten in v zahodni Štajerski. Ko je leta 1147 
umrl Bernhard, zadnji grof mariborske veje Spanheimov, je Otokar 
III. (1129—1164) podedoval njegovo marko ob Dravi, in sicer veliki 
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gospostvi Maribor in Radgona, odvetništvo nad samostanoma Vet-
rinj in St. Pavel ter posamezna ozemlja na Koroškem. Ko so leta 
1157 izumrli še grofje Formbach-Pitten, je podedoval še ozemlja na 
obeh straneh Wechsel in Semmering. Kmalu zatem so iz boja za 
deželnega kneza izključili še nekatere plemiške rodbine.2 Leta 1158 
je cesar Friderik I. Barbarossa Otokarja III. že naslavljal z nazivom 
knez (princeps). S poroko Leopolda Močnega z Welfinjo Sofijo, 
sestro Henrika Ponosnega in vdovo Bertolda von Zähringa, in Oto-
karja III. s Kunigundo von Vohburg, svakinjo Friderika Barbarosse, 
je bila štajerska vladarska družina povezana s kraljevo družino. Ko je 
leta 1180 na državnem zboru v Altenburgu v Thueringenu sledilo 
povišanje v vojvode in s tem v rang državnih knezov, je bila to le 
državnopravna potrditev politične stvarnosti.  

Otokar IV. (1164—1192) je bil edini zakonski sin Otokarja 
III. Ta je imel še nezakonskega sina Leopolda, ki se v listinah omen-
ja le kot frater marchionis oz. frater ducis, in je spadal v rang minis-
terialov. Otokar IV. je bil star le eno leto, ko je na križarskem poho-
du umrl njegov oče. Do njegovega 17. leta je kot regent nastopala 
njegova mama. Otokar IV. je bil neozdravljivo bolan. O bolezni pa 
ne vemo veliko. Viri govorijo o gobavosti (elephantica egritudine 
percussus; lepre morbo preprditur: maculis lepre respersus; dersel-
be fürst ûzsetzic was). Zaradi bolezni se Otokar verjetno ni nikoli 
poročil niti zaročil. Zato se je zadnje desetletje svojega življenja3 
ukvarjal z zagotovitvijo svojega naslednika.4 

V podobnih zgodovinskih okoliščinah so svoje privilegije 
dobili goriški ministeriali v Marki in Metliki ter v Istri. Privilegija sta 
bila izstavljena na isti dan, 29. aprila 1365 v Metliki v Beli krajini. 
Listini sta identični, razlika je le v tem, da je ena naslovljena na 

                                                           

2 Med drugim Traisen-Feistritz-Walldegger, gospode iz Stuebingna 
in Gradca. 
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vodo. 
4 Karl Spreitzhofer, Georgenberger Handfeste. Entstehung und Fol-
gen der ersten Vergassungsurkunde der Steiermark. Graz, Köln, 
Wien: Styria, 1986. Str. 22. Prim. Gerhard Pferschy, Das Werden der 
Steiermark. Die Zeit der Traungauer. Graz, Köln, Wien: Styria, 
1980. Str. 75. 
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dedne viteze in oprode v Marki in Metliki,5 druga pa na tiste v Istri.6 
Albert IV. se je leta 1353 poročil s Katarino, hčerko celjskega grofa 
Friderika I. Po desetih letih zakona še vedno ni imel otroka. Ker je 
bil takrat verjetno star že čez petdeset let, je bilo že jasno, da bo umrl 
brez potomcev. Po sporu z bratom Majnhardom VII. zaradi dediščine 
Henrika III. (v prvi vrsti gospostvo Lienz) je za svojega univerzalne-
ga naslednika določil Rudolfa IV. in njegova brata Albrechta III. in 
Leopolda III. Ob pripravljajočem se prehodu Albertovih teritorijev 
pod Habsburžane je lastni interes tamkajšnje goriško plemstvo silil k 
temu, da si od sedanjega deželnega kneza pridobi zapis svojih pravic, 
od bodočega pa potrditev.7 
 

Začetni del 
 

V narratiu Georgenberškega privilegija je določeno, da v 
primeru, da Otokar ne zapusti dedičev, za naslednika določa Leopol-
da. Kot razlogi pa so navedeni krvno sorodstvo, sosedstvo in osebno 
prepričanje, da bo dvema sosednjima deželama lažje vladati pod 
enim mirom in eno pravico. Nato sledi še konkreten povod za pisno 
zagotovitev privilegijev. Čeprav je Otokar prepričan v prijateljstvo in 
korektnost designiranega avstrijskega vojvode, pa je za primer, da le-
ta ali kakšen njegov naslednik ne bi upošteval običajev, te na prošnjo 
plemstva zbral in zapisal. »Na prošnjo« moramo razumeti kot na 
zahtevo plemstva, torej je bil deželni ročin cena za privolitev plems-
tva. Na koncu narratia izrazi vojvoda namen, da zapiše pravice 
svojih in jih zavaruje v obliki ročina.8 
 

                                                           

5 Erber ritter und chnechte auf der Marich und in der Melik. 
6 Yssterreich. 
7 Peter Štih, Goriški grofje ter njihovi ministeriali in militi v Istri in 
na Kranjskem, Ljubljana: Znanstveni inštitut Filozofske fakultete, 
1998. Str. 175—177. 
8 Spreitzhofer, Georgenberger Handfeste. Str. 52. 
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Sodstvo 
 

V 8. členu so prepovedani dvoboji pred sodiščem, namesto 
tega so zahtevane priče in odločanje pred sodiščem. Določilo je 
sledilo gibanju za reformo cerkve, ki mu je bil naklonjen zadnji 
Traungauec. To gotovo ni bilo po godu viteško-posvetnemu krogu, 
ki mu je dvoboj pomenil dokaz in je kot tak še dolgo ostal. Samo 
določilo pa ni ostalo v veljavi dolgo. Dvoboj je namreč v avstrijskem 
deželnem pravu samoumeven in verjetno prepoved ni veljala po 
izvršitvi pogodbe, prav tako pa ga je ponovno dovolil tudi cesar 
Friderik II. v potrditvi listine 1237.9 

Dvoboji pred sodiščem so bili običajna praksa reševanja 
sporov v srednjem veku, predvsem je bila razširjena v germanskem 
svetu, ne pozna pa take prakse rimsko pravo, prav tako ne Tora ne 
Hammurabijev zakonik. V Skandinaviji se je v času Vikingov ohra-
nil v obliki holmganga. Svoje korenine ima v času preseljevanja 
ljudstev. Dvoboj se je pojavljal v treh oblikah. Sprva se je uporabljal 
kot odločitev v vojaških sporih med rodovi. Dvoboj sam je bil v tem 
primeru sodni postopek, sodišče pa je določilo le kraj in čas dvoboja. 
Zmagovalec je tako dokazal svoj prav. Kontinuirano se je nato razvil 
v drugo obliko, torej dvoboj kot dokazno sredstvo, pri čemer je 
moralo sodišče preučiti in nato razglasiti zmago. Četrti lateranski 
koncil leta 1215 je prepovedal dvoboje kot sodni postopek in je pri 
tem dal prednost dokazovanjem s pričami. Zadnja oblika pa je bila 
pod nadzorom predsednika sodišča. Povod je bil navadno razžalitev. 
V 16. stoletju je izginila taka oblika dvobojev pred sodišči, ostal je le 
še izvensodni dvoboj.10 

V 9. členu je ponovljeno dokazovanje s pomočjo prič. V 
tem odstavku je dodana institucija sodnika, torej predstavnika dežel-

                                                           

9 Prav tam. Str. 64. 
10 Lexikon des Mittelaltes s.v. Zweikampf 723. 
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nega kneza. Omeji se na tožbe v zvezi z lastninsko pravico nad zem-
ljišči.11 

Privilegij iz leta 1365 bolj natančno določa pristojnosti 
sodišč in kazniva dejanja. Sodstvo se po privilegiju deli na sodstvo 
za privilegirane (plemstvo) in neprivilegirane (podložniki) sloje. 
Prvo je pridržano grofu oziroma njegovemu glavarju. Kot mesto, 
kjer se lahko odvijajo procesi proti plemstvu, je določeno izključno 
okrajno sodišče v Metliki oziroma Pazinu. Grofu oz. glavarju gre 
pravica soditi plemstvu tako v civilnih kot kriminalnih zadevah. Pri 
kriminalnih zadevah ima deželski sodnik, ki drugače ni pristojen za 
plemstvo, pravico takoj zapreti plemiča, ki bi v grofovskih (= dežel-
noknežjih) trgih in v času letnih sejmov povzročil kaznivo dejanje, 
za katerega je zagrožena smrtna kazen. Nato ga mora izročiti glavar-
ju. Sodstvo nad neprivilegiranimi sloji je v principu pridržano 
(nižjemu) plemstvu – zemljiškim gospodom (patrimonialno sodstvo) 
– z izjemo tistih prestopkov, ki se kaznujejo s smrtjo: v tem primeru 
je pristojen edino grof oz. deželski sodnik. Kot prestopki, za katere je 
zagrožena smrtna kazen, se navajajo velika tatvina, umor, cestni rop, 
posilstvo in vlom. Če pride do katerega od omenjenih dejanj, ima 
zemljiški gospod pravico voditi preiskavo, za obsodbo pa mora okri-
vljenega izročiti deželskemu sodniku. K deželskosodnim primerom 
sodi tudi uboj. V primeru poravnave med okrivljenim in družino 
umorjenega pa pripada zemljiškemu gospodu umorjenega pet oglej-
skih mark. Deželskemu sodniku pripada tudi sodstvo nad tistimi 
podložniki zemljiških gospostev, ki so zagrešili kaznivo dejanje v 
(deželnoknežjih) trgih in v času letnih sejmov. Vendar to velja le, 
dokler se nahajajo zunaj »svojega« zemljiškega gospostva, v naspro-
tnem primeru pa gre ta pravica podložnikovemu zemljiškemu (pat-
rimonialnemu) gospodu.12 
 

Fevdnopravna določila 
 

V 10. členu je odpravljena obremenitev, ki je imenovana z 
nemško besedo anevelh. Ta ima lahko raznolik pomen. Glavni 
pomen je fevdno skrbništvo, po katerem sme zemljiški gospod v 

                                                           

11 Spreitzhofer, Georgenberger Handfeste. Str. 65. 
12 Štih, Goriški grofje. Str. 178. 
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času mladoletnega vazala kot nadomestilo za pomanjkanje vazalnih 
obveznosti uporabljati pridelek s fevda. Drugi pomen pa je »pripad«, 
to pomeni, da fevd v primeru, ko vazal nima otrok oz. sinov, pripade 
nazaj fevdalnemu gospodu. Po dikciji 10. člena se zdi, da je v tem 
primeru mišljen drugi pomen. S tem členom je torej določeno, da so 
fevdi dedni, še več, dedni so celo po ženski strani.13  

Podobne pravice dedovanja fevdov tudi po ženski strani so 
ministeriali grofov iz Strmca (Vovber) dobili zapisane že 1237,14 
ministeriali goriških grofov v Marki in Metliki ter Istri pa leta 1365. 
V privilegiju iz leta 1365 je glede dedovanja določeno tudi, da lahko 
v primeru, da ministerial nima potomcev (sinovi, hčere), deduje po 
njem tudi širši krog sorodnikov, in sicer ne glede na to, ali gre za 
fevde ali alode. Podobno določilo vsebuje Georgenberški privilegij.15  

Posebna določba, ki zadeva fevde, je tudi pravica plemstva, 
da lahko svojim ženam in hčeram odkažejo jutrno in doto tako na 
fevdih kot na alodih. Ta premoženjskopravna določba je sicer zveza-
na s privolitvijo deželnega kneza, vendar se to v primeru, da ga ni v 
deželi, lahko dobi tudi naknadno.16 

11. člen določa, da v primeru, da avstrijski vojvoda pridobi 
posest od drugega gospoda, te ne sme odvzeti ministerialu. V 12. 
členu si Otokar pridrži pravico, da do svoje smrti razpolaga s premo-
ženjem in ga podarja plemičem, ministerialom in podložnikom.17 

V 13. členu so za ministeriale odpravljene vse omejitve pri 
odtujitvi posestvi, ne le znotraj stanu, temveč lahko prodajo posestvo 
vsakemu Štajercu. Štajerski ministeriali so to pravico, ki predstavlja 
pomemben korak k izenačitvi plemstva, dobili zelo zgodaj. V 12. in 
13. stoletju je bilo namreč običajno, da je bil preko ministerialove 
osebe predmet njegove lastnine posredno tudi gospodova last. To je 
bila tako imenovana vezana lastnina ali lastnina navznoter 
(Inwärtseigen), s katero je razpolagal s soglasjem (per manum) fev-
dnega gospoda.18 

