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Uvodnik 

 

»Napravili smo toliko zgodovine, ki jo bodo zgodovinarji zgrešili.« 
(Honoré de Balzac) 

 
Preljubi študentje in preljube študentke zgodovine, če prve vrstice zapi-
šem v podobno patetičnem jeziku, kot je to nekdaj storil Primož Trubar, v 
rokah držite novo številko revije, ki je v prvi vrsti namenjena brušenju 
zgodovinskih peres, kemičnih svinčnikov ali računalniških tipkovnic.  
 
Zatorej, dragi bralec, če si tokrat izpustil to priložnost, te vabim, da prelis-
taš in prebereš prispevke kolegov in kolegic, ki so svoje delo na ogled 
postavili, in morda najdeš kaj zanimivega ali, še bolje, kakšen preblisk, ki 
bo spodbudil nastanek novega zgodovinsko obarvanega razmišljanja ali 
raziskovanja.  
 
Zgodovine ne bomo nikoli poznali v celoti, vedno se bodo posamezni 
koščki z nami igrali skrivalnice, kar pomeni le, da nam ne bo zmanjkalo 
izzivov za nadaljnje ukvarjanje s to znanostjo.  
 
Naj bo Klio vedno na vaši strani! 
 



KLIO, april 2014 
 

3 

Marko Marki č 

Razvoj atenske moči kot prvenstven razlog za peloponeško  

vojno 
 

Povzetek 
Verjeten odgovor na vprašanje, kaj je neizogibno privedlo do dejanske 
nujnosti peloponeške vojne, je, da je bil prvenstven in enotni razlog zanjo 
običajni način delovanja Aten, prizadevanje za hegemonijo na morju, 
čemur je nasprotovala Peloponeška zveza, predvsem Korint. To pri Tuki-
didu potrjujejo govor Atencev v Šparti, drugi korintski govor v Šparti in 
Periklejevi govori, poleg tega pa tako meni tudi Plutarh. Razlaga, ki izhaja 
samo iz ekonomskih prizadevanj ali osebnih motivov Periklove politične 
dejavnosti (Diodor), se tako zdi vsaj omejena.              

 
Klju čne besede: Tukidid, Atene, hegemonija      

 
***  

Viri o peloponeški vojni govorijo, da se je vojna približevala in da so 
udeleženci mislili, da se ji ni mogoče izogniti. Ali je tedaj to glavni razlog 
vojne, njena nujnost, ki se je morda ne da pokazati v posameznih dogod-
kih? Ali pa je spor med Atenami in Korintom s slučajno vpletenostjo 
Korkire in zaradi Potejdaje dosegel stopnjo, ko je bil Korint tako ogrožen, 
da je od Šparte zahteval vojno? Šparta se ni lahko odločila za začetek 
vojne, saj nanjo denarno in pomorsko ni bila pripravljena. Možno je tako 
bilo, da bi se začetek vojne odložil na kasnejši čas, a tudi redko dejavna 
Šparta ni mogla več dopustiti razvoja moči Aten, ki so po vojni s Korin-
tom dobile prevlado tudi na morju, ki ga je prej nadzoroval Korint. 
Korintu je grozilo, da bo povsem oslabljen. Ob teh vzrokih je pomembno 
še predvsem Periklovo politično delovanje.  
Tako se zastavlja vprašanje, kaj je ob vsej nujnosti, neizogibnosti spopada 
zares sprožilo vojno, kaj je to nujnost privedlo do take stopnje, da je res 
postala neizogibna. Vojno s Korintom lahko razložimo na osnovi Periklo-
vega delovanja v smeri vojne, strah Šparte pred razvojem atenske moči pa 
se sklada s prepričevanji njenih zaveznikov, predvsem Korinta. 
Z vseh vidikov se zdi, da je bila dolgotrajnost in težavnost vojne, če bi se 
zgodila, pričakovana. Pred sklenitvijo tridesetletnega miru je bila Šparta 
namreč nesorazmerno oslabljena zaradi helotskega upora v Meseniji. Špar-
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ta prej ni posegla v razvoj Aten zaradi težav na Peloponezu, prav tako pa 
se od nekdaj ni hitro odločila za vojno.1 
Diodor pravi,2 da so se vodilne države zapletle v vojno, potem pa so Špar-
tanci po posvetovanju z zavezniki izglasovali mir.   
Atenski govor3 je predstavitev atenske moči, mogoče pa ga je razlagati 
tudi kot prizadevanje za mir. Atenska poslanica pravi, naj Šparta ne konča 
premirja, in predlaga poravnavo pred razsodiščem.4 Tukidid pravi, da so 
bili atenski poslanci slučajno v mestu, in izrecno omeni,5 da so se na skup-
ščini priglasili k besedi z namenom, da se Špartanci ne bi prenaglo 
odločili, saj so jih Atenčani hoteli pridobiti za mir. To nasprotuje razlagi, 
da so Atene želele čim prej začeti vojno, ker je bila v vsakem primeru 
neizogibna, in navaja k razlagi, da so Atene poskušale čim dlje ohraniti 
mir in hkrati razvijati svojo moč. Atene namreč niso imele drugega razloga 
za vojno kot ohranjanje lastne moči, kot je izpostavljeno v nadaljevanju. 
Možno pa je, da so Atene želele čimprejšnjo vojno, da se sovražnik ne bi 
uspel pripraviti, saj tudi Arhidam v govoru opominja, naj se Šparta z Ate-
nimi pogaja, da bo pridobila čas za priprave na vojno. Toda v času 
odlaganja vojne bi si tudi Atene lahko še dodatno okrepile položaj. Ni bilo 
namreč gotovo, da bi atenska moč na morju zadostovala, zato se je priča-
kovalo, da bo vojna dolgotrajna. Atenski govor je predvsem Tukididov 
opis naravnega atenskega prizadevanja. V govoru je rečeno,6 da so prigode 
prisilile Atene, da so zaradi skrbi za lastno varnost, časti in lastnih koristi 
razvile svojo oblast do tedanje moči, kar je običajno in človeško. Bile pa 
so tudi močnejše od drugih in so bile tega razvoja zmožne.7 To je tudi 
nekak atenski zagovor lastnega ravnanja s Korintom glede Korkire in 
Potejdaje. Oblast je Atenam prišla v roke, prevzeli so jo.8 kot bi se reklo, 
imperium cepit. 
V drugem korintskem govoru v Šparti je rečeno,9 da je, kdor je imel stike z 
Atenami, vedel, da se mora varovati pred njimi. Države v notranjosti celi-
ne so bile v nevarnosti, da bi težko trgovale, če bi Atene razširile svojo 
moč tako, da bi zavzele ali onemogočale obmorske države Peloponeške 

                                                                    
1Tukidid 1. 118. 
2Diodor 12. 41. 
3Tukidid 1. 73. 
4Tukidid 1. 78. 
5Tukidid 1. 72. 
6Tukidid 1. 75. 
7Tukidid 1. 76. 
8Prav tam. 
9Tukidid 1. 120. 
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zveze.10 Hornblower izpostavlja,11 da ta stavek nakazuje, da so zavezniki 
Šparte zaradi delovanja Aten trpeli ekonomsko škodo. V tem govoru je 
rečeno,12 da je šel Korint v vojno, ker je mislil, da so njegove pravice 
kršene. Glede na ta govor lahko sklepamo, da je Korint predvideval, da bo 
ob primernem času lahko sklenil mir. Hkrati so bili Korinčani precej prep-
ričani v zmago z eno pomorsko bitko, v kateri bi povsem uničili atensko 
moč, potem ko bi oskrbeli svoje ladjevje.13 Nadalje je izpostavljeno,14 da 
če bi imela ena država Peloponeške zveze obmejne spore z enako močnim 
nasprotnikom, celotni zvezi ne bi bilo treba iti v vojno. Atene s svojimi 
zavezniki pa so bile enako močne kot celotna Peloponeška zveza, od vsake 
posamezne države pa neprimerno močnejše. Obstajala je torej nevarnost, 
da bi Atene vsako posamezno državo Peloponeške zveze iz tega ali onega 
razloga zavzele, če celotna zveza v vojno ne bi šla enotno. Kot pravi Plu-
tarh,15 so Atenci križarili, koder so hoteli, in bili neomejeni gospodarji na 
morju. Kot se je do tedaj izkazalo v pentakontaetiji, je zmaga Aten v vojni 
običajno pomenila, da so Atene od premagane države zahtevale plačevanje 
davka in obvezni prispevek v ladjah ali vojaštvu, če država ni bila pomor-
ska. Atene so premagani državi porušile obrambne zidove in z njo sklenile 
neenakopravno zvezo, kar je prav tako omenjeno v pričujočem korintskem 
govoru.16 Tako je razloženo, da je potreba po vojni že nastala.17  
Tukidid poroča,18 da zadnja poslanica iz Šparte ni več omenjala siceršnjih 
zahtev, ampak poročala, da bodo Špartanci ohranili mir, če Atene Grkom 
pustijo svobodo. V atenski skupščini, ki je obravnavala sporočilo, so bila v 
razpravi tako mnenja, da je treba iti v vojno, kot tudi, da je treba ohraniti 
mir, kar bi lahko dosegli s preklicem odloka o Megari.19 Toda zadnje spo-
ročilo iz Šparte je pravzaprav zahtevalo, da Atene prenehajo s svojo 
politiko stalne in vsestranske zunanjepolitične dejavnosti oziroma z razvo-
jem svoje moči in prizadevanjem za vladanje, voditeljstvo, arche, v Grčiji. 
Atensko politiko v pomenu odnosa do drugih držav in povečevanja moči 

                                                                    
10Prav tam. 
11S. Hornblower, A Commentary on Thucydides, Vol. 1. Oxford, 1997, str. 197. 
12Tukidid 1. 121. 
13Prav tam. 
14Tukidid 1. 122. 
15Plutarh, Perikles 20. 
16Tukidid 1. 123. 
17Tukidid 1. 124. 
18Tukidid 1. 139. 
19Prav tam. 
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lastne države je pred skupščino zagovarjal Perikles in njeno mnenje obrnil 
v prid vojne.  
V Periklovem govoru20 je rečeno, da so določbe tridesetletnega miru za 
primer sporov predvidevale rešitev z obvezujočo razsodbo razsodišča. 
Atene so predlagale razsodbo, a je Šparta ni sprejela. Špartanci so slednjič 
prišli21 z ukazom, naj Atene prenehajo s svojo zunanjepolitično dejavnos-
tjo, saj so bili prepričani, da o tako skrajnih zahtevah ne more razsojati 
razsodišče. Zato je rečeno,22 da vztrajanje pri megarskem sklepu ni bilo 
malenkost, ampak vztrajanje, podobno špartanskemu. Razveljavitev sklepa 
bi pomenila, da bi se Atenci povsem uklonili Špartancem in se odpovedali 
svojemu dotedanjemu načinu razvoja. Del govora o sužnosti Aten pod 
Šparto, če bi Atene sprejele ukaze Šparte, odgovarja delu o sužnosti pod 
Atenami, če državo premagajo Atene, v korintskem govoru.23 Tako je tudi 
v tretjem Periklovem govoru24 omenjeno, da bi atenska posest izgubila 
svojo vrednost, če bi bile Atene prisiljene biti podložne drugim. Razlog za 
to ni nujno, da bi posest zavzeli drugi, temveč dejstvo, da je bil njen smisel 
ravno razvoj oblasti nad drugimi.25 Tako so, kot poroča Tukidid,26 Atenča-
ni odgovorili, da si ne pustijo zapovedovati, da pa so še vedno pripravljeni 
posamezne pritožbe prepustiti razsodišču. Kot izpostavlja Gomme,27 je 
sklep o Megari lahko povezan s precejšnjo megarsko pomočjo v vojni 
Korinta s Korkiro in Atenami oziroma ta pomoč izkazuje pomembnost 
Megare za korintsko prizadevanje pri ustavljanju atenske moči. Lewis28 
tako pravi, da megarski odlok ni bil toliko vzrok za vojno kot prvi odkrit 
atenski napad na zvezo, in sicer z namenom, da bi Atene Megaro spet 
priključile svoji zvezi. Megarski odlok je sicer imel verski in trgovski 
razlog: povzročiti trgovsko škodo. 
Plutarh29 pa pravi, da je Perikles gojil osebno sovraštvo do Megare, in 
navaja30 mnenje, da je Perikles zavrnil špartanske predloge samo z name-

                                                                    
20Tukidid 1. 140. 
21Tukidid, prav tam. 
22Tukidid, prav tam. 
23Tukidid 1. 122. 
24Tukidid 2. 62. 
25Tukidid 2. 63. 
26Tukidid 1. 145. 
27A. W. Gomme, A Historical Commentary on Thucydides, Vol. 1. Oxford, 1945, str. 
448. 
28D. M. Lewis, Cambridge Ancient History v2, str. 388. 
29Plutarh, Perikles 30. 
30Plutarh, Perikles 31. 
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nom, da bi pokazal svojo moč. Plutarh poroča tudi,31 da je bil atenski glas-
nik, ki so ga poslali v Megaro, umorjen in da je bila v odzivu na to v 
Atenah predlagana nepopustljivost do Megare. Plutarh pravi,32 da so glas-
nika najverjetneje umorili Megarci, kar so ti zanikali.   
Kot se je izkazalo v prejšnjih desetletjih, so bile Atene sposobne vztrajati v 
dolgotrajnih pomorskih vojnah tudi zaradi finančnih sredstev. Atene niso 
bile gospodarsko vezane na poljedelstvo, osnova njihovega gospodarstva 
je bila trgovina. Taka vojna pa je za Šparto pomenila opustitev običajnega 
načina vojaškega in gospodarskega delovanja.33 Šparta se namreč ni boje-
vala redno, njeno gospodarstvo pa je bilo osnovano na poljedelstvu. 
Atenske odločitve so bile hitre odločitve učinkovite enotne skupščine.34 V 
nasprotju s tem pa se je v Peloponeški zvezi odločalo z glasovanjem po 
glasu enakovrednih zaveznic, ki poleg tega niso bile tako enotne in so 
glasovale glede na lastno korist.35 Tako so nekatere glasovale za vojno, da 
bi zveza napadla njihovega sovražnika, druge pa proti, da bi se čim bolj 
zavarovale.36 
Poleg tega je trajalo precej časa, da so se zbrali.37 Tako počasen in neeno-
ten, neučinkovit način delovanja Peloponeške zveze je lahko dopuščal 
razvoj moči Aten, za katerega so te imele že navedene zmožnosti. Delova-
nje Aten je bilo mnogostransko in stalno v gibanju ter obenem 
premišljeno. V nasprotju s tem so bile Špartanske odločitve sicer dobro 
premišljene, a jih je Šparta težko začela udejanjati in jih je udejanjala 
počasi ter zadržano in previdno.38 Špartanska počasnost je v prvem govoru 
Korintčanov v Šparti omenjena kot razlog za možnost razvoja atenske 
moči. Tukidid namreč pravi,39 da je Šparta Atenam puščala prednost po 
svoji naravi, saj so bile Atene stalno dejavne, Šparta pa počasna in premiš-
ljena. Zaradi tega, pravi Tukidid,40 so Atene lahko obdržale oblast na 
morju. Kot dokaz navaja težavno atensko bojevanje s Sirakuzami, ki naj bi 
jim bile po načinu delovanja najbližje.                       

                                                                    
31Plutarh, Perikles 30. 
32Plutarh, Perikles, prav tam. 
33Tukidid 1. 141. 4. 
34Tukidid 1. 141. 
35Prav tam. 
36Prav tam. 
37Prav tam. 
38Tukidid 2. 40. 
39Tukidid 8. 96. 
40Prav tam. 
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Perikles je državo vodil z gnome, premišljenim predvidevanjem dogodkov 
in njihovega smisla. Tukidid41 Periklovo vodenje zoperstavlja nestalnim 
strastem in mnenjem množice, ki je ujeta v prisilo slučaja, tyche, in se ni 
zmožna sama odločati glede na celoten smisel preteklih in predvidenih 
prihodnjih dogodkov. Tako se mnenje množice zaradi vojne in kuge obrne 
proti Periklu in atenskim razlogom za vojno. Po Tukididovem opisu42 pa je 
Perikles vseskozi ohranil jasen pogled na atenske razloge za vojno, in sicer 
omogočanje nadaljevanja razvoja atenske moči po vojni. Periklova politi-
čna zmožnost je torej glede na govore, ki jih je zapisal Tukidid, privedla 
Atene v vojno. Seveda pa je gnome možno razlagati tudi neosebno, kot 
smoter, ki je Atene privedel v vojno, a ni bil niti izrečen niti mišljen.  
Plutarh pa pravi,43 da si je Perikles pred začetkom vojne večinoma priza-
deval za ohranitev pridobljene moči in da je imel za velik uspeh že, da je 
lahko onemogočal Šparto. Plutarh poroča, da je Perikles nasprotoval Špar-
ti, kjerkoli je mogel, in da se je to pokazalo ob vsakem dogodku. Kot 
primer Plutarh navaja sveto vojno, ko je Šparta Apolonovo svetišče, ki je 
bilo v oblasti Fokide, izročila Delfom, Perikles pa je takoj nato prišel s 
svojo vojsko in svetišče vrnil Fokidi. Hkrati je zahteval prednost za vpra-
ševanje preročišča za Atene, kar jeprej pripadalo Šparti. Plutarh poroča 
tudi,44 da je Perikles predlagal izdatek desetih talentov za državne potrebe, 
kar je skupščina sprejela. Med drugimi naj bi tudi Teofrast pripovedoval, 
da je šlo vsako leto deset talentov v Šparto, s čimer naj bi Perikles podku-
poval vodilne Špartance in tako odlagal začetek vojne, ker je hotel 
pridobiti čas za pripravo. Plutarh še pravi,45 da si je Perikles prizadeval 
zbrati poslance iz vse Grčije na zboru v Atenah. Posvetovali naj bi se tudi 
o varni plovbi in medsebojnem miru, Šparta pa naj bi prikrito odvračala 
države, da bi poslale poslance. Peloponez je bil prvi, ki je vabilo odklonil.   

 
Sklep 

Ob celovitem pogledu se zdi, da si je Šparta prizadevala za mir v Grčiji z 
lastno prevlado predvsem na Peloponezu. To pa zaradi širjenja atenskega 
političnega vpliva ni bilo mogoče, Atene so si ravno nasprotno prizadevale 
za vojno, ki bi jim omogočila neomejeno vladavino vsaj nad grškim mor-
jem. Peloponeška vojna je bila, kot je izkazal tudi njen potek, boj za 

                                                                    
41Tukidid 2. 61. 
42Tukidid 2. 63. 
43Plutarh, Perikles 21. 
44Plutarh, Perikles 23. 
45Plutarh, Perikles 17. 
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popolno politično prevlado nad Grčijo. Tudi zaradi bližine držav in politi-
čne neenotnosti v Grčiji je eno prizadevanje za hegemonijo vselej zadelo 
na drugo. Tako je začetek peloponeške vojne morda najbolj klasičen pri-
mer tega boja. Atene so si prizadevale za hegemonijo na morju, ki bi se 
vzdrževala s stalno pripravljenostjo ladij, veslačev in vojske, nasproti 
Perziji in katerikoli državi, ki ni imela pomorske sile. Šparta pa si je priza-
devala za hegemonijo, ki bi se vzdrževala s politično stalnostjo. Atenska 
moč je v vojni s Korintom naposled dosegla stopnjo, ko zaveznice Pelopo-
neške zveze niso mogle več upravljati svojih zadev. Zato je v prvem 
korintskem govoru izpostavljeno, da Korint v primeru Samosa ni ravnal 
proti Atenam. Atene so glede zahtev Potejdaji po eni strani to naročile 
svojim podložnim zaveznikom, po drugi strani pa korintski koloniji. Kor-
kiro Atene po eni strani samo branijo, po drugi pa odločilno onemogočijo 
Korintu zmago nad to državo, kar pomeni, da se vmešajo, čeprav pazijo, 
da ne bi prišlo do vojne. Atene so si skratka prizadevale za 
polypragmosyne, mnogotero politično dejavnost,46 ki bi trajala čim dlje, 
dokler ne bi prišlo do vojne. Korint si je prizadeval obdržati se kljub splo-
šni atenski dejavnosti. Šparta pa si je prizadevala čim dlje obdržati svoj 
vpliv na svoje peloponeške zaveznike, svojo prednost na Peloponezu. 
Tukidid pravi,47 da je atenska moč končno znatno narasla in začela nadle-
govati Peloponeško zvezo, zato so bile članice mnenja, da ne smejo več 
čakati, ampak morajo poskusiti z vojno uničiti atensko silo. Nujnost vojne, 
ki je večkrat omenjena pri Tukididu, je bila naravno politično prizadevanje 
ene strani, ki je nujno prišlo v nasprotje s prizadevanjem druge strani na 
omejenem prostoru.  
Glavni vzrok vojne po Tukididovem mnenju, strah Sparte pred razvojem 
moči Aten, je torej enoten s posameznimi spori. Tako izpostavljani strah 
Sparte, je namreč vznemirjenost, je se pravi glede prihodnjega in bližajo-
čega se in glede možnosti, glede možnosti, da Atene povsem prevladajo, 
ko so tako premagale Korint glede Korkire in Potejdaje, si pridobile zave-
zništvo v ladjevju in položaju, ter popoln nadzor nad Trakijo. Atensko 
prizadevanje pod Periklom je povsem vzporedno korintski ogroženosti. 
Peloponeška vojna se je začela z upanjem Peloponeške zveze na rešitev, 
kot je rečeno tudi pri Tukididu,48 in s prizadevanjem Aten za ohranitev in 
širjenje svoje moči. Nadaljevala se je s popolno vojno za prevlado v Grčiji 

                                                                    
46Tudi A. W. Gomme, A Historical Commentary on Thucydides, Vol. 1. Oxford, 
1945, str. 227. 
47Tukidid 1. 118. 
48Tukidid 1. 124. 
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z mislijo, da bo, kot pravijo Korintčani, vojna dala miru novih moči,49 
končala pa se je s političnim in vojaškim propadom vseh udeleženih držav 
in z rastjo moči Makedonije in Perzije. V nadaljevanju vojne, ki ga opisuje 
Ksenofont, se je namreč izkazalo, da načelo avtonomije, ki je bilo razlog 
spora že na začetku, ni moglo zagotoviti ne splošnega miru (koine eirene) 
ne obstanka pomembnosti in moči grških držav nasploh.  
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Matej Hreščak 

Heruli – spregledano ljudstvo antike 
 

Povzetek 
Heruli so malo znano in tudi malo raziskovano germansko pleme iz pozne 
antike, omembe o katerem se pojavljajo med leti 267 in 567. Najverjetneje 
so izvirali iz Skandinavije, od koder so sredi 3. stoletja odšli proti jugu. 
Zahodni Heruli so odšli proti Galiji, Vzhodni Heruli pa proti Črnemu 
morju. Služili so v rimski vojski, kjer se omenjajo kot zelo dobri vojaki. 
Svoj višek Heruli doživijo po propadu Hunov; takrat ob Donavi nastane 
herulsko kraljestvo, ki pa ga leta 508 uničijo Langobardi. Preostali Heruli 
se razkropijo in postanejo del drugih etnij. 
 
Klju čne besede: Heruli, auxilium palatinum, Langobardi, Rodulf, donav-
ski deceniji  
 

*** 
Izvor Herulov 

Prevladujoče mnenje je, da so Heruli izvirali iz Skandinavije. Ta teza sega 
nazaj vse do Prokopija in Jordanesa. Prokopij skandinavskega izvora sicer 
ne omenja neposredno, pravi le, »da so že od davnega živeli za reko 
Ister«.50 Toda njegov prikaz preselitve tistega dela Herulov, ki se je po 
porazu proti Langobardom na začetku 6. stoletja iz Ilirika napotil proti 
severu, bi lahko interpretirali kot povratek v njihovo pradomovino. Jorda-
nes je v svojem pisanju dvoumen. Na enem mestu pravi, da so Herule iz 
Skandije pregnali Dani,51 pri tem pa nam manjka časovni okvir. Predpos-
tavlja se letnica okrog 250, kar bi se ujemalo s kasnejšim pojavom 
Herulov ob Črnem morju leta 267. Na drugem mestu pa se nanaša na zgo-
dovinarja Ablavija in pove, da so Heruli prebivali blizu maeotskih 
močvirij. Po teh poplavnih območjih, ki jih Grki imenujejo hele, naj bi 
dobili tudi svoje ime.52 Lauritz Weibull je predstavil tezo, da se je Jorda-
nes pri svojem pisanju nanašal na najmlajšo zgodovino in bi zato morali 

                                                                    
50Ister je antično ime za Donavo, gl. Alvar Ellegard, Who were the Eruli?. V: Scandia 
53, 1987, str. 7. 
51S tem imenom je mišljena Skandinavija, ki je pri antičnih avtorjih veljala za otok, gl. 
Jordanes, Getica III, 23. 
52Jordanes, Getica XXIII, 117. 
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dogodek postaviti okoli leta 500.53 To ustreza tudi interpretaciji Alvarja 
Ellegarda, ki nasploh zavrača skandinavski izvor Herulov, češ da za to ni 
jasnih dokazov, poleg tega pa o Danih do 6. stoletja nimamo nobenih 
informacij.54 Ellegard predstavi hipotezo, da so Heruli nastali v 3. stoletju 
iz pustolovskih Germanov, ki so si želeli pridobiti slavo in bogastvo z 
vdiranjem v rimski imperij prek limesa, za kar pa ne poda jasnih doka-
zov.55 Tudi bogate arheološke najdbe nam pri iskanju izvora ne morejo 
pomagati, saj nekega artefakta ne moremo enoznačno identificirati kot 
izključno herulskega. Kljub vsem pomanjkljivostim in nejasnostim ostaja 
dandanes v historiografiji prevladujoče mnenje, da so Heruli prišli iz 
Skandinavije. Tako se Jordanes verjetno ne moti, ko pravi, da je »otok 
Skandia delavnica plemen ali raje maternica ljudstev«.56 
 

Zahodni Heruli 
Glede na to, kje so se pojavili in delovali, ločimo Herule v dve skupini, na 
Zahodne in Vzhodne Herule. Zahodni Heruli se prvič omenjajo v slavnos-
tnem govoru, napisanem za cesarja Maksimijana. Izvemo, da so leta 286 
skupaj s Kiboni vpadli v Galijo, kjer jih je Maksimijan uničujoče prema-
gal. Ker je omenjeno, da so prišli iz loci ultimi, bi lahko sklepali, da so 
prišli čez morje. Ellegard po drugi strani pravi, da gre pri tem za Herule, ki 
mejijo na Recijo in Norik, a gre njegovo tezo izključiti, saj sta bili ti diece-
zi od vladanja Mamertina dalje vključeni v galske province in zato izraz 
loci ultimi ne bi bil uporabljen.57 V 4. stoletju najdemo Herule skupaj z 
Batavi na obali Severnega morja, kjer so služili v rimski vojski pod gene-
ralom Chariettom. V zimi 365/366 so jih napadli Alamani in jih porazili. 
General je bil ubit, Herulom in Batavom pa so odvzeli prapor.58 Cesar 
Julijan omenja Herule in Batave kot najboljši enoti. Po drugi strani pa so 
še vedno ogrožali atlantsko obalo z manjšimi piratskimi plenilnimi pohodi. 
V 5. stoletju Herule omenja Hieronim. V svojem pismu opisuje negotovo 
politično stanje v Galiji in pravi: »Nešteto izjemno divjih plemen je zased-
lo vse galske province. Vse dežele med Alpami in Pireneji, obdane z 
Oceanom in Renom, so opustošili Kvadi, Vandali, Sarmati, Alani, Gepidi, 
                                                                    
53Angelika Lintner-Potz, Die Eruler – eine mislingene Ethnogenese, Diplomarbeit zur 
Erlangung des Magistergrades der Philosophie aus der Studienrichtung Geschichte 
eingereicht an der Universität Wien. Wien, 2006, str. 47–48. 
54Alvar Ellegard, Who were the Eruli?, str. 9–10. 
55Prav tam, str. 25. 
56Jordanes, Getica IV, 25. 
57Angelika Lintner-Potz, Die Eruler, str. 56–57.  
58Ammianus Marcellinus, Res gestae XXVII, 1, 6. 
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Heruli, Sasi, Burgundi, Alamani in panonski sovražniki.«59 Nadalje 
Hydatius piše o plenilskem pohodu Herulov v Španijo. V letu 455 je na 
obali Lucusa pristalo okrog 400 lahko oboroženih vojščakov s sedmimi 
ladjami.60 Po nenadnem napadu neke skupine ljudi, ki se je na hitro zbrala 
skupaj, so se pognali v beg, izgubili pa so samo dva moža. Ob povratku 
domov so plenili po obalah Kantabrije. Z okrepitvijo frankovske moči je 
bilo tovrstnih pohodov konec. Da bi zavarovali svojo neodvisnost, so si 
Heruli okoli leta 476 poiskali zavezništvo pri Vizigotih. Njihov kralj 
Eurich je Herule v boju proti Frankom podpiral, možno je, da so celo sku-
paj sodelovali proti Frankom.61  
 

Vzhodni Heruli 
Sredi 3. stoletja so začele germanske skupine v valovih ogrožati mejo 
Rimskega cesarstva od izliva Rena do Črnega morja. Med temi skupinami 
najdemo tudi Herule, ki so se po prevladujočem mnenju ustalili nekje 
okoli Azovskega morja. To območje je bilo tudi izhodišče za njihove ple-
nilske pohode. Zosim poroča o pomorskem napadu Boranov in Gotov v 
50. letih 3. stoletja ter o velikem napadu Skitov, Herulov, Gotov in Peukov 
leta 268/269. Samostojno naj bi en pomorski napad izvedli Heruli že leto 
prej, leta 267. Synkellos za pohod leta 268 navaja 500 ladij, ki so odplule 
proti zahodu in plenile po obali Črnega morja. Uspelo jim je zavzeti 
Byzantion in Chrysopolis, nato so se umaknili v Hieron, naslednji dan pa 
ob ugodnem vetru osvojili Kyzikos in ga oplenili. Sledilo je plenjenje 
bitinijskih mest, nato pa pristanek v Ahaji in opustošenje Peloponeza. 
Padli so Šparta, Argos in Korint. Dexippos je pripravil zasedo in z 2000 
atenskimi prostovoljci premagal herulsko vojsko. Ostanek Herulov se je 
vrnil prek Epira in Makedonije ter Mezije nazaj proti severu. Pri Nestosu 
jih je prestregel cesar Galien in jih močno premagal, padlo naj bi 3000 
Herulov, njihov voditelj Naulobatus pa se je predal in vstopil v rimsko 
vojsko. V 4. stoletju se zopet pojavijo v virih, in sicer v povezavi z Ostro-
goti, ki so se tedaj zelo okrepili. Heruli so se z njimi zapletli v spopad in 
gotski kralj Ermanarich je porazil herulskega kralja Alaricha ter si ga pod-
redil. S tem so tedaj tudi izgubili možnosti, da bi postali neodvisno in 
samostojno ljudstvo.62 

 

                                                                    
59Angelika Lintner-Potz, Die Eruler, str. 58. 
60Današnji Lugo v Galiciji. 
61Angelika Lintner-Potz, Die Eruler, str. 59–60. 
62Prav tam, str. 62–71. 
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Auxilium palatinum numerus Erulorum 
Pri Herulih je treba posebej poudariti njihovo službovanje v rimski vojski. 
V njej so nastopali pod imenom auxilium palatinum (numerus) Erulorum. 
To je bil eden najstarejših germanskih auxilium palatinum rimske vojske 
in je veljal za eno najboljših enot, sestavljalo pa jo je 500 mož. Verjetno je 
šlo za tiste Herule, ki so stopili v rimsko službo, potem ko so doživeli 
poraz proti rimski vojski. Za katere vojake je šlo, bodisi za tiste, ki jih je 
premagal Galien pri Nestosu, bodisi za enote, ki so bile skupaj s Kiboni 
premagane ob spodnjem Renu, ni jasno. Leta 357 so se herulske enote 
borile v bitki pri Straßburgu, leta 360 so se udeležile vojaškega pohoda 
proti Piktom in Skotom. Med leti 361 in 364 so bile herulske enote aktivne 
na Vzhodu. Leta 364 je bila enota razdeljena na seniores in iuniores. Leta 
365 so se z majhnim uspehom borili proti Alemanom ob Renu, 368/369 pa 
zopet v Britaniji. Okoli leta 400 so bile herulske enote omenjene v Notitia 
dignitatum, ena legija je bila stacionirana v Concordiji na severovzhodu 
Italije, njen simbol sta bila dva koncentrična kroga. Kasneje v virih ne 
najdemo več izrecnih omemb herulskih enot.  
Viri Herule označujejo kot dobre vojake, posebej pa se izpostavlja njihov 
način bojevanja. Njihova značilna karakteristika je bila lahka oborožitev. 
Jordanes jo omenja kar dvakrat. Ko Herule omenja prvič, pravi, da je »ta 
rod precej spreten in zato tembolj prevzeten. Tedaj namreč ni bilo nobene-
ga ljudstva, ki med njimi ne bi novačilo lahko oboroženih vojakov za 
svojo bojno vrsto.«63 Drugič herulsko oborožitev omeni v bitki pri reki 
Nedao: »Lahko si videl Gote, ki so se borili s kopji, Gepide, ki so besneli z 
meči, Rugijce, kako so lomili kopja v svojih ranah, Svebi so se zanašali na 
pehoto, Huni na puščice, Alani so se uredili v težko, Heruli v lahko oboro-
ženo bojno vrsto.«64 Tudi Prokopij pravi, da »niso uporabljali niti čelade, 
niti oklepa, niti kakšnega obrambnega orožja, ampak so nosili samo ščit in 
debelo tuniko, ki so si jo pripasali, ko so odšli v boj. Herulski sužnji pa so 
šli v boj brez ščita. Šele ko so se izkazali v vojni, so jim gospodarji dovoli-
li, da se v boju zaščitijo z njim.«65  
 

Donavski Heruli 
V prvi polovici 5. stoletja so evropski prostor izrazito zaznamovali Huni. 
Ti so med drugim povzročili, da se je v donavskem prostoru osnovala 
zmes polietničnih ljudstev. V njej so se nedvomno znašli tudi Heruli, čep-

                                                                    
63Jordanes, Getica XXIII, 117–118. 
64Jordanes, Getica L, 261. 
65Procopius, Bellum Persicum II, 25, 28. 
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rav v virih iz tistega časa niso omenjeni. Pavel Diakon jih uvršča med tista 
ljudstva, ki so se v Galiji borila na Atilovi strani. Tudi kar zadeva bitko na 
Katalaunskem polju, je v literaturi na splošno sprejeto, da so se Heruli 
borili na hunsko-ostrogotski strani. Po Atilovi smrti leta 453 je njegovo 
kraljestvo hitro razpadlo, sploh ker ni določil svojega naslednika. Atilovi 
sinovi so si želeli razdeliti ozemlje, s čimer pa se niso strinjala Hunom 
podrejena ljudstva. Ta so osnovala koalicijo pod vodstvom gepidskega 
kralja Ardariha in poleg Rugijcev, Skirov in Svebov so bili v njej tudi 
Heruli.66 Skupaj so premagali Hune in Ostrogote v bitki pri reki Nedao 
leta 454 oz. 455.  
Nastale so majhne in večinoma kratkotrajne federatske kraljevine Svebov, 
Sarmatov, Skirov, panonskih Ostrogotov, Rugijcev in Herulov. Rugijci so 
imeli center svojega kraljestva nasproti mesta Favianis (Mautern) na 
območju Kremsa in Langenloisa. Njihovo ozemlje je segalo od vzhodnega 
roba Waldviertla do črte, ki teče od Bisamberga do Thaya.67 Heruli, ki so 
tesno sodelovali z Rugijci, so imeli center svoje oblasti vzhodno oz. seve-
rovzhodno od njih. Do kod se je raztezalo območje njihovega gospostva, 
ni moč točno določiti. Prokopij piše, da so že od nekdaj bivali na oni strani 
Donave. To ustreza navedbi Julija Honorija, da so Heruli živeli med Mar-
komani in Kvadi. Ludwig Schmidt jim pripisuje območje za Skiri in 
Svebi, med rekama Moravo in Ipel, se pravi na območju južne Slovaške. 
Ali se je njihovo gospostvo res raztezalo tako daleč proti vzhodu, za zdaj 
ostaja neznanka, nedvomno pa lahko govorimo o herulski politični tvorbi 
na spodnjem Moravskem in severnem delu Weinviertla vzdolž Morave in 
Thaya.68 Znatno so se razširili med leti 468 in 473, ko so Goti postopoma 
odšli iz Panonije. Opis iz Vita Severini poroča celo o napadu na mesto 
Joviacum ob Donavi (Haibach pri Aschachu v Zgornji Avstriji) leta 480, 
ki se je zgodil daleč od njihovega doma. Herulski odred je takrat mesto 
opustošil, ujete prebivalce so odpeljali, duhovnika pa obesili.69 
Udeležba Herulov v bitki pri Boliji leta 469 je sporna. V prid udeležbi 
govorita omemba Alariha, ki se ga označuje kot herulskega kralja, ter 
dejstvo, da je bilo v Odoakrovem spremstvu na njegovem pohodu v Italijo 
nekaj let po zmagi tudi veliko Herulov.70 Ti naj bi ga leta 476 oklicali za 

                                                                    
66Jordanes, Getica L, 261. 
67Angelika Lintner-Potz, Die Eruler, str. 105. 
68Prav tam, str. 104. 
69Eugippius, Vita Severini, 24.  
70Angelika Lintner-Potz, Die Eruler, str. 104–105; Jordanes, Getica XLVI, 242. 
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svojega kralja.71 Ko so Ostrogoti pod vodstvom Teoderika leta 488 vpadli 
v Italijo, so Heruli ostali zvesti Odoakru in tvorili jedro njegove vojske vse 
do odločilnega poraza 10. julija 491. Po porazu in Odoakrovi usmrtitvi ni 
o Herulih v Italiji nobene omembe, edina izjema je navedba Pavla Diako-
na, da se je sredi 6. stoletja Narses bojeval s Sindualdom, »ki je še ostal od 
Herulov, ki jih je nekoč Odoaker pripeljal s seboj ob prihodu v Italijo«.72 
Mogoče so ostanki Herulov, če so preživeli Teoderikov masaker, odšli 
nazaj v Podonavje in okrepili herulsko kraljestvo, ki je od začetka 90. let 
5. stoletja znatno pridobilo na pomenu.73 
 

Donavski deceniji in vojna z Langobardi 
Obe donavski deceniji sta nastali v času po letu 488, ko je Odoakrov brat 
Hunulf uničil rugijsko kraljestvo. Z njima dobijo Heruli večjo pozornost 
pri vseh zgodovinopiscih tiste dobe.74 Propad rugijskega kraljestva je imel 
dve posledici. V zahodni del sedaj populacijsko revnega območja so prišli 
Langobardi z današnje Češke, »ondi ostali več let, ker je bila zemlja rodo-
vitna«,75 in se podredili herulski nadoblasti.76 Heruli pa so lahko razširili 
svojo oblast na Obrežni Norik. Situacijo v herulskem gospostvu je Proko-
pij opisal tako, da »Heruli niso imeli nobenega ljudstva, ki bi ga lahko 
napadli, zato so položili orožje in ostali mirni. Tri leta so živeli v miru.«77  
Ta sistem pa ni zdržal dolgo, porušili so ga Langobardi. Ti so »odšli tudi 
iz Rugilanda in prebivali na odprtem polju, ki se v barbarskem jeziku 
imenuje »feld«.78 Ko so bivali tu tri leta, je nastala vojna med Tatonom in 
herulskim kraljem Rodulfom.«79 Pavel Diakon razloži, da je bil vzrok uboj 
Rodulfovega brata, ki ga je zahrbtno umorila hči langobardskega kralja 
Rumetruda, ko se je ta vračal z mirovnega poslanstva pri kralju Tatonu. 
Rodulf je, ko je za to izvedel, razdrl mirovno zvezo in Tatonu napovedal 

                                                                    
71Angelika Lintner-Potz, Die Eruler, str. 108. 
72Paulus Diaconus, Historia Langobardorum II, 3. 
73Angelika Lintner-Potz, Die Eruler, str. 108. 
74Prav tam, str. 87–88. 
75Paulus Diaconus, Historia Langobardorum I, 19. 
76Angelika Lintner-Potz, Die Eruler, str. 110. 
77Procopius, Bellum Gothicum II, 14, 10. 
78Ne ve se točno, kje se nahaja ta feld, kamor so se premaknili Langobardi po odhodu iz 
dežele Rugijcev. Domnevno gre za ozemlje vzhodne Spodnje Avstrije in severozahodne 
Madžarske med Rabo in Leitho, južno od Donave, gl. op. 52 k 1. knjigi slovenskega 
prevoda Historia Langobardorum. Lintner-Potzova kot najverjetnejšo lokacijo navaja 
Tullner Feld, gl. Lintner-Potz, Die Eruler, str. 115. 
79Paulus Diaconus, Historia Langobardorum I, 20. 
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vojno.80 Prokopij trdi, da so Heruli napadli Langobarde brez razloga. Nje-
gov opis vojne je takšen: Heruli so tri leta živeli v miru, a s tem stanjem 
niso bili zadovoljni, zato so svojega kralja Rodulfa zasmehovali in poniže-
vali. Ker tega ni mogel prenašati, je začel vojno proti Langobardom, 
čeprav zanjo ni bilo pravega razloga. Langobardi so kar trikrat poslali 
odposlanstvo k Rodulfu, da bi preprečili njegov vojaški pohod, ponudili so 
mu celo plačevanje večjih davkov, a niso dosegli ničesar. »Ko sta si obe 
vojski stali že zelo blizu, je nebo nad Langobardi prekril velik, črn oblak, 
nad Heruli pa je sonce sijalo z vso močjo. Po tem znamenju bi lahko skle-
pali, da so šli Heruli v svojo pogubo, kajti za barbare, ki iščejo odločitev, 
je to neugoden znak. Toda tudi temu Heruli niso posvečali pozornosti, 
ampak so domišljavo in lahkomiselno napadli sovražnike in si spričo svoje 
številčne premoči obetali zmagovit izid vojne. Ko je prišlo do bitke, so 
padli številni Heruli, med njimi tudi sam Rodulf, ostali pa so se brez pre-
mišljevanja spustili v beg. Ko so jih sovražniki zasledovali, je bilo veliko 
pobitih in le malo se jih je lahko rešilo.«81 Langobardi so torej premagali 
Herule »in odslej je bila vsa moč Herulov tako zlomljena, da sploh niso 
imeli več kralja nad seboj«.82 Ta vojna, datirana v leto 508, je pomenila 
tudi konec njihove (potencialne) etnogeneze. Preostanki Herulov so se 
vključili v druge etnije. 
 

Heruli kot del drugih etnij 
Gepidi 
Po bitki z Langobardi se je največji del preostalih Herulov priključil h 
Gepidom. Naselili so se na južni del njihovega območja, ob spodnji del 
reke Tise. Prokopij piše, da so Gepidi brez razloga začeli z nasilnimi deja-
nji, zlorabljali so herulske žene, jim kradli živino in drugo imetje in jih 
celo napadali. Njihova situacija je sčasoma postala neznosna, zato je del 
Herulov prestopil Donavo in se želel naseliti na rimskem ozemlju. Takrat 
je vladal cesar Anastazij, ki jih je lepo sprejel in jim dodelil ozemlje za 
naselitev. 83 Čeprav so Gepidi grdo ravnali s Heruli, so ti z njimi sodelova-
li. Leta 530 so skupaj napadli sirmijsko Panonijo, a bili poraženi s strani 
Ostrogotov.84 
 

                                                                    
80Prav tam. 
81Procopius, Bellum Gothicum II, 14, 8–22. 
82Paulus Diaconus, Historia Langobardorum I, 20. 
83Procopius, Bellum Gothicum II, 14, 27. 
84Angelika Lintner-Potz, Die Eruler, str. 119. 
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Pohod v Skandinavijo 
Del Herulov, ki ni želel prečkati Donave in v katerem je bilo veliko vodi-
teljev kraljevskega rodu, se je odpravil proti severu. Pot jih je vodila prek 
ozemlja Danov, »ne da bi jim tamkajšnja divja ljudstva storila kaj žalega. 
Dosegli so Ocean in prešli čez morje na otok Thule in tam tudi ostali.«85 
Arheološki ostanki, ki bi pričali o pohodu v Skandinavijo, nam sicer manj-
kajo, a predvidevamo, da je Prokopij tu verodostojen. R. Much je ta pohod 
opredelil kot vrnitev v pradomovino (Rückwanderung),86 čemur nasprotuje 
Ellegard. On se sklicuje predvsem na to, da tudi Prokopij ne piše o tem kot 
o vrnitvi v pradomovino. Kot možne razloge za odhod na sever navede 
strah Herulov pred Rimljani, željo vodilnega sloja Herulov, da se na seve-
ru povežejo z drugimi germanskimi aristokrati, in odločitev, da si na 
severu opomorejo in naberejo novih moči.87  
 
Heruli v Bizantinskem cesarstvu 
Del Herulov, ki se je ločil od Gepidov, se je podvrgel cesarju Anastaziju. 
To poročilo se ujema z opazko Marcellina Comesa, da so se Heruli na 
ukaz cesarja Anastazija naselili na rimska posestva in v rimska mesta. 
Domnevno naj bi se kot federati ustalili v provinci Dacia Ripensis. Ozna-
čeni so kot Rimljanom nezanesljiv partner. V času cesarja Justinijana so se 
Heruli naselili v Panoniji Secundi, natančneje na rodovitnem območju 
južno od Save, v bližini mesta Singidunum. Najdišče grobov v Jakovu 
blizu Beograda bi tako lahko označili kot herulsko. Tam so služili kot 
branilci meje proti Gepidom.88  
Nekaj časa po tistem, ko so umorili svojega kralja Ochusa, so sklenili, da 
bi radi imeli novega kralja. Iz svojih vrst so izbrali nekaj poslancev ple-
menitega rodu, ki so odšli na otok Thule, da bi tam našli kakega potomca 
kraljevske hiše in ga pripeljali s seboj nazaj v Panonijo. Tam so res našli 
veliko mož kraljevskega rodu. Izbrali so si enega, ki jim je najbolj odgo-
varjal, in z njim odšli nazaj domov. A na poti je izbranec v deželi Danov 
zaradi bolezni umrl, zato so se poslanci vrnili na otok in si izprosili druge-
ga kraljevskega potomca po imenu Datius. Kot spremstvo so se mu 
priključili brat Aordus in dvesto mladih Herulov.89 Medtem je v Panoniji 
                                                                    
85Z otokom Thule je seveda tako kot s Skandijo mišljena Skandinavija. Prokopij o 
»otoku« poda dosti informacij, med drugim pravi, da po velikosti več kot desetkratno 
presega Britanijo in da se razteza daleč na sever. Procopius, Bellum Gothicum II, 15, 2. 
86Alvar Ellegard, Who were the Eruli?, str. 5. 
87Prav tam, str. 12. 
88Angelika Lintner-Potz, Die Eruler, str. 121–122. 
89Procopius, Bellum Gothicum II, 15, 27–30. 
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druga, Rimljanom zelo naklonjena stran izrabila dolgotrajno odsotnost 
delegatov in prosila cesarja Justinijana, naj jim pošlje kralja po svoji izbiri. 
Menda naj bi se bali, da bi sprožili cesarjevo jezo, če bi dobili kralja s 
severa, za katerega niso dobili njegove privolitve. Justinijan jim je takoj 
poslal nekega Herula po imenu Suartuas, ki je že dolgo živel v prestolnici. 
Njemu so se Heruli poklonili in ga ubogali. Po nekaj dneh je prišel sel z 
novico, da je poslanstvo s Thule že blizu. Suartuas je zato naročil, naj se 
jim gre naproti in se jih ubije. Skupina Herulov s Suartuasom na čelu se je 
odpravila na pot, ko pa so bili le še kak dan oddaljeni od odposlancev, so 
ponoči zapustili Suartuasa in prestopili na stran prihajajočih, Suartuas pa 
je moral pobegniti v Bizanc. Zadeva se je razpletla tako, da je del Rimlja-
nom naklonjenih Herulov sprejel rimsko nadoblast, večji del Herulov pod 
vodstvom Datiusa pa se je zaradi strahu pred bizantinsko močjo priključil 
Gepidom.90 
Herulske enote je Justinijan koristno uporabil. Leta 538 je dal poveljniku 
Narsesu za vojno v Italiji na razpolago poleg 5000 Rimljanov tudi 2000 
Herulov. Ti naj bi v gotsko-bizantinski vojni tvorili jedro bizantinske voj-
ske.91 Iz časa te vojne je tudi zadnja (najkasnejša) omemba Herulov. 
Navezuje se na Sindualda, Herula, ki je bil v Narsesovi vojski zadolžen za 
obrambo prehoda Brenner. Čeprav mu je bil najprej zvest, je leta 567/568 
na južnem Tirolskem želel ustvariti svoje lastno gospostvo in se je razgla-
sil za kralja. Pavel Diakon poroča: »Vendar pa je imel Narses še en boj s 
Sindualdom, kraljem Brentov, ki je še ostal od Herulov, katere je nekoč 
Odoaker pripeljal s seboj ob prihodu v Italijo. Najprej je bil zvesto privr-
žen Narsesu in je zato prejel od njega veliko dobrot, ko pa se mu je na 
koncu ošabno uprl in hotel sam postati kralj, ga je Narses v bitki potolkel 
in ujetega obesil na visok tram.«92 
 
Heruli v Langobardskem kraljestvu 
Del Herulov se je pridružil svojim zmagovitim nasprotnikom Langobar-
dom. Rodulfova hčer Sigilinda je kot deklica padla v roke Langobardov in 
kasneje postala tretja žena langobardskega kralja Vaka. Rodila mu je sina, 
ki mu je bilo ime Valtari, »in ta je po Vakovi smrti vladal že kot osmi kralj 
Langobardom«.93 Ko je Justinijan leta 546/547 potrdil Langobarde za 
federate v Panoniji, so se k exercitus Langobardorum priključile tudi 

                                                                    
90Angelika Lintner-Potz, Die Eruler, str. 124. 
91Prav tam, str. 125. 
92Paulus Diaconus, Historia Langobardorum II, 3. 
93Paulus Diaconus, Historia Langobardorum I, 21. 
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herulske skupine. Ko so se Langobardi izselili iz Panonije, je verjetno šel 
del Herulov skupaj z njimi, del pa je ostal v današnjem zahodnomadžar-
skem prostoru. O prisotnosti Herulov v Langobardskem kraljestvu v Italiji 
pa sicer ni nobenih konkretnih navedb.94  
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Martin Nedoh 

Vojna med cesarjem Konstancijem II. in Magnencijem od  

začetkov do bitke pri Mursi 
 

Povzetek 
Namen pričujočega teksta je osvetliti obdobje od uzurpacije Magnencija 
do spopada med njegovimi silami in vojsko Konstancija II. pri Mursi. 
Obravnavano dogajanje je namreč zanimivo tudi za lokalno in regionalno 
zgodovino našega (širšega) prostora, hkrati pa je navedeni poskus prevze-
ma oblasti predstavljal velik izziv za ohranitev sistema oblasti, ki se je 
oblikoval znotraj flavijske dinastije po smrti Konstantina Velikega leta 
337.95 Sistem se je izoblikoval po krvavem boju za cesarjevo dediščino in 
v prvi fazi vidi kot Auguste insignirane tri njegove sinove. Na vzhodu 
cesar že istega leta (dokončno) postane Konstancij II. Zahodno območje, 
ki je prvotno sicer razdeljeno med Konstantinom II., ki dobi Galijo, Špani-
jo in Britanijo, ter njegovim bratom Konstansom, ki dobi Ilirik, Italijo in 
Afriko, pa je leta 340 po bitki pri Aquileji, v kateri je prvi poražen, poeno-
teno pod vladavino slednjega.96 Prav na zahodu se začne Magnencijeva 
uzurpacija, ki se kasneje razširi tudi na območje vzhodnega cesarstva.  
 
Klju čne besede:Magnencij, bitka pri Mursi, Konstancij II. 

 
*** 

Magnencijeva uzurpacija v Autumu in utrjevanje oblasti 
Oblast cesarja Konstansa je že konec leta 349 na zelo krhkih temeljih, saj 
se njegova nepopularnost veča. Uzurpacija se zgodi 18. januarja leta 350, 
ko je dvor nastanjen v galskem mestu Autum, kamor se je cesar odpravil 
na lov (kar je bila po mnenju piscev tudi ena izmed »pregreh«, ki so pripe-
ljale do njegovega konca). Kot ugotavlja Drinkwater, sta bila kraj in čas 
državnega udara skrbno izbrana. Zarotniki so počakali, da se je dvor pre-
maknil na zahod, da bi preprečili možen hiter poseg cesarja Konstancija, 
ki se je tedaj zadrževal v Mezopotamiji na vojnem pohodu proti Perzijcem, 
ki so ogrožali vzhodne meje imperija. Uzurpacija se je po poročanju virov 

                                                                    
95John F. Drinkwater, The Revolt and Ethnic Origin of the Usurper Magnentius (350-
353) and the Rebellion of Vetranio (350), Chiron 30, München, 2000, str. 132. 
96David Hunt, The succesors of Constantine, v: Cambridge Ancient History 13, Cam-
bridge, 1988, str. 3–5. 
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zgodila na rojstnodnevni zabavi Marcelinovega sina (njegov oče je bil 
comes rei privatae) s pomočjo Fabija Ticijana, pretorjanskega prefekta 
Galije. Magnencij, general in comes rei militaris, se je preoblekel v cesar-
ska oblačila in bil aklamiran tako od prisotnih na zabavi kakor tudi od 
prebivalcev mesta (kar utrjuje domnevo o skrbno izbranem kraju uzurpaci-
je). Konstans se je med tem umaknil proti sredozemski obali, kjer so ga 
čez teden dni zajeli in ubili, kar je dokončno potrdilo Magnencija kot 
cesarja celotnega zahoda z izjemo Ilirika, ki se mu bomo v našem besedilu 
posvetili kasneje. 
Pri Magnencijevi uzupaciji se (delno že v virih) pojavita dve vprašanji. 
Prvo je njegovo poreklo. Poročajo, da ni bil rimskega, temveč barbarskega 
porekla (čeprav je bil deležen rimljanske vzgoje), vendar viri niso enotni 
glede točnega porekla; večinoma govorijo o frankovskem poreklu njegove 
matere, katere peregrinski pravni status je prevzel, njegov oče pa je različ-
no identificiran bodisi kot Rimljan bodisi kot Britanec. Vsekakor je 
Magnencij prek vojaške kariere sam dosegel družbeni položaj in status, ki 
sta mu omogočila, da je postal primeren kandidat za uzurpatorja oziroma 
zahodnega cesarja, za katerim so stali tako rimska armada kot tudi višji 
sloj (čeprav ta zgolj v provincah in ne v samem Rimu). Njegov primer in 
primer Silvanusa, romaniziranega frankovskega generala, ki je poskusil z 
uzurpacijo pet let kasneje, kažeta naraščajoč vpliv frankovske vojaške 
aristokracije v danem obdobju.97  
Iz tega dejstva izhaja tudi nenavadno odlašanje z usmrtitvijo Konstansa, ki 
ga je novi cesar pustil na begu še cel teden. Magnencij se je moral dokaza-
ti kot primeren cesarske časti, zato se je poskusil po Drinkwatersovem 
mnenju izogniti umoru cesarja. Konstansa so želeli prisiliti v samomor, a 
ker tega ni storil, so ga pokončali. Uzurpator se je moral dokazati tudi kot 
vojskovodja, »najboljši kandidat«, da bi se vključil v sistem tetrarhije in da 
bi ga Konstancij II. morda priznal kot cesarja na zahodu. Ta ga je v 
obrambi dinastičnega sistema označil za tirana in zavrnil vsakršne zahteve 
po priznanju.  
Nepriljubljenost prejšnjega cesarja je pripomogla k hitri utrditvi oblasti v 
Galiji, Španiji in Britaniji. Novi cesar se je s svojimi četami napotil v pre-
stolnico Avgusto Trevirorum, kjer se je polastil cesarske zakladnice, hkrati 
pa se je njegova oblast širila tudi južneje. Magnencij se, nenavadno, ne 
poda sam v bojni pohod za osvojitev večnega mesta, ampak naroči svojim 
najzvestejšim sodelavcem, da to opravijo v njegovem imenu. Sam se s 

                                                                    
97Več o Magnencijevem poreklu v J. F. Drinkwater, The Revolt and Ethnic Origin of 
the Usurper Magnentius (350-353) and the Rebellion of Vetranio (350), str. 132–145. 
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svojimi armadami osredotoči na ozemlje severovzhodne Italije in Ilirika. 
Že februarja sta njegova sodelavca postavljena za pretorjanskega prefekta 
Italije (Anicetus) in praefectus Urbis Rima (Fabij Ticijan, ki prevzame 
svoj urad 27. februarja).98  
 

Pohod v Ilirik, uzurpaciji Vetranija in Nepocijana 
Kot že rečeno, je cesar namenil večino svoje pozornosti utrditvi severovz-
hoda Italije in Ilirika Zavedal se je pomembnosti tega območja (celo 
toliko, da se sam ni odpravil nad Rim), čeprav je kot del Konstansovega 
ozemlja nominalno sodilo pod njegovo oblast. Tako je s pohodom hotel 
preprečiti vpad v Italijo z nasprotne strani, hkrati pa zasesti ozemlje, ki mu 
je pripadalo. V hitrem pohodu prečka ilirsko-italska vrata in prevzame 
posest nad sistemom utrdb Claustra Alpium Iuliarum, ki ščiti prehode v 
Italijo, ter pri tem porazi manjše ilirske enote. V ta čas pade Magnencijevo 
zadrževanje v severni Italiji. Tam s svojim obiskom počasti tudi Aquilejo, 
kjer v kovnici že kujejo novce z njegovo podobo.99 
V tem ozračju v Iliriku 1. marca uzurpira oblast general Vetranij. Na to 
uzurpacijo ne gledamo kot na grožnjo Konstanciju, temveč kot na »zasilni 
izhod«, ki sta ga ubrala snovalca prevrata, cesarjeva starejša sestra Kon-
stantina in pretorijanski prefekt Vulkanij Rufin, da pridobita čas, da 
omogočita cesarju prihod iz Azije, ali da zaustavita prodiranje Magnencija 
v Ilirik (ter si tako rešita življenji). Tako kanalizirata nezadovoljstvo legij 
v Iliriku, ki so bile prav tako razočarane nad Konstansovo vlado kakor tudi 
nad Magnencijem. V Vetraniju, Konstansovemu magistru peditum, ki ga 
odlikujejo poveljniške izkušnje in priljubljenost med vojaki, najdeta pri-
mernega kandidata, ki je na novcih, najdenih na območju od Siscije do 
Sirmija, imenovan za odrešenika države (salvator res pubblice).100 
Vetranija sta, presenetljivo, priznala oba cesarja, tako Konstancij, ki mu je 
uzurpator poslal prošnjo za takojšnjo pomoč, kakor tudi Magnencij, h 
kateremu je poslal mirovno odposlanstvo. S tem se ustvari ozračje stalnih 
pogajanj in delegacij, ki so si sledile do konca leta, saj je tudi Magnencij 
poslal svoje mirovno odposlanstvo h Kostanciju z željo po zagotovitvi 
pogojev za sobivanje. Po mnenju sodobnikov se možnost ustvarjanja tri-

                                                                    
98David Hunt, The succesors of Constantine, str. 15. 
99John F. Drinkwater, The Revolt and Ethnic Origin of the Usurper Magnentius (350-
353) and the Rebellion of Vetranio (350), str. 148. 
100Jaroslav Šašel,The Struggle between Magnentius and Constantius II. for Italy and 
Iliyricum, v: Opera selecta, Ljubljana, 1992, str. 718–719. 
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umvirata ni zdela majhna,101 saj je Vetranijeva uzurpacija bolj oslabila 
samega Konstancija, ki mu je odvzela središčni del imperija s Siscijo, 
kovnico v Tesaloniki in prehodi proti Konstantinoplu, ki je bil na dosegu, 
kar je povzročilo paniko med njegovim prebivalstvom, kakor Magnencija, 
ki je imel svoj položaj v Italiji dobro zavarovan. Oba uzurpatorja sta vzpo-
stavila sistem dejanskega sodelovanja pri obrambi skupnih zunanjih meja 
imperija.102 Magnenciju je premor za pogajanja prinesel tudi čas za boljšo 
organizacijo enot, saj za večje vojaške operacije še niso bile usposobljene. 
Magnencija 3. junija 350 preseneti poskus uzurpacije v samem Rimu, ki je 
verjetno ravno tako voden s strani ljudi, zvestih dvoru na vzhodu. Vodja 
upora je namreč Flavij Pupilij Nepocijan, član cesarske družine, Konstan-
cijev bratranec, ki je preživel pokole leta 337. Uporniki so okarakterizirani 
kot »gladiatorji103« in »obupanci«, vstaja pa je pomirjena po 28 dnevih, ko 
v Rim prispe Magnencijev najpomembnejši sodelavec Marcelin z okrepit-
vami. Zatrtju upora sledijo pokoli velikega dela senatske aristokracije, 
preganjanje in odvzem premoženja. Dogajanje v Rimu je po eni strani 
zakasnilo začetek Magnencijevih operacij v Iliriku, hkrati pa jasno pokaza-
lo sovražnost rimskih plemičev do uzurpatorja in njihovo zvestobo do 
Konstantinove dinastije.104     
Živahne diplomatske aktivnosti se jeseni nadaljujejo v Herakleji, kjer sta 
na Konstancijevem dvoru prisotni delegaciji obeh uzurpatorjev, ki ju na 
obeh straneh vodita ključna moža obeh cesarjev, Marcelin in Rufin. Tu je 
dogovorjena koreografija, ki bo rešila težavo, ki jo cesarju vzhoda pred-
stavlja Vetranij, saj ima cesar na papirju še vedno šibkejšo pozicijo. Po 
Drinkwatrovem mnenju je ključno vlogo v pogajanjih igral pretorijanski 
prefekt Rufin, ki je najprej poskrbel za miren prehod Konstancija II. in 
njegovih legij prek strateškega prehoda Succi (na katerem so Vetranijeve 
legije pripravljene na bojni pohod) na »balkansko bojišče« pri Serdiki 
(današnja Sofija). Še isti dan pride tudi do združitve armad v bojnem 
pohodu proti Magnenciju.105 Vetranija cesar med potovanjem do Naissusa 
(današnjega Niša) obravnava kot sebi enakega Augusta (kakor poroča 
Julijan), kar traja vsaj do konca skupnega nastopa pred legijami, ki jih 
                                                                    
101Kasnejši razplet in prisotnost cesarjeve sestre Konstantine kažeta, da oblast Konstan-
cija II. ni bila ogrožena z Vetronijeve strani, kakor kaže prvi pogled. 
102 John F. Drinkwater, The Revolt and Ethnic Origin of the Usurper Magnentius (350-
353) and the Rebellion of Vetranio (350), str. 150–152. 
103Eutropius, Breviarium ab Urbe condita, 10, 11. 
104David Hunt, The succesors of Constantine, str. 15. 
105John F. Drinkwater, The Revolt and Ethnic Origin of the Usurper Magnentius (350-
353) and the Rebellion of Vetranio (350), str. 157. 
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nagovori zgolj Konstancij in jih v imenu spoštovanja do dobrih dejanj 
svojega očeta pozove na boj proti Magnenciju kot morilcu »enega izmed 
Konstantinovih sinov«. Takrat pa vojaki, kakor poroča Zosim, sami spoz-
najo, »da bi moralo biti cesarstvo očiščeno krivih cesarjev«, in sami 
slečejo Vetranija iz cesarskih oblačil, tako da sestopi z odra kot navaden 
državljan. Kostancij mu dodeli rento in ga »izžene« v Bitinijo; tako se 
umakne s političnega prizorišča.106 Zosim ima srečanje z Vetranijem za 
dobro pripravljeno ukano. Vetranijeva uzurpacija je vsekakor še vedno 
deležna pozornosti zgodovinarjev. Čeprav vlada večinsko mnenje, da je 
šlo za z dvorom usklajeno dejanje, ki mu je botrovala Konstantina, pa 
obstajajo tudi indici (nekatere od njih smo prikazali tudi tukaj), ki kažejo, 
da Vetranij ni bil zgolj »cesarska lutka«. Že način, na katerega je bil 
odstavljen, kaže na možnost različnih interpretacij. Vojaki naj bi sami 
aklamirali destitucijo, kar bi pomirilo nasprotovanje do flavijskega cesarja. 
Tega so vojaki aklamirali za cesarja, kot so to prej naredili z Vetranijem. 
Tako je mogoče, da je bilo celotno dogajanje posledica volje legij.  
 