                                                           

13 Spreitzhofer, Georgenberger Handfeste. Str. 65. 
14 Štih, Goriški grofje. Str. 179. 
15 Člena 6 in 7. 
16 Štih, Goriški grofje. Str. 179. 
17 Spreitzhofer, Georgenberger Handfeste. Str. 66. 
18 Štih, Goriški grofje. Str. 37. 
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17. člen določa, da morajo uradniki novemu vojvodi, kadar 
gre ta na državni zbor ali na bojni pohod, služiti prav toliko dolgo 
kot avstrijski uradniki. Privilegium minus določa, da se mora avstrij-
ski vojvoda udeležiti državnega zbora le, če je ta sklican na Bavar-
skem, in da se mora vojvoda udeležiti le vojnih pohodov v sosednjih 
deželah.19 

Privilegij iz leta 1365 določa, da morajo »deželani« v pri-
meru obrambne vojne pomagati deželi po svojih najboljših močeh, v 
primeru pohoda izven dežele, to je v primeru napadalne vojne, pa 
morajo za to prejeti plačilo.20 
  

Davki 
 

18. člen prepoveduje izterjevanje takih davkov kot v Avstri-
ji. To ne pomeni, da je Štajerska postala nekakšen »davčni raj«, kjer 
podložnikom ne bi bilo treba oddajati dajatev, vendar je bilo to ome-
jeno na izredne dajatve. Redni doprinosi deželnoknežje posesti so 
namreč zadostovali za potrebe dvora in vojske. Sredstva pridobljena 
iz podložniških in vazalnih razmerij niso bila nujno potreba in so bila 
porabljena za izredne dogodke, kot na primer za poroko v vladarsko 
hišo. Karl Spreitzhofer je mnenja, da je mnenje Štajercev, da se 
lahko z enim členom izognejo bremenom politike Babenberžanov, 
bržkone naivno. Le-ta, zlasti ravnanje Friderika II., znanega tudi kot 
Friderik Prepirljivec, ki je bil neprestano v sporih s sosedi, je pripel-
jala do odpada Štajercev. Te je izučilo in so si nato priborili s strani 
cesarja Friderika II. in nato Rudolfa Habsburškega ne le oprostitev 
davkov, temveč tudi mitninske pristojbine in pravico do soodločanja 
pri odobritvi davkov. Ta je bila najvažnejša pravica kasnejših dežel-
nih stanov.21 
 

Ius resistendi 
 

19. člen zagotavlja v primeru, da bodoči knez ne bi upošte-
val ročina, možnost pritožbe pred cesarjem in zborom knezov. Spre-

                                                           

19 Spreitzhofer, Georgenberger Handfeste. Str. 68. 
20 Štih, Goriški grofje. Str. 179. 
21 Spreitzhofer, Georgenberger Handfeste. Str. 69. 
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itzhofer je mnenja, da je bil ta člen občuten kot povzetek celotnega 
ročina in je bil temu primerno okrašen z retoričnimi floskulami in 
patetičnim sentimentom. Srednjeveškemu človeku je bila pravica do 
upora namreč samoumevna. Če ni bilo druge poti, tudi po nasilni 
poti. Ko pa sta obstajala cesar in državno sodišče in sta bila zmožna 
ukrepanja, je to bila ustrezna prizivna instanca v primerih proti deže-
lam.22 
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Jakob Noč 

Anglija na prelomu 15. stoletja – Začetki Tudorjev 

 
Povzetek 

 
Konec 15. stol. na otoku, katerega ime postaja evropskemu prostoru 
vse bolj poznano. Dve uri trpljenja, ki bosta usodni za Riharda III. in 
zmagoslavni za novega angleškega monarha iz rodbine Tudor – 
Henrika VII. 
 
Klju čne besede: Tudor, Anglija, srednji vek, pomorski imperij. 
 

*** 
22. avgusta leta 1485 so bili prebivalci manjšega trga Mar-

ket Bosworth priča zgodovinskemu trenutku, ki se je odvijal le malo 
južneje od trga. Na polju sta se zbrali vojski Riharda III., zadnjega 
monarha hiše York, in Henrika Tudorja, dediča hiše Lancaster. Zad-
nja bitka vojne rož, ki bo zmagovalcu odprla vrata na angleški pre-
stol in končala trpljenje Angležev zaradi državljanske vojne.  

Zmaga Henrika Tudorja, kasnejšega Henrika VII., in poroka 
z Elizabeto York sta končali vojno rož in pripeljali mir v dve veliki 
plemiški hiši, York in Lancaster. Tudorski prevzem prestola označu-
je tudi nekakšen prestop Anglije iz srednjega veka v novi vek. Hen-
rik VII. in še posebej njegov sin Henrik VIII. veljata za prva novo-
dobna vladarja.  
 

Henrik VII. 
 

Henrika VII. veliko angleških zgodovinarjev uvršča med 
prve moderne vladarje. Vladarje, ki so v času svoje vladavine uspeli 
preskočiti, zavedajoč se ali ne, iz klasičnega fevdalnega srednjega 
veka v obdobje, ki ga imenujemo novi vek, in v klasičnega monarha, 
katerega moč ni bila več v številčni vojski in velikosti njegovega 
ozemlja. Moč novega monarha se kaže v denarnem bogastvu in 
naklonjenosti trem novonastalim družbenim razredom. Ko govorimo 
o naklonjenosti, ne smemo pozabiti, da smo v 16. stol., ko pomen 
besede naklonjenost uporabljamo v drugačnem smislu kot danes. 
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Henrik se je v svojem vladanju naslanjal na tri nove razrede: na 
gentriyo, yeomane in trgovce. Gentry je skupnost, ki obsega potomce 
vitezov, bogate trgovce, bivše župane ali slavne odvetnike, ki si 
kupijo zemljo, kjer bodo mirno preživeli zadnja leta svojega življen-
ja. Da postaneš gentry, ni treba biti plemiškega rodu. »Njeno najni-
žjo mejo določa zemljarinska ocena, davek na tistih 20 liber letnega 
dohodka, ki so nekdaj povišale lastnika v viteza in ki v 16. stol. 
omogočajo posestniku, da postane mirovni sodnik.«1 Yeomani so 
kmečki razred, tisti, ki so pod razredom gentry, a nad nekdanjim 
prostakom. To so ljudje, ki so bili v preteklosti vojščaki (lokostrelci 
v stoletni vojni), danes pa so dobri rokodelci. Ljudje, ki se ne bojijo 
ne trdega dela ne bojnega meteža. So za narod zelo pomemben gos-
podarski, politični in socialni živež, ljudje, ki stojijo trdno ob kraljevi 
strani, vedoč, da bi v neredu in brezvladju vse izgubili. Opirajoč se 
na te tri razrede je Henrik zlahka krotil ostanke nekdaj mogočnega 
baronstva. Za nevarne primere je na deželi ustanovil posebno sodiš-
če. Kazni v njegovem času so bile redko smrtne. Veliko raje kot 
smrtno je kralj predpisal denarno kazen, kar je pomagalo njegovemu 
finančnemu stanju. Uvedel je zakon, ki je baronstvu prepovedal 
vzdrževanje uniformiranih služabnikov. Te je bilo kar prelahko 
spremeniti v vojake, ki bi lahko ogrožali kraljevo oblast. Henrik je s 
sodišči odkrito nastopal proti viteštvu. Angleški zgodovinarji ga tudi 
zaradi tega postavljajo v dobo modernega vladanja. V času Tudorjev 
se plemiški naslovi ne dodeljujejo več hrabrim vojščakom, ampak 
dobrim trgovskim pisarjem, ki so znali obogateti. 

Henrik je spoznal veliko gospodarsko moč tudi v Novem 
svetu, ki se je v času njegovega vladanja odkrival. Seveda, v tem 
času Anglije ne moremo postaviti ob bok Španiji in Portugalski. 
Medtem ko so Španci že odkrivali dežele v kraljevem imenu, so bili 
Angleži še vedno pretežno kmečko ljudstvo. Vendar pa je Henrik že 
začel z gradnjo velikih ladij, ki jih je dal v izposojo trgovcem, ki so 
pluli do Rusije, kjer so prodajali izdelke iz volne. V času Henrika, še 
bolj pa v času njegove vnukinje Elizabete, se pojavijo prvi gusarji, ki 
so v imenu kralja plenili španske trgovske ladje. Te so se nič hudega 
sluteč vračale obogatene z bogastvi Novega sveta. Henrik VII. je s 
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svojimi reformami usmeril Anglijo na pot bogastva in miru. Svojim 
naslednikom je dal odlično izhodišče, da nadaljujejo njegovo pred-
stavo o Angliji kot svetovni velesili. V 24 letih, ko je bil na prestolu 
Henrik, je v Angliji vladal tako notranji kot zunanji mir. Anglija se je 
posledično lahko razvila v družbo, ki jo zaznamujejo širitev imperija 
in notranja blaginja. V teh 24 letih se je pripetilo le malo pomembnih 
dogodkov. Toda veliki vladarji so pogosto možje, ki podobno kakor 
prvi Tudor obdajo svoja imena s pasom tišine. Če so se morali 
Tudorji tako čvrsto ukoreniniti, če so postale krajevne naprave (sodi-
šča) dovolj krepke, da so izpodrinile fevdalni sistem, je to zasluga 
tistih 24 let mirne vladavine Henrika, ki jo je pred dramatičnimi 
vladami svojega sina in vnukov podaril deželi njihov previdni in 
skrivnostni ded.  
 

Henrik VIII. 
 

Ko je Henrik VIII. leta 1509 prišel na oblast, je bila država 
na dobri poti do svetovne velesile. Henrik VIII. je moral le nadalje-
vati delo svojega očeta. In čeprav je imel šest življenjskih sopotnic, 
čeprav se je ločil od katoliške cerkve in čeprav je preganjal katolike 
ter služil na njihov račun, je svoje delo opravil z odliko. Poglobil je 
temelje angleške mornarice, za Anglijo pa je s pomočjo razpustitve 
katoliških samostanov in cerkva pridobil pomembne finance. S tem 
denarjem je dvignil angleško gospodarstvo. Davki, ki naj bi romali 
na dolgo pot k papežu, so ostajali doma. S prekinitvijo odnosov je 
pripomogel k večji neodvisnosti Anglije. To je bila v tistem času 
zelo pogumna poteza. Ločitev od svetovne verske in politične oblasti 
mu je prinesla veliko nasprotnikov tako na otoku kot tudi na Stari 
celini. V teh ključnih časih mu je ob strani stal Wales, od koder je 
Henrikova rodbina tudi izhajala. Zato je Walesu tudi podaril posebne 
pravice, in sicer s podpisom listine Act of Union leta 1536.  
»Umiril« je situacijo na Irskem, ko se je proglasil za kralja Irske. 
Seveda irskega vprašanja ni bilo mogoče rešiti samo s spremembo 
naziva. To vprašanje se vleče še v dobo elizabetinske vlade in še 
naprej. 

Henrik je bil lep mladenič, športne postave in zelo zavero-
van sam vase. Za tiste čase je bil dobro izobražen, bil je vešč v strel-
janju z lokom in lovu na divjad. V svojih lovskih pohodih je znal 
utruditi tudi do deset konj. Bil je vešč v lepi pisavi, književnosti in 
poeziji ter glasbi. Za nekatere pa je presenetljivo tudi dejstvo, da je 
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bil zelo veren katolik. Leta 1521 je napisal knjigo z naslovom Asser-
tio Septem Sacramentorum, v kateri je ostro nastopil proti luteran-
skim idejam. Zato mu je papež Leo X. podelil naslov branilca katoli-
ške vere (Fidei Defensor). 

Leta 1511 se je Henrik VIII. priključil sveti aliansi s Špani-
jo, Benetkami in Svetim rimskim cesarstvom, da bi preprečil franco-
sko napredovanje v Italiji. Zato je dve leti pozneje začel z invazijo na 
Francijo in osvojil dve mesti. Medtem ko je bil Henrik v Franciji, je 
pomemben tudorski politik Thomas Howard premagal Škote v bitki 
na Flodden Fieldu, kjer je v bitki umrl škotski kralj Jakob IV. Kljub 
vojni v Franciji in zmagi nad Škoti je bila vladavina Henrika mirna 
doba za angleški otok. Če pogledamo površno, je bila Henrikova 
največja skrb njegov potomec. Njegova prva žena Katarina Aragon-
ska, španska princesa, mu je rodila hčer Marijo. Druga žena, spogle-
dljiva služabnica na dvoru Ana Boleyn, mu je rodila še eno hčerko – 
Elizabeto. Poglavitni vzrok za Anino obglavljenje je bil prav rojstvo 
hčerke. V tretjem zakonu z Jane Seymour se mu je končno rodil sin. 
Žal je mama umrla pri porodu, kar pa Henrika ni ustavilo pri nadalj-
njih treh porokah. Ko se mu je rodil sin Edvard, ga je Henrik postavil 
za edinega pravnega naslednika. Tako je Mariji in Elizabeti odvzel 
možnost dedovanja in nasledstva na prestolu ob morebitni nesreči, ki 
bi doletela Edvarda VI. 