Boji med Magnencijem in Konstancijem II. do bitke pri Mursi 
Po Vetranijevi abdikaciji cesar Konstancij marca 351 reši svoje dinastične 
in nasledstvene težave, saj nima lastnih otrok, tako da za sovladarja nižje-
ga ranga (Caesar) na vzhodu imenuje svojega sorodnika Flavija 
Konstancija Gala, hkrati pa ga poroči s svojo sestro Konstantino. 
Gala nemudoma pošlje na vzhod, v Antiohijo, na bojišče proti Perzijcem. 
S tem dejanjem da cesar tudi jasen signal Magnenciju o nezmožnosti zbli-
žanja, ta pa posledično imenuje Decencija za svojega cezarja v Galiji.107 
Vojne dejavnosti se ponovno pričnejo v zgodnjem poletju 351, ko Kon-
stancij poskusi prodreti čez Sirmij in Petovijono v Italijo. Tu je poskušal 
prek Atransa priti v Emono in prebiti vzhodni del utrjenega ozemlja Cla-
ustra Alpium Iuliarum, ki so ga branile Magnencijeve galske, frankovske, 
saksonske in iberske enote, ki so napad zadržale in ga odbile. Cesar se 
umakne in s tem prepusti Magnenciju prosto pot prek Petovie in po dolini 
reke Drave na velik prostor južne Panonije. Magnencij se tako odloči 
prevzeti pobudo in si z vojaško zmago pridobiti tisto, kar mu ni uspelo s 
pogajanji.108 
Odločnejši napad s strani Magnencija je bil iz taktičnih razlogov zaustav-
ljen, saj bi z napredovanjem glavnine svoje vojske po dolini Drave (od 

                                                                    
106Zosimus, Historia nea 2, 44. 
107David Hunt, The succesors of Constantine, str. 17. 
108Jaroslav Šašel, Opera selecta, str. 723.  



KLIO, april 2014 
 

26 

Ptuja do Siscije) pustil ilirskim armadam prost prehod do Italije po dolini 
reke Save, ki je bila v rokah Konstancijevih sil. Magnencijevi vojskovodje 
so izdelali dva načrta prodora. Po prvem naj bi prodrli postopno, od mesta 
do mesta, ki bi jih postopno tudi osvajali; po drugem naj bi se s Konstanci-
jevo vojsko soočili frontalno. Poleti je bil tako bojni načrt spremenjen in 
Magnencijeve čete so bile preusmerjene proti Sisciji, kjer so zavarovale 
prehod prek reke in mesto po težkih bojih zasedle sredi poletja.109 
Medtem prispejo k Magnenciju Konstancijevi odposlanci, ki mu ponudijo 
mir, v zameno za umik iz Italije pa mu ponudijo transalpinske province in 
poudarijo nesmiselnost vojne Rimljanov proti Rimljanom, a uzurpator 
ponudbo odkloni. Od tu se njegove čete odpravijo ob rečnem toku do 
Sirmija, ki jim ga zaradi upornosti prebivalstva ne uspe zasesti. Pohod 
nadaljuje severno proti Mursi, kamor se usmeri tudi Konstancijeva vojska, 
ki je nastanjena v kraju Cibalis (današnji Vinkovci). Uvod v bitko je spod-
letela zaseda, ki jo pripravi Magnencijeva vojska, a jo opazijo branilci 
mesta, kar omogoči cesarjevim silam, da pokončajo napadalce s puščica-
mi.110  
 

Bitka pri Mursi in konec spopadov v Iliriku 
Glavni spopad med balkanskim pohodom med Konstancijem II. in Mag-
nencijem, ki bo v vire zapisan kot ena največjih bitk tistih dob, se je zgodil 
28. septembra 351. Bitka je bila izjemno krvava, saj je, če verjamemo 
poročanju Zonarasa, Konstancij izgubil polovico, Magnencij pa kar dve 
tretjini svojih mož. Generali sami so se bojevali kot navadni vojaki; v boju 
je padel Konstancijev general Menelaj, poveljnik armenskih lokostrelcev 
na konjih,111 med pogrešanimi pa bil tudi Magnencijev general Marcelin. 
Boji so se podaljšali do večera in se nadaljevali v noč, ko niti tema ni 
preprečila medsebojnega klanja med armadama, toda kmalu je bilo jasno, 
da je zmagovalec Konstancij.   
Poražena vojska se je razkropila in sam Magnencij, čigar glavni štab je bil 
uničen, je bil prisiljen v beg na sever, proti Italiji. Med begom je uničeval 
tudi cestne povezave in zaloge, hkrati pa je utrdil sistem Claustra Alpium 
Iuliarum, da bi ga branil pred napredujočo Konstancijevo vojsko, ki ji je 

                                                                    
109O tem pričajo tudi novci s podobami Magnencija in Decencija, skovani v siscijski 
kovnici avgusta in septembra 351; gl. J. Šašel, Opera selecta, str. 724. Tudi Zosim 
pripoveduje o težkem zavzetju Siscije, ki jo je mestna garnizija dolgo časa branila s 
točami puščic, ki so branile dostop do Save; gl. Zosimus, Historia nea, 2, 46. 
110Zosimus, Historia nea, 2, 51. 
111Prav tam. 
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zima preprečila napad na Emono. Magnencij je v Aquileji medtem reorga-
niziral obrambo in okrepil svojo vojaško moč tudi s povišanjem davkov in 
rekvizicijami. S krepitvijo svojih vojaških sil in pripravo načrta za vdor na 
območje ilirsko-italskih vrat se je ubadal tudi Konstancij, ki je prezimoval 
v Sirmiju. Proglasil je splošno amnestijo, hkrati pa je njegova mornarica 
blokirala Afriko in reko Pad, pod njegov vpliv je padel tudi prehod iz 
Galije v Španijo. 
Spomladi je hitro in odločno predrl Claustra Alpium Iuliarum, in sicer pri 
utrdbi Ad Pirum, ki jo je obkolil po sekundarnih cestah in jo odrezal od 
Aquileje ter prisilil k predaji.112 
Cesarju so bila odprta vrata v Italijo, ko je najverjetneje avgusta zasedel 
celoten sistem utrdb, ki mu je branil prehod proti Padski nižini. Magnencij 
pa je nadaljeval svoj težavni beg proti Galiji, v katerem se je moral s svo-
jimi nasprotniki spopasti pri Paviji in pri rečnih brodih. Njegova oblast je 
slabela, še preden si je Konstancij podredil celotno Italijo, saj je bila senat-
ska aristokracija še posebej po zatrtju Nepocijanovega upora sovražna do 
njega. Na njegovo težavno obvladovanje Rima kaže tudi dejstvo, da se je 
od marca 351 do septembra 352 na položaju rimskega prefekta zamenjalo 
vsaj pet ljudi. Uzurpatorjev položaj v Rimu je bil še dodatno oslabljen po 
prihodu novic o katastrofalnem porazu pri Mursi. Pripadniki rimskega 
plemstva so zapuščali Rim in se odpravljali v Panonijo, da bi počastili 
zmagovitega cesarja. Delegacije so si sledile še kasneje, ko je cesar stopil 
na italska tla, ker je bil njihov položaj pereč, saj so mnogi plemiči formal-
no priznali uzurpatorjevo vlado. Že mesec dni po prečkanju Claustre, 26. 
septembra, je cesar izpeljal enega prvih ukrepov, in sicer zamenjavo rim-
skega prefekta. Na to mesto je postavil sorodnika Nerecija, Galovega 
brata, ki je cesarja proslavil z definicijo restitutor urbis Romae orbis 
etexstintor pestiferae tyrannidis.113 Novembra 352 je Konstancij v Milanu 
z ediktom, naslovljenim na »vse province in ljudi«, preklical vse prejšnje 
edikte, ki jih je izdal uzurpator. 
Naslednje leto je Magnencij poskušal ponovno prodreti iz Galije v Italijo, 
vendar je bil pri Mons Seleucusu ponovno poražen. Znašel se je v vse 
večjih težavah, ponovno na begu v Galiji, kjer so položaj še poslabševali 
vpadi Alanov, ki jih njegov cezar Decenij ni uspel zadrževati na nasprotni 
strani Rena. V odgovor na položaj je cesarska prestolnica Trier obnovila 
svojo zvestobo flavijski hiši, katere glavno mesto je bila dolga leta, in 

                                                                    
112Jaroslav Šašel, Opera selecta, str. 724.  
113David Hunt, The succesors of Constantine, 21.  
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odrekla gostoljubje uzurpatorjema.114 Magnencij, ki je tako sprevidel, da 
zanj ni rešitve, je, kakor poroča Zosim, »izgubil življenje od svoje roke, ne 
od rok svojih sovražnikov«.115 Samomor je naredil 10. avgusta 353 v Lug-
dunumu. S tem dejanjem se zaključi Konstancijeva ponovna zasedba 
zahoda. Tako se pod njim kot edinim preživelim Konstantinovim sinom v 
rokah ene osebe združi oblast v vzhodnem in zahodnem cesarstvu. Kot 
naslednik svojega očeta se je ravno tako prikazoval kot branilec vere nas-
proti Magnenciju, ki je obnovil nekatere poganske kulte. 
Kot smo videli, je del spopadov v času bojev v Iliriku potekal na današ-
njem slovenskem ozemlju, ki je bilo pomembno predvsem kot prehod z 
vzhoda proti Italiji. Vidimo, da je to območje vsaj po vzhodni črti linije 
utrdb Claustra Alpium Iuliarum že vse od februarja 350 pripadalo Mag-
nenciju. Poleti 351 se pri Atransu zgodi prvi poskus uničenja obrambne 
linije s strani Konstancija II., ki pa je neuspešen. Naslednji poskus se zgo-
di v obdobju po bitki pri Mursi, v poletju 352, ko Konstancijeve legije 
obkolijo in oblegajo utrdbo Ad Pirum, ki kloni in odpre vrata v Italijo. 
Vidimo, da so začetki bojnih operacij v Iliriku potekali ravno na tem pod-
ročju: Magnencijeva osvojitev, Konstancijev poskus prodora in 
uzurpatorjeva protiofenziva ter končni pohod zmagovalnega cesarja.   
 

Zaklju ček 
Magnencijeva uzurpacija predstavlja mejnik v rimski zgodovini poznega 
cesarstva, saj konča sistem oblasti, ki se je vzpostavil po Konstantinovi 
smrti. Dogodki nakazujejo, da bi lahko iz tega izšlo nedinastično dvovlad-
je ali celo triumvirat, vendar se po neuspelih dogovarjanjih in zmagi 
Konstancija II. v bitki pri Mursi, ki je največja bitka v 4. stoletju, tok 
dogajanja obrne. Konstancij enega uzurpatorja deponira brez prisile, dru-
gega pa odstrani z učinkovitim bojnim pohodom. Leta 353 je tako sistem 
oblasti res spremenjen, toda za kratek čas ponovno združen v rokah enega 
cesarja.   
 

Viri in literatura 
 

Viri 
Eutropius, Breviarium ab Urbe condita 10, 11 (dostopno na 
http://www.tertullian.org/fathers/eutropius_breviarium_2_text.htm). 

                                                                    
114Prav tam, 22.  
115 Zosimus, Historia nea 2, 53. 
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Zosimus, Historia nea. (v francoščini Histoire nouvelle, prevedel in izdal Francois 
Paschaud, Paris, 1971, 117–126). 
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Mihael Ojsteršek 

Istrska shizma in njene dolgoročne posledice 
 

Povzetek 
V dobi, v kateri so se alpski Slovani naselili na večjem delu ozemlja Vzho-
dnih Alp in predalpskega prostora, je bila istrska shizma osrednje 
cerkvenopolitično dogajanje druge polovice 6. stoletja in skoraj vsega 7. 
stoletja. Pomenila je konfrontacijo med papeškim Rimom in cesarskim 
Konstantinoplom. Shizma, ki jo imenujemo tudi oglejska shizma in shiz-
ma Treh poglavij, je povzročila cerkveni razkol, ki je imel tudi družbene in 
politične posledice. Ko se ji je 571/573 odpovedal milanski nadškof, je 
ostala omejena na oglejski patriarhat in deseto regijo Italije, Benečijo in 
Istro. S cerkvenim razkolom se v teku shizme niso ubadali samo cerkveni 
dostojanstveniki, ampak tudi posvetna oblast. Največji vpliv na shizmo sta 
imela dva procesa, ki sta pomembno vplivala na zgodovino prostora. To 
sta selitev Langobardov z zahodnega dela Panonske nižine v Italijo leta 
568 in prodiranje Slovanov skupaj z Avari v Vzhodne Alpe in v predalpski 
prostor ter proti severnemu Jadranu. 
 
Klju čne besede: Istra, shizma Treh poglavij, Oglej, Slovani, Langobardi 
 

*** 
Ozadje shizme 

Na tretjem ekumenskem koncilu v Efezu leta 431 so bili obsojeni nestori-
janstvo in spisi teologov Teodoreta iz Cira, Ibe iz Edesse in Teodora iz 
Mopsuestije. Na naslednjem koncilu v Halkedonu (leta 451) so bili vsi 
znova rehabilitirani.116 Rehabilitaciji se je uprla skupina monofizitov, ki so 
te teologe sumili nestorijanstva. Nestorijanci so verjeli, da sta v Kristusu 
dve osebi: ena božanska in ena človeška. Monofiziti pa so v nasprotju z 
nestorijanci verjeli le v božansko naravo Jezusa.  
Cesar Justinijan je leta 543 v ediktu obsodil spise zgoraj omenjenih teolo-
gov in od škofov zahteval, da to upoštevajo.117 Papež Vigilij (537–555) na 
edikt ni pristal, zato ga je Justinijan dal privesti v Konstantinopel. Papež je 
po enem letu hudega Justinijanovega pritiska popustil in obsodil »Tri 
poglavja«. Zaradi njegove omahljivosti so mu škofje severne Afrike, Gali-

                                                                    
116Zgodovina katoliške cerkve, 136–139. 
117Prav tam, 148. 



KLIO, april 2014 
 

31 

je in severne Italije odrekli cerkveno skupnost in nasprotovali Justinijanovi 
cerkveni politiki.  
 

Začetki istrske shizme 
Peti ekumenski koncil, sklican v Konstantinoplu leta 553, je potrdil Justi-
nijanov edikt in tako obsodil Tri poglavja. Pristaše Treh poglavij so 
smatrali za razkolnike. Koncila so se udeležili skoraj izključno vzhodni 
škofje. Papež Vigilij, ki se petega ekumenskega koncila ni udeležil, je šele 
leta 554 pod pritiskom sprejel tam potrjene sklepe.118 
Jasen odpor oglejske cerkve proti obsodbi Treh poglavij se je pokazal z 
nastopom nadškofa Pavlina, ki si je sam nadel naslov patriarha in odkrito 
vstopil med shizmatike.119 Pavlin je bil v Ogleju leta 557 na lokalni sinodi 
škofov oglejskega območja, ki je zavrnila sklepe petega ekumenskega 
koncila, izvoljen in je tako nasledil Macedonija. Ta dogodek je pomenil 
začetek odkritih sporov med oglejsko cerkvijo in papeži ter bizantinskim 
dvorom. Seveda pa oglejska cerkev na začetku ni bila osamljena v odporu 
do Justinijanove cerkvene politike. Tej so se upirale praktično vse cerkve 
na Zahodu. Odpor oglejske cerkve v naslednjih letih ni prenehal kljub 
prizadevanjem papeža Pelagija I., ki je večkrat pisal visokim bizantinskim 
funkcionarjem v Italiji, naj s posvetno silo ukrepajo proti oglejskim shiz-
matikom.120 Papež v pismih patricijem Janezu, Valerijanu in Nerzesu 
poudarja, da Pavlin nima nikakršne pravice do škofovskega dostojanstva 
in da kot shizmatik ne more posvetiti drugega škofa. Papež Pelagij I. je 
shizmatikom očital delovanje v nasprotju s predpisi in prilaščanje patriar-
škega naziva. Naslov patriarh je po zakonodaji pripadal le Aleksandriji, 
Antiohiji, Jeruzalemu, Konstantinoplu in Rimu. Iz pisem Pelagija I. je 
razvidno, da je bil oglejski škof Pavlin vodja shizmatikov.  
 

Langobardski vdor 
Cerkveni spor je slabo desetletje po odkritem odporu oglejske cerkve dobil 
nove razsežnosti. Leta 568 je selitev Langobardov z zahodnega dela 
Panonske nižine v Italijo povzročila, da je kontinentalni del oglejskega 
patriarhata prešel iz rok Bizantincev pod oblast Langobardov. V ta del je 
bilo vključeno cerkveno središče Oglej. Patriarh Pavlin se je skupaj s cer-
kvenimi zakladi zatekel v bližnji Gradež, ki je bil pod bizantinsko oblastjo. 

                                                                    
118Zgodovina katoliške cerkve, str. 149 
119Peter Štih, Istra v času ustanovitve koprske škofije, v: Acta Histriae, 9, 2001, str. 19. 
120Franc Kos, Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku, zv. 1 (1902), št. 64, 
65, 66. 
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Nastanek langobardske države in še posebej furlanskega vojvodstva s 
središčem v Čedadu je povzročil razcep patriarhata na dve med seboj sov-
ražni državi.121 Vendar pa langobardska zasedba prostora ni prinašala le 
slabih posledic za shizmatike. Oglejski cerkvi je zasedba dajala večji 
manevrski prostor v sporu z bizantinskimi cesarji in s papeži, saj so Lan-
gobardi po začetnih pustošenjih v celoti ohranili obstoječo cerkveno 
organizacijo in so bili naklonjeni shizmatičnim škofom. V času pritiska 
papežev in cesarjev so shizmatični škofje našli zanesljivo oporo posebej v 
furlanskem vojvodstvu. To obojestransko naklonjenost je pogojeval obstoj 
skupnih nasprotnikov: bizantinske države in rimskih papežev.  
Leta 569 je umrl patriarh Pavlin. Nasledil ga je Probin, ki je vladal zelo 
kratko obdobje. Probina je nasledil Elija. Ta je bil po rodu Grk, z njegovo 
izvolitvijo pa so želeli ustreči bizantinskim cesarjem. Elija je v Gradežu 
dal zgraditi novo baziliko, ki jo je posvetil sveti Evfemiji, mučenici iz 
Halkedona, kjer je bil leta 451 IV. ekumenski koncil, na katerem so reha-
bilitirali spise treh teologov antiohijske šole.122 Shizma je pod Elijem 
dobila nove razsežnosti. 
 

Vrh istrske shizme 
Razkol, ki se začel pod oglejskim škofom Pavlinom širiti po Istri in Bene-
škem, tudi pod Elijem ni prenehal. Vrh oglejske shizme pomeni sinoda v 
Gradežu, ki jo je sklical Pavlinov naslednik verjetno nekaj let pred posve-
titvijo nove stolnice, med letoma 572 in 577.123 Poleg patriarha Elije se je 
je udeležilo še 18 škofov: sedem škofov iz Benečije, pet iz Istre, eden iz 
Druge Recije in pet iz vzhodnega dela patriarhata (Leonijan iz Teurnije, 
Aaron iz Agunta, Vigilij iz Skarbantije, Patricij iz Emone in Janez iz Cele-
je). Pet istrskih škofov je bilo: Hadrijan iz Pulja, Sever iz Trsta, Janez iz 
Poreča, Vindemij iz Cisse in Martijan iz Pedene-Pična.124 Sinoda, ki je 
pomenila vrh oglejske shizme, je nakazovala tudi popolno enotnost patri-
arhata v tem sporu. Pomenila je zadnje dejanje, v katerem se odraža verska 
in cerkvenopolitična enotnost velikega ozemlja severovzhodne Italije in 
Vzhodnih Alp ne glede na njegovo državnopolitično ureditev. Na tej sino-
di so zopet zavrnili obsodbo Treh poglavij. 

                                                                    
121Rajko Bratož, Vpliv oglejske cerkve na vzhodnoalpski in predalpski prostor od 4. do 
8. stoletja, Zbirka zgodovinskega časopisa, Ljubljana 1990, str. 28. 
122Peter Štih, Istra v času ustanovitve koprske škofije, str. 19. 
123Sinoda v Gradežu ni točno kronološko definirana, gl. Bratož, Vpliv oglejske cerkve, 
str. 29., op. 165. 
124Peter Štih, Istra v času ustanovitve koprske škofije, str. 19.  
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Po tej sinodi je sledila dvojna akcija proti shizmatikom: najprej nenasilna s 
strani papeža Pelagija II. in nato nasilna s strani bizantinske oblasti v Itali-
ji. 
Papež Pelagij II. je s tremi pismi, naslovljenimi na patriarha Elijo in »dru-
ge istrske škofe«, v letih 585/586 poskušal doseči spravo in ponovno 
združitev shizmatikov z vesoljno cerkvijo.125 Ta poskus papeža ni bil 
uspešen. Po tem poskusu sprave je prišlo do prve velike krize in nesoglasij 
med shizmatičnimi škofi, ko se je v spor vmešala bizantinska oblast in 
neposredno vojaško posredovala. Ravenski eksarh Smaragd je poskušal 
nasilno spraviti patriarha Elijo s katoliško cerkvijo, zato se je ta obrnil na 
samega cesarja Mavrikija, ki je svojega namestnika v Italiji opozoril, naj 
ne nadleguje shizmatikov, dokler ne bodo premagani »barbari« (s tem bili 
mišljeni Langobardi), ko bodo vsi škofje združeni pod eno oblastjo.  
Po Elijevi smrti konec leta 586 je bil za patriarha izvoljen Sever (škofoval 
od 586 do 606/607). Takoj za tem je eksarh Smaragd prekršil cesarjev 
ukaz in je patriarha Severa, tri istrske škofe, Janeza iz Poreča, Severa iz 
Trsta in Videmija iz Cisse, ter Antonija, ki je bil defensor ecclesiae, na silo 
prepeljal v Raveno.126 Tam jih je eno leto držal v priporu pod nenehnim 
pritiskom, nasiljem in grožnjami o izgnanstvu, dokler se niso odpovedali 
shizmi in ponovno združili s katoliško cerkvijo. 
Ko so se leta 588 škofje vrnili iz Ravene, so jih njihovi lastni verniki in 
drugi škofje zaradi prestopa v pravoverje zavračali. Tako je med škofi 
oglejske metropolije nastal razkol glede vprašanja shizme. Sever je takoj 
po vrnitvi v Gradež sklical sinodo, na kateri je skušal doseči dokončanje 
shizme v smeri Rima in Ravene. Patriarhovo odločitev o spreobrnjenju so 
podpirali trije škofje, ki so bili poleg njega v Raveni (Janez, Videmij in 
Sever), ter Patricij iz Emone in Janez iz Celeje. Ta sta kot begunca pred 
Slovani in Avari živela v patriarhovi bližini in sta se zato za katoliško 
stran odločila bolj zaradi realnopolitičnih kot versko-teoloških razlogov. 
Sever je vseeno ostal v manjšini, saj se mu dvanajst škofov ni hotelo prik-
ljučiti. Med temi je bil tudi škof Adrijan iz Pulja. Njegova shizmatična 
drža je nekoliko presenetljiva, saj je bil Pulj že od časov cesarja Justinijana 
in ravenskega nadškofa Maksimijana, ki je izviral iz Pulja, še posebej 
povezan z Raveno. Povezava ni bila samo duhovna ali posestna, ampak je 
obstajala tudi na formalnopravni in celo sodstveni ravni.   

 
 

                                                                    
125Franc Kos, Gradivo, št. 92, 93, 94. 
126Peter Štih, Istra v času ustanovitve koprske škofije, str. 20. 
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Sinoda v Maranu 
Leta 590 se je sestala »sinoda desetih škofov« v utrjenem lagunskem kas-
telu Marano zahodno od Gradeža. Na tej sinodi se je patriarh Sever znova 
pridružil shizmatični večini škofov svoje metropolije. Pisno se je odpove-
dal svoji zmotni obsodbi Treh poglavij in znova zasedel mesto na čelu 
shizmatikov, ki so ga zopet sprejeli kot oglejskega patriarha. Uspeh Sma-
ragdovega nasilnega postopanja v boju proti shizmatikom je bil tako le 
začasen. 
 

Nastop papeža Gregorija Velikega 
Razmere v istrski shizmi so se precej spremenile z nastopom papeža Gre-
gorija Velikega (590–604). Ta je skušal z veliko osebno zavzetostjo 
zlomiti odpor shizmatikov. Papežev pritisk je prišel v časih, ko je bila 
oglejska cerkev izpostavljena pritisku Langobardov v času kralja Agilulfa. 
V tistem času so bili tudi pod pritiskom z vzhoda, saj so Slovani in Avari 
takrat preplavili Balkan in Vzhodne Alpe. Januarja 591 je papež zahteval 
od patriarha Severa in njegovih privržencev, da se javijo v Rimu, kjer naj 
bi se odpovedali shizmi. Shizmatiki so se s tremi pismi, od katerih je ohra-
njeno le eno, obrnili na samega cesarja Mavrikija. Pisma so poslali posebej 
škofje z langobardskega ozemlja (devet beneških škofov in eden iz Druge 
Recije), posebej patriarh Sever s škofi z bizantinskega ozemlja in še enega 
posebej patriarh Sever.127 Očitno v teh kriznih razmerah ni prišlo do skup-
ne sinode škofov, ampak so se sestajali ločeno v okviru državnih tvorb, ki 
so jim pripadali. V pismih so poudarjali svojo lojalnost do bizantinske 
države, pojasnili so izvor oglejske shizme in upali, da bo cesar nastopil kot 
razsodnik shizme. Če se to ne bi zgodilo, pišejo škofje, in bi razsojal 
papež, pravici ne bi bilo zadoščeno in sledilo bi še hujše nasilje. Na koncu 
pisma so oglejski škofje celo zagrozili cesarju z razpadom oglejske cerkve, 
če se ne bo zavzel zanje.128 Propad bi močno ogrozil Mavrikijeve načrte za 
ponovno zavzetje langobardskih ozemelj v Italiji. Cesar je ugodil prošnjam 
shizmatikov in papežu Gregorju Velikemu prepovedal vsako posredovanje 
proti shizmatikom, dokler ne bo prišlo do zmage nad Langobardi. Zapove-
dal je tudi, da se bo po zmagi spor reševal v Konstantinoplu pred samim 
cesarjem. Ta velika cerkvenopolitična zmaga ni trajala dolgo. Papežev 
pritisk na shizmatike kljub vsemu ni popustil in kmalu se je enotnost shi-
zmatičnih škofov začela krhati. Kmalu je papež dosegel, da se je več 
škofov in tudi mnogo vernikov odpovedalo shizmi ali pa so to vsaj name-

                                                                    
127Rajko Bratož, Vpliv oglejske cerkve, str. 31. 
128Prav tam, str. 32. 
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ravali. Iz papeževih pisem izvemo, kdo vse se je odpovedal shizmi. Iz 
pisma papeža Gregorja sirakuškemu škofu Maksimijanu leta 593 izvemo, 
da se je spreobrnil diakon Feliks,129 nato pa še leta 595 neki Ivan, ki ga je 
papež priporočil diakonu Ciprianu.130 Leta 595 je pisal tudi istrskima ško-
foma Petru in Providenciju, ki ju je želel zopet združiti s občo cerkvijo.131 
Njuni škofiji nista poznani. Izrazila sta pripravljenost na prestop v katoliš-
tvo, vendar z zahtevo po jamstvu za lastno varnost in nedotakljivost. To 
jima je papež tudi obljubil. Vendar sta si na koncu premislila in odstopila 
od dogovora iz neznanih razlogov ter v shizmi vztrajala vse do leta 607. 
Na drugi strani so tudi shizmatični škofje pritiskali na tiste, ki so hoteli 
zapustiti shizmo.  
Ne glede na pritiske samih shizmatikov vse večjega odločanja shizmatikov 
za katolištvo ni bilo mogoče preprečiti. Med verskimi spopadi v mestih 
med shizmatiki in vedno močnejšo katoliško stranjo so ob pomoči papeža 
Gregorija škofijski sedeži postopoma prehajali na katoliško stran. K temu 
je prispevala tudi vedno bolj negotova situacija v Istri, saj je bilo to obmo-
čje vedno bolj izpostavljeno slovansko-avarskim pritiskom. Odpoved 
shizmi in sprejem katolištva sta pomenila vključitev v bizantinsko-rimsko 
sfero, kar je dajalo realnejše upanje na podporo in pomoč papeža in cesarja 
pred nevarnostmi, ki so grozile. Primer je požar v Gradežu leta 592, pri 
katerem je papež Gregor ravenskemu nadškofu Janezu prepovedal, da bi 
pomagal patriarhu Severu, češ da si pravoverni prej zaslužijo usmiljenje 
kakor sovražniki cerkve.132 
 

Konflikti med shizmatiki 
Med shizmatiki v Istri je začelo prihajati do vedno večjih konfliktov. Do 
verskih bojev med katoliki in shizmatiki je prišlo v Kopru (Capris) in 
Novigradu (Novas, Neapolis). Novigrajski škof Janez je prišel iz Panonije 
in pod njegovo cerkveno jurisdikcijo je spadal tudi Koper. Ker je bil škof 
Janez katolik, ga je patriarh Sever s silo pregnal in namesto njega v Kopru 
posvetil novega shizmatičnega škofa. Toda tudi novi škof je bil nestanovi-
ten in je večkrat zamenjal stran. Kmalu nato se je koprski škof skupaj z 
ljudstvom obrnil na bizantinskega eksarha Kalinika, ki bil eksarh v Raveni 
po smrti Romana med letoma 595 in 597.133Prosil ga je za ponovno zdru-

                                                                    
129Franc Kos, Gradivo, št. 109. 
130Franc Kos, Gradivo, št. 114. 
131Franc Kos, Gradivo, št. 111. 
132Peter Štih, Istra v času ustanovitve koprske škofije, str. 22. 
133Prav tam. 
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žitev z rimsko cerkvijo. Vendar si je po prepričevanju shizmatikov znova 
premislil in rimska cerkev je v Kopru znova ostala brez svojega škofa, saj 
shizmatičnega škofa ni hotela sprejeti za svojega. Zaradi tega se je katoliš-
ka stran v mestu obrnila na papeža Gregorija in ga prosila za novega škofa. 
Papež je pooblastil ravenskega nadškofa Marinijana, da pridobi shizmatič-
nega škofa, da se odpove razkolu. Če Marinijan ne bi bil uspešen, bi moral 
posvetiti novega katoliškega škofa in škofijo priključiti svoji ravenski 
cerkveni pokrajini, dokler se istrski škofje ne bi odrekli shizmi.134 
Leta 602 se je shizmi odrekel tudi tržaški škof Firmin. S škofom vred so se 
shizmi odrekli tudi njegovi prezbiteri, diakoni in kleriki. Patriarh Sever ga 
je najprej skušal pregovoriti, da se vrne med shizmatike, in mu pošiljal 
razna darila. Ker mu to ni uspelo, je leta 603 Tržačane naščuval k uporu. 
Položaj je za Firmina postal tako neznosen, da je moral intervenirati sam 
papež, ki je pozval eksarha Smaragda, naj škofa zaščiti.135 
 

Konec shizme in njene posledice 
Papež Gregor Veliki je v boju proti shizmatikom uspešno zmanjševal 
velikost shizmatičnega ozemlja. Nestanovitnih škofov ni vnaprej zavračal, 
saj je računal na njihovo vrnitev v katolištvo. Svojo vlogo pri zatonu shi-
zme so imeli tudi katoliški begunci, ki so se pred slovansko-avarskim 
prodorom umikali iz Panonije proti Italiji. Ti so v shizmatične cerkvene 
skupnosti, kamor so se zatekli, vnesli nemire, vendar so jih na koncu tudi 
spreobrnili v katolištvo.  
S Firminovim prestopom med katolike so shizmatiki izgubili severozaho-
dno Istro. V začetku 7. stoletja naj bi vsaj tri od preostalih (teoretično) 
štirih istrskih škofij (Pula, Poreč, Pedena-Pičan, Cissa) – ne vemo katere, 
poznamo samo imena škofov (Peter, Providencij, Agnelij) – še vztrajale 
pri shizmi. Leta 607 pa je umrl glavni vodja shizmatikov, patriarh Sever. 
Takoj po njegovi smrti je bizantinska oblast dosegla, da je bil na njegovo 
mesto imenovan katolik Kandidijan (607–612).136 Takoj za tem so shizma-
tični škofje ob podpori langobardskega kralja Agilulfa in furlanskega 
vojvoda Gisulfa izvolili svojega shizmatičnega patriarha Janeza (607–
619).  
Po razdelitvi na dva dela se je postavilo cerkvenopolitično vprašanje, kdo 
je pravi naslednik predshizmatičnega Ogleja: Gradež ali Oglej. Vprašanje 
je preraslo v spor, ki se je vlekel še dolga stoletja. Oba patriarha sta hotela 

                                                                    
134Franc Kos, Gradivo, št. 127. 
135Peter Štih, Istra v času ustanovitve koprske škofije, str. 23. 
136Rajko Bratož, Vpliv oglejske cerkve, str. 33. 
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biti prava naslednika sv. Marka in sv. Hermagora. Na strani Gradeža je 
bilo Bizantinsko cesarstvo in kasneje Beneška republika, ščitil pa ga je 
tudi papež. Na strani Ogleja pa so bili Langobardi, Franki in Nemško 
cesarstvo. Oglej se je v tem sporu posluževal tudi ponarejanja listin in 
orožja.   
Posledica smrti patriarha Severa je bila torej, da je v oglejskem (gradeš-
kem) patriarhatu prišlo do nastanka dveh patriarhatov – katoliškega 
gradeškega patriarhata na bizantinskem ozemlju in shizmatičnega oglej-
skega patriarhata na langobardskem ozemlju.137 Meje cerkvenih provinc na 
severovzhodu Jadrana so se prvič po letu 568 ponovno pokrile z državnimi 
mejami. Ta ureditev je obveljala do frankovske osvojitve Istre 788, ko se 
je metropolit v Gradežu znova znašel v drugi državi kot del njegovih suf-
raganov, ki je bil v Istri. To neskladje med cerkveno in državno 
organizacijo je odpravila sinoda v Mantovi leta 827, ki je istrske škofije 
podredila patriarhu v frankovskem Ogleju. Toda spor glede pripadnosti 
istrskih škofij še ni bil zaključen. Rešil se je šele leta 1180, ko se je grade-
ški patriarh dokončno odpovedal metropolitski oblasti nad istrskimi 
škofijami.138 
Postavitev katoliškega patriarha v Gradežu je pomenila hiter zlom shizme 
na bizantinskem ozemlju. Po tem dogodku so bili istrski škofje Peter, 
Providencij in Agnelij, ki jih je patriarh v langobardskem Ogleju imel za 
svoje sufragane, s strani bizantinske vojske na silo odvlečeni iz svojih 
škofij in so se morali pokoriti Kandidijanu. Dokončen konec shizme na 
bizantinskem ozemlju pa se je zgodil v letu 628. Takrat je obstajala nevar-
nost, da si bodo škofovski in metropolitski sedež v Gradežu prilastili 
shizmatiki. Gradeški patriarh Fortunat je po izvolitvi prestopil k shizmati-
kom in se zaradi tega zatekel na langobardsko ozemlje, v Krmin. Še pred 
tem je oropal gradeško cerkev. Tedaj je interveniral papež Honorij I. (625–
638). Papež je z gradeškega škofovskega prestola odstanil shizmatika 
Fortunata in na njegovo mesto postavil katolika subdiakona Primogenija. 
S to papeško intervencijo se je gradeška in z njo istrska cerkev dokončno 
zvezala s katoliško cerkvijo.  
Na langobardskem ozemlju se je shizma končala šele leta 698 na sinodi v 
Paviji, ki je bila sklicana na pobudo langobardskega kralja Kuninkperta. 
Ta je želel versko enotnost. Na tej sinodi so shizmatiki priznali svojo zmo-
to in s prisego potrdili združitev s katoliško cerkvijo. Po tem so k papežu 

                                                                    
137Rajko Bratož, Istrska cerkev v 7. in 8. stoletju, v: Acta Histriae, 2, 1994, str. 55. 
138Peter Štih, Istra v času ustanovitve koprske škofije, str. 24. 
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Sergiju I. poslali predstavnike oglejske cerkve, ta pa je dal zažgati spise, 
ob katerih so se navdihovali shizmatiki.  
Konec istrske shizme je dal polet misijonski akciji, usmerjeni na nekdanje 
shizmatično ozemlje pod oblastjo Langobardov. Oglej je kot varovanec 
Langobardov obdržal naslov patriarhata. Shizma je pustila vidne posledice 
v krščanski kulturi Romanov pa tudi Slovencev in Hrvatov na oglejskem 
in gradeškem področju. Najbolj viden znak tega je čaščenje svete Evfemi-
je, halkedonske mučenice, ki je postala simbol shizmatikov. Čaščenje je 
bilo pomembno v mestih Rovinj, Poreč, Trst, Gradež, Altino in Villanuova 
pri Trevisu.  
 
Teološki in cerkveni spor na severnem Jadranu je bil brez dvoma najpo-
membnejše cerkvenopolitično dogajanje v severnem Jadranu v drugi 
polovici 6. stoletja in skoraj v celotnem 7. stoletju. Spor se kljub hudim 
pritiskom s strani katoliške cerkve in bizantinske oblasti v Italiji ni umiril 
ter je imel daljnosežne posledice. Prodor Langobardov je prinesel zaplet, 
saj je moral nadškof Pavlin leta 568 bežati pred njimi iz Ogleja v Gradež. 
Svoj vrh je shizma dosegla s sinodo v Gradežu, ki jo je sklical patriarh 
Elija med letoma 572 in 577. Na njej se je izkazala popolna enotnost patri-
arhata v tem sporu. Razkol se je kmalu pojavil tudi med samimi 
shizmatiki, nestanovitnost shizmatičnih škofov pa so poskušali izkoriščati 
»pravoverni« kristjani. Počasi se je začelo število shizmatikov manjšati.  
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Gašper Oitzl 

Vaskonci v zgodnjem srednjem veku in vprašanje njihove  

spreobrnitve v krščanstvo 
 

Povzetek 
Članek govori o ljudstvu Vaskoncev v pozni antiki in zgodnjem srednjem 
veku. Prične se s koncem rimskega obdobja in nadaljuje s pričetkom 
germanskih vpadov v 5. stoletju ter frankovske invazije stoletje kasneje. V 
drugem delu prvega poglavja je predstavljen odnos med Vaskonci in 
Franki za časa vlade Karolingov. V drugem poglavju je predstavljeno 
vprašanje o konverziji Vaskoncev iz poganske v krščansko vero.  
 
Klju čne besede: Vaskonci, Vaskonija, zgodnji srednji vek, Franki, 
konverzija 
 

***  
Vaskonci v zgodnjem srednjem veku 

Območje zahodnih Pirenejev, kjer je živelo ljudstvo Vaskoncev, je bilo 
približno pol tisočletja podrejeno rimskemu imperiju. Prvi kontakti med 
Vaskonci in Rimom segajo v prvo četrtino prvega stoletja pr. n. št. 
Nižinska območja so bila romanizirana, prebivalstvo pa je prevzelo dvojno 
identiteto, rimsko in vaskonsko. V bolj hribovitih predelih romanizacija ni 
imela takšnega učinka. Leta 407 se je v Galiji Konstantin III. oklical za 
cesarja Zahodnega Rima in rimske enote v Hispaniji so se premaknile v 
Galijo v boj proti uzurpatorju. Po zmagi leta 411 se te enote niso vrnile, 
kar označuje konec neposredne rimske vladavine v celotni Hispaniji. V 
tem času je prišlo tudi do prvega vpada germanskih plemen na Iberski 
polotok. Jeseni 409 so najverjetneje prav prek zahodnih Pirenejev vpadli 
Vandali, Svebi in Alani. Potem ko so Vandali leta 429 zapustili polotok in 
odšli v Afriko, so v naslednjih desetletjih svoje kraljestvo v zahodnem in 
jugozahodnem delu s centrom v Meridi ustanovili Svebi. Vmes so leta 416 
sem vpadli še Vizigoti, ki so po naročilu Rima dve leti kasneje v Toulousu 
v južni Akvitaniji ustanovili svoje kraljestvo. S tem so Vaskonci prvič 
prišli pod nadoblast germanskega kraljestva, pričelo pa se je turbulentno 
obdobje njihove zgodovine. Leta 449 je svebski kralj Rechiarius napadel 
in ropal po vaskonskih teritorijih. Sedem let kasneje je kralj Vizigotov 
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Teoderik II. uničil kraljestvo Svebov in na Pirenejskem polotoku ustanovil 
vizigotskega.139  
Čez približno pol stoletja so Vizigoti izgubili ozemlja v Galiji po porazu 
proti Frankom v bitki pri Vouilleju. V prihodnjih desetletjih je prišlo tudi 
do prvih stikov med Vaskonci in Franki. Frankovska kralja Hildebert in 
Klotar sta leta 542 vpadla čez zahodne Pireneje v dolino Ebra in poskušala 
zavzeti Zaragozo. Položaj Vaskoncev se je v primerjavi z rimskim 
obdobjem temeljito spremenil. Medtem ko v rimskem času ni prihajalo do 
vojaških konfliktov in je to območje veljalo za relativno mirno, je bilo 
področje zahodnih Pirenejev v 6. in 7. stoletju konstantna konfliktna cona 
med dvema kraljestvoma. To je močno vplivalo tudi na vaskonsko 
prebivalstvo, ki se je obema kraljestvoma upiralo. Hkrati je prebivalstvo v 
nižinah počasi izgubljalo vaskonsko identiteto, kar še posebej velja za 
nekdaj vaskonske predele v dolini Ebra. Leta 581 je akvitanski vojvoda 
Bladast vpadel v Vaskonijo, ki sicer ni direktno spadala pod frankovsko 
oblast. Šlo je za povračilni ukrep zaradi vaskonskih vpadov v južno 
Akvitanijo. Vaskonci so v južno Akvitanijo ponovno vpadli šest let 
pozneje. Ob koncu 6. in v prvi četrtini 7. stoletja so Vaskonci povzročali 
preglavice tudi Vizigotskemu kraljestvu. Šlo je za manjše, neurejene in 
slabo organizirane skupine bojevnikov. Vaskonska družbena organizacija 
je bila rodovno strukturirana, bili so razdeljeni v več plemen in niso imeli 
enotnega poglavarja.140 
V začetku 7. stoletja je del Vaskoncev prvič prišel pod frankovsko 
nadoblast, obvezani so bili tudi k plačevanju tributa. Franki so jim na čelo 
postavili vojvodo Genialisa, ki je bil frankovskega rodu. Franki so 
najverjetneje osvojili le obalna področja ob Biskajskem zalivu, 
podrejenost Vaskoncev pa ni trajala dolgo, saj so Vaskonijo že leta 612 
zasedli Vizigoti. Dve desetletji pozneje je Karibert, brat frankovskega 
kralja Dagoberta, spet osvojil Vaskonijo in takrat je frankovska oblast tudi 
prvič segla čez Pireneje in vključevala vsaj večino vaskonskega 
prebivalstva. Toda osvojitvi je že nekaj let kasneje, leta 635, sledil močan 
upor Vaskoncev, ki ga je Dagobert komaj zatrl. Za vojvodo je postavil 
Sasa Aighyno. Po Dagobertovi smrti je moč frankovskega kraljestva 
pričela upadati, kar je imelo posledice tudi za položaj Vaskoncev, ki so se 
pričeli naseljevati v nižinske predele. Na severu so se prek reke Adour 
širili na jug Akvitanije in južno od Pirenejev navzdol po dolini Ebra. 
                                                                    
139Roger Collins, The Basques. Oxford, New York: Basil Blackwell, 1987, str. 36, 66–
81. 
140Roger Collins, Basques, str. 82–84, 90–91. 
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Severno od Pirenejev je bila meja vaskonske naselitve reka Garonna na 
severu, na vzhodu pa je bila meja nekje med Agenom in Toulousom. 
Posledično se je širilo tudi območje termina Vaskonija.141 
Leta 673 je omenjen vaskonski vojvoda Lupus (Lupo duce). Tej omembi 
sledi skoraj stoletno obdobje, ko se vaskonski vojvode v virih ne 
omenjajo. Vaskonci se v 8. stoletju večkrat omenjajo kot vojaki pod 
poveljstvom akvitanskih vojvod, še posebej med leti 760 in 768. Leta 766 
je Pipin pričel z masivno invazijo v Akvitanijo, dve leti kasneje je prišel 
vse do Garonne, od Vaskoncev pa je prejel talce in zaobljubo zvestobe 
njemu in obema njegovima sinovoma. Vaskonija je tedaj prišla pod 
nominalno frankovsko oblast, medtem ko so bile Akvitanija, Provansa in 
Narbonna dejansko vključene v frankovsko državo. V tem času je 
ponovno omenjen vaskonski vojvoda, ki je prav tako nosil ime Lupus. 
Možno je, da je bil na to mesto postavljen s strani Frankov, saj se prvič 
omenja ravno v času frankovske zmage nad Akvitanci in Vaskonci. 
Pojavljata se vprašanji, ali je bil predstavnik domače aristokracije in ali je 
bil naslednik Lupusa iz 7. stoletja. Zaradi pomanjkanja virov je na ti 
vprašanji nemogoče odgovoriti,142 čeprav je Lewis mnenja, da je bil Lupus 
Vaskonec in predstavnik domače vladajoče dinastije.143    
V drugem desetletju 8. stoletja so na Pirenejskem polotoku zavladali 
Arabci in zahodni Pireneji so postali območje prehoda arabskih čet proti 
severu. Plenili so po južni Akvitaniji. Pomemben del obrambe tega 
območja so predstavljale prav vaskonske čete. Leta 778 se je Karel Veliki 
odpravil na obleganje Zaragoze, ki je bilo neuspešno. Frankovska vojska 
pa je zavzela in opustošila Pamplono, kjer so večinoma živeli Vaskonci.144 
Ob vrnitvi frankovske vojske je sledilo maščevanje Vaskoncev, ki so 
osvajalcem pripravili zasedo na prelazu Roncevaux in jim prizadejali 
številne izgube. Padel je tudi prefekt bretonske marke Roland,145 o 
katerem je v 11. stoletju nastala epska pesnitev Pesem o Rolandu. Do 
konkretnega frankovskega maščevanja najverjetneje ni prišlo, saj je bil 

                                                                    
141Roger Collins, Basques, str. 91–101. 
142Archibald Ross Lewis, The Development of Southern French and Catalan Society 
718-1050. Texas, 1965, str. 7, 20, 32; Collins, Basques, str. 104–111. 
143Archibald R. Lewis, Southern French and Catalan Society, str. 38. 
144Roger Collins, The Basques, str. 113–117. 
145Einhard, Vita Karoli Magni [The Life of Charlemagne]. prev. Sidney Painter, 
Michigan: Ann Arbor, 1966, 7–9. 
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Karel Veliki zaposlen z raznimi drugimi stvarmi (pohoda proti Sasom in v 
Italijo, odnosi s Cerkvijo …).146 
Karel je Vaskonijo skušal čim bolj pritegniti k svojemu imperiju in 
zmanjšati moč vojvode Lupusa in njegove družine. Za grofa Bordeauxa 
(leži ob izlivu Garrone) je bil imenovan Frank Segwin, na vzhodnem 
obrobju Vaskonije pa je bila organizirana grofija Fezensac, ki jo je 
nadzoroval vojvoda iz Toulousa. Vaskonci so se še naprej upirali 
frankovski nadoblasti, a so ostajali podrejeni. Vaskonski vojvoda Lupus 
Sancho (verjetno Lupusov sin) je namreč leta 801 sodeloval v 
frankovskem osvajanju Barcelone. Pet let kasneje so Franki osvojili še 
Pamplono. Možno je, da je v tem času nastala frankovska marka s 
središčem v Pamploni.147 
Po Karlovi smrti je oblast v frankovski državi prevzel sin Ludvik, ki je 
vladal iz oddaljenega Aachna, premalo izkušen, da bi bil sposoben 
obvladovati oddaljene pokrajine. Kmalu po njegovem prevzemu oblasti je 
prišlo do upora, sprva v Navarri, do leta 816 pa se je razširil še v zahodni 
del Vaskonije. Ludvik je odstavil vaskonskega vojvodo Segwina, pred tem 
grofa Bordeauxa. Vprašanje je, ali je bil odstavljen zaradi sodelovanja pri 
uporu ali zaradi dejstva, da ga je bil nesposoben zatreti. Kljub odstavitvi se 
je upor razširil še v preostale dele Vaskonije.148 Prav tako ne gre izključiti 
možnosti, da je do upora v Vaskoniji prišlo prav zaradi odstavitve 
Segwina. Domnevni vodja upora je bil Lupus Centulli, verjetno sorodnik 
Lupusa Sancha. Franki so upor zatrli šele po dveh pohodih, drugega je 
vodil celo Ludvikov sin, akvitanski kralj Pipin. Frankovska nadoblast je 
bila ponovno vzpostavljena tudi na vaskonskih območjih južno od 
Pirenejev. Titula »vojvoda Vaskoncev (dux Vasconum)« je za nekaj časa 
izginila iz uporabe, saj je Aznar, naslednik Lupusa Centullija, v virih 
označen le kot grof. Verjetno gre za sina Lupusa Sancha, bil pa je bolj 
naklonjen Frankom. Vladal je le v Vaskoniji severno od Pirenejev, južno 
od Pirenejev se je počasi pričelo oblikovati neodvisno kraljestvo 
Navarra.149 

                                                                    
146Roger Collins, Basques, str. 123. 
147Archibald R. Lewis, Southern French and Catalan Society, str. 37–38; Collins, 
Basques, str. 124–127. 
148Archibald R. Lewis, Southern French and Catalan Society , str. 42. 
149Roger Collins, Basques, str. 127–129; Carolingian Chronicles: Royal Frankish 
Annals and Nithard's Histories, prev. Bernhard Walter Scholz, Barbara Rogers, 
Michigan: Ann Arbor, 1970, 816, 819. 
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Naslov vojvode Vaskoncev (dux Vasconum) je spet prišel v uporabo okoli 
leta 839, ko je grof Bordeauxa in vojvoda Vaskoncev postal Segwin II., 
verjetno sin Segwina I., ki pa je vladal le do leta 845, ko je bil ubit v 
vikinškem napadu. Nasledil ga je Sancho Sanchez, ki je v vojni med 
frankovskim kraljem in kasnejšim cesarjem Karlom Plešastim ter 
njegovim nečakom, akvitanskim kraljem Pipinom II., izigraval obe strani, 
a se na koncu odločil podpreti Karla. V tem času (sredina 9. stoletja) so 
Vaskonijo ogrožali tako arabski kot vikinški vpadi. Zaradi hribovitega 
terena, majhnega števila mest in samostanov Vaskonija sicer ni sodila med 
glavne tarče vikinških napadov.150 
Sancho Sanchez je zadnjič omenjen leta 852, ko naj bi ga ugrabili Arabci. 
Na mestu vojvode ga je nasledil nečak Arnald, ki je umrl leta 864. Po 
njegovi smrti spet nastopi obdobje, ko so viri manj številni. Vaskonija je 
počasi postajala vedno bolj neodvisna; na splošno za ta čas velja, da je 
avtoriteta Karolingov slabela. To je povzročilo poznejšo vključitev 
Vaskoncev v frankovsko oz. zgodnjefrancosko kulturno, družbeno in 
politično orbito. Možno je, da je v Vaskoniji prišla na oblast nova 
vojvodska linija. Arnaldov naslednik je bil Sancho Jimeno Menditarra 
(Hribovec), ki so ga na to pozicijo postavili Franki. O njegovih prednikih 
se ne ve nič gotovega, lahko bi bil sin Sancha Sancheza, lahko pa gre za 
začetnika nove linije, ki je Vaskoniji vladala vse do izumrtja leta 1032. 
Vaskonija si je v drugi polovici 9. stoletja priključila tudi grofijo 
Bordeaux. V 10. stoletju je prišlo do nastanka nove vaskonske 
aristokracije, ko so nazivi grofov in markizov pričeli prehajati v dedno 
last. V tem času se je močno razširila cerkvena organizacija, v nekaterih 
delih je prišlo do oživljanja mestnega življenja.151 
 

Vprašanje konverzije med Vaskonci 
V zgodnjem novem veku je bil med Baski razširjen mit o tem, da je bil 
njihov jezik, baskovščina, uporabljan že v edenskem vrtu in da so Baski 
oz. njihovi predniki Vaskonci kot eno prvih ljudstev nasploh sprejeli 
krščanstvo. V tem primeru gre seveda za mit, ki je precej daleč od resnice, 
ki pa še ni povsem dorečena. O tematiki sprejetja krščanstva med 
Vaskonci je bilo podanih že veliko mnenj in napisanih precej razprav. Do 
masovne spreobrnitve v krščanstvo je v Hispaniji prišlo že v 4. in 5. 
stoletju, institucionalen razvoj Cerkve v severnem delu je bil počasnejši, 
izgradnja župnijskih in škofijskih mrež se je zaključila v 5. stoletju ali še 
                                                                    
150Roger Collins, Basques, str. 129–132. 
151Roger Collins, Basques, str. 129–132, 173–176. 
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kasneje. Zelo težko je podati vsaj približen odstotek krščanskega 
prebivalstva Pirenejskega polotoka.152 
Tako kot v primeru romanizacije je tudi v primeru pokristjanjevanja 
nastala razlika med nižinskimi in hribovitimi deli z Vaskonci naseljenega 
območja. Nižji predeli so postali krščanski relativno hitro. To velja za 
Calahorro, kjer je bila škofija že ob koncu 4. stoletja, kristjani pa bi lahko 
tu prebivali že prej. Najverjetneje je iz Calahorre izviral pesnik Prudentius, 
ki je bil rojen sredi 4. stoletja in čigar starši bi lahko že bili kristjani, saj v 
njegovih pesmih nikjer ni omenjen njegov prestop v krščansko vero. Na 
začetku 5. stoletja je bilo mesto še vedno vaskonsko, Prudentius pa o 
svojih someščanih govori kot o kristjanih. Prva omemba škofa v Pamploni 
je iz leta 589 v povezavi s tretjim koncilom v Toledu. Toda zaradi 
majhnega števila virov je povsem možno, da je bila škofija v Pamploni 
vzpostavljena že stoletje ali več prej. V dvajsetih letih 7. stoletja sta 
omenjena tudi škofija v Eauzi in njen škof Paladij. Ta naj bi skupaj s 
svojim sinom sodeloval z vaskonskimi uporniki, zato ga je vojvoda 
Aighyna izgnal iz dežele. Kljub jasnim dokazom o obstoju krščanskega 
življenja v Pamploni, Calahorri in južni Akvitaniji pa vsekakor ni nujno, 
da se je krščanstvo razširilo po vsem vaskonskem območju. V 
zgodnjesrednjeveških virih se namreč da zaslediti precej omemb, ki 
pričajo o tem, da so Vaskonci (ali vsaj del Vaskoncev) še vedno 
prakticirali poganske navade.153 
Prva takih omemb je povezana z delovanjem misijonarja Amandusa med 
Vaskonci med leti 630 in 640. O uspešnosti njegovega misijona ni poročil, 
zato bi se dalo sklepati, da Amandusovo delovanje ni bilo uspešno. 
Podatki niso ohranjeni niti o morebitnih naslednikih Amandusa. Roger 
Collins sicer meni, da so Vaskonci sprejeli krščanstvo v času med 
Amandusovim delovanjem in začetkom 60. let 8. stoletja. To argumentira 
z dvema argumentoma. Prvi je omemba številnih škofovskih sedežev na 
območju Vaskonije. Sedem jih je omenjenih do 70. let 7. stoletja, v letih 
med 673 in 675 se omenjajo škofje iz Eauze, Aucha, Olerona in 
Lescarja.154 V zapisu koncila iz leta 673 je posebej omenjen tudi škof 
Vaskoncev. Metropolija Bordeaux je imela ob koncu 7. stoletja 
jurisdikcijo nad območjem južne Akvitanije in zahodne Vaskonije, pod 
nadškofijo Couserans pa je spadal preostali del Vaskonije.155 Drugi 
                                                                    
152Roger Collins, Basques, str. 59–61. 
153Roger Collins, Basques, str. 61–65, 93. 
154Roger Collins, Basques, str. 101–104. 
155Archibald R. Lewis, Southern French and Catalan Society, str. 6–7. 
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Collinsov argument je, da frankovski kronisti ne omenjajo verske 
pripadnosti Vaskoncev. Meni, da če bi bilo to ljudstvo (ali vsaj vodilni 
sloji ljudstva) še vedno pogansko, bi kronisti verjetno to tudi omenili. V 
primeru, da bi bili pogani, bi boj proti njim dobil tudi verske razsežnosti. 
Vdaja in prestop nekaterih vaskonskih vojakov pod frankovsko okrilje leta 
766 bi težko minila brez omembe njihove poganske vere in sprejetja 
krščanstva. Tudi Einhard Vaskonce po zasedi na prelazu Roncevaux 
omenja kot izdajalce in težko je verjeti, da bi ob nastopu proti njim izpustil 
njihovo pogansko veroizpoved.156  
V nekem drugem viru, v analih iz Aniana, pa so Vaskonci v času okoli 780 
omenjeni kot pogani (Basconorum vel paganorum). Po zapisu v teh analih 
je do spreobrnitve prišlo po posredovanju Karla Velikega in leta 790 se 
potem že omenja vaskonski škof Abraham iz Commingesa. Franki so na 
novo vzpostavili cerkveno organizacijo in mrežo samostanov. V 
frankovskem samostanskem cenzusu iz leta 817 je na vzhodnem obrobju 
Vaskonije navedenih pet samostanov. A že v 10. stoletju se ti samostani, 
verjetno zaradi vikinških napadov, ne omenjajo več. Cerkveno 
organizacijo je oteževala še preprosta plemenska ureditev vaskonskega 
ljudstva, škofije se omenjajo šele pozno v 9. stoletju, nadškofija v 
Bordeauxu pa 817. Cerkev je bila šibka tudi zaradi preostanka poganskega 
prebivalstva.157 O tem pričajo arabski viri, ki Vaskonce še v začetku 9. 
stoletja omenjajo kot pogane in jih primerjajo z zvermi. V Pamploni naj bi 
bila situacija drugačna, saj so bili prebivalci mesta označeni kot »ljudstvo 
knjige«, torej kristjani.158 
Do porasta števila samostanov in cerkva je prišlo šele v drugi polovici 10. 
stoletja, ko je zagon gradnji dala tudi nova vaskonska aristokracija, ki je 
imela patronat nad večino samostanov. Tudi opati so izhajali iz vrst 
vojvodske družine. Prvi samostan v jugovzhodnem delu Vaskonije, pri 
Saint-Severu, je ustanovil vojvoda Viljem Sancho leta 982. V tem času je 
bila potujoča škofija v Pirenejih povzdignjena v stalno škofijo s sedežem v 
Bayonnu. Ponovno so bile vzpostavljene škofije Agen, Bazas, Aire, Dax, 
Oloron in Lescar. Te so bile v rokah Viljemovega brata Gumbalda.159   
Povsem verjetno je, da v zgodnjem srednjem veka celotno ljudstvo 
Vaskoncev ni sprejelo krščanstva, temveč je bil krščanske vere le del 
                                                                    
156Roger Collins, Basques, str. 102–104, 111. 
157Archibald R. Lewis, Southern French and Catalan Society, str. 51, 47. 
158Jurio Jimeno, Jose Maria, Historia de Pamplona y de sus Lenguas, Tafalla, 1995, str. 
47. 
159Roger Collins, Basques, str. 174. 
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Vaskoncev. Krščanstvo se je ohranilo ali ponovno vzpostavilo v nižinskih 
predelih Vaskonije, ki so hkrati predstavljali periferijo tega ozemlja. Za 
območje med Pamplono, reko Adour in Biskajskim zalivom namreč ni 
nobenega dokaza o obstoju krščanstva ne v pozni antiki ne v zgodnjem 
srednjem veku. Krščanstvo se je med širšo populacijo celotnega ljudstva 
najverjetneje razširilo v visokem srednjem veku, med 10. in 11. 
stoletjem.160 Do tega obdobja bi se lahko krščanstvo hitreje širilo v 
severnem delu Vaskonije, ki je bila pod frankovskim vplivom. Vsaj 
lokalno plemstvo je bilo verjetno krščanske vere, sicer bi bilo to zagotovo 
omenjeno v frankovskih kronikah. Toda pomanjkanje virov in predvsem 
neskladje med nekaterimi obstoječimi viri ne omogočata, da bi ponudili 
povsem jasne zaključke. 
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Matic Bratovž 

Pisma papeža Gregorja Velikega za zgodovino Istre 
 

Povzetek 
Papež Gregor Veliki (540–604) je za seboj pustil ogromen literarni opus, 
iz katerega so najbolj poznana pisma, ki jih je napisal kar 851.161 Gregor 
Veliki je pisal cesarjem, kraljem in njihovim namestnikom, upraviteljem 
papeških posestev po Evropi in Afriki, škofom Zahoda in Vzhoda, patriar-
hom Aleksandrije, Antiohije in Jeruzalema – vsem v prijateljskem tonu, 
kar je morda malce neznačilno za nekoga, ki je Petrov naslednik. Njegova 
pisma so pomemben vir za svetovno zgodovino, saj je v njih prvič v zgo-
dovini omenjenih nemalo evropskih dežel, mestec in krajev. Skozi njegova 
pisma lahko razkrijemo zgodovino ozemelj – v tem primeru obravnavamo 
tista pisma, ki so pomembna (in v nekaterih primerih edini vir) za zgodo-
vino Istre. 
 
Klju čne besede: papež Gregor Veliki, pisma, Istra, shizma Treh poglavij 
 

*** 
Uvod 

Konec 6. stoletja, v času, ko je Rim preživel naravno katastrofo in se utap-
ljal v revščini, kugi in za povrh še lakoti, v času, ko papeštvo ni imelo 
velike moči, se je na prestol svetega Petra povzpel eden najpomembnejših 
papežev, ki ni bil pomemben samo za cerkveno zgodovino, ampak je s 
svojo močjo ter vztrajnostjo zaznamoval celotno Evropo. Govorimo seve-
da o papežu Gregorju I. (ali Gregoriju I.), ki mu je zgodovina drugemu in 
edinemu za Leonom I. prisodila ime Veliki.162 Rim in rimska cerkev sta 
imeli srečo, da je v težkih časih prišel na prestol sv. Petra ta karizmatični 
papež, čigar življenje ni bilo enostavno, vendar pa je ravno zaradi svoje 
vztrajnosti prišel do točke, ko se je s svojimi dejanji podpisal na zid zgo-
dovinsko svetovno pomembnih osebnosti. Neprecenljiv vir za cerkveno in 
hkrati svetovno zgodovino ob koncu 6. in začetku 7. stoletja so njegova 
pisma, ki jih je napisal več kot 800. V njih je vidna njegova skrb za vsako 
stvar in za vsakega posameznika; naj gre za navodila, odločbe, vprašanje 
cerkvene uprave in discipline na zahodu in vzhodu, upravljanje cerkvenih 
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1980), 50. 
162Prav tam, 16. 