Ko je leta 1547 55-letni Henrik umrl, ga je na prestolu 
zamenjal še ne polnoletni Edvard. Edvard VI. je vladal šest let, nato 
pa nenadoma zbolel in umrl. Nasledila ga je njegova sestra Marija 
Tudor. 
 

Tudorji so prišli na prestol Anglije s skoraj nikakršno pravi-
co do prestola. Vendar so svoje delo opravili z odliko. Angliji so dali 
košček evropske renesanse, tisti košček, ki jim je ustrezal. Anglijo so 
ločili od Cerkve in otok naredili še bolj otoški. Povzdignili so angle-
ški jezik in opremili mogočno ladjevje. Ustvarili so Anglijo, kjer 
tujci niso bili dobrodošli, kjer so se ljudje zavedali svoje zgodovine 
in kjer so ljudje čutili pripadnost narodu. Hitri opis angleškega 
pogleda na situacijo v 16. stol. lahko najdemo v besedah francoskega 
veleposlanika, ki je posloval v Angliji v sredini 17. stol.: »Gotovo je, 
da nas Angleži sovražijo in to s tako silnim in občim sovraštvom, da 
bi ga človek najrajši prištel med naravna nagnjenja tega ljudstva. V 
resnici je ta mržnja nasledek njihove ošabnosti in prevzetnosti, kajti 
noben narod v vsej Evropi ni bolj nadut in domišljav, bolj pijan prep-
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ričanja o svoji znamenitosti. Ko bi jim verjeli, bi bila duh in razum 
samo pri njih doma; vsa svoja mnenja obožujejo, mnenja vseh drugih 
narodov pa prezirajo, in nikoli jim ne pride na misel, da bi poslušali 
druge ali da si ne bi v vsem zaupali. Sicer pa delajo s tem značajem 
sebi veliko več škode kakor nam. Zaradi tega so na milost in nemi-
lost odvisni svojih muk. Človek bi dejal, da so prevzeli vso nestano-
vitnost morja, ki jih obdaja.«2 
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Andreja Frlic 

Napoleon in umetnost (Napoleon kot Mars pomirjeva-
lec) 

 
Povzetek 

Napoleon je v času svojega vladanja premišljeno uporabljal umetnost 
kot sredstvo propagande. Kot naročnik je bil zahteven in težko mu je 
bilo ugoditi. Kip Napoleon kot Mars pomirjevalec odlično prikaže 
težavno vlogo umetnosti v politični propagandi. Ideja, ki je bila v 
določeni politični situaciji videti dobro, se je lahko že čez nekaj let 
izkazala za neprimerno.  
 
Klju čne besede: umetnost, Francija, politika, propaganda, Napole-
on. 

 
*** 

Umetnost so vladarji vedno uporabljali za lastno propagan-
do in poveličevanje svoje slave.  

V 18. stoletju pa se je začel spreminjati položaj umetnosti v 
političnem kontekstu. Nova elita je namreč verjela, da lahko z umet-
nostjo vpliva na javno mnenje in s tem promovira določene politične 
ideje. Mnogi umetniki so se posluževali lahko razumljive politične 
simbolike, kar pa se je v politično nestabilni situaciji Evrope lahko 
izkazalo za nevarno. Napeto politično ozračje je imelo potrebo po 
monumentalnih kipih, arhitekturi in slikah tipa Prisega na teniškem 
igrišču, ki jo je naslikal Jean Louis David. Ker umetnost ni mogla 
dohajati hitrih političnih sprememb, so bili umetniki, ki so v svoja 
dela vnašali metafore in zgodovinske namige na antiko, varnejši pred 
preobrati kot njihovi politično bolj vpleteni sodobniki.1  
Francoska revolucija je imela izrazito negativen vpliv na umetnost, 
predvsem na javno portretno kiparstvo. Javni nemiri so namreč bolj 
prizadeli javne kipe kot slikarstvo in arhitekturo. V povezavi s tradi-
cijo obešanja in sežiganja ljudstvu neljubih vladarjev 
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je bilo uničenje portretne podobe simboličen konec določe-
nega političnega režima.2  
V Franciji je bil vodilna politična osebnost po francoski revoluciji 
Napoleon Bonaparte. Napoleon je bil rojen leta 1769 na Korziki. 
Njegov oče je bil odvetnik, ki je sklenil premirje s Francozi. Z mater-
jo sta mu zagotovila odlično izobrazbi v francoskih institucijah pod 
pokroviteljstvom kralja. Leta 1784 je bil sprejet na vojaško akademi-
jo v Parizu. Med revolucijo se je spoznal z Davidom, saj sta bila oba 
liberalca na strani jakobincev. Leta 1796 je bil imenovan za povelj-
nika vojske v Franciji, leto kasneje pa je dobil nadzor nad vojaškim 
oddelkom v Italiji. Leta 1799 je bil imenovan za prvega konzula in 
leta 1804 kronan za cesarja. Med svojimi osvajalskimi pohodi je s 
sabo vodil strokovnjake z različnih znanstvenih področij (zgodovina, 
arheologija, biologija). Francija je v Napoleonovem času postala 
vodilna kulturna in znanstvena sila v Evropi. Osvojena ozemlja je 
označil za osvobojena izpod rok barbarov, ki so ta ozemlja nekoč 
odvzeli Rimu. Preden je prišel v Italijo, je bila ta razdeljena med 
dinastije. Napoleon je ukinil vojvodine in fevdalizem ter lokalne 
privilegije v korist centralizma. Njegove reforme so omogočile sta-
bilnost tega dela Evrope. Moderni liberalni pisci so nasprotovali 
njegovi politiki, saj jim je onemogočil sanje o svobodi in samostoj-
nosti. Sledila pa mu je večina umetnikov, saj je poenotil umetniške 
akademije s političnim in socialnim področjem. Ustanovil je odbor 
za fino umetnost in spodbujal izdelovanje slik, kipov ter arhitektur-
nih projektov. Umrl je leta 1821 kot ujetnik na Sveti Heleni.3 

Že v času svojega življenja je bil prikazan kot malomeščan-
ski. Umetnost je uporabljal za bahanje in propagando. Vedno je hotel 
dobiti tiste umetnike, ki so bili najslavnejši, in tiste umetnine, ki so 
bile najdražje. Imel je oster čut za politično učinkovite podobe, zav-
račal pa je tiste, ki so bile zanj nekoristne. Pogosto je bil neodločen 
in negotov glede umetnosti in se je uklanjal strokovnjakom in sveto-

                                                           

2 2 Christopher M. S. Johns, Portrait Mythology: Antonio Canova's 
Portraits of the Bonapartes. V: Eighteenth-Century Studies, letnik 28, 
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3 Albert Boime, A Social History of Modern Art, Art in an Age of 
Bonapartism, 1800-1815. Chicago: University Of Chicago Press, 
1990, str. 637—639. 
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valcem. V njegovem odnosu do umetnosti sta se kazali ignoranca in 
poniževalnost.4 V času vojskovanja v Italiji in Egiptu je spodbujal 
ohranjanje antičnih spomenikov ter jih dodajal v svojo zbirko. Pogo-
sto je obiskoval uradne razstave in sebe videl kot pokrovitelja umet-
nosti. Imel je načrt obuditi kraljevo tradicijo velikih projektov in 
Pariz spremeniti v umetniško središče sveta. Naročal je ogromno 
kipov, večinoma v neoklasicističnemu slogu. Za njega so delali 
kiparji, kot so Joseph Chinard, François Joseph Bosio, Jean-Antoine 
Houdon, Antoine-Denis Chaudet in njegov najljubši Antonio Cano-
va.5 V dobi, ko je vladal kot cesar, je zavrnil presenetljivo veliko 
število uradnih portretov. Chaudet ga je predstavil v rimskem oblači-
lu. Napoleon je ta kip sicer pustil stati, a ga je ostro kritiziral. 
François-Frédéric Lemot ga je upodobil z lovorjevim vencem in 
velikim ogrinjalom. Kip naj bi stal skupaj s konji svetega Marka, a 
ga je Napoleon dal odstraniti. Ravno tako je zavračal slikane portre-
te, na primer Davidovo sliko, kjer je bil prikazan v slavnostnih cesar-
skih oblačilih. Vse to kaže na to, kako težavno nalogo je imel umet-
nik pri upodabljanju Napoleona. David ga je vedno prikazoval realis-
tično, v realnih situacijah. Spremljal je njegovo življenje mladega 
vojskovodje, sledil je njegovi italijanski kampanji do obdobja, ko je 
vladal kot cesar. Na koncu ga je prikazal samega ponoči v delovni 
sobi.6  

Kako težko nalogo je imel umetnik v negotovih političnih 
časih, pa si lahko ogledamo na primeru kipa Napoleon kot Mars 
pomirjevalec, ki ga je leta 1806 izdelal Antonio Canova. Napoleon je 
kiparja prvič opazil leta 1796, ko je prvič potoval skozi Italijo. Ko je 
postal prvi konzul, je v delu Antonia Canove videl sredstvo za pove-

                                                           

4 David O'Brien, Antonio Canova's Napoleon as Mars the Peacema-
ker and the Limits of Imperial Portraiture. V: French History, letnik 
18, št. 4, 2004, str. 354—355. 
5 5 Gérard HUBERT, Bonaparte: Napoleon I. Oxford Art Online: 
http://www.oxfordartonline.com.nukweb.nuk.uni-
lj.si/subscriber/article/grove/art/T009802pg1?q=bonaparte&search=q
uick&source=oao_gao&pos=3&_start=1#firsthit (10. 12. 2012). 
6 6 David G. Irwin, Neoclassicism. London: Phaidon, 1997, str. 267. 
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ličevanje svoje slave.7 Canova je imel do Napoleona odklonilen 
odnos zaradi zavzetja njegove domovine8, hkrati pa ga je občudoval, 
ker mu je uspelo poenotiti Italijo in modernizirati zastarele instituci-
je.9 Kljub vsemu ni mogel zavrniti naročila tako močne politične 
osebnosti, ki je imel za dosego svojih ciljev na voljo vsa sredstva. Ko 
je Napoleon naročil izdelavo kipa, je imel v mislih svojo podobo v 
sodobni uniformi konzula, njegov tesni svetovalec Quatremère de 
Quincy pa mu je svetoval podobo rimskega vladarja na konju, ki 
vzbuja strahospoštovanje.10 Canova ga je namesto tega upodobil kot 
golega rimskega vladarja v podobi boga. V kip je vstavil kopijo 
portretne buste, ki jo je izdelal leta 1802.11 Kip je bil dokončan leta 
1806, v Pariz pa je po dolgem in skrbno načrtovanem potovanju 
prispel šele januarja leta 1811. Napoleona je najbolj skrbelo, da bo 
kip prišel v roke Angležev. Skrbel ga je odziv sovražne države na 
njegovo monumentalno goloto.12 Napoleon si ga je ogledal šele apri-
la leta 1811 in nemudoma odredil premik v skladišče, kjer je bil na 
ogled le redkim umetnikom.13 Razlogov za Napoleonovo reakcijo je 
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10 Christopher M.S. Johns, Antonio Canova and the Politics of Pat-
ronage in Revolutionary and Napoleonic Europe. Los Angeles, Lon-
don: University of California Press, 1998, str. 96—97. 
11 David G. Irwin, Neoclassicism. London: Phaidon, 1997, str. 256, 
266. 
12 Christopher M. S. Johns, Portrait Mythology: Antonio Canova's 
Portraits of the Bonapartes. V: Eighteenth-Century Studies, letnik 28, 
št. 1, 1994, str. 124—126. 
13 Christopher M. S. Johns, Portrait Mythology: Antonio Canova's 
Portraits of the Bonapartes. V: Eighteenth-Century Studies, letnik 28, 
št. 1, 1994, str. 129. 
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bilo verjetno več. Eden od razlogov je, da se mu je kip zdel preveč 
atletski in da ni imel dovolj značilnosti, po katerih bi se ga dalo pre-
poznati. Res je tudi, da je bil Napoleon leta 1811 že moški srednjih 
let s plešo in ne več tako popolno postavo. V primerjavi s kipom je 
bilo jasno, da ni nikakršen grški bog, zaradi česar se mu verjetno tudi 
ni zdelo primerno razkazovati svojega golega telesa. Problem nam-
reč ni bil v goloti na splošno, saj je Napoleon Pariz preplavil z golimi 
antičnimi kipi.14 Drugi razlog je ležal v vojaških neuspehih Napoleo-
na. Leta 1811 se je namreč ukvarjal z dvema vojaškima katastrofama 
na frontah v Španiji in Rusiji. Temu sta sledila izguba nadzora in 
popoln poraz. Posledično je bil tudi prikaz Napoleona kot zmagovi-
tega Marsa neprimeren.15  