KLIO, april 2014 
 

48 

posesti, podpiranje revnih samostanov, ureditev cerkvenih razmer v fran-
kovskem in zahodnogotskem kraljestvu, pokristjanjevanje Anglov, 
pravično ravnanje z Židi, prizadevanje za pomirjenje z Langobardi, odpor 
zoper oblastnost carigrajskih patriarhov ali v našem primeru za vprašanje 
istrskih mest in istrskega razkola zaradi shizme Treh poglavij. Gregor 
Veliki je za razliko od svojih prednikov in naslednikov na svetem prestolu 
deloval očetovsko do posameznikov in njihovih težav, kar kaže, da si je 
resnično prislužil naziv Veliki.  
 

Pisma za zgodovino Istre 
Prvo pismo januarja 591 Gregor Veliki napiše oglejskemu škofu Severu 
[»Severo episco Aguileiens«].163 V njem piše, da je izjemno vesel, da se je 
škof zopet obrnil na pravo stran, kajti v času shizme Treh poglavij je krenil 
na kriva pota. A bolj kot to je papež razžaloščen, da je škof sploh začel 
hoditi po krivih poteh. Papež pravi, da je manjši greh, če kdo ne ve za 
resnico, kakor če jo spozna in se odvrne od nje. Kakor se je papež veselil, 
ko je bil Sever prej združen s cerkvijo, še bolj sedaj obžaluje, da se je ločil 
od nje. Zaradi ukaza najbolj krščanskega gospoda, cesarja Mavricija, mu 
veleva, da s svojimi tovariši [»cum tuis sequacibus«] pride do apostolske 
stolnice. Tam se bo na sinodi, ki jo bodo sklicali z božjo pomočjo, razsodi-
lo glede vsega, kar se jim zdi dvomljivo.  
Drugega pisma pravzaprav ni napisal papež Gregor Veliki, vendar ga 
njemu namenja cesar Mavricij. Ker se nanaša na istrske pokrajine,164 
menim, da je prav tako vredno omembe. Pismo je bilo najbrž napisano leta 
591. V njem cesar papežu sporoča, da so mu škofje istrskih pokrajin [»epi-
scopi Istriensium provinciam«] po nekaterih duhovnikih poslali tri prošnje. 
Prvo so sestavili škofje tistih mest in gradov, ki jih imajo v svoji oblasti 
Langobardi [»qous Langobardi tenere dinoscuntur«]. Drugo je napisal 
oglejski škof Sever z ostalimi škofi [»aliam Severi, Aquileiensis episcopi, 
aliorumque episcoporum, qui cum illo sunt«], tretjo pa škof Sever sam 
[»tertiam solius eiusdem Severi«]. V vseh treh pismih je zapisano, da je 
papež Gregor k Severu in vsem drugim škofom poslal vojake z enim tri-
bunom in enim ekskubitorjem165 [»in quibus omnes dixerunt, tuam 
beatudinem milites ad illos transmisisse cum uno tribuno et excubitore«]. 
Silil naj bi jih, naj pridejo k njemu v Rim zaradi svojih nazorov o naukih 
svete katoliške cerkve. Cesar v nadaljevanju prosi papeža, naj škofe pusti 

                                                                    
163Franc Kos, Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku, zv.1 (1902), 241. 
164Prav tam, 127. 
165Ekskubitorji so bili stražniki na cesarjevem dvoru. 
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pri miru, dokler vsi istrski škofje ne bodo prišli do starega reda, torej pod 
bizantinsko oblast. Takrat bo s svojimi govori laže poravnal razlike v 
verskih zadevah. 
Tretje pismo julija 592 Gregor pošlje ravenskemu škofu Ivanu.166 Omeni, 
da je to, kar mu je škof pisal o zadevi istrskih škofov [»de causa vero 
episcoporum Histriae«] izvedel že prej od najpobožnejših knezov [»a 
piissimis principibus«], ki so mu povedali tudi, naj nad istrske škofe še ne 
gre s silo. Papež nato pravi, da je vesel gorečnosti škofa Ivana in da mu je 
za to zelo hvaležen. Pove mu tudi, da ne namerava pošiljati daril razkolni-
ku Severu [»incensae civitati Severi scismatici«], ker ta na cesarski dvor 
pošilja darila, ki so naperjena proti njemu.  
Četrto pismo leta 595 Gregor napiše istrskima škofoma Petru in Providen-
ciju [»Petro et Providentio episcopis de Histria«].167 Zaradi shizme sta v 
nevednosti in bi se rada s papežem osebno pogovorila o tej zadevi. Ta ju z 
velikim hrepenenjem želi povabiti v naročje svete cerkve in v njem z nji-
ma združen živeti v složnosti. Škofa bi rada prišla k papežu v Rim, da bi 
se pogovorili, kaj je prav in Odrešniku dopadljivo; papež je nad prošnjo 
navdušen. 
Peto pismo Gregor leta 596 naslovi na diakona Ciprijana,168 ki mu pripo-
roča Ivana, nositelja pisma. Papež pravi, da se je Ivan odpovedal istrskemu 
razkolu [»ex Histricorum scimate«] in se vrnil v naročje svete cerkve. 
Šesto pismo maja 599 Gregor napiše Kaliniku, eksarhu Italije [»Callinico 
exarcho Italiae«].169Pove mu, da so nositelji pisma prišli k njemu iz razli-
čnih delov Istre [»de Histriae partibus«] in mu povedali, da se hočejo 
odpovedati zmoti razkolnikov, med katerimi so se nahajali, in se združiti s 
cerkvijo. Kalinika prosi, naj ti ljudje ne bodo deležni nadlegovanja in naj 
jih varuje, ko se bodo vračali domov. 
Sedmo pismo z enako vsebino kot šesto pismo istega meseca in leta Gregor 
pošlje ravenskemu škofu Marinijanu.170 
Osmo pismo Gregor leta 599 napiše Romanu, branitelju Sicilije [»Romano 
defensori Siciliae«].171 Priporoča mu neke Istrane [»de Histriae partibus 
venientes«], nositelje pisma, ki bi radi šli k svojemu škofu, ki sedaj prebi-

                                                                    
166Franc Kos, Gradivo, 130–131. 
167 Prav tam, 143–144. 
168 Prav tam, 147. 
169 Prav tam, 163–164. 
170Prav tam, 164. 
171Prav tam, 165. 
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va na Siciliji. Roman naj čim prej omogoči, da se vidijo s škofom, preden 
ga v roke dobijo razkolniki tistih krajev. 
Deveto pismo maja 599 Gregor naslovi na prebivalce koprskega otoka v 
istrski pokrajini [»habitatoribus insulae Capreae Histriae provinciae«].172 
Vesel je, da so se sedaj [»nunc«] po lastni želji postavili proti razkolni-
kom, med katerimi prebivajo, in se odločili iti v pravo smer. Ko so 
Koprčani zavrgli zmoto, so pokazali, da ljubijo, kar je pravo, in se izogiba-
jo krivih poti. Papeža sta razveselila najprej njihova prošnja, s katero so se 
pred kratkim [»dudum«] obrnili nanj, nato pa prihod nositeljev tega pis-
menega odgovora na njihovo pismo. V njem so zahtevali, kar je zanje 
koristno, in sporočili papežu, da iščejo pravo pot. Papež pravi, da jim bo v 
vsakem primeru pomagal bodisi s pooblastitvijo ravenskega škofa Marini-
jana bodisi z jurisdikcijo škofije, tako da bo Gospodova čreda varna pred 
puščicami zalezujočega sovražnika. 
Deseto pismo Gregor piše Baziliju [»Basilio«].173 Hvali ga, ker s tako 
gorečnostjo dela proti istrskemu razkolu [»contra Histricorum scisma«] in 
za zedinjeno cerkev. 
V enajstem pismu Gregor piše Kaliniku, eksarhu Italije [»Callinico 
exarcho Italiae«],174 da je izvedel za njegove zmage nad Slovani. Zelo ga 
je razveselila novica, da je Kalinik poslal nositelje pisma, ki so se podviza-
li, da bi se zedinili s sveto cerkvijo, s koprskega otoka [»de Capritana 
insula«] k sv. Petru v Rim. 
Dvanajsto pismo papež Gregor nameni ravenskemu škofu Marinijanu 
[»Mariniano episcopo Ravennae«].175 V njem zapiše, da je izvedel, da je 
bil v mestu Novas (Novigrad) za škofa postavljen neki Ivan, ki je prišel iz 
Panonije [»quia in castello qoud Novas dicitur episcopus quidam Johan-
nes nomine de Pannoniis veniens fuerit constitutus«]. Koprski otok in 
Novigrad so združili v eno škofijo [»eui castello corum insula quae Capri-
tana dicitur erat quasi per diocesim coniuncta«]. Nato je Ivana s silo 
pregnal istrski škof [»Adiungunt autem, quod eodem violenter ab Histria 
episcopo expulso alius illie fuerit ordinatus«] in posvetil drugega škofa, ki 
pa ne bi smel bivati v rečnem gradu, temveč na koprskem otoku. Ko je 
novi škof nekaj časa živel v Kopru, se je z vsem svojim ljudstvom [»cum 
omni plebe sua«] obrnil na eksarha Kalinika in izrazil željo, da bi se on in 
vsi njegovi ljudje združili s katoliško cerkvijo [»ut catholicar ecclesiae 

                                                                    
172Prav tam, 165–166. 
173Prav tam, 166–167. 
174Prav tam, 167. 
175Prav tam, 168–169. 
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cum omnibus qui cum ipso erant«]. Pozneje so ga, kakor pravi, razkolniki 
pregovorili, da se poveže z njimi. Njegovo ljudstvo pa sedaj, ko se hoče 
združiti s sveto cerkvijo, nima nobenega nadzorujočega duhovnika 
[»sacerdotis protectione privatus est«]. Zato papež posveti Marinijana za 
škofa koprskega otoka in mu podeli oblast, dokler istrski škofi ne sprejme-
jo katoliške vere. Na ta način sam papež varuje škofijske pravice vsake 
cerkve, da ljudstvo, ki ga je njegov pastir zapustil, ne pogreša varstva in 
vodstva [»Et idcirci sanctitas tua illie episcopum ordinet candemque insu-
lam in sua diocesi habeat, quousque ecclesiae sua dioceseos iura 
servemus et destituto a pastore populo non desit protectio et cura regimi-
nis«]. Papež še naroči škofu, naj pazi, da na kriva pota ne bo zašlo še več 
ljudi, in naj njegove besede natančno oznani bizantinskim cesarjem. 
Trinajsto pismo Gregor napiše carigrajskemu diakonu Anatoliju [»Anato-
lio diacono«].176 Priporoča mu nositelje pisma, ki so se odpovedali 
istrskemu razkolu [»de Histricorum scismate«] in se zedinili s cerkvijo. V 
Carigrad so se prišli pritožit zaradi zlobnosti škofov, ki bivajo v tistih 
krajih [»de pravitate episcoporum qui in illis partibus sunt«]. 
Štirinajsto pismo leta 600 Gregor naslovi na solinskega škofa Maksima 
[»Maximo episcopo Salonitano«].177 Pravi, da je potrt in vznemirjen zaradi 
Slovanov, ki mu grozno pretè. Potrt je, ker z Maksimom vred trpi; vzne-
mirjen pa, ker so Slovani skozi Istro že začeli siliti v Italijo [»Et quidem de 
Sclavorum gente, quae vobis valde inminet, et affligor vehementer et con-
turbor. Affigor in his qoue iam in vobis patior: conturbor quia oer 
Histriae aditum iam ad Italiam intrare coeperunt«]. 
Petnajsto pismo junija leta 603 Gregor pošlje patriciju in eksarhu Smarag-
du [»Smaragdo patricio et exarcho«].178 Omenja, da je že zdavnaj izvedel, 
s kakšno gorečnostjo je nekdaj podpiral božjo cerkev po Istri [»in Histriae 
videlicet patribus«]. Pove mu tudi, kako se je tržaški škof Firmin odpove-
dal razkolništvu in se združil s cerkvijo, kar ni bilo všeč glavnemu 
razkolniku – gradeškemu škofu Severu – ki je Firmina hotel z raznimi 
darili in nasveti odvrniti od odločitve. Nato zapiše, da je Sever po neuspe-
hu nahujskal Firminove someščane proti njemu in da škof zdaj zaradi tega 
trpi. Gregor naroči Smaragdu, naj pošlje ukaze svojim zastopnikom po 
Istri [»qui in Histriae partibus locum vestrum agere Deo auctore noscun-
tur«], naj branijo škofa Firmina in ohranjajo mir po deželi. Papež ga 

                                                                    
176Prav tam, 170. 
177Prav tam, 171. 
178 Prav tam, 179. 
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očetovsko pozdravlja v upanju, da mu bo pomagal popraviti tisti del cer-
kve v Istri, ki se je znašel na krivih poteh.  
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Janus Pintarič 

Sv. Jakob in neverniki 
 

Povzetek 
V času španske rekonkviste in bojev med kristjani in muslimani se je v 
Španiji izoblikoval kult sv. Jakoba s središčem v Komposteli, pomem-
bnem romarskem središču, h kateremu so po t. i. Jakobovi poti (v 
španščini znani tudi kot El Camino, sprehod) hodili krščanski romarji iz 
vse Evrope. Specifika kulta sv. Jakoba je, da se je tesno vezal na krščanski 
boj proti islamu. Sv. Jakob je kot Santiago Matamoros postal simbol boja 
proti Mavrom, sama romarska pot sv. Jakoba pa je bila pomembna pri 
oblikovanju identitete širše evropske krščanske skupnosti, ogrožene s 
strani nevernikov. V ozračju rekonkviste in okoli poti sv. Jakoba je tako 
nastajala ideologija, ki je bila kasneje tudi podlaga križarskim pohodom. 
 
Klju čne besede: sv. Jakob, rekonkvista, Jakobova pot, krščanstvo in 
islam, srednji vek 
 

*** 
Sv. Jakob in Španija: apóstol in batallador 

Po izročilu je apostol sv. Jakob Veliki kot Santiago Apóstol prinesel krš-
čanstvo v Španijo, preden ga je leta 44 usmrtil Herod v Jeruzalemu, v času 
rekonkviste pa je kot Santiago Batallador – kot »ubijalec Mavrov« (Mata-
moros) – pomagal v sveti vojni proti nevernikom. Tako ima v španski 
tradiciji nekakšno dvojno vlogo. Po legendi o sv. Jakobu naj bi bili Španci 
celo prvi evropski narod, ki se je pokristjanil (njegov prvi obisk naj bi se 
zgodil leta 34). V tem so kasneje nekateri Španci videli posebno naklonje-
nost s strani Boga, ki jim je za zaščitnika poslal apostola in ki naj bi jih 
celo naredil za novo izbrano ljudstvo.179 800 let po svoji smrti pa je sv. 
Jakob v času rekonkviste dobil še nenavadno vlogo krvoločnega antimavr-
skega maščevalca in postal pomemben simbol boja proti muslimanom. Za 
razumevanje njegove nove vloge je treba razumeti specifične okoliščine, v 
katerih je nastala. 
Kar se tiče samega izvora legende, je pomembna letnica 718, ko je Got 
Pelagius okoli Ovieda (na severu Španije) ustanovil Asturijsko kraljestvo. 
Muslimani so osvojili skoraj celoten Iberski polotok, to majhno krščansko 
                                                                    
179Grace Magnier, Pedro de Valencia and the Catholic Apologists of the Expulsion of 
the Moriscos: Visions of Christianity and Kingship. Leiden: Brill, 2010, str. 89. 
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kraljestvo na severu pa si je prisvojilo kontinuiteto vizigotskega kraljestva, 
ki ga je muslimanska zasedba uničila. Pelagius zaznamuje začetek rekon-
kviste in je bil tudi prvi, ki je dosegel zmago v bitki proti muslimanskim 
osvajalcem (leta 722 pri Kovadongi). Na začetku 9. stoletja so v galicij-
skem kraju Kompostela našli truplo, ki so ga imeli za truplo apostola 
Jakoba in ki je bilo po morju čudežno prepeljano na severozahodno obre-
žje Španije. Asturijsko kraljestvo (in kasneje Kastilja) se je krepko oprlo 
na čaščenje sv. Jakoba, saj ni bilo nepomembno, da se je na njegovem 
teritoriju nahajal grob apostola. Grobove in relikvije apostolov (vsaj dom-
nevne) sicer najdemo tudi drugod po Evropi, vendar moramo v tem 
primeru upoštevati posebno interpretacijo in specifične okoliščine. V 
atmosferi rekonkviste je bil sv. Jakob namreč uporabljen kot poseben 
zaščitnik, ki kraljestvu pomaga v boju, prav tako pa sta najdba njegovih 
relikvij in dejstvo, da je širil krščanstvo po Španiji, podelila cerkvi asturij-
skega kraljestva posebno patriarhalno dostojanstvo, prvobiten izvor, enak 
velikim krščanskim cerkvam (v Rimu, Aleksandriji, Antiohiji, Konstanti-
noplu). Kult sv. Jakoba je bil definiran previdno; apostolski izvor španske 
cerkve je bil potrjen, enakovrednost Rimu pa je bila zavrnjena (Codex 
Calixtinus denimo izrecno poziva k rimski pravovernosti in napade tiste, 
ki niso del rimske cerkve).180 Leta 910 so prestolnico Asturije prenesli iz 
Ovieda v León, po katerem je kraljestvo dobilo tudi novo ime. S to potezo 
so pokazali očitno težnjo, da bi mejo z muslimani premaknili bolj na jug. 
Podobne težnje so bile prisotne tudi v ostalih takratnih španskih kraljestvih 
(Kastilja in Navara) in v Barceloni, katalonski grofiji, ki je nastala iz karo-
linške španske marke. Na koncu 10. stoletja se je meja med muslimani in 
kristjani ustalila na reki Duero.181 
Drugi pomembni dogodek datira v leto 997, ko je Al Manzur (de facto 
vladar Al Andaluza, muslimanskega dela Španije), ki je več let zapored 
uspešno vodil svojo vojno proti kristjanom (tj. proti Leónu, Kastilji in 
Kataloniji), napadel Kompostelo. Mesto je oplenil in poškodoval ter zrušil 
cerkev sv. Jakoba, relikvij apostola Jakoba pa ni oskrunil. Zmagoslavno se 
je vrnil v Kordovo skupaj z nemajhnim številom krščanskih ujetnikov, ki 
so na ramenih nosili cerkvena vrata, kot trofejo pa je zaplenil tudi cerkve-
ne zvonove. To je imelo simboličen pomen, saj pod arabsko vladavino 
kristjani niso smeli zvoniti z zvonovi, kar sedaj v Komposteli zares ni bilo 
več mogoče (to dejanje je bilo maščevano leta 1237, ko je kralj Kastilje in 

                                                                    
180Jan van Herwaarden, Between Saint James and Erasmus: Studies in Late-Medieval 
Religious Life. Leiden: Brill, 2003, str. 370–372. 
181Franco Cardini, Evropa in islam. Ljubljana: Založba /*cf., 2003, str. 54–55. 
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Leóna Ferdinand III. osvojil Kordovo in vrnil zvonove nazaj v cerkev sv. 
Jakoba v Komposteli).182 V času, ko se je zgodil ta napad, je bilo čaščenje 
sv. Jakoba že zakoreninjeno po vsej Evropi. H grobu apostola iz Kompos-
tele, ki je zaslovel po vrsti čudežev, so prihajale iz dežel z druge strani 
Pirenejev iz leta v leto večje množice romarjev. Novica o oskrunjenju 
svetišča pa ni povzročila strahu, kot so Al Manzur in muslimani najbrž 
pričakovali, temveč ogorčenje in še večjo željo po boju proti nevernikom. 
Grob sv. Jakoba je dobil še večji vsekrščanski pomen, romanju pa se je 
odtlej »pridružilo hotenje braniti sveti grob, ogrožen od poganov«.183 
Kompostela je postala znana tako v evropskem kot tudi v arabskem svetu 
(v slednjem kot »krščanska Meka«). 
Treba je poudariti, da je bila pot sv. Jakoba že od samega začetka na nek 
način umeščena v krščansko-islamski vojaški konflikt, saj je vsaj na začet-
ku večkrat tekla blizu »nikogaršnje zemlje«, ki je ločevala kristjane od 
muslimanov, kmalu pa je tudi sam sv. Jakob dobil vojaško vlogo. Sčasoma 
se je namreč uveljavila legenda, da se je med bitko pri Claviju leta 844 
apostol prikazal v zaslepljujočem belem oblačilu in na belem konju vodil 
kristjane proti nevernikom. Prav po tem dogodku je dobil ime »ubijalec 
Mavrov«, Matamoros. Ne vemo sicer zanesljivo, kdaj se je ta vojaška 
vloga apostola zares uveljavila. Zagotovo je bila znana že vsaj leta 1064, 
med obleganjem Coimbre na današnjem Portugalskem.184 Zavzeli so jo 
prav po tem, ko je vladar Ferdinand I. opravil romanje v Kompostelo, da 
poprosi za pomoč apostola Jakoba.185 Po eni od legend naj bi se sv. Jakob 
prikazal v sanjah, v katerih je prinesel ključe mesta, ki je bilo potem 
dejansko osvojeno naslednji dan.186 Eno leto pred tem zasledimo podoben 
dogodek med bitko v Ceramiju na Siciliji, kjer so se proti Saracenom bori-
li Normani. Prikazal se je sv. Jurij in z belim praporjem na sulici posegel v 
boj. To je značilen primer sakralizacije spopada z muslimani, ki je bila 
tesno povezana s propagando v reformatorskih cerkvenih krogih in z 
»novo pripravljenostjo na boj in mučeništvo«.187 Reformatorski krogi, 
vezani na samostan v Clunyju, so bili zelo pomembni tudi pri širjenju 
kulta sv. Jakoba. Ko je na aragonski fronti med obleganjem saracenske 
utrdbe Graus umrl kralj Ramiro I (njegov naslednik Sančo je bil še mlado-

                                                                    
182Jan van Herwaarden, str. 453–454. 
183Franco Cardini, str. 55. 
184Prav tam, str. 56. 
185Prav tam, str. 57. 
186Grace Magnier, str. 95. 
187Franco Cardini, str. 57. 
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leten), je pobudo prevzel papež Aleksander II., ki je bil eden od vodij 
reformatorske stranke v cerkvi, in 1064 organiziral odpravo, ki je pripelja-
la do zavzetja trdnjave Barbastro nedaleč od Zaragoze. V odpravi je bilo 
prisotnih tudi mnogo francoskih vitezov, zmaga pa je povzročila »močan 
val bojaželjnega in verskega navdušenja«.188 Papež je udeležencem bojne-
ga pohoda podelil odpustke za grehe.189 Od polovice 11. stoletja naprej je 
rekonkvista prevzela značaj verske vojne, ki doslej v takem smislu še ni 
bila znana.190 Neposredno posredovanje papeža Aleksandra nedvomno 
priča o močnem verskem karakterju konflikta, prisotnost nešpanskih voja-
kov pa tudi o njegovi internacionalizaciji in pomenu za celotno krščansko 
Evropo. 
Jakobova pot, ki se je v zgodnjem 12. stoletju dokončno razvila v eno 
izmed najpomembnejših romanj v krščanskem svetu, je bila v samem 
žarišču tega konflikta. Kult sv. Jakoba je dobival vse bolj vseevropski 
pomen, in sicer po že omenjeni zaslugi reformatorskih krogov. Na spod-
budo clunyjskega samostana, ki je postal sinonim za reformo meništva, je 
nastalo veliko cestno omrežje, ki je prekrivalo Nemčijo, Italijo in Francijo 
ter se stekalo k pirenejskim prelazom in se od tam nadaljevalo do Galicije 
v nizu odsekov, ki so prečkali Navaro, Kastiljo, León in Asturijo do Kom-
postele. Vzdolž ceste so gradili mostove in gostišča, da bi olajšali pot 
romarjem, in organizirali bratovščine, katerih namen je bil priskočiti na 
pomoč popotnikom v sili, jih zdraviti in nastaniti, če so zboleli na poti. 
Zgodovinar Franco Cardini piše o »navdihu nove duhovnosti«, ki so jo 
spodbujale prav reformatorske težnje Clunyja in reformam naklonjenih 
papežev in ki je bila vezana na navdušenje do romarstva. Omeni opata 
Odilona iz Clunyja, ki je strastno pripravljal odprave proti muslimanom. 
Po njegovih besedah je bilo odtlej jasno, da sta romanje in boj zoper islam 
tesno povezana.191 
Le Goff prav tako ne spregleda vloge Clunyja. O rekonkvisti piše kot o 
»velikem uspehu krščanskega širjenja med 10. in 14. stoletjem«, ki je bil 
realiziran s pomočjo plačancev in vitezov (predvsem Francozov), ki so 
prišli z druge strani Pirenejev; »med temi pomočniki rekonkviste je najva-
žnejšo vlogo odigralo francosko duhovništvo iz Clunyja, ki je prav tako 

                                                                    
188Prav tam. 
189Prav tam, str. 57–58. 
190Jacques Le Goff, Civilizacija srednjovjekovnog Zapada. Zagreb: Golden marketing, 
1998, str. 96. 
191Franco Cardini, str. 55–56. 
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širilo interes za romanja v Santiago de Compostelo«.192 »Agresivno meniš-
tvo« Clunyja pa je zahtevalo tudi temeljite cerkvene reforme, vključno z 
zahtevo po enotni liturgiji, zaradi česar so v Španiji umaknili t. i. mozarab-
ski obred, ki je šel skozi stoletja arabske vladavine in za katerega so 
sumili, da je malce heretičen. V zadnji tretjini 11. stoletja se je posledično 
uveljavil francosko-rimski obred.193 Na drugi strani je bilo španskim kral-
jem v interesu podpirati Cluny, saj so verjeli, da bo to povečalo francosko-
provansalsko udeležbo v sveti vojni.194 Zanimiva je Le Goffova opazka, da 
ni naključje, da je bil papež Urban II., ki je pozval na prvo križarsko voj-
no, Clunyjec; koncept križarske vojne je bil po mnenju Le Goffa zelo 
primeren za krščanstvo (v smislu res publica christiana, angleško Chris-
tendom, se pravi skupnost vseh kristjanov, krščanska Evropa), kot si ga je 
zamislil Cluny.195 
 

Sv. Jakob, Roland in Karel Veliki 
Za utrjevanje vojaške podobe sv. Jakoba Matamorosa je bil najbolj 
pomemben znameniti Codex Calixtinus, znan tudi kot Liber Sancti Jacobi 
(knjiga sv. Jakoba), ki je nastal sredi 12. stoletja. Napisal naj bi ga papež 
Calixtus II. (1119–1124), vendar se to danes ne zdi več verjetno. Verjetne-
je je, da je Codex spisal Aimery Picaud, francoski učenjak. Njegov glavni 
cilj je bil spisati tekst, ki bi bil trden temelj čaščenja sv. Jakoba v Kompos-
teli.196 Vse skupaj vsebuje 5 knjig. Zanimiva je predvsem 4. knjiga, ki naj 
bi jo napisal nadškof Turpin iz Reimsa (gre za ponarejeno kroniko, v res-
nici je delo spisal anonimnež v 12. stoletju). V tej t. i. psevdo Turpinovi 
kroniki sta v kult sv. Jakoba vključena lik Karla Velikega in legenda o 
Rolandu. Glede na zapisano namreč Karel Veliki okoli leta 800 odvzame 
Kompostelo iz rok muslimanov, ko je poklican s strani sv. Jakoba, da 
brani njegov grob pred neverniki. Pot do apostolovega groba, via iacobita-
na, je tako postavljena v samo središče krščansko-islamskega konflikta.197 
Sv. Jakob je v tem konfliktu zaščitnik kristjanov, medtem ko Karel Veliki 
skupaj z legendarnim Rolandom iz Pesmi o Rolandu predstavlja ideal 
krščanskega bojevnika.198 Tukaj se torej križa več legend in mitov: sv. 
                                                                    
192Jacques Le Goff, Civilizacija, str. 95. 
193Barton Sholod, Charlemagne in Spain: The Cultural Legacy of Roncesvalles. Genè-
ve: Librairie Droz, 1966, str. 71. 
194Prav tam, str. 223. 
195Jacques Le Goff, The Birth of Europe. Oxford, Blackwell Publishing, 2005, str. 95. 
196Jan van Herwaarden., str. 362. 
197Prav tam, str. 455. 
198Prav tam, str. 456. 
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Jakob, njegova vez s Španijo, legende iz karolinških časov in navsezadnje 
Santiago Matamoros.  
Pesem o Rolandu je najstarejši del chansons de geste; o resničnem Rolan-
du ne poznamo skoraj nobenega zgodovinskega dejstva. Vemo, da je bil 
član karolinškega kraljevskega dvora. Najpomembnejše pričevanje dajejo 
Annales qui dicintur Einhardi, v katerih je govora o zasedi, ki so jo Baski 
ali Gaskonjci (vsekakor brez dvoma kristjani) postavili leta 778 na prelazu 
Roncesvalles delu frankovskih čet, ki so se vračale z ne preveč uspešnega 
bojevanja v Španiji. Ve se, da je v tej bitki Roland padel. V 11. stoletju, tj. 
takrat, ko so ga vključili v epsko izročilo, pa je Roland prevzel podobo 
mučenika v boju proti islamu; sramotni poraz se je povzdignil v mučeniš-
tvo in spremenil napadalce iz kristjanov v muslimane. Z drugimi 
besedami, vojaški neuspeh se je spremenil v političnopropagandni uspeh. 
Kot piše Cardini: »V naslednjih treh stoletjih spora med kristjani in mus-
limani v sredozemskem bazenu, na Pirenejskem polotoku, Siciliji in 
končno v Anatoliji, Siriji in Palestini so povzdigovali poraz v Roncesval-
lesu v kanonično epizodo sekularnega, celo večnega spora med 
krščanstvom in islamom: Roland je postal laični svetnik, mučenec, malone 
kanoniziran kot tak, krščanski vzor, ko pa je bila njegova smrt prava in 
resnična passio, strast.«199 Tudi Karel Veliki je skoraj postal svetnik, nje-
gova osebnost pa je postala »paradigma krščanskega vladarja, ki ga je 
reformirana cerkev hotela postaviti nasproti sprijenim vladarjem. ... Karo-
linško legendo so obnovili, na novo predelali, na mnogih mestih tudi 
izmaličili njeno zgodovinsko resničnost.«200 Karel Veliki je obenem postal 
tudi simbolična vez med križarskimi vojnami 8. in 11. stoletja.201 
Pesem o Rolandu je bila velik uspeh. Ikonografska pričevanja o priljublje-
nosti Rolanda so številna in zgodnja.202 Vzdolž Jakobove poti je bilo 
mogoče občudovati in častiti številne relikvije, ki so bile povezane z 
legendarnim Rolandom. Obstajale so cerkve, povezane s spominom na 
Rolandovo žrtev.203 Cardini zelo slikovito opiše, kako so rodovi zahodnih 
Evropejcev ponavljali stihe, ki so opisovali junaškega Rolanda, staro 
junaštvo in junaštvo Frankov: »Vsi, ki so se podali po kamnati poti med 
Ostabatom in Puente la Reino: so si jih ganjeno mrmrali: tam, kjer so se 
romarske poti iz Toursa, Vézelaya in Le Puyja srečale in se združile z 

                                                                    
199Franco Cardini, str. 65. 
200Prav tam, str. 66. 
201Barton Sholod, str. 91–110. 
202Franco Cardini, str. 68. 
203Prav tam, str. 66. 
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južno potjo, ki je vodila iz Saint-Gillesa mimo Logrona, Leona in Burgosa 
k čudežnemu Campusu Stellae, Komposteli, kjer je romarje čakal apostol 
Jakob. Če je kdaj kakšna cesta bila evropska pot je bila to ta; na nobeni 
poti se nista tako kakor na tej izoblikovali evropska zavest in identite-
ta.«204 Prav na poti rekonkviste in romanja k sv. Jakobu v Komposteli so 
se izoblikovali nauk, duhovnost, etika in retorika poznejših križarskih 
vojn.205 Mnogo strokovnjakov verjame, da so se zgodbe o sv. Jakobu, 
Karlu Velikem in njegovih vitezih, ki so pripotovali v Španijo, rodile na 
cestah, ki so vodile do Kompostele. Tudi če niso nastale na teh poteh, so 
se prek njih vsekakor širile po Evropi.206  
Tako sta se torej na poti sv. Jakoba v ozračju rekonkviste začeli oblikovati 
specifična militantna krščanska zavest in identiteta s svojimi junaki in 
zaščitniki, njun vpliv pa se je razširil po celotni krščanski Evropi. Zmage v 
rekonkvisti, kot denimo bojni pohod nad Barbastro, so imele odmev po 
celotnem evropskem krščanstvu (v smislu res publica christiana), tako kot 
tudi denimo bojni pohodi proti muslimanom v Italiji in navsezadnje kri-
žarske bitke – Pesem o Rolandu je istodobna prvi križarski vojni in je bila 
od začetka 12. stoletja naprej tudi uporabljena kot propaganda za bojne 
pohode zoper Saracene.207 Sama križarska vojna je bila s strani Urbana II. 
v bistvu videna kot nadaljevanje krščanskega osvobajanja in rekonkviste 
ter je imela od začetka značaj romanja.208 Bitkam proti nevernikom, kakr-
šna je bila Rolandova, se je dajalo apokaliptične lastnosti, kar so potrjevali 
številni božji in angelski posegi za krščanske bojevnike, med katere sodi 
seveda tudi legenda o Matamorosu.209 Musliman se je smatral kot never-
nik in sovražnik, Mohamed pa se je omenjal v zvezi s hudičem.210 Ena 
izmed tem, ki se pojavljajo v chansons de geste, je med drugim spreobrni-
tev nevernika, ki je bila tudi velik cilj rekonkviste in ki dokazuje, da je 
zmagovalec zares dosegel pravo, božjo zmago.211 Moramo pa upoštevati, 
da ekstremno negativna stališča o muslimanih seveda niso bila vedno 
pravilo in da je bila tudi sama rekonkvista kompleksen pojav, v katerem so 
se nemalokrat pojavila navzkrižna zavezništva med Mavri in kristjani proti 

                                                                    
204Prav tam, str. 64. 
205Prav tam, str. 66. 
206Jan van Herwaarden, str. 459. 
207Franco Cardini, str. 67. 
208Jonathan Riley-Smith, The First Crusade and the Idea of Crusading. London: Conti-
nuum, 2003, str. 20–23. 
209Franco Cardini, str. 111. 
210Jacques Le Goff, Civilizacija. str. 184–185. 
211Jan van Herwaarden, str. 468. 
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nasprotnim frontam. Tudi v času največjih konfliktov med krščanstvom in 
islamom so se vseeno ohranili določeni kulturni in trgovski stiki. 
 

Sklep 
Na oblikovanje in utrjevanje kulta sv. Jakoba kot ubijalca Mavrov in zave-
tnika v boju proti muslimanom so močno vplivale potrebe po sakralizaciji 
tega boja in prvi impulzi križarskih idej svete vojne. Priljubljena romarska 
Jakobova pot je služila tudi oblikovanju in utrjevanju vseevropske identi-
tete širše krščanske skupnosti. Ta identiteta se je v veliki meri oblikovala 
tudi v odnosu do muslimanov, nevernikov, ki so ogrožali to skupnost. Pri 
oblikovanju propagande in pri širjenju zanimanja za Jakobovo pot so 
pomembno vlogo odigrali reformatorski cerkveni krogi in samostan v 
Clunyju, ki je med drugim skrbel tudi za samo infrastrukturo romanja v 
Kompostelo. Španska rekonkvista ni imela več samo karakterja lokalnega 
konflikta, temveč širši evropski pomen, v njej pa so se začeli oblikovati 
nauk, duhovnost in retorika križarskih vojn, ki so bile s strani papeža 
Urbana II. videne celo kot njeno nadaljevanje. 
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Ana Jenko 

Kratek komentar k virom o cerkveni organizaciji v K opru od 9. 
do 12. stoletja in ustanovitvi koprske škofije212  

 
Povzetek 

Koprska škofija je imela od svoje prve ustanovitve leta 599 do ponovne 
ustanovitve najkasneje leta 1180 zanimivo zgodovino, ki zaradi pomanj-
kanja virov še danes ni v celoti pojasnjena. Razmere v cerkveni 
organizaciji od 9. do 12. stoletja kažejo na jurisdikcijo tržaške škofije nad 
Koprom, njena ponovna ustanovitev pa je bila tako kot leta 599 figura v 
političnem sporu. 
 
Klju čne besede: Koper, škofija, cerkvena organizacija 
 

*** 
Uvod s kratkim orisom dogajanja v preteklih stoletjih 

Če prezremo nedokazljive in že večkrat popravljene domneve o koprskem 
škofu Nazariju,213 zaščitniku mesta Koper, lahko postavimo ustanovitev 
                                                                    
212Članek predstavlja zadnji dve podpoglavji seminarske naloge z naslovom Vprašanja 
glede koprske škofije, ki je nastala pod mentorstvom red. prof. dr. Petra Štiha pri pred-
metu Izbrana poglavja iz slovenskega srednjega veka v zimskem semestru študijskega 
leta 2013/14. Predhodna poglavja so zgolj na kratko orisana v uvodnem delu pričujoče-
ga besedila. 
213Prisotnosti sv. Nazarija kot škofa v Kopru pritrjujejo večinoma italijanski zgodovi-
narji: Ricciotti Giollo, San Nazario: Protovescovo e patron di Capodistria. Trst: 
Gaetano Coana, 196; Pietro Kandler, Indicazioni per riconoscere le cose storiche del 
Litorale: Manoscritto ad uso del Conservatore pel Litorale. Trst: Lloyd, 1855, 118; 
Francesco Babudri, Cronologia dei vescovi di Capodistria. Trst: Stab. art. tip. G. Cap-
rin, 1909, 8–9; Vittorio Luglio, L’antico vescovado giustinopolitano: Tredici secoli di 
storia attraverso I vescovi e le chiese dell’ antica diocese di Capodistria. Trst: Luglio, 
2000, 20–22. 
Med novoveškimi pisci, pri katerih smo zasledili to prepričanje, omenimo: Nicolò 
Manzuoli, Nova descrittione della provincial dell’Istria. Benetke: Giorgio Bissardo, 
1611, 63; Janez Ludvik Schönleben, Carniola antiqua et nova: Sive annales sacro-
profani inclyti ducatus Carniolae, I., II. del. Labaci: sumpt. & typis Joann. Baptistae 
Mayr, 1680, 295. Zanimivo je, da ostaja Paolo Naldini, Corografia ecclesiastica o sia 
Descrittione della citta, e delle diocese di Giustinopoli, detto volgarmente Capo d’Istria. 
Benetke: Gierolamo Albrizzi, 1700, 27–30 glede tega zadržan. 
Iz Marijan Smolik, Andrej Kropej, Marjan Smerke, Franc Kramberger, Leto svetnikov, 
III. Celje: Mohorjeva družba, 2000, 621 izvemo, da njegov praznik Koprčani obhajajo 
19. junija, vendar ostajam zadržana glede navedbe avtorjev, da so bile njegove relikvije 
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koprske škofije in njeno izvzetje izpod jurisdikcije tržaškega škofa214 v 
leto 599. O njenem nastanku v duhu oglejske shizme oz. spora glede Treh 
poglavij neposredno pričajo tri pisma papeža Gregorija Velikega.215 Ven-
dar je bila škofija že kmalu zatem ukinjena; menim, da okoliščine bolj 
kažejo na ukinitev iz političnih razlogov216 in ne toliko na ukinitev zaradi 
vpadov Slovanov,217 saj je tudi iz dikcije pisem Gregorija Velikega mogo-
če razbrati idejo o zgolj začasni naravi škofije.218  
Škofija naj bi bila domnevno ponovno ustanovljena sredi 8. stoletja, ven-
dar ostajamo glede te domneve skeptični, saj je omenjena zgolj v 
Dandolovi kroniki iz 13. stoletja,219 ki pa v splošnem ne velja za zanesljiv 
vir; manjka nam še kakšna omemba v od Dandolove kronike neodvisnem 
(po možnosti sočasnem) viru. 

                                                                                                                                             
prinešene v Koper ob priložnosti ponovne ustanovitve škofije sredi 7. stoletja, saj obsto-
ja škofije v tistem času ne moremo dokazati na podlagi sočasnih virov, kakor bo govora 
v nadaljevanju. 
214Lujo Margetič, Histrica et Adriatica: Raccolta di saggi storico-guiridici e storici 
(Collana degli atti Centro di ricerche storiche Rovigno, 6). Trst: Unione degli Italiani 
dell’Istria e di Fiume: Università popolare di Trieste, 1983, 118–119. 
215Gregorius I, Registrum epistolarum IV. V: Monumenta Germaniae Historica: Episto-
larum, II, ur. L. M. Hartmann. Berlin, 1901, št. 152; Franc Kos, Gradivo za zgodovino 
Slovencev v srednjem veku, I. Ljubljana: Leonova družba 1902, št. 124. Za interpretaci-
jo pisem glej Franc Ksaver Lukman, Gregorij Veliki in njegova doba. Celje: Mohorjeva 
družba, 1980, 215–219; Rajko Bratož, Koprska škofija od prve omembe (599) do srede 
8. stoletja. V: Prispevki z mednarodne znanstvene conference 1400. letnice koprske 
škofije in omembe Slovanov v Istri: Acta Histriae, IX/1, 2001, 37–64. 
216Rajko Bratož, Koprska škofija, 55 pojasnjuje, da ko oglejska shizma ni več predstav-
ljala težave, tudi ni bilo več razloga za podpiranje škofijskih sedežev tam, kjer zanje ni 
bilo pravne osnove v antični ureditvi in kjer so sedeži ovirali pot k obnovitvi prejšnje 
škofijske mreže. 
217Peter Štih, Istra na začetku frankovske oblasti in v kontekstu razmer na širšem prosto-
ru med severnim Jadranom in srednjo Donavo. V: Acta Histriae, XIII/1, 2005, 16–17. 
218Gregorius I, egistrum epistolarum IX, št. 155: »... hoc ordinandum esse praevidimus, 
ut fraternitas tua ad eundem episcopum mittat eumque reverti ad ecclesiae catholicae 
unitatem et ad propriam plebem ammoneat. Qui si ammonitus redire contempserit, /.../ 
sanctitas tua ille episcopum ordinet eandemque insulam in sua diocesi habeat, quosque 
ad fidem catholicam Histrici episcopi revertantur ...« Takega mnenja sta tudi Kos, 
Gradivo, I, št. 127, op. 1, kjer je zapisano, da je papež zgolj začasno postavil koprsko 
škofijo pod ravenskega nadškofa, saj je bil oglejski patriarh razkolnik, in Bratož, Kopr-
ska škofija, 46, s katerim se strinjam tudi v mnenju, da je šlo za začasno rešitev 
politično in cerkvenopravno zelo zapletenega položaja. 
219Andreae Danduli ducis Venetiarum Chronica per extensum descripta, ur. E. Pastorel-
lo. V: Rerum Italicarum Scriptores: Raccolta degli storici Italiani dal cinquecento al 
millecinquecento, ur. L. A. Muratori, XII/1, Bologna: Nicola Zanichelli, 1938. 
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Menim, da tudi v času rižanskega placita220 koprska škofija ni obstajala, 
čeprav so se med zgodovinarji pojavile drugačne domneve in ugibanja, 
zakaj med podpisniki zapisnika rižanskega placita ni nobenega predstavni-
ka Kopra.221 Umanjkanje predstavnikov koprskega meščanstva zlahka 
razložimo z dejstvom, da je Koper v tistem času sodil pod upravno okrilje 
Trsta kot numerusa;222 s čimer odpade Peršičev poskus razlage, da so 
Koprčani bojkotirali zborovanje, saj so njihovi predstavniki zavedeni med 
tržaškimi in tudi njihov davek je vključen v tržaškega. Ker ta razlaga ne 
pojasni, zakaj je v primeru obstoja koprske škofije na srečanju manjkal 
koprski škof, in ker nimamo nobenega vira o obstoju koprske škofije iz 
tega časa, lahko zaključimo, da je tudi v cerkvenem pogledu Koper sodil 
pod Trst. 
 

Cerkvena organizacija v Kopru od 9. do 12. stoletja  
V začetku 10. stoletja, dobrih sto let po rižanskem placitu, je bil v Kopru 
ustanovljen ženski benediktinski samostan, ki se prvič omenja leta 908; 
takrat je namreč kralj Berengar pod svojo zaščito sprejel samostan z opati-
co Adelgido.223 Po Leissovem mnenju to dokazuje, da je bila v mestu ves 

                                                                    
220Za rižanski placit glej Herald Krahwinkler, …in loco qui dicirut Riziano…: Zbor v 
Rižani pri Kopru leta 804 (Knjižnica Annales, 40). Koper: Univerza na Primorskem, 
Znanstveno-raziskovalno središče : Zgodovinsko društvo za južno Primorsko, 2004; za 
objavo zapisnika glej Pietro Kandler, Codice Diplomatico Istriano. Trst: Riva, 1986, št. 
54 in Franc Kos, Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku, II. Ljubljana: 
Leonova družba, 1906, št. 23. 
221Rajko Bratož, Janez Peršič, Koprska cerkev skozi stoletja. V: Koper med Rimom in 
Benetkami: Prispevki k zgodovini Kopra = Capodistria tra Roma e Venezia: Contributi 
per la storia di Capodistria. Ljubljana [i. e. Koper]: Pokrajinski muzej, 1989, 60 dopuš-
ča možnost, da so Koprčani iz nam neznanega razloga bojkotirali istrsko skupnost; 
Antonio Leiss, Commenda o vescovato. V: Pagine Istriane, 154, IX/6–7, 1911 trdi, da 
Koprčani takrat še niso bili pod Franki in da zato ne najdemo koprskega škofa na sez-
namu podpisnikov zapisnika. Ta teza govori v prid avtorjevi teoriji o neprekinjenem 
obstoju od 6. do 12. stoletja, vendar je s strani današnjega zgodovinopisja že popolnoma 
presežena. Prav tako je tudi nelogično, da bi tako veliko in pomembno srečanje, ki so se 
ga udeležili visoki predstavniki cerkvene in posvetne oblasti, potekalo tako blizu mesta, 
ki ni bilo podrejeno Frankom.  
222Peter Štih, Istra, 8 in op. 20. 
223Luigi Parentin, Prima testimonianza di monache benedittine a Capodistria. V: Atti e 
memorie della Società istriana di archeologia e storia patria, LXXXI/LXXXII, 
1981/1982, 57–63; Kos, Gradivo, II, št. 334; Peter Štih, Ženski samostan v Kopru leta 
908 – prezrta najstarejša monastična ustanova na ozemlju Republike Slovenije. V: Ad 
Fontes: Otorepčev zbornik, ur. Darja Mihelič, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC SAZU, 
2005, 43–60. 
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čas kontinuirana religioznost kljub slovanskim vpadom in langobardski 
nadoblasti, ter priča o moči in bogastvu koprske cerkve.224 
Ko je leta 991 prišlo do zbora, ki mu je načeloval istrski grof Werihent, so 
na njem sicer omenjeni istrski škofi Poreča, Trsta in Novigrada, Koper pa 
zastopa zgolj skabin oz. pravni zastopnik,225 kar je pričakovano, če je 
Koper pod cerkveno jurisdikcijo tržaškega škofa. 
Edina listina iz tega časa, ki omenja koprsko škofijo, je nedatirana listina 
oglejskega patriarha Popona, ki je nastala za čas njegovega pontifikata 
med letoma 1019 in 1042.226 V njej je zapisano, da je papež Ivan XIX. 
patriarhu Poponu izročil oblast nad šestnajstimi škofijami, med katerimi je 
(poleg tržaške!) omenjena tudi koprska.227 Peršič ponuja dve možni razlagi 
za to omembo, saj je končna redakcije te kronike nastala šele po letu 1218, 
torej po ustanovitvi škofije, in je zato lahko prišlo do napake; bodisi je 
pisec zamenjal neobstoječo škofijo Koper z obstoječo škofijo Pićan bodisi 
so pri končni redakciji pomotoma upoštevali kasnejše stanje in ga prestavi-
li v leto nastanka dokumenta.228 
Tržaški škof se v dokumentih večkrat pojavlja kot zastopnik in upravnik 
koprske cerkvene skupnosti, vendar je zanimivo, da je tako izpričan zgolj 
v 11. in 12. stoletju. Z namenom razjasnitve stanja smo v objavljenih virih 
poiskali takšne omembe. 
2. maja 1072 je bila v Kopru izdana listina tržaškega škofa Adalgera, ki je 
opatu sv. Nikolaja in njegovi cerkvi v Benetkah podelil cerkev sv. Apoli-
narija v Gasellu z vsemi pritiklinami.229 
Izpostavimo listino s 3. decembra 1082, ki je bila izdana v Kopru; v njej 
tržaški škof Heribert podeljuje duhovščini cerkve Marije Device v Kopru 
faro sv. Mavra v Izoli in določa, da Izolčani opravljajo zakramente v kopr-
ski cerkvi Marije Device.230 Sporočilo je pomembno, ker je v njem 
                                                                    
224Leiss, Commenda o vescovato, 210, vendar navaja napačen podatek, da je bil samos-
tan ustanovljen šele leta 910. 
225Pietro Kandler, CDI, I, št. 85: »... in ipso vero colloquio adfuerunt Scavini /…/ Petrus 
Scavinus Civitatis Justinopolis …”; Kos, Gradivo, II, št. 449.  
226Aquilejensium patriarchum forojuliensium chronica. V: Monumenta ecclesiae 
aquilejensis: commentario historico-chronologico-critico, ur. Bernardo Maria de Rube-
is. Argentinae [i. e. Benetke]: Giambattista Pasquali, 1740, Appendix, 10; Franc Kos, 
Gradivo za zgodovino Slovencev v srednjem veku, III. Ljubljana: Leonova družba, 
1911, št. 43. 
227Aquilejensium patriarcharum, App., 10: »… tradens eidem Popponi potestatem super 
xVI episcopatus, videlicet Tergestinum, /…/ Justinopolitanum …« 
228Bratož, Peršič, Koprska škofija skozi čas, 60. 
229Pietro Kandler, CDI, I, št. 107; Kos, Gradivo, III, št. 267.  
230Pietro Kandler, CDI, I, št. 114; Kos, Gradivo, III, št. 356. 
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omenjena župnija Marije Device231 (današnje stolnice), kar izključuje 
obstoj škofije. Poleg župnika so omenjeni tudi duhovniki, diakoni in pod-
diakoni. Leiss želi v tej listini iskati namige, da je šlo pri oblasti tržaškega 
škofa nad cerkveno skupnostjo v Kopru za še sveže, pred kratkim vzposta-
vljeno stanje, vendar so to subjektivna ugibanja brez podlage v virih.232 
6. avgusta 1152 je tržaški škof Bernard samostanu sv. Štefana in Jurija v 
Benetkah podelil hišo, cerkev in samostan Marijinega oznanjenja v Kop-
ru.233 
Leta 1166 je tržaški škof Bernard oglejskemu samostanu sv. Marije podelil 
desetino v Izoli, ki leži v njegovi škofiji.234  
Tudi Kandler je v svoji preglednici škofov zabeležil, da so tržaški škofi od 
leta 1031 do leta 1148 tudi koprski škofje,235 čeprav je v istem delu zapi-
sal, da je oglejski patriarh Sigard dodelil tržaškim škofom neposredno 
cerkveno jurisdikcijo nad koprsko škofijo.236 Žal ne vemo, od kod je dobil 
takšen podatek. 

 
 
 
 

                                                                    
231Pietro Kandler, CDI, I, št. 114: »... vobis fratribus et fidelibus meis qui estis de con-
gregatione S.Marie Justinopolitane Civitatis, scilicet Basilio meo Plebano, et Johanni 
presbitero, et Andreae et Floriano et alio Johanni presbiteris, sed et Bertaldo et alio 
Bertaldo et Lazaro et Johanni diaconibus, sed et Pradeo et Juliano et Ripaldo Subdia-
conibus et reliquis omnibus cujuscunque ordinis …«. Cerkveno funkcijo diakona 
zasledimo v dveh pomembnih listinah, in sicer v pogodbi in ponovni potrditvi pogodbe 
med Koprčani ter Benetkami, ki ju je spisal. 14. januarja 932 je bila napisana pogodba 
med beneškim dožem Petrom II. Candianom in koprskimi prebivalci, ki jo je v Kopru 
spisal diakon in notar Georgij (Kandler, CDI, I, št. 70: »Ego Georgius, dyaconus et 
notarius, per consensu populorum scripsi atque firmavi.«; Kos, Gradivo, II, št. 380). 
Do ponovnega podpisa pogodbe je prišlo 12. oktobra 977 v Kopru med naslednikom 
doža Petra Candiana na eni strani in grofom Sigardom ter koprskimi prebivalci na drugi 
strani. pogodbo je spisal koprski diakon in notar Roterpert (Kandler, CDI, I, št. 81: 
»Ego Rotepertus, dyaconus et notarius huius civitatis Justinopolim, manu mea propria 
scripsi atque firmavi.«; Kos, Gradivo, II, št. 462).  
232Leiss, Commenda o vescovato, 210–211. 
233Pietro Kandler, CDI, I, št. 141: »... domum et ecclesiam seu monasterium s. Mariae 
nunciate, quod est situm in partibus Caprensis civitatis ...«; Franc Kos, Gradivo za 
zgodovino Slovencev v srednjem veku, IV. Ljubljana : Leonova družba, 1915, št. 303. 
234Pietro Kandler, CDI, I, št. 146: »…decimam cujusdam loci sui episcopatus, qui Insula 
nominator …«; Kos, Gradivo, IV, št. 485. 
235Pietro Kandler, Indicazioni, 120. 
236Prav tam, 20. 
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Ustanovitev koprske škofije 
Ponovno se srečamo z Dandolovo kroniko, saj je v njej zapis o ponovni 
ustanovitvi koprske škofije leta 1177 na prošnjo beneškega doža.237 Ker 
imamo v tem primeru tudi skoraj sočasne, od Dandolove kronike neodvis-
ne vire, smo mnenja, da je bila koprska škofija v teh letih res ponovno 
ustanovljena. Da je bila ustanovitev koprske škofije znova zgolj figura v 
velikem političnem šahu, kaže pričevanje koprskega duhovnika Ivana, ki 
je bil osebno udeležen v dogodkih med 24. julijem in 10. septembrom leta 
1177 v Benetkah.238 Medtem ko sta bila v Benetkah papež Aleksander III. 
in cesar Friderik I., sta bila tam tudi oglejski patriarh Ulrik II. in tržaški 
škof Bernard, ki sta se trudila, da bi bila koprska škofija uničena.239 Prob-
lem se pojavi pri razumevanju tega dela besedila; sta se patriarh in škof 
borila, da bi bila škofija uničena (kar pomeni, da je takrat obstajala) ali da 
ne bi bila ponovno ustanovljena? Peršič sicer dopušča obe možnosti240 in 
njegovemu mnenju se pridružujemo, saj glagol destrueret (konjuktiv 
imperfekta je uporabljen, ker ga zahteva slovnica, in nima vpliva na 
pomen besede) lahko nakazuje, da sta si prizadevala za uničenje koprske 
škofije ali za uničenje ideje o koprski škofiji, ki je takrat bila očitno aktu-
alna tema.  
Peršič tudi predstavi okoliščine, v katerih je morebiti prišlo do ustanovitve 
koprske škofije; papež je sodeloval z beneškim dožem v sporu s cesarjem 
in njegovimi zavezniki. Eden od načinov boja je bilo razbijanje večjih 
škofijskih teritorijev na manjše in šibkejše; v tem smislu sta želela doseči, 
da bi tržaška škofija razpadla na manjše in predvsem manj močne škofij-
ske sedeže.241 
Zagotovo je bila koprska škofija ustanovljena leta 1180, saj se omenja v 
dveh listinah. 
Prva je listina cesarja Friderika I., napisana 25. januarja 1180, s katero je 
oglejskemu patriarhatu potrdil pripadajoča posestva; med regijami vseh 
istrskih škofij se omenja tudi koprska (poleg tržaške).242 Druga je listina 
gradeškega patriarha Henrika s 24. julija 1180, s katero je oglejskemu 

                                                                    
237Andreae Danduli Chronicon, 290: »Papa etiam Justinopolitanam urbem, quae jam-
din cathedrali sede privata fuerat, ad supplicationem ducis Venetiarum, cujus fideles 
erant, in integrum resituit et peiscopum eis dedit.« 
238Kandler, CDI, II, št. 190; Kos, Gradivo, I, št. 587.  
239Kandler, CDI, II, št. 190: »… quod dictus Episcopus G. multum laboravit ut destrue-
ret Episcopatum Justinopolitanum.« 
240Bratož, Peršič, Koprska cerkev, 61. 
241Prav tam. 
242Franc Kos, Gradivo, IV, št. 623. 
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patriarhu odstopil vse pravice in terjatve do istrskih škofij, med katerimi 
omenja tudi koprsko.243 Papež Aleksander III. je oglejskemu patriarhatu 
nekaj dni zatem potrdil nadoblast nad šestnajstimi škofijami, med drugimi 
tudi nad koprsko.244 
Nato je leta 1185 papež Urban III. določil, naj se koprski škofje po izvolit-
vi predstavijo oglejskemu patriarhu z namenom kanonične potrditve.245 
Škofija se v mestnih zadevah omenja v listini s 5. julija 1186, s katero je 
od meščanov prejela posestva in dajatve.246 Zanimivo je, da se v listini 
poimensko nikjer ne omenja škof niti med podpisniki in pričami, kjer bi ga 
pričakovali. To pomeni, da je škof, o katerem je govora v naslednji listini, 
spisani 12. septembra 1186 ali 1187, prvi izvoljeni koprski škof; papež 
Urban III. je v tem pismu pisal koprski duhovščini in ljudstvu, naj se 
novoizvoljeni škof predstavi oglejskemu patriarhu.247 To pomeni, da je 
bila ta leta koprska škofija brez svojega škofa. 
Prvi poimenski škof z imenom Aldiger je omenjen v listini oglejskega 
patriarha Gotfrida z 20. decembra 1189.248 Babudri postavlja njegovo 
umestitev v leto 1184,249 Pusterla v leto 1186,250 Kandler pa v leto 1187.251 
Zaradi predstavljenih listin se strinjamo z obema kasnejšima datacijama; 
Babudrijeva je prezgodnja.   
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Oliver Pejić 

Dubrovniška cirilska pisarna do leta 1527 
 

Povzetek 
Namen članka je, da na kratek, jedrnat in pregleden način predstavi delo-
vanje in značilnosti dubrovniške cirilske pisarne od njenega nastanka do 
leta 1527, ko se je upokojil zadnji pisar, čigar obdobje delovanja lahko po 
ustaljeni kronologiji še uvrščamo v srednji vek. Govora je tudi o jezikov-
nih in paleografskih značilnostih listin, o družbenem položaju ter ugledu 
pisarjev in o obči prisotnosti cirilice v srednjeveškem Dubrovniku. 
 