Kot sem že omenila, je Napoleon leta 1811 kip namestil v 
skladišču, kjer je bil na ogled le redkim. Tam je ostal do leta 1815, 
ko ga je francoski kralj Ludvik XVIII. prodal britanski vladi. Kot 
priznanje za zmago nad Napoleonom pri Waterlooju so ga podarili 
Arthurju Wellesleyu, vojvodu Wellingtonskemu.16 Vojvoda je kip 
kot nekakšno vojno trofejo postavil v svojo rezidenco Apley House. 
Kip naj bi kot v zaporu stal ob spiralnem stopnišču, slabo osvetljen 
in umazan.17 

Vsekakor ima kip bolje premišljeno vsebino, kot bi mogoče mis-
lili na prvi pogled. Ime kipa, Napoleon kot Mars pomirjevalec, nas 
usmeri na predstavo francoskega vladarja v antični preobleki, ki se 
primerja z rimskim bogom vojne, medtem ko se okliče za znanilca 
miru.18 V grški umetnosti je bila poza stoječe figure z eno iztegnjeno 
in drugo dvignjeno roko, v kateri drži sulico, namenjena izrecno 
upodobitvam Atene, Zevsa in Pozejdona, torej treh najpomembnejših 

                                                           

14 Michael Squire, The Art of the Body: Antiquity and its Legacy. 
London: I. B. Tauris, 2011, str. 118—119. 
15 David G. Irwin, Neoclassicism. London: Phaidon, 1997, str. 267. 
16 Michelle Facos, An Introduction to Nineteenth-century Art. New 
York, London: Routledge, 2011, str. 62. 
17 David O'Brien, Antonio Canova's Napoleon as Mars the Peacema-
ker and the Limits of Imperial Portraiture. V: French History, letnik 
18, št. 4, 2004, str. 358. 
18 Michael Squire, The Art of the Body: Antiquity and its Legacy. 
London: I. B. Tauris, 2011, str. 4. 



KLIO, april 2013 

 

 74 

bogov Olimpa. Pozo so prevzeli rimski cesarji in jo uporabljali pri 
oblikovanju svojega kulta.19 V rokah drži zlato personifikacija 
boginje zmage Nike, enako kot Fidijev kip olimpijskega Zevsa. Tako 
kot je bil Zevs vrhovni vladar in oče vseh bogov, se Napoleon pred-
stavlja kot vladar celotnega sveta – svet mu leži na dlani.20 Hkrati pa 
ima Nike dolgo zgodovino kot vojni spomenik.21 Namigi na antiko 
so bili v skladu z Napoleonovimi vojaškimi ambicijami, ki jih je 
izoblikoval po vzoru antičnega rimskega cesarstva.22 Povezava z 
umirjenim bogom vojne pa je pripomogla k propagandi njegovega 
režima, saj je utrjevala pomembno idejo, da so vse njegove vojne 
bijejo za mir.23 Odločitev za Marsa pomirjevalca je bila vsekakor 
navdihnjena tudi s sočasnimi dogodki. Napoleon je namreč v času 
dogovorov za kip sklenil mirovni sporazum z Avstrijo.24 Ikonograf-
ske poudarke lahko najdemo tudi v sami pozi Napoleona. Kip je 
namreč ujet v energičnem koraku, dinamično, samozavestno in 
vehementno sega v prostor. Tako pozo lahko interpretiramo kot 
njegovo osebnost in obliko vladavine. Njegov um namreč ni nikoli 
počival, vedno je bil v gibanju in imel nove ideje. S svojo vihravo 
naravo je želel biti vseprisoten.25 Kip s premišljeno ikonografijo in 
visoko umetniško vrednostjo javnosti ni bil nikoli predstavljen in 

                                                           

19 Joseph Ruzicka, Fuseli, Napoleon, and "Themistocles at the Court 
of Admetus". V: Master Drawings, letnik 26, št. 3, 1988, str. 255. 
20 Michael Squire, The Art of the Body: Antiquity and its Legacy. 
London: I. B. Tauris, 2011, str. 4. 
21 R. R. R SMITH, Hellenistic sculpture. London: Hames and Hud-
son, 1991, str. 71. 
22 Michael Squire, The Art of the Body: Antiquity and its Legacy. 
London: I. B. Tauris, 2011, str. 119. 
23 David O'Brien, Antonio Canova's Napoleon as Mars the Peacema-
ker and the Limits of Imperial Portraiture. V: French History, letnik 
18, št. 4, 2004, str. 358. 
24 Christopher M. S. Johns, Portrait Mythology: Antonio Canova's 
Portraits of the Bonapartes. V: Eighteenth-Century Studies, letnik 28, 
št. 1, 1994, str. 124. 
25David O'Brien, Antonio Canova's Napoleon as Mars the Peacema-
ker and the Limits of Imperial Portraiture. V: French History, letnik 
18, št. 4, 2004, str. 365. 
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samo predstavljamo si lahko, kako bi se ljudstvo, naveličano vojn, 
odzvalo na golo podobo svojega vodje.  
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Primož Lesjak 

Utrinki iz politi čne kulture v deželnem zboru na 
Kranjskem in v dunajskem državnem zboru na pre-

lomu stoletja 

 
Povzetek 

Politično življenje na prelomu iz 19. v 20. stoletje v tedanji habsbur-
ški monarhiji v Cislajtaniji se je odvijalo v deželnih zborih posamez-
nih dežel, ki so Cislajtanijo sestavljale, in na Dunaju, kjer je zasedal 
državni zbor. Dogajanje tako v enih kot v drugem so pogosto zazna-
movali konflikti med političnimi strankami, pri čemer je prihajalo do 
raznovrstnih in tudi nadvse zanimivih ekscesov. Pri tem tudi deželni 
zbor na Kranjskem ni bil nikakršna izjema. 
 
Klju čne besede: parlamentarizem, politična kultura, politične stran-
ke, kranjski deželni zbor, državni zbor, obstrukcija. 
 

*** 
Politična kultura je na splošno zelo širok pojem in je skozi 

zgodovino pri svojem razvoju dobivala različne oblike in predznake. 
Verjetno je povsem odveč na tem mestu razglabljati, ali je skozi čas 
tudi kaj napredovala in ali so politiki v različnih časovnih obdobjih 
vedno imeli enak čut in smisel za vrednote, etiko in še kaj drugega.  

Slovenski prostor je bil na prelomu iz 19. v 20. stoletje del 
avstrijskega političnega prostora in parlamentarizma. Cislajtanija, 
zahodni del avstro-ogrske države, je poleg slovenskih dežel Kranj-
ske, Avstrijskega primorja ter deloma Koroške in Štajerske obsegal 
še avstrijske in češke dežele, Galicijo in Bukovino ter Dalmacijo. 
Vsaka dežela je imela svoj deželni zbor, od koder so izvoljeni pos-
lanci hodili na zasedanja še na Dunaj, kjer je zasedal državni zbor. 

Tako v deželnih kot v državnem zboru je zaradi različnih 
političnih interesov pogosto prihajalo do konfliktov, ki so bili posle-
dica različnih političnih in nazorskih usmeritev posameznih politič-
nih strank in njenih veljakov, nekoliko pa tudi posledica tlečih med-
nacionalnih konfliktov v državi. Najbolj očitna so bila v avstrijskem 
parlamentarizmu nasprotja med nemškimi in češkimi političnimi 
strankami, ki so bile druga drugi trn v peti. Leta 1897 so ta nasprotja 
dobila širšo razsežnost s tako imenovanimi Badenijevimi jezikovni-
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mi naredbami za področja Češke in Moravske, ki naj bi uredile že 
dolgo trajajoč mednacionalni konflikt med Čehi in Nemci v teh deže-
lah.1 V mesecu aprilu 1897 so tako z odobritvijo cesarja stopile v 
veljavo, med drugim pa je šlo predvsem za vprašanje uporabe urado-
valnega jezika v deželnih uradih, saj naj bi z omenjenimi naredbami 
predvideli enakopravnost in znanje obeh deželnih jezikov, češkega in 
nemškega. To bi veljalo tako za češke kot za nemške uradnike, kar 
pa je močno razburilo Nemce, kar se je s posledicami pokazalo tudi 
v državnem zboru.2 

Ko so Badenijeve jezikovne naredbe za Češko in Moravsko 
dokončno stopile v veljavo, so Nemci v dunajskem parlamentu priče-
li s tako imenovano tehnično obstrukcijo. S tem so imeli namen 
preprečevati vladi, da bi lahko sprejemala pomembne zakone, in v ta 
namen v obravnavo vlagali nepotrebne in nesmiselne predloge. Da bi 
še bolj otežili delo vlade, so imeli posamezni poslanci zelo dolge 
govore ob svojih nastopih v parlamentu.3 Sčasoma pa se je ta način 
obstrukcije razvil do povsem novih razsežnosti, med drugim tudi z 
zelo komičnim predznakom. Kmalu je v parlamentu prišlo do ostrih 
besednih spopadov in obrekovanj med posameznimi poslanci ter celo 
pretepov med njimi. Pri izvajanju obstrukcije so se poslanci posluže-
vali vseh mogočih smešnih in absurdnih načinov, kot so ropotanje, 
udarjanje s pokrovkami in lonci ter ne navsezadnje piskanje s piščal-
kami, s čimer je bilo normalno delovanje parlamenta praktično 
nemogoče.4  

                                                           

1 Janez Cvirn: Razvoj ustavnosti in parlamentarizma v Habsburški 
monarhiji. Ljubljana: Filozofska fakulteta UL, 2006, str. 224—236. 
2 Prav tam. 
3 Povzeto po: Vasilij Melik: Slovenci v državnem zboru 1893-1904. 
Ljubljana: Zgodovinski časopis, letnik 33 (št. 1), leto 1979, Zgodo-
vinsko društvo za Slovenijo, 1979, str. 51. Glej tudi Janez Cvirn: 
Razvoj ustavnosti in parlamentarizma v Habsburški monarhiji. Ljub-
ljana: Filozofska fakulteta UL, 2006, str. 224—236. 
4 Prav tam. 
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Posledično je nemško vztrajanje pri obstrukciji ob vseh 
nemirih istega leta pripeljalo do padca tedanje vlade grofa Kazimirja 
Badenija.5 

Kar se tiče politične kulture v deželnem zboru na Kranj-
skem, razmere tudi tam niso bile ravno vzorne. Tam se je oster par-
lamentarni boj odvijal predvsem med dvema najpomembnejšima 
strankama tistega časa, liberalno in katoliško, pomemben dejavnik in 
»jeziček na tehtnici« pa je bila sicer majhna, a pomembna stranka 
kranjskih Nemcev. Na prelomu iz 19. v 20. stoletje so napetosti med 
strankama prerasle v ostra in odkrita medsebojna politi čna obračuna-
vanja. Kar se tiče same politične kulture, ki skozi nekajdesetletno 
obdobje političnega življenja na Kranjskem nikoli ni bila brez trenj, 
je najbolj zanimivo dogajanje na 14. seji kranjskega deželnega zbora 
leta 1906 ob razpravi glede volilne reforme.6  

Takrat so slovenski liberalni poslanci zaradi dejstva, da je 
deželni glavar razpravo o volilni reformi v deželnem zboru hotel 
začeti brez upoštevanja njihovih predlogov, ki naj bi šli v obravnavo, 
začeli z obstrukcijo. Slednja se je odvijala na nadvse zanimiv način: 
»Dr. Tavčar je piskal na piščalko, Hribar je sukal ragljo, Pirc je bil 
z renami, dr. Ferjančič, dr. Majaron in Božič so zvonili s kravjimi 
zvonci itd. vmes so piskali in trobili. Pirc je naposled prinesel veli-
kanski rog in je nanj trobil.«7 Hkrati se je začelo tudi vpitje na 
deželnega glavarja Detelo: »Ven z Detelo! Lump! Ven ž njim!8«, 
vpitje, ki je prihajalo iz smeri galerije, pa je bilo namenjeno tudi 
klerikalnim in nemškim poslancem: »Klerikalci so lopovi, klerikalci 
so lumpi, izdajalci!«9 

                                                           