Klju čne besede: Dubrovnik, srednji vek, cirilica, paleografija 
 

*** 
Klju čni procesi za nastanek cirilske pisarne 

Tako Dubrovnik kot njegovo zaledje sta bila do smrti bizantinskega cesar-
ja Mihaela Komnena leta 1180 vključena v bizantinsko državo. Veljali so 
enotni trgovski predpisi in carinska tarifa, zato ni bilo pravne osnove za 
sklepanje posebnih trgovskih dogovorov. Po cesarjevi smrti je Stefan 
Nemanja ustvaril neodvisno državo v Raški, sledil mu je ban Kulin v Bos-
ni, Dubrovnik pa je prišel pod normansko oblast. Zaradi negotove 
prihodnosti novih držav se še ni zdelo potrebno angažirati posebnega uslu-
žbenca za cirilsko dopisovanje. Ugovora s srbskim velikim županom 
Stefanom Nemanjo iz leta 1186 in humskim velikim knezom Miroslavom 
iz leta 1190 sta bila tako latinska, banu Kulinu pa so na dvor poslali latin-
ski koncept, ki ga je potem prevedel njegov pisar. Nekaj desetletij kasneje 
je bilo stanje precej drugačno. Bizanc je zaradi četrtega križarskega poho-
da propadel, Srbija in Bosna sta se vse bolj utrjevali, Dubrovnik pa je 
prišel pod vrhovno oblast Benetk, ki so Srbijo imele za enakopravnega 
partnerja, zato se je pojavila potreba po zanesljivem cirilskem pisarju.252 V 
starejši literaturi prevladuje stališče, da je bil Dubrovnik v 13. stoletju še 
vedno pretežno romansko mesto s plemstvom, ki mu je bila slovanščina 
težko razumljiva, cirilica pa neznana pisava.253 Nasprotno se da dokazati s 
pomočjo latinskega dogovora med Dubrovnikom in humskim knezom 
Miroslavom iz leta 1190, kjer ima veliko podpisanih prič očitno slovanska 

                                                                    
252Čremošnik 1952, str. 73. 
253Rešetar 1894, str. 328. 
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imena in priimke.254 Dubrovničani okoliškim državam prav tako niso poši-
ljali latinskih aktov, da bi jim tam pripisali cirilski slovanski prevod, pač 
pa je bilo devet od sedemnajstih prejetih cirilskih listin iz obdobja 1200–
1254 napisanih prav v Dubrovniku.255 
 

Terminologija 
V južnoslovanski cirilski paleografiji obstaja določeno nesoglasje glede 
najbolj smotrne razdelitve in poimenovanja različnih vrst pisav. Nesporna 
izraza sta ustav (ustavna pisava) in brzopis (hitropis, rusko скоропись). V 
južnoslovanski in ruski paleografiji je obče sprejet tudi izraz poluustav 
(polustavna pisava), vendar ga na primer Petar Đorđić v svoji veliki sintezi 
o južnoslovanski cirilici zavrača, češ da njegova uporaba ni utemeljena, 
čeprav je Vladimir Mošin njegovo ustreznost v svojih delih dobro argu-
mentiral.256 Gregor Čremošnik je zagovarjal uporabo latinskih terminov, in 
sicer majuskula za ustavno pisavo, polminuskula za polustavno pisavo ter 
minuskula za hitropis. Sam izraz ustavna pisava, ki označuje staro, kon-
servativno dvočrtno pisavo, je lahko nastal šele po pojavu hitropisa; 
beseda ustava je prevod grške besede tipik, ki pomeni zakon oziroma pra-
vilnik o cerkvenem bogoslužju. Pisati ustavno je torej pomenilo pisati po 
predpisih pravoslavne cerkve o pisanju bogoslužnih in cerkvenih knjig. 
Ker se je v knjigah izključno uporabljala le ta pisava, se je uveljavil tudi 
izraz knjiško pismo (književna pisava).257  
Polustavna pisava, ki označuje vrsto cirilske književne pisave v uporabi 
med 14. in 17. stoletjem,258 ohranja dvočrtno shemo, vendar so poteze 
zaradi hitrejšega in bolj površnega pisanja vse bolj sloke, manj pa je pou-
darjena razlika med debelimi in tankimi črtami, zaradi česar je v 
primerjavi z ustavno manj monumentalna. Hitropis je bil dokončno formi-
ran konec 13. stoletja kot pisava za lažje in hitrejše pisanje, ki bi 
zadovoljila praktične potrebe cirilskih pisarn. Zanj je značilen prehod iz 
dvočrtne sheme v takšno s tremi ali štirimi črtami, pri črkah pa so vidne 
določene morfološke spremembe.259 
 

 

                                                                    
254Npr. sodnik Držimir, plemiči Gojslavić, Sergej Vladimirović in Povržen Peženić itd. 
255Čremošnik 1952, str. 73–74. 
256Raukar 1972, str. 160. 
257Đorđić 1971, str. 84. 
258Raukar 1972, str. 160. 
259Đorđić 1971, str. 83. 
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Najstarejše dubrovniške cirilske listine (1238/40–1253) 
Nobena od listin ni bila podpisana, kar je bila sicer bizantinska notarska 
navada.260 Osem listin je napisal isti avtor, predzadnjo, listino o zavezniš-
tvu z bolgarskim carjem Mihaelom Asenom iz leta 1253,261 pa drug notar, 
ki je bil verjetno najet zaradi visoke starosti prvega.262 Dolgo se je mislilo, 
da jih je napisal poseben cirilski pisar,263 vendar je njihov pravi avtor naj-
verjetneje latinski notar Paskal de Capalu. Ker je stopil v službo šele leta 
1228, se je glavni argument proti temu zdela nedatirana listina srbskega 
kralja Stefana Dubrovničanom iz leta 1215,264 ki je v bistvu prepis srbske-
ga originala. To lahko sklepamo iz odsotnosti tipičnih jezikovnih napak iz 
ostalih listin in dejstva, da je bila ta listina napisana na istem, kasneje 
razrezanem kosu pergamenta kot še en latinski prepis originala. Tudi pečat 
je pričvrščen z laneno vrvico, ki se je uporabljala skoraj izključno v Dub-
rovniku.  
Tri listine so bile overjene s pomočjo hirografa. Paskal je tako overil tret-
jino od približno sto svojih latinskih listin, poleg njega pa sta to metodo na 
tem področju uporabljala le dva druga latinska srednjeveška notarja.265 
Sama pisava kaže morfološke značilnosti pisave »postaranega človeka«, te 
pa se pojavljajo pri vseh Paskalovih delih po letu 1250, med katere torej 
najverjetneje spada tudi ta prepis.266 Paskal je vse listine napisal v polmi-
nuskuli, prav tako je vse do konca kariere ohranjal svoje tipične jezikovne 
napake, ki so vidne celo v njegovi zadnji listini iz leta 1254.267 Narava teh 
napak, ki jih lahko razdelimo na slovnične in na fonetično-grafične, jasno 
nakazuje, da je bil njegov materni jezik verjetno romanski.268 Med slovni-
čne napake sodijo pogosto mešanje samostalniških in pridevniških oblik, 
napačna uporaba sklonov,269 uporaba rodilnika s predlogom od namesto 

                                                                    
260Čremošnik 1952, str. 76. Te tradicije so se strogo držali tudi v Humu in v Srbiji, 
zaradi česar je Čremošnik sklepal, da se je morda dubrovniški pisar priučil poklica v teh 
krajih. 
261Miklošič 1858, str. 35. 
262Vrana 1957, str. 314. Čremošnik je menil, da je tudi to listino pisal prvi notar. Razli-
čno avtorstvo se kaže v morfoloških, pravopisnih in na sploh jezikovnih razlikah. 
263Tako so mislili Rešetar, Jireček in Čremošnik, ki je zanj uporabljal ime Anonim. 
264Stojanović 1929, poglavje A) Dubrovnik i Srbi, str. 3. Poglavje navajam, ker se tam 
začne štetje strani. 
265Vrana 1957, str. 316 in 317. Uporablja izraz »od naših pisara«, torej verjetno od 
pisarjev z območja bivše Jugoslavije. 
266Prav tam, str. 319. 
267Čremošnik 1952, str. 77. 
268Vrana 1957, str. 314. 
269Im. namesto drugih sklonov, tož. namesto im., napačni skloni v predložnih zvezah. 
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svojilnega pridevnika in na sploh tvorjenje nerodnih izrazov in besednih 
zvez, ki izvirajo iz latinske oz. romanske osnove. Nazoren primer je 
poved: »ни за нашега света (moralo bi biti ни зь нашимь свѣтомь) ни за 
света ѡдь ѡпькина градска (im. namesto rod.) Владимнрь не пленоваль 
твою землю.«270 Med fonetično-grafične napake spadajo mešanje določe-
nih črk, ki jih je očitno dojemal kot enakozvočne, zapisovanje 
samoglasniških r in l z glasovnima skupinama ер in ел ter redko mešanje 
zvenečih in nezvenečih soglasnikov na koncu besede (бесь, ись, напреть, 
делькь).271 Zanimiv je tudi njegov prepis cirilskega podpisa Ланпр(и)ѕи z 
ustanovne listine lokrumskega benediktinskega samostana iz 1023, ki jo je 
overjal leta 1229. Za а uporablja latinsko črko, črke Л, н in ѕ pa piše nep-
ravilno. To kaže, da takrat zagotovo še ni znal pravilne cirilice.272 
Paskalov jezik ima sicer stalne značilnosti, vendar se količina in vrsta 
napak spreminjata pri posameznih listinah, kar se da pojasniti z okolišči-
nami njihovega nastanka.273 Za listino iz leta 1215 smo že pokazali, da je 
prepis. To verjetno velja tudi za listino srbskega kralja Uroša I. iz leta 
1252,274 kjer prevladujejo fonetične napake. Kraljev podpis ni do konca 
prepisan, listina pa tudi nima pečata. Na formulacijo zgodnejše listine, ki 
so mu jo Dubrovničani namenili leta 1243,275 je nedvomno vplival ob 
njenem sestavljanju prisotni kraljev odposlanec Jurko.276 Podobno je pri 
listinah bosanskega bana Mateja Ninoslava iz l. 1240 in 1249.277 Prva je 
bila sestavljena v Dubrovniku v navzočnosti bana in njegovih plemičev, 
druga pa je njen skoraj dobeseden prepis. Banov vpliv je očiten, saj se v 
obeh pojavljajo določeni pasusi, prisotni že v njegovih starejših listinah,278 
prav tako sta to edini listini, v katerih je Paskal uporabljal črko ћ.279 Čep-
rav je razvijal tudi svoje karakteristične lastnosti, se je sicer precej 
konservativno naslanjal na dotedanjo cirilsko pisarniško tradicijo.280 Pisar-
ji najzgodnejših listin so izhajali iz zetsko-travunjskega območja in kažejo 
                                                                    
270Jireček 1904, str. 192. 
271Vrana 1957, str. 324. 
272Prav tam, str. 332. 
273Prav tam, str. 323. 
274Stojanović 1929, poglavje A) Dubrovnik i Srbi, str. 17. 
275Prav tam, str. 16. 
276Vrana 1957, str. 325. 
277Stojanović 1929, poglavje A) Dubrovnik i Srbi, str. 7–10. 
278Vrana 1957, str. 323. 
279Prav tam, str. 331. 
280Cirilski zapis na originalu in kopiji latinske listine Stefana Nemanje iz l. 1186, hilan-
darska ustanovna listina iz l. 1198/9 ter vsi trije primerki listine bana Kulina iz leta 
1189. 
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znake latinske izobrazbe. Pisali so v t. i. pisarniški ustavni pisavi, ki se je 
organsko razvila iz književne.281 Paskalove listine so skupaj z listinama 
raških kraljev Vladislava iz leta 1240 in Uroša iz leta 1253 najizrazitejši 
primeri polminuskulne prehodne pisave.282 Bil je tudi najbolj reprezentati-
ven pisar polminuskule svojega časa, dubrovniška pisarna pa je pod 
njegovim vodstvom postala zelo pomemben kulturni center.283 
 

Kronološki pregled ostalih cirilskih pisarjev do leta 1527 
V dubrovniški latinski pisarni so pisarsko delo opravljali plemiči vse do 
odhoda Andrije Beneša leta 1324.284 Od leta 1254, ko je Paskal napisal 
svojo zadnjo listino, pa vse do leta 1340 nimamo ohranjene nobene doma-
če cirilske listine.285 V obdobju med letoma 1278 in 1313 je verjetno kot 
cirilski pisar deloval t. i. gramatik Ozren. V virih je označen kot filius 
presbiteri Dragobrato. Ker ime njegovega očeta ni koledarsko, je moč 
sklepati, da je bil pravoslavni duhovnik. Najverjetneje je deloval v Trebin-
ju, Konavlah ali Stonu, ki so bili takrat še pod srbsko oblastjo, saj je 
Dubrovnik pazil na svoj katoliški značaj.286 Sledil mu je pisar Stefan 
Binčulić (1313–1326). Zaključki velikega sveta ob njegovem nameščanju 
nam povedo, da je za pisarsko delo prejemal plačo.287 Jaketa Krušić 
(1340–1347) je bil zadnji cirilski pisar plemiškega rodu, prvi cirilski pisar 
iz vrst meščanstva pa je bil Đive Parmesan (1348–1363), sin priseljenega 
Italijana iz Parme.288 Nobeden od njiju podpisoval svojih listin. Niko 
Bijelić, cirilski pisar med letoma 1363 in 1367, je bil njegov polbrat.289 
Imena njegovih neposrednih naslednikov niso zapisana.290 Med letoma 
1370 in 1372 je izjemoma opravljal pisarsko službo Utišen Tihosavić, brat 
popa Radovina, torej oseba iz srbske cerkvene sredine.291 Naslednji pisar, 
ki se je podpisoval, je bil Maroje Niklić (1379–1387). Podpisoval se je 
tudi s Korčule priseljeni Vidoš Bogdanić (1388–1389). Rusko 

                                                                    
281Vrana 1957, str. 330. 
282Prav tam, str. 331. 
283Prav tam, str. 334. 
284Čremošnik 1952, str. 79. 
285Izjema je pismo dubrovniških trgovcev iz Brskova (danes Črna gora) svoji občini iz 
leta 1302. Đorđić 1971, str. 147. 
286Čremošnik 1998, str. 593. 
287Čremošnik 1952, str. 79. 
288Đorđić 1971, str. 147. 
289Čremošnik 1952, str. 80. 
290Đorđić 1971, str. 148. 
291Čremošnik 1998, str. 593. 
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Kristoforović (1392–1431), čigar oče je bil zdravnik iz Beneventa,292 je bil 
z več kot tristo napisanimi dokumenti najproduktivnejši dubrovniški ciril-
ski pisar, kot avtor stotih listin v 24 letih pa je bil drugi najproduktivnejši 
pisar njegov naslednik Nikša Zvijezdić (1431–1455). Sledil mu je Marinko 
Cvjetković (1455–1474). Zadnji pisar, čigar ime je razvidno iz samih 
spisov, je bil Maroje Ptičić (1474–1482), v naš časovni okvir pa sodi še 
pisar Paskoje Primojević (1482–1527).293 
Dubrovniški pisarji se jezikovno niso prilagajali sosedom, saj so vse listi-
ne, ki so prišle izpod roke enega pisarja, jezikovno homogene ne glede na 
to, kateremu dvoru so bile namenjene (srbskemu, bosanskemu, humskemu 
itd.). V prepisih bosanskih listin so npr. ikavske oblike zamenjevali z 
jekavskimi.294 Glavna osnova je bilo torej dubrovniško narečje, ponekod 
pa so bile kot posledica tujih predlog prisotne za Dubrovnik neobičajne 
besede in sintagme.295 
Pravopis starih dubrovniških listin je bil običajen raški s cerkvenoslovan-
sko osnovo. Samo v najstarejši listini iz leta 1238/40 ni jotiranih črk za 
glasova ja in je, prisotni pa sta že v drugi najstarejši iz leta 1243. Sčasoma 
sta glasova postajala vse bolj pogosta, še posebej za samoglasniki, dokler 
se ni njun zapis ustalil kot pravilo z Ruskom in njegovimi nasledniki.296 V 
Dubrovniku so glasova ć in đ najpogosteje označevali kar s к in г (spora-
dično tudi s т in д). Uporabljali so tudi starocerkvenoslovanska шт in жд. 
Zelo redko se pojavlja ћ za glas đ, medtem ko se za glas ć pojavlja sprva 
tu in tam pri Kristoforoviću in Zvijezdiću, pri Cvjetkoviću pa redno. 
 

Ugled in plača cirilskih pisarjev 
Dubrovniški cirilski pisarji so sami sebe označevali kot (verovani) logofetь 
(dubrovački) ali gramatikь opkine dubrovačke, redkeje tudi dijakь (otaini) 
dubrovački. Bijelić in Zvijezdić sta se označila kot dijakь srьpski.297 V 
latinskih virih se omenjajo kot Cancellarius, Notarius, Scriba, Scriptor, 
Scribanus sclavonescus, sclavicus, literarum sclavicarum, sclavici 
ydiomatis, in lingua sclava, in schiavo, concellarie sclavone communis 
Ragusii.298 

                                                                    
292Stanojević 1928, str. 405. 
293Đorđić 1971, str. 148. 
294Rešetar 1984, str. 341.  
295Prav tam, str. 342. 
296Prav tam, str. 343. 
297Prav tam, str. 332. 
298Stanojević 1928, str. 402. 
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Plača cirilskih pisarjev se je skozi čas spreminjala. Nekakšno plačo so 
prejemali že plemiški pisarji, Đive Parmesan pa je prvi, za katerega imamo 
konkretne podatke. Prvo leto je prejemal 30, od drugega leta službovanja 
dalje pa 40 perperjev. Toliko je prva tri leta prejemal tudi njegov naslednik 
Niko Bijelić, ostala leta pa 60 perperjev. Za primerjavo naj povem, da je 
takrat mestni učitelj prejemal 40, brivec 45, stonski notar 60, latinski pisar 
100, kirurg pa 300 perperjev. Delo cirilskega pisarja je bilo takrat torej 
razmeroma slabo plačano, pisarjem pa ni predstavljalo edinega vira zaslu-
žka. Plemiški pisarji so morali zaradi svojega stanu opravljati celo vrsto 
drugih poklicev, Binčulić in Krusić sta bila obenem tudi lastnika ladij in 
sta zagotovo tudi veliko služila s trgovino.299 Gramatik Ozren se je verjet-
no ukvarjal tudi s poučevanjem pisanja.300 Nizko plačo pisarjev iz 14. 
stoletja je moč pojasniti z dejstvom, da si je Dubrovnik takrat dopisoval le 
z bosanskim in srbskim dvorom, kar pa se je kasneje spremenilo.301 
Točna plača je ponovno znana šele pri Rusku Kristoforoviću, ki je najprej 
prejemal 80 perperjev, še isto leto pa se je njegova plača povišala na 100 
in do leta 1420 dosegla 220 perperjev. S to plačo je začel tudi Zvijezdić, 
leta 1433 pa je prejemal že 330 perperjev. Plači cirilskega in latinskega 
notarja sta se dokončno izenačili za časa Cvjetkovića.302 V tem času so 
višje plače prejemali le zdravniki (500–1200 perperjev) in knjigovodja v 
državni blagajni (400–450 perperjev). Rast plač je bila sicer delno poveza-
na z devalvacijo in naraščanjem cen, predvsem pa s povečano količino 
dela.303 Srbija se je razbila na tri države, v Bosni so imeli svoje pisarne 
tudi pomembnejši fevdalci, kasneje pa je Dubrovnik prejemal cirilska 
pisma tudi od osmanskega sultana, okoliških sandžakbegov, ogrskega 
dvora in albanskih fevdalcev.  
 

O obči prisotnosti cirilice v Dubrovniku  
Vse cirilsko slovstvo v Dubrovniku je bilo vključno s prepisi napisano v 
ljudskem jeziku. Latinica se je vse do konca 15. stoletja uporabljala le za 
latinščino in italijanščino. Tudi po začetku uporabe latinice za pisanje 
slovanščine je bila praviloma za diplomatske namene uporabljana le cirili-
ca; uradniška in diplomatska besedila tudi predstavljajo večino cirilskega 
gradiva dubrovniškega arhiva. V mejah republike je nastalo nekaj cirilskih 

                                                                    
299Čremošnik 1952, str. 80. 
300Čremošnik 1998, str. 592. 
301Voje 2011, str. 55. 
302Čremošnik 1952, str. 81. 
303Prav tam, str. 82. 
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besedil pravne narave, ohranjenih pa je tudi slabih dvajset cirilskih pisem 
dubrovniških državljanov iz mest, kot so Herceg Novi, Konjic, Srebrenica, 
Trepča, Novo Brdo, Rudnik, Skopje, Solun in Budim.304 
Očitno so v Dubrovniku obstajali tudi učitelji branja in pisanja cirilice. V 
drugi polovici 15. stoletja je bil npr. nek Nicolaus Bulgarus, magister 
litterarum schlavicarum, poklican v Dubrovnik pro docendo in Ragusio 
pueros litteras schlavicas. Znanje cirilice ni bilo pomembno le za uradno 
dopisovanje s sosedi, pač pa tudi za trgovsko dejavnost z njimi, ki jo je 
Dubrovnik monopoliziral.305 Primera Parmesana in Kristoforovića kažeta, 
da so slovanščino in cirilico znali tudi posamezniki neslovanskega rodu.306 
V 16. stoletju je v Dubrovniku obstajala močna pobuda za ustanovitev 
cirilske tiskarne, ki pa je iz ideoloških razlogov poniknila za časa protire-
formacije. Dubrovničani so bili sicer pobudniki cirilskih tiskarn v Italiji. 
Poleg Benetk je bila pomembno središče cirilskega tiska tudi pokrajina 
Marke z mesti Ancona, Ascoli Piceno, Fano, Pesaro in Urbino.307 Za 
konec bi še kot zanimivost omenil, da je na rob rokopisne knjige odredb 
dubrovniške carinarnice Liber statutorum doane iz 13. stoletja leta 1422 
en od plemiških carinikov načečkal nekaj cirilskih verzov v pogovornem 
jeziku. Danes jih poznamo kot najstarejšo v cirilici zapisano (srbsko, hrva-
ško ali bosansko) pesem.308  
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Lara Kren 

Pogledi historiografij na zgodovino srednjeveške 

Bosne 
 

Povzetek 
Pričujoči članek je primerjava treh zgodovinopisnih del, ki opisujejo sred-
njeveško Bosno. Rdeča nit sta vprašanji, kako zgodovinarji z različnimi 
kulturnimi in časovnimi ozadji vidijo isto dogajanje in katere teme so 
zanje pomembne. Prvi del teksta zajema opis in primerjavo izbranih del v 
celoti, drugi del pa se osredotoča na posamezne teme (izbrala sem jih pet: 
štiri časovna obdobja države in eno kulturno – bosansko cerkev). 
 
Klju čne besede: zgodovinopisje, srednjeveška Bosna, primerjava, objek-
tivnost v pisanju 

 
*** 

Zgodovinopisje teži k objektivnemu slikanju preteklih dogodkov, toda glas 
avtorja je v vsakem delu neizbežno prisoten. Zato je branje zgodovinopis-
nih del, ki obravnavajo isto področje, na način, ki v ospredje ne postavlja 
vsebine, temveč način pisanja, še posebej zanimivo; zlasti za nekoga, ki 
šele vstopa v bližnji stik s pisanjem o zgodovini. Ob takem branju opazi-
mo, da je lahko tudi stremenje za objektivnostjo zaznamovano s 
subjektivnim pogledom – kateri dogodki so opisani, kako je opisan njihov 
vpliv in predvsem kakšna je avtorjeva vrednostna sodba o njih. 

  
Primerjava zgodovinske pripovedi o srednjeveški bosanski državi se nana-
ša na tri dela: Zgodovina narodov Jugoslavije, Poviest Bosne do 
propasti kraljestva in BiH: A Tradition Betrayed. 
Obravnavana dela se med seboj precej razlikujejo. Prvo je del obširnejšega 
dela Zgodovina narodov Jugoslavije; drugo je v celoti namenjeno srednje-
veški Bosni; tretje pa je zopet del daljšega teksta, ki zajema celotno 
zgodovino Bosne do današnjih dni.  
Poleg tega se razlikujejo tudi avtorji izbranih knjig. Prvi dve deli prihajata 
izpod peresa avtorjev s prostora jugovzhodne Evrope, tretje pa je delo 
britanskih avtorjev. Skušala sem ugotoviti, kako kulturno in časovno ozad-
je avtorja vpliva na njegovo pisanje.  
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Splošna primerjava 
Del knjige Zgodovina narodov Jugoslavije, ki se navezuje na srednjeveško 
Bosno, je razdeljen na več tematskih poglavij – v ospredju je prevladujoče 
dogajanje nekega obdobja ali določen vidik zgodovine dotičnega prostora, 
npr. družba, vera itd. Kljub temu se avtorji trudijo obdržati kronološki tok 
pripovedi. Posledica tega pristopa je nekoliko zmedena slika, ki jo bralec 
dobi o temi, zlasti na področju kronološke umestitve dogodkov. V ospred-
ju je namreč opis nekega pojava (npr. gospodarski napredek), posamezni 
dogodki pa so zgolj omenjeni kot del tega procesa in niso opremljeni z 
letnicami, na več mestih avtorji ne razložijo niti sosledja dogodkov niti 
njihovih vzročno-posledičnih povezav. 
Druga opazna lastnost teksta je izpostavljanje dogodkov samih. Res je, da 
gre pri zgodovini predvsem za opis, predstavitev dogodkov. Toda tu je to 
še poudarjeno, kajti za avtorje je bolj pomembno, da se je dogodek zgodil, 
kot vprašanje, kdo je bil njegov povzročitelj.  
To vidimo tudi po naslovih poglavij, saj le eno vsebuje vladarjevo ime, 
ostali pa se tako kot osredotočenost pisanja navezujejo na neko glavno 
dogajanje, proces. Videti je, kot da vladarji sploh niso bili pomembni, so le 
udeleženci nekega dogajanja, ki preprosto je in se razvija v nekem dogod-
ku. Kot da bi imena lahko zamenjali, pa bi dogajanje še vedno ostalo 
enako. 
Zaradi izpostavljanja dogodkov in posledično tematske razdelitve poglavij, 
ki le grobo sledijo kronološkemu poteku, pridemo do situacije, kjer je isti 
vladar omenjen v več ločenih poglavjih, ni pa nujno, da si poglavja krono-
loško sledijo in da se dogajanje v njih povezuje. Imen torej ne moremo 
uporabiti za kronološko orientacijo; težko si tudi ustvarimo podobo o 
dotični osebi, še težje pa o njenem obdobju vladavine. Ko se avtorji sploh 
ukvarjajo s samimi vladarji, se zdi, da izpostavljajo en sam dogodek, osta-
lo dogajanje pa le omenijo ali v celoti izpustijo.  
Dobila sem vtis, da mora imeti bralec obravnavanega dela že nekaj predz-
nanja, zlasti na področju sosledja dogodkov, kajti letnic in jasno opisanega 
zaporedja dogodkov je malo; hitro se izgubi občutek za časovni potek. To 
velja še posebej za zaključna poglavja, ki se dotikajo časa po Tvrtku I. V 
tekstu vlada nekakšna zmeda, podobna zmedi, ki je takrat vladala v državi. 
Tekst je v tem delu bolj naštevanje raznih za razvoj dogodkov pomembnih 
osebnosti in dogodkov samih, prava razlaga, ki bi pojasnila povezave in 
razvoj dogodkov, pa je nadomeščena z nekaj trditvami, ki dogajanje le 
delno razjasnjujejo.  
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Na več mestih sem dobila občutek, da avtorji postavljajo svojo tezo in ji 
nato zvesto sledijo. Pri tem ves čas opisujejo dogodke tako, da svojo trdi-
tev vidno podkrepijo ali pa jo iz njih vzročno izpeljejo. Na koncu svoje 
trditve povzamejo in sklenejo, da je njihova teza pravilna. Tak način 
pisanja je najbolj viden v obravnavi časa po Tvrtku I., ko je poudarjeno 
delovanje Turkov v času razpadanja države in njegove posledice ter 
pomen Turkov za propad države. 
Takšen pristop je sicer precej razumljiv glede na to, da gre za krajše delo, 
ki je namenjeno temu, da obdobje predstavi. Če bi v njem avtorji le našteli 
morje dogodkov, bi bil rezultat nepregledna zmešnjava.  

 
Za razliko od zgoraj obravnavanega dela je delo Vjekoslava Klaića Poviest 
Bosne razdeljeno v poglavja, ki upoštevajo zgolj kronološki tok dogajanja. 
Vsebina poglavij večinoma ustreza vladavinam posameznih vladarjev (to 
ne drži le na začetku knjige, ki obravnava obdobja, v katerih vladarji niso 
znani, in proti koncu, kjer se avtor ukvarja z dogajanji, v katere je udele-
ženih več družin, ki se borijo za prevlado). Dodano je še posebno poglavje 
o veri na področju Bosne. 
Poglavja imajo na začetku neke vrste povzetek oziroma seznam podpogla-
vij. To je bolj opis tega, kar lahko pričakujemo v poglavju, kot podnaslov. 
Tako že začetki poglavij dajo zelo grobo sliko o toku zgodovine obravna-
vanega področja. Tudi sicer delo daje dobro celostno sliko o dogajanju. 
Pripoved je zastavljena kot okvir, ki je napolnjen s podrobnostmi. Zato 
lahko iz dela črpamo podatke, ki dajo zgolj bežen pregled dogodkov, ali pa 
podatke, ki do potankosti opisujejo nek dogodek ali neko vladavino. 
Zaradi tako zastavljene oblike teksta se bralec ne more izgubiti v podrob-
nostih, za katere ne ve, kam v opisano dogajanje jih umestiti, kar se precej 
lahko zgodi v zgoraj obravnavanem delu. Najpomembnejša razlika med 
deloma je torej, da Klaić strogo sledi kronologiji; dogodke pogosto nave-
zuje v razmerje vzrok-posledica. Tako je celotna zgodovinska pripoved 
videti kot zgodba, ki lepo kronološko teče. Opremljena je z veliko datumi, 
imeni in drugimi nadrobnostmi. Precej nadroben je tudi opis širših razmer, 
ki skupaj z razlago daje vpogled v sliko dogajanja na celotnem ozemlju. 
Zgoraj opisano delo pa, kot rečeno, skoraj ne vsebuje natančnih podatkov 
(letnice, imena itd.) Klaićevo delo ilustraciji razmer dodaja tudi opise 
dogajanja v sosednjih deželah, če se to navezuje na obravnavano temo. 
Tega pri zgornjem delu skoraj ne najdemo.  
Kot da slutiti že razdelitev poglavij po vladarjih, Klaić opisuje dogajanje 
skozi osebe, ki so bile glavni dejavniki v opisovanem dogajanju. Tako je 
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posamezno poglavje, ki opisuje nek odsek v zgodovini Bosne, tudi neke 
vrste življenjepis vladarja, vsaj kar se tiče njegovih dejanj, ki so pomem-
bna za državo. Tudi to se precej razlikuje od teksta v Zgodovini narodov 
Jugoslavije, ki poudarja zgolj izbrane dogodke. 
Klaićevo delo ima še eno lastnost, ki ga ločuje od drugih dveh del v pri-
merjavi – vključevanje virov v zgodovinsko pripoved. Pogosto navaja 
citate ali celotna besedila, npr. pisma. Vseskozi daje vtis, da dosledno sledi 
virom. Na osnovi virov in njihove interpretacije ter podrobne razlage 
dopolnjuje tudi vrzeli v poznavanju dogajanja. Tako daje vtis precej objek-
tivnega dela. Sodb o dogajanjih oziroma osebnostih skoraj ne izreka, kadar 
pa jih, jih izpeljuje iz prej razloženih dogodkov.  
Teze, ki bi jih skozi razlago potrjeval ali skušal potrditi, se ne pojavljajo,. 
vsaj ne tako kot v Zgodovini narodov Jugoslavije, kjer sem dobila vtis, da 
bi bila celo razlaga dogajanja prikrojena, da bi ustrezala predpostavki. 

 
Kot protiutež tema dvema deloma, ki sta nastali na področju JV Evrope, 
sem dodala delo, nastalo v Veliki Britaniji. Razlika v kulturnem okolju 
avtorjev se zrcali v razliki med deli. 
Tretje izbrano delo, BiH: A Tradition Betrayed, poudarja druge reči, opi-
suje dogajanje bistveno drugače, zlasti pa ga vrednoti drugače. Nekateri 
dogodki, ki so v drugih dveh delih precej izpostavljeni, so tukaj izpuščeni. 
Najdemo pa poglavja, ki se ukvarjajo s stvarmi, ki se »domačim« avtorjem 
ne zdijo vredne omembe.  
Opis je izrazito tretjeoseben, nekoliko hladen, morda celo izkazuje poma-
njkanje zanimanja. Vidi se, da se avtor ne identificira ne z obravnavanim 
prostorom ne s preteklostjo, ki s sabo nosi neko izročilo.  
Prikaz zgodovine je precej površinski, letnic je malo, prav tako imen. Gre 
namreč za kratko delo, ki se ukvarja s splošnim prerezom bosanske zgo-
dovine od začetkov do prelomnih dogodkov v 20. stoletju. Toda ta 
površinskost je ponekod tako izrazita, da izpušča tudi pomembne dogodke 
ali razlago dogajanja, ki je ključna za pridobitev splošne podobe o sred-
njeveški Bosni, kar lahko vodi v popolnoma napačno razumevanje 
vzrokov in posledic ter dejanj posameznih oseb. Tako je podana nekoliko 
izkrivljena slika, ker je izpuščenih toliko reči. Predvsem pomanjkanje 
opisa notranjih razmer rezultira v nerazloženem zunanjepolitičnem rav-
nanju države. Zato si težko ustvarimo mnenje o vladarjih, saj si ne 
predstavljamo celotne situacije. Menim, da bi tekst takšna pojasnila moral 
vsebovati, čeprav gre za kratko delo. Drugi dve deli pomanjkanja podat-
kov ne izkazujeta, kar močno olajša razumevanje. 
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Skozi celoten tekst je opaziti tendenco po hitri seznanitvi bralca z dogodki. 
Pri tem je poudarek na dogodkih, ki so pomembni za okolico (precej se 
omenja predvsem povezavo z Ogrsko). Notranje razmere so pogosto izpu-
ščene. Zelo občutno je pomanjkanje razlage pri opisu časa po Tvrtku I., ko 
so ravno notranje razmere v državi odločilne za izid situacije. Na splošno 
je to eden najslabše opisanih delov. Zanimivo je, da je natančneje obdela-
no obdobje začetkov, ki so slabo poznani, kot konca države. 
Sama pripoved in njena razmejitev na poglavja tako kot pri Klaiću veči-
noma temelji na vladarjih, če so ti sploh izrecno omenjeni. Med poglavja, 
ki jih združuje kronološki potek, pa so vrinjena poglavja, ki se navezujejo 
predvsem na kulturne teme. To sta npr. poglavji na temi bosanske cerkve 
in stečkov.  
Eno poglavij, ki niso navezana na kronologijo, se osredotoča na vojna 
dogajanja in nasilje samo. Opisana so kot pomembna posebnost teritorija. 
Gre za nomadsko živinorejsko prebivalstvo, ki je živelo od trgovskih 
karavan (kot najemniki ali roparji), nekateri prebivalci pa so postali vojaš-
ki najemniki. Izpostavljeni sta zlasti kontinuiteta tega fenomena do 
današnjih dni in negativna ocena s strani avtorjev. Ljudje, ki so hribovite 
predele Bosne naseljevali pred več kot pol tisočletja, so v knjigi povezani s 
sodobnimi razmerami in prikazani kot krivci za nemire, ker so nasprotniki 
urbanizacije in nasploh državnega reda. Poleg tega ocena delovanja teh 
ljudi v dotičnem času pripovedi (14. stol.) sploh ni podana. Poglavje pusti 
vtis, kot da je bilo napisano samo zato, da bi »osvetlilo« sodobne dogodke. 
Še eno tovrstno zanimivo poglavje se navezuje na problem identitete. 
Celotno podpoglavje je namenjeno prevzemanju identitet, vprašanjem, 
kako so se prebivalci teh predelov prepoznavali, po čem so se ločili od 
drugih. Gre za temo, ki se pri drugih avtorjih sploh ne pojavlja, je nekako 
neočitno vključena v samo pripoved in ni ključna. Menim, da je to posle-
dica dejstva, da avtor prihaja iz drugačnega okolja in je zanj ta tematika 
pomembna.  
Zunanja perspektiva je vidna tudi pri vrednotenju. Poleg že omenjenega 
pripisovanja pomembnosti drugim dogodkom in pojavom na določenih 
mestih bralca prevzame občutek, da se je v pripovedni ton vmešalo nekaj 
posmeha. To se v drugih delih ne zgodi, kar je tudi logično, saj v lastni 
zgodovini ali zgodovini bližnjih krajev ni nič smešnega, vrednega posme-
ha; tudi majhni uspehi so vredni hvale. 
Skozi celoten tekst močno izstopata dve trditvi. Prva je sklep, ki geografiji 
Bosne pripisuje zelo velik pomen za dogajanje. Druga pa je izrazito pou-
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darjanje zmotnosti raznih razlag; predvsem pogosto se ta trditev pojavlja v 
navezavi na bosansko cerkev. 