5 Povzeto po: Janez Cvirn: Razvoj ustavnosti in parlamentarizma v 
Habsburški monarhiji. Ljubljana: Filozofska fakulteta UL, 2006, str. 
182—189. Glej tudi: Ferdo Gestrin, Vasilij Melik: Slovenska zgodo-
vina od konca osemnajstega stoletja do 1918. Ljubljana: Državna 
založba Slovenije, 1966, str. 247. 
6 Slovenski narod, št. 77, 4. april 1906, str. 1. Zapisnik XIV. seje 
kranjskega deželnega zbora z dne 4. aprila 1906. 
7 Prav tam. 
8 Prav tam. 
9 Prav tam. 
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Zanimivo je tudi poročanje dunajskega časopisa Neue Freie 
Presse o dogajanju na tej seji kranjskega deželnega zbora. Časopis 
poroča, da je poslanec Pogačnik v času največjega kravala uspel celo 
fotografirati poslance, ki so izvajali obstrukcijo, in ti naj bi se v ta 
namen celo zbrali skupaj ter pozirali za skupinsko fotografijo.10  

Kmalu je deželnega glavarja Detelo, ki je prestrašen zaradi 
vpitja in nemirov praktično pobegnil iz dvorane, nadomestil baron 
Lichtenberg, vendar to ni ustavilo liberalcev, da ne bi nadaljevali z 
izvirnimi načini obstrukcije.11 V dvorano so na sejo nekateri od njih 
namreč prinesli gramofon: »Velik halo je nastal, ko so prinesli v 
dvorano gramofon in ga postavili na mizo deželnega predsednika. 
Gramofon je pel različne pesmice, ali drugi šunder jih je preupil.«12 
Obstrukcijske burke so se nadaljevale še naprej ob burni spremljavi 
raznovrstnih inštrumentov, ki so jih poslanci prinesli v dvorano 
deželnega zbora, kot so denimo činele in ogromen boben. Vmes so 
nekateri poslanci igrali karte, drugi pa so pričeli s kajenjem cigar.13 

Nevzdržne razmere za normalno delovanje deželnega zbora 
so kmalu prepričale deželnega glavarja, ki je sprevidel, da je nemo-
goče nadaljevati razpravo, da se je po več vmesnih prekinitvah odlo-
čil prekiniti delo deželnega zbora. Tedaj se tudi ni več natančno 
vedelo, kdaj se bo spet sestal, in pojavilo se je vprašanje, kaj bo z 
deželnim zborom v prihodnje.14 

Politična kultura je očitno skozi čas obdržala nekatere skup-
ne značilnosti, in sicer med drugim tudi to, da različne politične 
stranke v medsebojnem oviranju ne morejo iz svoje kože ter se pri 
tem poslužujejo raznovrstnih načinov in sredstev, ki so v preteklosti 
pripeljali do precej absurdnih in komičnih situacij. Pri tem pa je 

                                                           

10 Neue Freie Presse, št. 14949, 5. april 1906, str. 5. 
11 Slovenski narod, št. 77, 4. april 1906, str. 1. 
12 Prav tam. 
13 Povzeto po: Slovenski narod, št. 77, 4. april 1906, str. 1. Zapisnik 
XIV. seje kranjskega deželnega zbora z dne 4. aprila 1906. Več o 
tem tudi v: Neue Freie Presse, št. 14948, 4. april 1906, str. 3. 
14 Povzeto po: Slovenski narod, št. 78, 5. april 1906, str. 1—2. Več o 
dogajanju v kranjskem deželnem zboru na tej seji tudi v: Neue Freie 
Presse, št. 14949, 5. april 1906, str. 5, v članku z naslovom: Das 
Ende des krainischen Landtages. 
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pomembno poudariti način poročanja o podobnih dogodkih v časopi-
sju, ki se razlikujejo glede na to, kateri politični stranki je bil naklon-
jen časopis. Vsekakor pa ostaja dejstvo, da so bili taki in podobni 
ekscesi redno na političnem prizorišču in so se prenašali iz ene gene-
racije politikov v drugo vse do današnjih dni. 
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Tomaž Ivešić 

Madžarska vstaja leta 1956 

 

Povzetek 
Po Beograjski deklaraciji leta 1955 in XX. kongresu Komunistične 
partije Sovjetske zveze leto kasneje je bilo le še vprašanje časa, kdaj 
bosta ti pomembni prelomnici dobili močan odmev. Ko so sovjetski 
voditelji »utišali« poljske tovariše, so se na Madžarskem dvignili 
študentski protesti, ki so na čelo države potisnili reformatorja Imreja 
Nagyja. Po spletu neprevedljivih okoliščin, ki so jim botrovali prote-
sti, in zakulisnih igrah Sovjetske zveze se je madžarska vstaja konča-
la krvavo. 
 
Klju čne besede: Madžarska, Imre Nagy, Ernö Gerö. 
 

*** 
Preden se osredotočimo na dogajanja na Madžarskem, osve-

tlimo pogled na nekatera pomembnejša dogajanja pred tem, ki so 
vplivala na začetek vstaje. Po Stalinovi smrti 1953 je prihajalo do 
postopnega izboljšanja odnosov med Sovjetsko zvezo in Jugoslavijo. 
Nov mejnik v odnosih med državama predstavlja obisk sovjetske 
delegacije s takratnim prvim sekretarjem sovjetske partije Nikito 
Sergejevičem Hruščovom na čelu maja/junija 1955 v Beogradu. 
Rezultat tega obiska predstavlja Beograjska deklaracija, podpisana 2. 
junija 1955. Za dogodke na Madžarskem sta najpomembnejša dva 
stavka iz prvega člena, v katerem je med drugim zapisano, da bo 
medsebojno zaupanje in sodelovanje temeljilo na načelu »spoštovan-
ja suverenosti, neodvisnosti, celovitosti in enakosti med državama in 
v njunih medsebojnih odnosih z drugimi državami v priznanju in 
razvijanju miroljubnega sožitja med narodi, ne glede na ideološke 
razlike ali razlike v družbeni ureditvi, pod tem pa je mišljeno sodelo-
vanje vseh držav na področju mednarodnih odnosov na splošno, še 
zlasti gospodarskih in kulturnih« ter »obsojanje kakršnekoli agresije 
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in vsakega poizkusa, da se vsili politična in gospodarska dominant-
nost drugim državam«.1 
  Naslednja pomembna prelomnica je XX. kongres Komunis-
tične partije Sovjetske zveze (KPSZ), ki je potekal februarja 1956. 
Na tem kongresu je Hruščov s svojim »tajnim« referatom vso krivdo 
za zločine in napake v preteklosti, v obdobju Stalinovega vladanja, 
prevalil zgolj in samo na Josifa Visarionoviča Stalina, čeprav je tudi 
sam v 30. letih v njih sodeloval. Hruščovov referat je kmalu na 
zahodu prišel v javnost in je zelo odmeval predvsem v državah 
vzhodne Evrope. 16. aprila 1956 je prišlo še do razpustitve Informbi-
roja in videti je bilo, da je napočil čas velikih sprememb.2 

Odmev dvajsetega kongresa na Madžarskem je med drugim 
dokazal upravičenost reform Imreja Nagyja, ki so potekale v letih 
1953—54. Režim sekretarja Madžarske delavske stranke (MDP – 
Magyar Dolgozók Pártja) Mátyása Rákosija je bil vse manj priljub-
ljen pri ljudeh predvsem po tem, ko je celo sam Rákosi priznal neka-
tere nepravične sodne postopke in celo usmrtitve. Po teh priznanjih 
je prihajalo do hitrih rehabilitacij tistih, ki so bili krivi čno obsojeni, 
intelektualci, združeni v Petöfijevem krogu, pa so javno obsojali 
Rákosijev režim. Zaradi kritičnih razmer so iz Moskve ukrepali že 
julija 1956, ko je v Budimpešto prispel Anastas Mikojan, član prezi-
dija CK KPSZ. Po številnih pogovorih s člani MDP so kot rešitev 
predlagali Rákosijevo odstavitev. Prvi sekretar MDP je postal Ernö 
Gerö. Že konec avgusta 1956 je politbiro, ki je na začetku avgusta 
med sebe sprejel nazaj nekaj pisateljev in novinarjev, želel vplivati 
na sestavo članov vodstva Zveze pisateljev, ki pa se je temu uprla. 
Na začudenje vseh je politbiro sprejel stališče zveze pisateljev, ki ni 
izvolila priporočenih kadrov. Poletje 1956 je pokazalo, da Gerö 

                                                           

1 »DEKLARACIJA VLADA FNRJ I SSSR«, Borba, 3. junij 1955, 
letnik XX, št. 230, str. 1. Povzeto po: Branko Petranović in Momčilo 
Zečević, Jugoslavija 1918-1988 (tematska zbirka dokumenata), 2. 
spremenjena in dopolnjena izdaja, Rad, Beograd 1988, str. 1042. 
2 Roy Medvedjev, Nikita Hruščov. Ljubljana: Cankarjeva založba, 
1983, str. 133 (dalje: R. Medvedjev, Hruščov); Tibor Tomšič, Zahod 
in revolucija na Madžarskem 1956 (diplomska naloga). Maribor: 
Filozofska fakulteta, Univerza v Mariboru, 2010, str. 11. (dalje: T. 
Tomšić, Zahod in revolucija). 
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nadaljuje Rákosijevo delo in da se ne misli kaj posebej ukvarjati z 
reformami v Nagyjevem duhu.3 

22. oktobra 1956 je v Budimpešto prispela novica, da je na 
Poljskem postal prvi sekretar Poljske združene delavske stranke 
(UPWP) Władysław Gomułka, ki je bil v političnem pogledu podo-
ben Nagyju. Hruščov je nemudoma odletel v Varšavo in sovjetske 
čete so bile v stanju pripravljenosti. Vojaška intervencija je bila 
preprečena po tem, ko sta se Gomułka in vse poljsko vodstvo izrekla 
za lojalna Varšavskemu paktu. 22. oktobra zvečer so se na tehnični 
fakulteti v Budimpešti zbrali študentje in za naslednji dan napovedali 
proteste v podporo Gomułki. Naredili so seznam zahtev, med njimi 
tudi umik sovjetskih čet z Madžarske. Naslednji dan so madžarske 
oblasti sprva prepovedale demonstracije, a so si nato premislile in jih 
dovolile. Množica je zahtevala, naj jih pride nagovorit Nagy, ki pa 
temu ni bil naklonjen, saj je zahteval, da ga nekdo iz partijskega 
vodstva povabi. Po številnih pogajanjih je Nagy pristal na govor šele, 
ko ga je József Mekis, član politbiroja, uradno povabil. Nagy je 
pripravil govor in ga prebral svojim ožjim sodelavcem, ki pa z njim 
niso bili zadovoljni, češ da je neprimeren glede na dano situacijo. 
Nagy govora ni hotel spreminjati in se je z njim odpravil pred mno-
žico. Ko je Nagy malo pred deveto uro zvečer stopil pred zbrano 
množico in začutil vzdušje ter napetost v zraku, se je zavedel, da 
govor ne bo zadovoljil množice, zato je improviziral, vendar se 
govor bistveno ni razlikoval od napisanega. Nagy je kasneje trdil, da 
je bila večina z njim zadovoljna in da so ga razen manjšine spodbuja-
li , vendar imajo drugi drugačne spomine na položaj. Nagyjev nepos-
rečeni nagovor »tovariši«, ki so ga zavrnili z »nočemo več tovari-
šev«, ter izjava: »Obstajajo ljudje, ki se bodo postavili na čelo giban-
ja«, namesto da bi izjavil, da se bo sam postavil na čelo, nista ganila 
zbranih. Odobravanje množice je dobil na koncu govora, ko jo je 
povabil, da skupaj zapojejo državno himno.4 

Nagy se je po govoru zatekel v pisarno podpredsednika vla-
de, kjer je izvedel, da so odjeknili prvi streli v mestu. Člani politbiro-

                                                           

3 T. Tomšić, Zahod in revolucija, str. 12—13; János M. Rainer, Imre 
Nagy- A Biography. London: I. B. Tauris & Co., 2009, str. 94—96 
(dalje: J. Rainer: Imre Nagy). 
4 J. Rainer, Imre Nagy, str. 97—103. 
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ja mu niso dovolili, da odide na mesto, kjer so se streljali, ampak so 
se vsi zbrali v strankarskih pisarnah oz. v pisarni premiera Geröja. 
Ko je Nagy vstopil v pisarno, je Gerö prejel telefonski klic iz Mos-
kve, kjer so mu sporočili, da bodo sovjetske čete pričele s pohodom 
nad Budimpešto. Nihče od prisotnih – niti Nagy – ni oporekal tej 
odločitvi. Ob 23. uri je zasedal CK MDP, na katerem Nagy ni bil 
prisoten. Gerö je CK obvestil o vsebini pogovora s Hruščovom in o 
odločitvi, da bodo o reorganizaciji stranke in vlade govorili naslednji 
dan. Gerö je pozabil povedati, da je reorganizacija prestavljena zara-
di delegacije iz Moskve, ki je bila že na poti. Po predlogu Mártina 
Horvártha pa so izvolili komite, ki bo poskrbel za reorganizacijo in 
pričel z delom nemudoma. Komite je z delom končal ob 5. uri zjut-
raj, Nagyja so hoteli ponovno za premiera in člana politbiroja, kar se 
je po daljši izmenjavi mnenj tudi zgodilo. Malo po 8. uri zjutraj so 
po radiu obvestili prebivalce o zamenjavi; Nagy je postal premier in 
član politbiroja. Le kakšno uro kasneje je bilo razglašeno izredno 
stanje v imenu novega premiera, zraven pa še obvestilo, da je vlada 
za pomoč zaprosila sovjetske čete.5 

24. oktobra je Nagy po radiu razglasil vojno stanje in poz-
val, da se vse orožje, ki ga imajo protestniki, preda do 14. ure. Istega 
dne zgodaj zjutraj je Budimpešto ohromila spontana stavka delavcev, 
javni prevoz je zastal, niti časopisi niso izhajali. Ob jutranji uri so v 
mesto prispele prve sovjetske čete. Enote na začetku niso bile pose-
bej aktivne, tako da lahko sklepamo, da sprva niso imeli ukazov za 
intervencijo, ampak samo za ustrahovanje. Nad tanki so se znašali 
mladi protestniki, ki so bili primitivno oboroženi, z molotovkami pa 
jim je celo uspelo onesposobiti nekaj tankov. V začetku popoldneva 
je prispela sovjetska delegacija, ki je bila glede na začetna poročila 
precej optimistična, a v resnici je bila nesposobna, saj npr. ni niti 
opazila trenj in nesoglasij med Nagyjem in Geröm. Naslednji dan pa 
se je zgodila tragedija. Na Kossuthovem trgu so sovjetske enote in 
enote madžarske državne varnosti, ki so bile tam zaradi varnosti 
parlamenta, streljale na demonstrante. Ubitih je bilo več kot 100 ljudi 
in mnogo ranjenih. Novica ni zganila udeležencev sestanka, na kate-
rem je János Kádár zamenjal Geröja na mestu prvega sekretarja 
MDP. Istega dne ob pol štirih popoldne je Nagy imel govor, ki so ga 

                                                           

5 J. Rainer, Imre Nagy, str. 103—105. 
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prenašali po radiu, v katerem je obljubil reforme in novo vlado s 
široko koalicijo ter napovedal nadaljnja pogajanja s Sovjetsko zvezo, 
tudi o vprašanju umika sovjetskih čet. Istega dne se je Nagy srečal 
tudi s predstavniki demonstrantov, ki so zahtevali takojšen umik 
sovjetskih čet, izstop iz Varšavskega pakta, razorožitev državnih 
varnostnih sil in svobodne ter demokratične volitve z več strankami. 
V naslednjih dneh se je izkazalo, da državno vodstvo ne deluje in da 
njegovo vlogo počasi prevzemajo na novo nastali revolucionarni 
komiteji in sveti, v tovarnah pa so delavci organizirali svoje komite-
je. Nagy se je sedaj moral odločiti, ali zatreti vstajo s pomočjo sov-
jetskih sil ali rešiti nastalo situacijo s sodelovanjem z vstajniki.6 

27. oktobra zvečer je Nagy že imel zelo jasno sliko o nastali 
situaciji. Tistega večera si je v svoje zapiske zapisal: »Ne moremo 
voditi države. Ne moremo se izogniti oboroženemu spopadu. Nič 
drugega nam ne preostane, kot da se zanesemo na sovjetske enote. 
Izgubili bomo podporo ljudi. Vse prebivalstvo se bo usmerilo proti 
nam.«7 Na drugem mestu pa piše: »Če bomo vzpostavili red s pomo-
čjo delavcev, se lahko znebimo sovjetskih čet … Rákosijevo vpraša-
nje. Gerövo vprašanje. Sovjetske čete. Centralni komite. Ljudska 
fronta. Nova vlada. Politični ukrepi. Situacija je kritična in se še 
slabša. Vzroki so politični. Ključ: novi politični ukrepi in odločne 
vojaške akcije. Zavlačevanje, stagnacija, mobilizacija podeželja 
(podčrtano). Odločni politični koraki so potrebni. Prejšnje zahteve. 
Osamosvojitev.«8 

28. oktobra so »stalinisti« še zadnjič skušali zatreti vstajo, 
sovjetske in madžarske čete so napadle center upora, Korvinov pre-
hod, vendar je Nagy akcijo preprečil. Po dobljeni »bitki« znotraj 
politbiroja je Nagy imel zopet govor po radiu, vendar tokrat zelo 
drugačen in odločen. Ni več govoril o kontrarevoluciji, ampak o 
nacionalnem in demokratičnem gibanju, ki zaobjema cel narod in ga 

                                                           

6 J. Rainer, Imre Nagy, str. 106—108; Lászlo Kontler, A History of 
Hungary. New York: Palgrave Macmillan, 2002, str. 427—428 (dal-
je: L. Kontler, Hungary); Pregled događaja u Mađarskoj (Od juna 
1953 do februara 1957). Beograd: Institut za izučavanje radničkog 
pokreta, 1957, str. 140—142 (dalje: Pregled događaja u Mađarskoj). 
7 J. Rainer, Imre Nagy, str. 111—112. 
8 J. Rainer, Imre Nagy, str. 112. 
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združuje v enotnost itd. Nagy je pristal tudi na skoraj vse zahteve 
demonstrantov, pozdravil je nastale revolucionarne komiteje in jih 
označil kot dobrodošle, obljubil je večje plače in pokojnine, reforme 
itd., edino zahtevanega političnega sistema (eno- ali večstrankarski 
sistem) in svobodnih volitev ne. Nagy je bil previden v svojih oblju-
bah, čeprav tedaj še ni vedel, da se je Hruščov istega dne odločil za 
umik sovjetskih čet iz Budimpešte. Istega dne je Madžarsko vprašan-
je na pobudo Američanov, Britancev in Francozov reševal tudi Var-
nostni svet OZN, ki pa se je končal s sine die (odloženo do nadalj-
njega, brez določenega dneva ponovnega zasedanja).9 

29. oktobra je Nagy v govoru prvič govoril o svobodni, 
demokratični in neodvisni Madžarski. Naslednji dan so se sovjetske 
čete po odloku z 28. oktobra začele umikati iz Budimpešte, a oboro-
ženi vstajniki še vedno niso hoteli predati orožja kljub že zdavnaj 
pretečenemu roku in večkratnim »zadnjim« pozivom. Namesto 
pomiritve strasti je na Trgu republike prišlo do krvavega obračuna 
oborožene množice z nekaterimi visokimi funkcionarji stranke, med 
katerimi je bil tudi sekretar za Budimpešto Imre Mezö. Nagy je 30. 
in 31. oktobra imel veliko sestankov. Najprej je 30. oktobra skušal 
doseči soglasje med revolucionarnimi odbori in vlado, hoteli so, da 
se oboroženi možje združijo v narodno gardo. Nato se je Nagy poga-
jal s socialdemokrati o njihovem vstopu v koalicijo. 31. oktobra je 
prišlo s sovjetske strani do pobude o začetku pogajanj. Istega dne je 
prezidij MDP odločal o ustanovitvi nove komunistične stranke, kar 
je bilo za Nagyja pomembno, saj je hotel tako prekiniti povezavo s 
prejšnjimi režimi. V zgodnjih jutranjih urah, ko se je odvijal sesta-
nek, so prejeli novice s sovjetsko-madžarske meje o novih četah, ki 
prečkajo mejo in prodirajo v notranjost Madžarske. Poklicali so 
sovjetskega ambasadorja v Budimpešti Jurija Andropova, da potrdi 
novice. Andropov je vse pojasnjeval z izgovorom, da gre za železni-
ške zadeve. Spet so prišle novice o novih premikih, zopet je Andro-
pov imel izgovor, da gre samo za premestitev enot. Ko je prišla 
novica, da je obkoljeno letališče, je Andropov zatrjeval, da samo 

                                                           

9 J. Rainer, Imre Nagy, str. 113—116; Jörg K. Hoensch, A History of 
Modern Hungary 1867-1994. London in New York: Longman, 1997, 
str. 220. 
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prevažajo ranjence itd. Proti koncu dneva je bilo vsem jasno, da se 
Andropov laže.10 

31. oktobra ob 3. uri popoldne je bila sporočena novica, da 
je Nagy prevzel mesto zunanjega ministra, kar je napovedovalo 
pomemben dogodek v zunanji politiki. In res je ob 6. uri popoldan 
Nagy sporočil, da se Madžarska od tega trenutka dalje odreka Var-
šavskemu paktu in razglaša svojo nevtralnost. Za pomoč in zaščito 
nevtralnosti so se obrnili na OZN. O vseh odločitvah je bil Andropov 
že obveščen. Ob 22. uri zvečer je János Kádár oznanil, da so ustano-
vili Madžarsko socialistično delavsko stranko (MSZMP), kmalu za 
tem pa je iz vladnega poslopja izginil. Uro kasneje so delavski odbo-
ri dobili sporočilo, da lahko nehajo s stavko in se vrnejo na delo. Vse 
je že kazalo na umiritev razmer. Kaj se je zgodilo s Kádárjem, je še 
vedno neznano. Po Nagyjevem pričevanju naj bi odšel k notranjemu 
ministru Ferencu Münnichu, ki je kmalu po njegovem prihodu prejel 
klic Andropova. Skupaj sta odšla do sovjetske ambasade in tam 
čakala na veleposlanika. Pripeljal je avto, iz katerega sta izstopila 
dva Rusa in jima rekla, da se naj usedeta v avto. Ko so jima zagoto-
vili, da ju bodo vrnili nazaj, sta odposlala svoj avto domov. Po tem je 
Nagy sklepal, da sta bila ugrabljena, možno pa je tudi, da je Münnich 
pomagal Sovjetom. Andropov je seveda zanikal kakršno koli vplete-
nost sovjetske ambasade v to zadevo. 2. novembra so bili že vsi 
Nagyjevi bližnji sodelavci prepričani, da sta Kádár in Münnich zapu-
stila vlado in prebegnila v Moskvo. Samo Nagy je verjel, da lahko 
Kádár prepriča sovjetske voditelje, da dovolijo Nagyju prihod v 
Moskvo na pogovore. Istega dne je imela nova široka koalicija prvi 
sestanek. V vladi so sodelovali tako imenovani mali posestniki, soci-
aldemokratska stranka, kmečka stranka in seveda MSZMP. Opozici-
jo so tvorili mali posestniki in socialdemokrati, ki niso hoteli sodelo-
vati v vladi. 3. novembra je preko radia ljudi nagovoril tudi nadškof 
József Mindszenty, ki je od delavcev zahteval takojšnje prenehanje s 
stavko in pravične volitve. Za trenutno stanje je okrivil »dediče« 
propadlega režima, kar so mnogi videli kot napad nad Nagyja. Istega 
dne opoldne so prispeli na pogajanja tudi sovjetski delegati, katerih 

                                                           

10 J. Rainer, Imre Nagy, str. 120—128; Pregled događaja u 
Mađarskoj, str. 151—166. 
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cilj je bilo zavlačevanje, saj so za načrtovanje napada rabili še 16 
ur.11 

V zgodnjih jutranjih urah 4. novembra so Nagyja prebudili 
v stavbi parlamenta z novico, da so sovjetske enote pričele z okupa-
cijo mesta. Ker so vsi klicali Nagyja, da ukaže kako in kaj, ni mogel 
sprejeti vseh klicev, zato je naročil vsem, ki so klice sprejemali, naj 
naročijo, da do upora ne sme priti, da se je treba provokacijam izog-
niti in da je prepovedano streljati na sovjetskega vojaka. Ob 5.20 je 
Nagy preko radia nagovoril prebivalstvo: »Govori Imre Nagy, pred-
sednik sveta ministrov Ljudske republike Madžarske. V zgodnjih 
jutranjih urah so sovjetske enote pričele z napadom na naše glavno 
mesto, z očitnim namenom vreči zakonito, demokratično madžarsko 
vlado. Naše čete se borijo. Vlada je na svojem mestu. Obveščam 
prebivalstvo države in ljudi po svetu o tej zadevi.« Nagy se je s to 
izjavo izločil iz svetovnega komunističnega gibanja, česa takšnega ni 
še nikoli izrekel noben komunist. Njegova izjava pa buri duhove vse 
do danes. Čeprav vemo, kaj je Nagy ukazal na začetku, je proglas 
zvenel dvoumno. Stavek »Naše čete se borijo« so namreč mnogi 
uporniki z orožjem v roki razumeli kot klic k boju, medtem ko voja-
ške in policijske čete niso storile ničesar, saj so navajene izpolnjevati 
ukaze, a noben ukaz ni bil izdan. Mnogi od tistih, ki so 4. novembra 
poprijeli za orožje, so to dejanje plačali s svojim življenjem, če ne 
tedaj, pa leta kasneje, ko je bila za upornike razglašena smrtna kazen. 
Jugoslovanski ambasador v Budimpešti Dalibor Soldatić je že v 
zgodnjih jutranjih urah stopil v stik z madžarskim vrhom in jim 
povedal, da se lahko »madžarski tovariši« zatečejo v jugoslovansko 
ambasado, kjer bodo zaščiteni. V resnici je bil Hruščov že dan prej 
na Brionih na sestanku pri Titu, ki se je z intervencijo strinjal in 
obljubil Sovjetu pomoč pri odstranitvi Nagyja z oblasti. Načrt je bil 
takšen, da bi Nagyja prepričali, da se odpove položaju premiera v 
korist Kádárja, ki se je dan prej v Moskvi strinjal s tem, da bo usta-
novil novo vlado, ampak samo v primeru, da se Nagy odpove polo-
žaju premiera. Ob 5.56 je sledilo novo sporočilo za javnost, da se 

                                                           

11  J. Rainer, Imre Nagy, str. 128—133; L. Kontler, Hungary, str. 
429; Dušan Nećak, Sovjetsko-jugoslovanski odnosi v luči dogodkov 
leta 1956. V: Zgodovinski časopis, letnik 56, št. 1—2, 2002, str. 187 
(dalje: D. Nećak, Sovjetsko-jugoslovanski odnosi…). 
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madžarska vojaška delegacija vrača s pogajanj, kar je v bistvu poka-
zalo, da je vlada nezmožna rešiti situacijo. Nagy je hitro spakiral 
najnujnejše stvari in z nekaterimi ožjimi sodelavci odšel v jugoslo-
vansko ambasado, kjer so se zbrali vsi, ki so jih Jugoslovani povabi-
li. Premier je hitro spoznal, kaj se je zgodilo. V ambasadi so se zbrali 
samo komunistični člani njegove vlade, medtem ko so vse ostale iz 
široke koalicije prepustili na milost in nemilost sovjetskim enotam. 
Nagy je spoznal, da je politično izdal svoje koalicijske partnerje, a 
jih ni hotel še moralno, zato ni privolil v svoj odstop, kar ga je naza-
dnje pripeljalo v »mučeniško« smrt. Kádár je nato s svojim kabine-
tom prispel v Budimpešto 7. novembra 1956. Nagy je po treh tednih 
bivanja v jugoslovanski ambasadi to zapustil, ko je nova madžarska 
oblast obljubila, da ne bodo aretiran. Vendar je bila obljuba izrečena 
s figo v žepu in Nagyja so aretirali na poti od ambasade proti Jugos-
laviji. Na tajnem sodnem procesu je bil spoznan za krivega kontrare-
volucije in obsojen na smrt. Po eksekuciji so njegove posmrtne 
ostanke zakopali v neoznačen grob.12 Po padcu komunizma na Mad-
žarskem leta 1989 so njegov grob odkrili in pripravili svečan (pono-
ven) pokop njegovih posmrtnih ostankov v isti grob, v katerem je že 
počival. Slovesnosti se je udeležilo okoli 100.000 ljudi. 
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Petra Blaj Hribar 

Jezik kot prvina narodne identifikacije 

Primer Slovenije in Japonske  

 
Povzetek 

Jezik ni le sredstvo za sporazumevanje, saj ga mnogokrat enačimo z 
narodnostno identiteto. Jezik nas kulturno in etnično združuje ali pa 
razmejuje. V pričujočem članku bi rada opozorila na razliko med 
jezikom kot osnovo za razvoj narodne zavesti pred samo konstrukci-
jo naroda (Slovenija) in poenotenjem jezika za potrebe novonastale 
nacionalne države (Japonska). 
 

Klju čne besede: jezik, narod/nacija, identiteta, Slovenija, Japonska. 
 

*** 
Pri obravnavanju teme, kot je narod/nost, najprej trčimo ob 

terminološko nedorečenost ali zmedo, ki zadeva splošne pojme, kot 
so »nacija-nacionalizem«, »narod-narodno«, »identiteta«, »etnija-
etničnost« ipd. Veliko raziskovalcev se je že ukvarjalo s to proble-
matiko, v grobem pa velja, da narod predstavlja skupnost ljudi, ki jih 
povezujejo skupen jezik, kultura, vrednote in skupna zavest, pri 
čemer jezik pogosto predstavlja najmočnejše vezivo, ki mu nato 
sledijo še bolj ali manj natančno geografsko zamejen prostor, skupni 
zakoni in religija. 

 
Slovenija 

 
Že na začetku je treba opozoriti na dejstvo, da v času, ki ga 

obravnavam, Slovenija kot nacionalna ali kakršna koli državna tvor-
ba še ni obstajala. Ljudje so svojo pripadnost gradili na ožjem regio-
nalnem kontekstu. V nekem širšem kontekstu so ljudje pripadali 
pokrajini oziroma vojvodini, deželi ali marki. Nacionalna pripadnost, 
kot jo poznamo v današnjem smislu, še ni obstajala.  

Premišljanja o jezikovnih sestavinah identitete Slovencev ne 
morejo mimo vloge jezika in kulture pri oblikovanju slovenskega 
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ljudstva v moderni narod.1 Nastajanje besedil v jeziku ljudstva 
pomeni del splošnega trenda v tedanji Evropi, del težnje približati 
mu božjo besedo. V primeru slovenskega jezika je treba podčrtati 
pomembno dejstvo, da so se rojeni govorci slovenskega jezika, v 
začetku zlasti posamezni duhovniki, ki so oblikovali slovenska bese-
dila za potrebe bogoslužja, razmeroma zgodaj zavedli pomena jezika 
in se lotili načrtovanja jezikovnega tkiva. Kot srečno okoliščino je 
treba šteti tudi, da so sicer tujerodne oblasti uvidele potrebo po obli-
kovanju slovenske jezikovne norme in že od samih začetkov tudi 
podprle napor ustvarjalcev pri oblikovanju slovenske književne nor-
me. Že Trubarjevo prvo izbiro podlage za jezikovno normo so pod-
prle vidne osebnosti in ustanove cerkvene in državne oblasti: škof 
Vergerij, ljubljanski protestantski cerkveni odbor, kranjski deželni 
stanovi. Primer sprejemanja predlagane norme je legalizacija Dalma-
tinovega prevoda Biblije, ki jo je posredno legalizirala revizijska 
komisija, sestavljena iz zastopnikov kranjskih, koroških in štajerskih 
deželnih stanov. Kasnejši primeri sodelovanja oblasti pri sprejeman-
ju oziroma zavračanju knjižne norme segajo v prvo polovico 19. 
stoletja, ko so bili zavrnjeni poskusi uvajanja novih pisav, dajnčice in 
metelčice. Izrazit primer je tudi t. i. pokroviteljstvo avstrijskega 
ministrstva za uk in bogoslužje nad Slovenskim pravopisom Levca.2  

Ne gre pa zanemariti funkcije države. Pri nas se pravorečna, 
skladenjska in leksikalna norma dolgo niso uskladile. Preprosto ker 
jih država ni predpisala. 3 

Za prebivalstvo današnjega ozemlja Slovenije je bila nesre-
čna tudi socialna struktura. Plemstvo in ostali višji družbeni sloji so 
bili po pravilu tujejezični. Jezik izobražencev je bila latinščina, 
pogovorni jezik pa v večini nemški, na dvoru nekaj časa celo franco-
ski. 

                                                           

1 Albina Nećak Lük, Jezikovna identiteta in jezikovno načrtovanje 
pri Slovencih. V: Avstrija. Jugoslavija. Slovenija. Slovenska narodna 
identiteta skozi čas. Historia, Znanstvena zbirka oddelka za zgodovi-
no Filozofske Fakultete Univerze v Ljubljani, Lipica, 29. maj—1. 
junij 1996, ur. Dušan Nećak. Ljubljana, 117—132, 1997, str. 119. 
2 Prav tam. 
3 Prav tam. 
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Velik prelom pomeni uvedba obveznega šolstva. Splošna 
uredba je sicer omenjala le nemški jezik, vendar so v nenemških 
deželah dopustili pouk v materinem jeziku. Četudi je šlo le za željo 
izobraziti kmečki sloj prebivalstva v dobro gospodarstva in je bil 
materni jezik le začetni pripomoček pri osvajanju nemškega jezika. 

Sredi 19. stoletja je bilo slovenščini dodeljeno mesto v urad-
nem zakoniku avstro-ogrske monarhije. Besedila v slovenskem jezi-
ku so imela enakovredno, ekvivalentno vrednost originala kakor 
besedila v drugih jezikih monarhije. Toda prihajalo je do jezikovnih 
zadreg, zlasti pri strokovnih izrazih.4  

Zlasti pomembno pa se zdi izdajanje časopisa v slovenskem 
jeziku. S časnikom Kmetijske in rokodelske novice Janeza Bleiweisa 
(5. julij 1848) se odpre pomemben kanal javne komunikacije, ki po 
eni strani podpira razvoj visoke zvrsti slovenskega jezika, po drugi 
pa razvija zavest o sporočanjski vrednosti slovenščine za vse, ki jih 
druži atribut »slovenski«.5  

Med leti 1835 in 1845 se pojavi ideja južnoslovanske solidar-
nosti, t. i. ilirsko gibanje. To naj bi pomenilo kulturno in jezikovno 
spojitev Slovencev s Hrvati v en, ilirski narod z enim jezikom.6 Ilir-
sko gibanje je sprožilo upor zlasti v intelektualnih krogih. Kljub 
temu pa ideja o južnoslovanski solidarnosti ni zamrla. Pozna se zlasti 
v ideji o jezikovni in etnični sorodnosti Slovencev in Hrvatov. 

Ob oblikovanju nove države Jugoslavije so že od začetka 
veliko vlogo odigrali interesi narodov, ki so vanjo vstopali. Slovenci 
so si iskali zagotovilo za ohranjanje in razvoj slovenskega naroda, za 
razvijanje njegovih etničnih, kulturnih in jezikovnih značilnosti.7 Od 
vsega začetka pa se je postavljalo vprašanje urejanja odnosov med 
jeziki treh konstitutivnih narodov. Na ravni jezikovne politike je 
centralistični koncept naroda tesno povezan s konceptom jezika: en 
narod, en jezik in plemena, ki govorijo narečja istega jezika.8 Po tej 
teoriji je Slovencem grozilo, da se bodo slej ko prej stopili v nastaja-
jočem jugoslovanskem narodu. Kljub temu pa je bil slovenski knjižni 

                                                           

4 Isti, str. 121. 
5 Prav tam. 
6 Prav tam. 
7 Isti, str. 122. 
8 Prav tam. 
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jezik po prvi svetovni vojni vključen v širši družbeni okvir Jugosla-
vije. 

Po drugi svetovni vojni je v Jugoslaviji postalo glavno načelo 
»enotnost v različnosti«. Za urejanje razmerij na jezikovnem področ-
ju je skrbelo načelo spontanosti in samoureditve.9 Čeprav srbohrvaš-
kemu jeziku formalno ni bila dodeljena vloga državnega jezika, je 
zasedal določene kanale javnega sporazumevanja tudi na slovenskem 
ozemlju. Še v šestdesetih letih 20. stoletja so bili nekateri napisi na 
tablah v cirilici in slovenščini, prav tako v raznih priročnikih za 
uporabo. S tem se je ustvarjal vtis, da gre za dvojezično območje, 
kjer je srbohrvaščina uradni jezik.10 Šestdeseta leta je mogoče ozna-
čiti kot obdobje najbolj intenzivnega načrtovanja statusa slovenskega 
jezika. Do leta 1965 se je v Sloveniji zvrstila vrsta pobud o urejanju 
položaja slovenščine na ravni federacije, v medsebojnih stikih, med 
republikami in na območju Slovenije. Leta 1965 je TV Slovenija 
začela oddajati osrednji TV dnevnik v slovenskem jeziku. Ustava 
Slovenije (1974) je opredelila slovenščino kot uradni jezik in jezik 
poslovanja ter javnega sporazumevanja na celotnem ozemlju Slove-
nije in v sporazumevanju na federalni ravni oziroma komunikacijami 
med republikami.11 Kljub temu je po letu 1974 srbohrvaščina še 
vedno držala dominantno vlogo (npr. poveljevanje v JLA in sojenje 
četverici leta 1988, ko je vojaško sodišče v Ljubljani zavrnilo oprav-
ljanje postopka v slovenščini). 

 
Japonska 

 
Leta 1853 je komodor Perry s svojimi štirimi črnimi ladjami 

priplul na obale Japonske. Lahko rečemo, da se je s tem končala 
dolgotrajna osamitev (鎖国 sakoku) Japonske. Šogunat Tokugawa je 
klonil pod pritiski Zahoda in kmalu je bila sklenjena kopica neena-
kopravnih sporazumov. Tudi zaradi tega se je pri ljudeh začel zbujati 
odpor do tujcev, ki je dosegel vrhunec z geslom »Sonnō Jōi« (»Spoš-
tujmo cesarja, naženimo barbare«). Med letoma 1868 in 1869 se je 
odvila državljanska vojna (戊辰戦争 Boshin Sensō). Skupini samu-

                                                           

9 Isti, str. 123. 
10 Prav tam. 
11 Isti, str. 124—125. 
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rajev, predvsem iz družin (han) Satsuma in Chōshū, je uspelo zrušiti 
režim šogunata Tokugawa. Začela se je t. i. restavracija Meiji, kjer 
naj bi vodilno vlogo v politiki zopet prevzel cesar. Politični center 
ostane Edo, ki pa ga preimenujejo v Tokio. 

Kljub temu je geopolitična varnost Japonske ostala enako 
krhka kot pred letom 1868. Eno od osnovnih sredstev za utrjevanje 
položaja oligarhije v državi je bila zato izpeljava »uradnega naciona-
lizma« iz sredine stoletja, precej zavestno oblikovana po prusko-
nemškem modelu Hohenzollernov. Med letoma 1868 in 1871 so 
razpustili vse preostale lokalne »fevdalne« vojaške enote, tako da je 
imel Tokio poslej centraliziran monopol nad sredstvi nasilja. Leta 
1872 je cesarski razglas zapovedal splošno opismenjevanje odraslih 
moških. Vpeljali so splošno vojaško obveznost in hkrati odpravili 
samuraje kot zakonsko določen razred s posebnimi pooblastili, kar je 
bil odločilen korak ne samo zaradi (počasnega) odpiranja častniških 
služb vsem sposobnim moškim, ampak tudi ker se je prilegal modelu 
nacije državljanov, ki je bil dotlej na voljo. Japonski kmetje so se 
otresli podložnosti fevdalnemu sistemu hanov in postali predmet 
direktnega izkoriščanja države in trgovsko-poljedelskih veleposest-
nikov. Leta 1889 je sledila ustava pruskega tipa in za njo še splošna 
volilna pravica za moške.12  

Do konca stoletja jim je uspelo spremeniti Japonsko v neod-
visno vojaško silo. Po vzoru (predvsem) evropskih držav so začeli 
izvajati politiko imperializma. Med letoma 1894 in 1895 so bili 
uspešni v vojni proti Kitajski, leta 1905 pa proti Rusiji. Že leta 1895 
so si priključili Tajvan (z blagoslovom mednarodne skupnosti), leta 
1910 pa Korejo. Na vseh zasedenih območjih so Japonci vodili jezi-
kovno politiko. Sicer se je od ozemlja do ozemlja razlikovala, kljub 
temu pa je šlo za zavestno načrtovanje jezikovnih norm. 

Pred in med tem so seveda vodili tudi domačo jezikovno poli-
tiko. Citat »en narod, en jezik« velja tudi za Japonsko. Novonastala 
država je potrebovala tudi enoten jezik. Čeprav je obstajalo veliko 
narečij in se človeka iz zahodnega in vzhodnega dela nista razumela, 
je obstajala neka prednost, in sicer vzpostavljen sistem pisanja in 

                                                           

12 Benedict Anderson, Zamišljene skupnosti, O izvoru in širjenju 
nacionalizma. Nova razširjena izdaja. Ljubljana: Studia humanitatis, 
2007, str. 122—123. 
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pismenk. Prav tako je bil že pred obnovo Meiji gospodarsko-kulturni 
center v Edu, in kdor koli je imel posle v Edu, je moral govoriti 
narečje Edo (江戸弁 edoben). Ravno zaradi tega se je nova oblast 
odločila, da za osnovo državnega jezika (国語 kokugo) izbere ravno 
edoben. Seveda je bilo oblikovanje knjižnega jezika dolgotrajen 
proces. Predvsem je bila situacija zapletena pri opismenjevanju. 
Veliko število pismenk ni dovoljevalo visoke stopnje pismenosti 
povprečnega človeka, ki je dokončal obvezno šolanje. Zato so šle 
reforme predvsem v smeri poenostavljanja pismenk in tudi zmanjše-
vanja njihovega števila. Pomembno vlogo so pri tem odigrali tudi 
časopisi, med drugim ker je bilo tiskanje preveč zapleteno. Zagotovo 
pa tudi zato, ker so želeli doseči čim večji krog bralcev. Leta 1888 
Ōsaka Asahi Shinbun (大阪朝日新聞) prične z uporabo furigane v 
vseh svojih člankih.13  

Za zmanjšanje števila pismenk se zavzemajo tudi učitelji. 
Med njimi sta Fukuzawa Yukichi, ki leta 1873 izda navodila za pisa-
nje on-Mojinooshire (za otroke in vsebuje manj kot 1000 pismenk), 
in Yano Fumio, ki izda slovar in časopis, kjer uporabi manj kot 3000 
pismenk. Leta 1872 ministrstvo za šolstvo izda Slovar za vsakdanjo 
rabo, ki vsebuje le 3167 pismenk. Leta 1900 minister za šolstvo 
predlaga naslednjo reformo: na primarni ravni je treba poznati 1200 
pismenk, omeji naj se številčnost kane, omeji naj se raba kane za 
sino-japonsko branje. Prva dva predloga sta bila sprejeta, tretji pa ne. 
Prav tako niso bili dobro sprejeti še nekateri predlogi (podaljševanje 
z "ー", npr. べんきょー :, vpeljava malih ゃ、ょ、ゅ, mali っ za 2 
enaka konzonanta ...) Pred tem so "ー" rabili za podaljševanje le v 
katakani, po predlogu naj bi jo dodali še hiragani. Vendar so bili 
zagovorniki tradicionalizma proti taki kani, saj naj bi tradicionalna 
kana predstavljala nekaj samo japonskega in je treba z njo ravnati 
pietetno. 

Po letu 1921 se peticije za poenostavitev oziroma predlogi za 
standardni zapis japonskega jezika v časopisih kar vrstijo. Ustanav-
ljajo veliko komisij in pišejo predloge za standardni zapis jezika. 

V poznih tridesetih letih 20. stoletja je nacionalizem v veli-
kem vzponu. Veliko vlogo igra predvsem vojska, saj je to obdobje 

                                                           

13 Christopher Seeley, A History of Writing in Japan. Honolulu: 
University of Hawai'i Press, 2000, str. 145. 
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velike militarizacije Japonske. Vojska pa odigra tudi vlogo pri neka-
terih reformah jezika. Problem je bil namreč v tem, da vojaki niso 
znali prebrati povelj ali vseh pismenk za novo orožje in z njim pove-
zanih novih terminov. Zaradi tega se je vojaški oddelek (陸軍省 
rikugunshō) odločil za poenostavitev uporabe pismenk in kane za 
izraze, povezane z orožjem, in sorodne termine. Tako so februarja 
leta 1940 izdali direktivo, ki je število pismenk za orožje in z njim 
povezane izraze zmanjšala na 1235. Marca leta 1941 je sledila še 
direktiva o uporabi kane glede na izgovorjavo.14  

Po koncu vojne je zlasti Amerika pritiskala na japonske obla-
sti, da bi poenostavile sistem zapisa jezika. Ker so bili na eni strani 
zmagovalci, na drugi pa poraženci, so Američani v svojih zahtevah 
dosegli kar nekaj uspehov. Verjetno tudi ker se je po koncu vojne 
velika večina Japoncev odvrnila od t. i. ultranacionalizma. Že konec 
leta 1945 je ministrstvo za šolstvo dobilo prošnjo vrhovnega štaba 
zaveznikov za zmanjšanje števila pismenk v učbenikih na 1500. 
Marca 1946 je ameriška delegacija predlagala postopno uvajanje 
romanizacije.15  

S časom so se ustanavljale razne komisije v okviru ministrs-
tva za šolstvo, ki so pisale različne predloge za standardizacijo. Vsi 
predlogi so šli večinoma v smeri zmanjšanja števila pismenk in regu-
lacije rabe kane. V učbenikih se je začela pojavljati tudi okurigana. 

10. oktobra 1981 je ministrstvo za šolstvo izdalo seznam 
1945 uradnih pismenk, t. i. jōyō kanji (常用漢字). 30. novembra 
2010 so na seznam dodali še 196 pismenk, 5 pa so jih odvzeli, tako 
da je na današnjem seznamu 2136 pismenk. Vse od leta 1951 se 
dopolnjuje tudi t. i. jinmeiyō kanji (人名用漢字). To so dodatne 
pismenke, ki so uradno dovoljene za uporabo pri imenih in priimkih. 
Od leta 2004 jinmeiyō kanji šteje 983 pismenk. Njihovo število se je 
zmanjšalo 30. novembra 2010, ko so 124 pismenk s seznama 
jinmeiyō kanji prenesli na seznam jōyō kanji (sedaj jih seznam šteje 
861).  

                                                           

14 Isti, str. 150. 
15

 Isti, str. 152. 
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K temu je treba dodati, da se spreminja tudi zapis kane, hkrati 
pa se ji dodajajo tudi znaki (predvsem v katakani), ki poprej niso bili 
v rabi. Vse to je posledica modernizacije in globalizacije. Novi znaki 
kane služijo predvsem zapisu tujih imen (lastnih in krajevnih) in 
prevzetih besed iz drugih jezikov. Za primer naj navedem kar zapi-
sovanje imena Slovenije, ki se je po starem sistemu pisala z be 
(スロベニア), po novem pa se piše z ve (スロヴェニア).  

 
Sklep 

 
Jezik kot osnovno sredstvo sporazumevanja je tudi ena teme-

ljnih prvin, ki ljudi na določenem prostoru povezuje ali pa jih razme-
juje. Jezik je hkrati tudi pomemben del narodne/nacionalne identite-
te.  

V obeh predstavljenih primerih je jezik odigral pomembno 
vlogo. Za slovenski primer velja, da je bil jezik nekaj, kar je ljudi 
povezalo v neko skupnost. Še enkrat je treba poudariti, da pred zače-
tkom t. i. nacionalnih držav (v Evropi po letu 1848) ni šlo za pove-
zovanje ali željo po združevanju v smislu nacionalnosti oziroma 
nacionalne državnosti. Šlo je predvsem za to, da bi preprostemu 
človeku lahko ponudili kulturo in/ali bogoslužje v lastnem jeziku. 
Šele po letu 1848 in posebno tik pred 1. svetovno vojno se pojavi 
težnja po lastni državi. Ko smo Slovenci dobili lastno samostojno 
nacionalno državo, je bil naš književni jezik že razvit in integriran v 
vse družbene pore. V Sloveniji je jezik odigral pomembno vlogo pri 
oblikovanju narodne identitete in/ali zavesti. Tega so predvsem knji-
ževniki in časnikarji oblikovali (poenotili) v splošni knjižni jezik že 
pred oblikovanjem slovenske državnosti. Sprva je šlo za naraven 
razvoj, katerega namen je bil doseči širše ljudske množice, kasneje je 
z oblikovanjem nacionalnih zavesti po Evropi postal jezik ideološko-
politično orodje. Po nastanku Jugoslavije lahko govorimo o držav-
nem/političnem načrtovanju jezikovnih rab. 

Na Japonskem so k enotenju jezika začeli zares stremeti šele 
po ustanovitvi nacionalne države, po padcu šogunata Tokugawa, ki 
ga je vodila država sama. Pred tem se je prebivalstvo tako kot pri nas 
čutilo povezano z ožjo skupnostjo, tj. rojstno vasjo oziroma provin-
co. Obstajalo je veliko jezikovnih variant oziroma narečij. Po usta-
novitvi nacionalne države se je pojavila tudi težnja po enem, enot-
nem jeziku. Z vzpostavitvijo enega narečja (edoben) za knjižni jezik 
ni bilo večjih težav. Veliko ljudi je namreč govorilo vsaj dve narečji, 
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svojega in edoben, saj je bil Edo (Tokio) politični in gospodarski 
center. Večji problem je predstavljala standardizacija zapisa jezika. 
Tako zapleten sistem pisave je potreboval veliko reform in je terjal 
veliko časa, da je postal takšen, kot ga poznamo danes. Ker pa je 
jezik živa tvorba, ki se konstantno spreminja, smo tudi danes priča 
nekaterim popravkom in spremembam. Danes živimo v času napred-
ne tehnologije računalništva in interneta, ki tudi dnevno pripomoreta 
k spremembam jezika. To velja tako za Slovenijo kot Japonsko in 
vse ostale države in jezike na svetu. 
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