 
Vsa tri dela predstavljajo predvsem politični vidik Bosne v srednjem veku, 
vsa pa vključujejo tudi poglavja, povezana s kulturo in družbo. V Zgodo-
vini narodov Jugoslavije je ta tematika inkorporirana že v samo 
zgodovinsko pripoved in še bolj podrobno obdelana v posebnih poglavjih. 
Poviest Bosne družbene teme obravnava sproti, čeprav nikoli niso v 
ospredju; posebna pozornost je namenjena le bosanski cerkvi. BiH: A 
Tradition Betrayed pa tem temam namenja precej pozornosti v posebnih 
poglavjih, v pregledu dogajanja pa jih skoraj ne najdemo. 
Dela se med seboj precej razlikujejo, kot je bilo tudi pričakovano. Zgodo-
vina narodov Jugoslavije in Poviest Bosne do propasti kraljestva se 
razlikujeta predvsem po pristopu. Eno poudarja dogajanja in procese, 
drugo pa osebnosti in kronološki tok. Tretje delo je precej drugačno od 
prejšnjih. Pristop se razlikuje od poglavja do poglavja, izpostavljene so 
druge teme. 
 

Primerjava po posameznih temah 
 
Od začetkov do bana Kulina 
Razlika med deli je predvsem v tem, kam postavijo začetek zgodovinskega 
dogajanja v Bosni. V Zgodovini narodov Jugoslavije začetek ne zaseda 
posebnega poglavja, ampak je del pojasnjevanja nastanka države in fevda-
lizacije. Avtorji razložijo geografski položaj, na hitro omenijo dejstvo, da 
do 10. stoletja ni nobenih vesti s tega področja, in naštejejo menjavajoče se 
nadoblasti do Bizanca in bana Kulina. Kot pomemben dogodek omenijo 
ogrsko pridobitev Hrvaške. 
Za razliko od tega Poviest Bosne vključuje tudi čas pred 10. stoletjem. 
Razdeljen je na dva dela, ki ju ločuje selitev Slovanov. Končni mejnik je 
nastop bana Kulina. Avtor omeni, da so podatki za čas od 7. stoletja do 
njegovega nastopa precej nejasni, in doda, da so starejši pisci vrzel zapol-
njevali z nezanesljivimi podatki in interpretacijami. Vsaki tuji nadvladi 
nameni eno podpoglavje. Posebej se dotakne verskih razmer pred Kuli-
nom. Sklepa, da nobena škofija ni preživela selitve Slovanov, obdržala se 
je le kasnejša bosanska cerkev. Ob tej priliki razloži osnovne elemente 
bogomilstva (poimenovanja in nazori). Kot pomemben dogodek izpostavi 
dodelitev teritorija dubrovniški nadškofiji. Drugi dve deli tega dogodka 
sploh ne omenjata ali pa ga ne prepoznata kot pomembnega. 
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BiH: A Tradition Betrayed prav tako kot Zgodovina narodov Jugoslavije 
najprej geografsko opredeli področje. Nato pove nekaj dejstev o selitvi 
Slovanov in našteje nekatere skupne značilnosti. Vidi se, da je delo name-
njeno bralcem, ki ne vedo kaj dosti o Slovanih in njihovi selitvi. Tudi tukaj 
je navedeno dejstvo, da glede začetkov obstaja le malo podatkov. Kot 
razlog je omenjena oddaljenost od Rima in Bizanca. Potem so naštete tuje 
nadvlade (spisek držav z vladarji). Temu sledi bogata razlaga na temo 
neučinkovitosti izvajanja in nemoči oblasti na tem področju. Razlog so 
geografske značilnosti, predvsem nedostopnost. Ta značilnost, torej pre-
vladovanje lokalnih vplivov in tradicije ne glede na zunanje razmere, je še 
velikokrat izpostavljena. 

 
Ban Kulin 
Zgodovina narodov Jugoslavije tega voditelja omenja v ilustraciji razlage 
krepitve fevdalizma in teze, da je državni aparat že izdelan, ter v povezavi 
s pokristjanjevanjem in problemi s krivoverstvom (dogodek na Bijelem 
polju). 
Vjekoslav Klaić ga bolje predstavi zlasti kot osebo, opiše tudi njegove 
namene in stanje države. Izpostavljena je njegova neodvisnost. V zvezi z 
odklonom od latinske cerkve in dogodkom na Bijelem polju 1203 ga ocen-
juje kot modrega in pozornega vladarja. 
Pisanje o Kulinu v angleškem delu skoraj ne gre dalj od omembe, izpušče-
ni so vsi dogodki, tudi tisti na Bijelem polju, ki se drugim avtorjem zdi 
precej pomemben. Dodan je zemljevid takratne Bosne.  

  
Stjepan Kotromanić 
V prvem delu je opisan kot tisti, ki je uredil razmere in okrepil oblast. 
Njegovo delovanje zaseda dve poglavji, in sicer borbo proti osvajalni 
politiki Ogrske in Rima ter vladavino skozi gospodarski razvoj. Omenjeno 
je tudi, da je poskrbel tudi za ozemeljsko povečanje Bosne. To so vzroki 
za spremembo v družbeni strukturi in uveljavitev denarnega gospodarstva. 
Opisani sta tudi pojavitev mest in vsebina uvoza ter izvoza. 
Pri Klaiću zopet izvemo nekaj več o vladarju samem, ne samo o dogajanju 
v njegovem času. Najprej so opisani začetki vlade, nato posamezni večji 
dogodki in zunanjepolitične razmere ter versko dogajanje. Ocenjen je 
pozitivno, kot preudaren vladar, ki je položil temelj kasnejši državi.  
V tretjem delu je to obdobje označeno kot bosanska ekspanzija. Omenjeni 
so dogodki za ureditev zunanjepolitičnih razmerij in nespreminjanje cer-
kvene oblasti. Opisu je spet dodan zemljevid. Sledijo na kulturo vezana 
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poglavja; neke vrste oceno dobimo šele pri poglavju o Tvrtku – 
Kotromanić ni razvil državnega aparata, zato so vazali samostojno vladali 
svojim ozemljem.  

 
Tvrtko I. 
V Zgodovini narodov Jugoslavije je to edini vladar, ki daje naslov poglav-
ju in o katerem izvemo več. Celo poglavje govori o dvigu Bosne in že na 
začetku so našteti prvi dosežki. Opisanih je nekaj težav, nato pa razglasi-
tev povezave z Nemanjiči in pridobitev krone. Sledijo nadaljnja osvajanja 
in drugi uspehi. Ozemeljsko širjenje je opisano v duhu jugoslovanskih 
republik – združenost v eni državi. Iz tega so izpeljani tudi vzroki za uspeh 
in neuspeh.   
Klaić najprej opisuje težavna prva leta in z detajli popiše utrjevanje oblas-
ti. Pri opisovanju poudarja ovire, posledično so dosežki videti odličnejši. 
Pridobitev krone in uspehi so označeni kot sijajni, Tvrtko pa kot vreden 
naslednik Nemanjičev. Zadnja ugotovitev nasprotuje zapisanemu v BiH: A 
Tradition Betrayed. Dodatek imena Štefan je razumljen kot simbolno 
dejanje. Sledita nadroben opis bitke na Kosovu in primerjava z dejanji 
Dušana Silnega. Slutiti je avtorjevo veselje pri opisovanju enotnosti v 
odporu proti Turkom.  
BiH: A Tradition Betrayed najprej navaja osvajalne dosežke in nato dru-
žinske vezi z Nemanjiči. Vseskozi nas spremlja prizvok vrednotenja, da je 
bilo Tvrtkovo vladanje bistveno boljše od Kotromanićevega, ker je imel 
prvi nadzor nad svojimi ozemlji. Nato je omenjeno kronanje, kjer je pou-
darjeno dejstvo, da je krona dvojna. Tu je čutiti nekaj posmeha. Kosovska 
bitka v pripovedi ni niti omenjena, prav tako ne dobri odnosi s srbskim 
vladarjem, ki so drugod bogato opisani. Pozitivna ocena je naslikana z 
naštevanjem dosežkov. Težav pri vladanju sploh ne omenja, opiše le nekaj 
začetnih preglavic. Zdi se, kot da so njegovi dosežki prišli sami od sebe.  
To poglavje je ena redkih točk, kjer se vse tri knjige srečajo. Odstopanja se 
pojavljajo samo pri količini podatkov, drugače pa vse poudarjajo dosežke 
in se osredotočajo na vladarja. Slikajo ga kot sposobnega in pomembnega, 
njegov čas pa kot obdobje razcveta, viška in političnih uspehov. 

 
Bosanska cerkev 
To je tema, ki je v vsaki od knjig obravnavana na svoj način.  
V Zgodovini narodov Jugoslavije je bosanska cerkev prikazana skozi 
politično dogajanje, čeprav ima poglavje naslov Bosenska cerkev. Razlo-
ženi so temeljni nauki in cerkvena organizacija. Cerkev je ocenjena kot 
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pomemben dejavnik v zgodovini Bosne. Pustila je pečat na fevdalizmu, saj 
ni imela posesti in je bila odločilni faktor v odnosih med plemstvom in 
vladarjem. Posledica takega stanja je odsotnost centralizma. Obstajati je 
mogla le v neodvisni Bosni, zato je morala skrbeti, da tako tudi ostane. Tu 
se kaže njen pozitivni vpliv, na kulturo pa je vplivala negativno. V zaklju-
čnem poglavju, ki se ukvarja s kulturnim dogajanjem v Bosni 12. in 13. 
stoletja, je znova omenjen velik vpliv patarenov. 
Vera in cerkev sta tudi v Poviesti Bosne predmet, ki si zasluži svoje 
poglavje. Toda tu ni obravnavana le bosanska cerkev, temveč vse tri vero-
izpovedi, prisotne v Bosni. Stalni boj med njimi je predstavljen kot razlog 
preprečitve izoblikovanja državne vere. Tudi tu je razložen njihov nauk in 
cerkvena organizacija. Pripadnike bosanske cerkve avtor označi za social-
ne demokrate srednjega veka. Prav tako kot v prejšnjem delu jim je 
pripisan velik kulturni pomen zlasti na področju književnosti. 
V BiH: A Tradition Betrayed se na bosansko cerkev navezujeta dve 
poglavji, še eno pa je z njo tesno povezano. Najprej je opisana vzpostavi-
tev bosanske cerkve in zlasti trud Ogrske, da bi našla v njej izgovor za 
križarski pohod. Sledi opis, v katerem je najprej je odločno izjavljeno, da 
bosanska cerkev ni državna cerkev in da ni imela odločilne vloge v državi. 
Navezava med plemstvom in cerkvijo je označena za pretirano. Slednja 
naj bi plemstvu nudila le kratkotrajne usluge, zlasti diplomatske. Še večji 
razkorak je v razlagi cerkvenih lastnosti, če to delo primerjamo s prejšnji-
ma dvema. Avtorja pravita, da njen nauk sploh ni dualističen in da tu ne 
gre za nikakršno bogomilstvo oziroma patarenstvo, temveč je to katoliš-
tvo, ki je le malo drugačno. Drugačnost pa je kot marsikaj drugega 
posledica geografske lege in posledične zaostalosti oz. primitivnosti. Celo-
ten tekst prežema komentar, da je bilo okoli tega pojava ustvarjenega daleč 
preveč hrupa in da se mu pripisuje preveliko težo. Na nek način želi zade-
vo prikazati kot nepomemben obstranski pojav. Ves čas poudarja zmote o 
bosanski cerkvi, tudi v sklepnem delu poglavja o bogomilskih nagrobnikih 
je več besed namenjenih zmotam kot opisu in razlagi. 

 
Sklepi 

Po opravljeni primerjavi se je izkazalo, da so bila moja pričakovanja pra-
vilna. Razlika med delom, ki je v celoti namenjeno srednjeveški Bosni, in 
delom, ki je le deloma namenjeno tej tematiki, je velika, predvsem v nači-
nu opisovanja in količini nadrobnosti. Od obeh del s področja JV Evrope 
se močno razlikuje tretje delo, ki je delo avtorjev iz tujega okolja, kar se 
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vidi v načinu pripovedi, vrednotenju dogodkov in temah, ki so zanje 
pomembne in obstranske. 
Tudi pri posameznih temah se pogledi avtorjev razlikujejo. Razlike se 
pojavljajo zlasti pri sodbah in pri naboru dogodkov, ki so vključeni v zgo-
dovinsko pripoved. Največja enotnost med avtorji je bila dosežena pri 
pogledih na Tvrtka I. Do najbolj zanimivih razhajanj pa je prišlo pri 
bosanski cerkvi, kakor je za temo, vezano na kulturno izročilo, tudi priča-
kovati. Menim, da o tovrstni temi avtorji z istega kulturnega področja 
razmišljajo in pišejo podobno. Ljudje, ki niso del tega izročila, pa si 
ustvarjajo svoja mnenja, ki so zaradi vpetosti v drugačno kulturo in zunan-
jega pogleda na to kulturno dogajanje precej drugačna. 
Osebno mi je od izbranih del najljubše Klaićevo delo Poviest Bosne. Raz-
loga za to sta jasen opis dogajanja na pregleden način in obogatenost 
pripovedi z veliko količino podrobnosti. Všeč mi je tudi, da se večinoma 
vzdrži vrednotenj in ocen, ki so pogosto prisotne le v tonu pripovedovanja; 
pa tudi dejstvo, da za ilustriranje pripovedi uporablja veliko citiranja iz 
virov. 
 

Literatura 
Dinić, Mihajlo, Pavlović, Dragoljub, Radojčić, Svetozar, članek v knjigi Zgodovi-
na narodov Jugoslavije. Ljubljana: DZS, 1953. 
Donia, Robert J, Fine, John V. A.,  BiH: A Tradition Betrayed. London: Columbia 
University Press, 1994. 
Klaić, Vjekoslav, Poviest Bosne do propasti kraljestva. Zagreb: 1882. 



KLIO, april 2014 
 

89 

Jure Zdešar 

Visokošolsko izobraževanje na Daljnem vzhodu 
 

Povzetek 
Članek zajema obdobje srednjega veka na Daljnem vzhodu. Govori o 
izobraževalnem sistemu in njegovih institucijah, ki so bili precej drugačni 
od evropskega sistema in njenih univerz, ter o ljudeh, ki so izšli in delovali 
v sklopu le-teh. 
 
Klju čne besede: visokošolski sistem, državni izpiti, državni uradniki, 
Kitajska, Daljni vzhod, srednji vek 

 
*** 

Razmejitev srednjega veka na Daljnem vzhodu 
Srednji vek se v Evropi deli na zgodnji, visoki in pozni srednji vek. Kitaj-
ska zgodovina se piše bolj po obdobjih vladajočih dinastij. V besedilu 
bodo torej zajete dinastije, ki so vladale v času srednjega veka v Evropi. 
Spodnja meja bo tako začetek obdobja dinastije Sui od leta 581309 in do 
konca dinastije Tang leta 907,310 sledi obdobje (drugega) razpada cesarstva 
od 907 do 960,311 zatem dinastija Song od 960 do 1280312 ter tuje vladavi-
ne od 10. do 14. stoletja,313 zgornja meja pa se konča nekje do sredine 
vladanja dinastije Ming, ki je bila na oblasti od 1368 do 1644314.  
Visokošolsko izobraževanje na srednjeveškem Kitajskem je temeljilo 
predvsem na sistemu državnih izpitov, iz katerega so izšli državni uradni-
ki. V tem obdobju izobraževanje funkcionira v sklopu imperija oziroma je 
povezano z državnim aparatom. Sistem državnih izpitov iz obdobja dinas-
tij Sui in Tang dobi svojo trdnost in celotno strukturo v času dinastije 
Song. Kasnejše dinastije ga le še dopolnjujejo in ga z manjšimi spremem-
bami ohranjajo.315 Zatorej visokošolsko izobraževanje ali državni izpiti na 

                                                                    
309Mitja Saje, Veličina tradicionalne Kitajske: Zgodovina Kitajske od dinastije Qin do 
Song. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2009, str. 99. 
310Prav tam, str. 109. 
311Prav tam, str. 131. 
312Prav tam, str. 137. 
313Mitja Saje, Zgodovina Kitajske: Obdobje Yuan in Ming: Tuji osvajalci in trdnost 
tradicionalne ureditve. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Znanstveni inštitut, 1997, str. 2. 
314John King Fairbank, China: A New History. Cambridge, Massachusetts: Belknap 
Press of Harvard University, 1994, str. 128. 
315Saje, Veličina, str. 143. 
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Daljnem vzhodu potekajo čez celotno obdobje srednjega veka, ki sem ga 
za to deželo omejil zgoraj. Z nekaj majhnimi spremembami torej sistem 
izobraževanja ostane v tem obdobju nespremenjen.316 

 
Izobraževanje in državni izpiti 

Pisne izpite so uvedli v obdobju dinastije Sui. Z njimi so preverjali kandi-
datove učne sposobnosti in poznavanje klasikov. Ta metoda se pod 
dinastijo Tang razširi317 in razvije v usposabljanje po sistemu državnih 
izpitov. Izpiti, ki so postali institucionalizirana oblika napredovanja najbolj 
izobraženih in sposobnih ljudi ne glede na njihov družbeni status, so nato 
začeli krepiti (konfucijansko) elito izobražencev.318 
Sistem državnih izpitov je omogočal socialno napredovanje na osnovi 
sposobnosti in znanja, kar je bilo nekaj novega v svetovnem merilu in 
velika pridobitev civilizacije. Tako je kandidatom, ki so uspešno opravili 
vse preizkuse znanja, pripadla približno polovica vseh visokih državnih 
služb. S tem je državni sistem zaradi večje mobilnosti družbe in boljšega 
izkoriščanja potencialov omogočal prednosti na številnih področjih kultur-
nega in družbenega delovanja. To bi lahko bil eden poglavitnih vzrokov za 
hiter civilizacijski in kulturni vzpon Kitajske v obdobju dinastije Tang ter 
v stoletjih, ki so sledila.319 
S poudarjanjem pomena izobrazbe in večjo vlogo uradnikov, ki so se 
usposobili za svoje službe z državnimi izpiti, se je krepil tudi krog izobra-
žencev, ki so postopoma nadomestili prejšnje staro vojaško plemstvo. S 
tem je kasneje plemstvo igralo le še nepomembno vlogo in družba je pos-
tajala vse bolj enakopravna.320 
Državna uprava, ki je bila podobna moderni državi, je obsegala tudi insti-
tucijo sveta akademikov, ki so delovali kot državni svetovalci.321 Temelj 
za učinkovito administracijo je bila izbira kandidatov na podlagi sistema 
državnih izpitov, ki je omogočal izbor sposobnih ljudi za delo v državnih 
službah in napredovanje tistih, ki so se izkazali kot najbolj sposobni.322 
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V obdobju kitajske dinastije Song so izpitni sistem iz dinastije Tang še 
izpopolnili. Sedaj je sistem izpitov zagotavljal anonimnost kandidatov in 
je deloval kot utečen sistem, s katerim se je za državne položaje lahko 
potegoval precej širok krog ljudi. V 11. stoletju je tako v državne službe 
vstopalo po več kot dvesto ljudi na leto, tako da so kvalificirani uradniki 
sestavljali več kot polovico od okoli dvanajst tisoč državnih uradnikov, 
medtem ko so izključno ljudje z visokimi državnimi diplomami zasedali 
najvišje položaje.323 
Po letu 1065 so vsaka tri leta opravljali izpite na treh nivojih. Prvi izpit je 
bil na nivoju prefekture ali v državni šoli. Navadno ga je uspešno opravilo 
od enega do deset odstotkov kandidatov. Ti so lahko šli na naslednji nivo, 
ki je pod pokroviteljstvom vlade potekal v prestolnici. Ta izpit je bil odlo-
čilnega pomena za delo v državnih službah, saj je poleg poznavanja starih 
tekstov zahteval tudi samostojno razmišljanje. Izpit je običajno uspešno 
opravilo deset odstotkov kandidatov. Najboljši od njih so nato opravljali še 
izpit na tretjem nivoju v cesarski palači, kjer je bil ob izpitu navzoč tudi 
cesar, ki je uspešne kandidate razporedil po uspehu. To je služilo kot napo-
tek za njihovo imenovanje v državno službo.324 
V obdobju dinastije Ming se je tristopenjski sistem ali sistem na treh nivo-
jih malo dopolnil ali izpopolnil (od tu naprej je ostal nespremenjen vse do 
leta 1905). Pred opravljanjem izpita na nivoju prefekture je bil na nivoju 
okraja še neke vrste kvalifikacijski oziroma sprejemni izpit. Kandidati s 
pridobljeno diplomo prve stopnje so se lahko potegovali za diplomo druge 
stopnje v glavnem mestu province;325 če so uspeli, so imeli dovoljenje za 
opravljanje izpitov za diplomo tretje stopnje v prestolnici. Najboljši izmed 
kandidatov diplome tretje stopnje so nato lahko opravljali še poseben 
dodatni izpit v cesarski palači, ki jih je usposobil za najvišje državne funk-
cije.326 
Poleg sistema izpitov je bilo mogoče tudi, da so visoki uradniki za imeno-
vanja na nižje položaje predlagali svoje sorodnike.327 Nižje položaje je bilo 
do neke mere možno tudi kupiti. Nižji uradniki, ki so pokazali svoje spo-
sobnosti pri svojem delu, kjer so med drugim uporabljali sistem 
točkovanja glede na zasluge, so lahko tudi napredovali. Priljubljen je bil 
tudi sistem sponzorstva, v katerem so visoki uradniki za napredovanje 
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predlagali obetavne nižje uradnike, s katerimi niso bili v sorodu. Sponzorji 
so bili odgovorni za napake svojih varovancev, zaradi katerih so bili lahko 
tudi kaznovani.328 
Državna administracija, sloneča na sistemu izpitov, je s tem zelo razširila 
krog ljudi, iz katerih se je formiral vodilni sloj. Visoka izobrazba oseb na 
pomembnih položajih ni le omogočala boljše strokovne usposobljenosti, 
ampak tudi večjo toleranco pri medsebojnih odnosih in njihovem delu. To 
je zagotavljalo izredno trdnost kitajskega političnega sistema, ki je temeljil 
na sistemu dinastije Song. Ta sistem z manjšimi spremembami je vsem 
kasnejšim dinastijam pomagal ohraniti politično oblast.329 
V obdobju dinastije Ming se je kmalu izoblikoval poenoten sistem izobra-
ževanja, temelječ na študiju starih tekstov v klasični kitajščini in njihovih 
neokonfucijanskih interpretacij. Klasična kitajščina je bila tedaj že mrtev 
jezik, kar je pomenilo, da je bila za preprosto ljudstvo nerazumljiva. To je 
povečevalo mejo med izobraženo elito in neukim ljudstvom. Tukaj je 
veljal tudi sistem dvojne morale, ki je bil pogojevan z razliko v izobrazbi. 
Človekoljubna načela in uglajena konfucijanska pravila so veljala le za 
urejanje odnosov med izobraženci, za preprosto ljudstvo pa so medtem 
veljali strogi zakoni.330 
Glavna izpitna snov je bil neokonfucionizem, ki je tudi postal temelj drža-
vne ideologije.331 Državni izpiti so torej temeljili na znanju 
konfucijanskega kanona štirih knjig in petih klasik. Ta kanon je oblikovala 
neokonfucijanska šola, ki je po svojem izboru med kanonizirana dela pov-
zdignila tako imenovane štiri knjige. V dinastiji Ming in tudi v 
nasledstveni dinastiji Qing so te knjige postale neizpodbitna doktrina izob-
raževalnega sistema. Podobno kot v obdobju dinastije Ming, ko so strogo 
opredelili vsebino izpitne snovi, so leta 1487 določili še enotno formo 
izpitnega eseja, ki je bil razdeljen oziroma je moral biti razdeljen na osem 
slogovnih sklopov, zaradi česar so ga poimenovali osemdelni spis. Ta spis 
je kmalu postal sopomenka za stereotipno pisanje.332 Pri izpitnih esejih so 
morali kandidati slediti strogo določenim vzorcem tako v vsebini kot v 
obliki, pisali so o etnično moralnih temah iz klasičnih knjig. Prostora za 
svobodne interpretacije in za razmišljanje ni bilo. Stil in oblika sta hitro 
postala pomembnejša od vsebine. S tem so intelektualnim stremljenjem 
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mnogih generacij kitajskih izobražencev nadeli toge okove. Uspešnemu 
kandidatu je vstop v ozek privilegiran vrhnji sloj kitajske družbe omogoča-
la že diploma nižje stopnje. Zaradi tega je bil družbeni pomen državnih 
izpitov izjemno velik.333 

 
Izobrazba v družbenem kontekstu 

Položaj izobražencev, ki so predstavljali najvišji družbeni sloj, je bil v 
tedanji tradicionalni kitajski družbi ključen. Ta najvišji družbeni sloj, ali 
bolje, vodilni sloj se je izoblikoval v obdobju dinastije Song in je ostal 
dominanten in značilen vse do konca dinastije Qing. Pripadniki vodilnega 
sloja so bili v ožjem okviru definirani kot samo državni uradniki in nosilci 
državnih diplom, toda ta sloj je bil navadno definiran širše, ker je status 
prešel na vse člane njihovih družin in je dejansko izviral iz kombinacije 
politične moči, ki jo je dajala izobrazba, ter gospodarske moči, ki je izvira-
la iz zemljiške posesti. Zaradi kolektivnih sprememb družbe in sprememb 
lastninskih odnosov v obdobju dinastije Song je formalna izobrazba, potr-
jena na državnih izpitih, pri določanju družbenega položaja postala 
pomembnejši faktor od zemljiške posesti in bogastva, kar je značilno tudi 
za obdobje dinastije Ming.334 
Obseg vodilnega sloja je bil širši, kot je bilo število nosilcev uradno prido-
bljenih diplom. Sam sloj izobražencev, ki so sestavljali neproduktivno 
elito, je bil precej številnejši od nosilcev diplom, ki so svojo izobrazbo 
pridobili po redni poti na državnih izpitih. Med njih so se prištevali še vsi 
tisti, ki so imeli dobre pogoje za študij in ki so študirali, ampak niso opra-
vili izpitov, ter vsi člani pomembnih in velikih družin, ki so imele vsaj 
enega nosilca diplome.335 
Diploma je zagotavljala visok položaj vsem družinskim članom, zaradi 
česar so pomembne družine velikokrat izbrale kakšnega revnega daljnega 
sorodnika in mu omogočile vse pogoje za študij, ker same niso imele 
nadarjenih potomcev. Te družine naj bi kasneje v senci svojega sorodnika 
ohranile svoj visoki družbeni status.336 
Tradicionalna Kitajska je v določeni meri vedno dopuščala možnost naku-
pa izobraženskih nazivov,337 toda v času dinastije Ming veljava kupljenih 
nazivov ni bila enakovredna veljavi nazivov, ki so bili pridobljeni na red-
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nih izpitih. Nakup nazivov je bil mogoč le na nivoju diplom prve stopnje. 
Diplom provincijske ali višjih stopenj, ki bi omogočale državno uradniško 
službo, ni bilo moč kupiti. Vseeno pa so nazivi, ki so bili kupljeni, že 
omogočali družbeni položaj izobražencev in s tem udeležbo v privilegira-
nem vrhnjem sloju.338 
Poseben status v sloju izobražencev so imele družine, ki so dobile časten 
dedni uradniški naziv zaradi izjemnih zaslug kakega umrlega člana. Toda 
ta privilegij ni bil večen, ker je veljalo pravilo, da se je ugled dednega 
naziva z vsako novo generacijo za eno stopnjo znižal. Taka družina je bila 
tako kaj kmalu soočena s potrebo, da bi potomec moral ponoviti uradniško 
kariero. Edino pravo dedno plemstvo so bili tako imenovani »princi iz 
cesarske rodbine«,339 ki so imeli svoje posesti in svojo zaščitno vojsko. 
Toda obstajali so v majhnem številu in so zaradi cesarskih odredb imeli 
močno okrnjene pristojnosti.340 
Čeprav položaj vodilnega sloja ni bil samoumevno zagotovljen, je sistem 
ponujal dovolj možnosti za množenje sloja iz vrst premožne elite. Poveza-
nost med formalno izobrazbo, ki je nudila visok družbeni status, in 
materialno blaginjo je bila povsem jasna, kajti bogastvo je omogočalo 
boljše pogoje za študij ter olajševalo možnosti za uradniško kariero, med-
tem ko so državne uradniške službe ponujale priložnost za akumulacijo 
bogastva. Tradicionalna Kitajska je bila v osnovi agrarna družba, zaradi 
česar je imela v njej poseben položaj zemljiška lastnina, ki je pomenila 
kopičenje bogastva in varno naložbo.341 
Nosilci diplom so imeli v krogu vodilnega sloja zagotovljen visok družben 
status in številne privilegije, med katerimi sta bili tudi oprostitev davkov, 
ki je koristila celi družini, ter možnost, da so se nosilci diplom potegovali 
za državno službo. Oblast so predstavljali uradniki, ki so imeli izredno 
priložnost za bogatenje zaradi udeležbe pri oblasti in njenih zlorabah prek 
razvejanega sistema korupcije. Nagrabljeno bogastvo so največkrat naloži-
li v nakupe zemlje, da bi s tem svojim potomcem zagotovili družbeno 
varnost. Tako so imele družine večjih zemljiških posestnikov ali zemljepo-
sestnikov dober materialni položaj in s tem boljše pogoje za študij, ki je 
zahteval veliko prostega časa.342 
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Zemljeposestniki so bili ne glede na izvor svojega bogastva primorani 
potrjevati pripadnost vodilnemu sloju s šolanjem in pridobivanjem diplom, 
ki so zagotavljale boljše pogoje gospodarjenja na podlagi privilegijev. Na 
Kitajskem se je na podlagi konfucijanskih načel ohranjal sistem velikih 
družin in klanske pripadnosti. S tem je bila tu vloga velikih družin v krož-
nem toku izobrazbe in akumulacije zemljiške posesti toliko lažja. To je 
posameznim močnim družinskim klanom omogočalo, da so lahko skozi 
dolga obdobja ohranili svoj vpliv in vlogo v socialnem življenju tradicio-
nalne Kitajske.343 
Politična moč je bila v tradicionalni Kitajski pomembnejša od gospodarske 
moči. Vseeno pa sta bili obe obliki moči med seboj precej odvisni oziroma 
prepleteni. Zato je bila med nosilci politične in gospodarske moči visoka 
stopnja soodvisnosti. Politična moč sama pa je bila le v rokah državnih 
uradnikov. Ti so med drugim sprejemali odločitve, ki so opredeljevale 
pogoje za kmetijsko proizvodnjo, in odločali o drugih vidikih gospodar-
jenja, ki naj bi zagotavljali normalno delovanje države. Uradniki in 
pomembnejši zemljeposestniki so največkrat izhajali iz enakih vplivnejših 
družin, tako da so imeli številne skupne interese. Politika birokracije je na 
podlagi skupnih interesov služila višjim slojem in vzdrževala obstoječi 
gospodarski sistem agrarne orientiranosti.344 

 
Ustanove šolstva 

Zelo pomemben dejavnik izobrazbe v dinastiji Song so bile privatne aka-
demije. Te so bile sprva nedolžne knjižnice, ki so kasneje postale 
raziskovalne institucije in nato še akademije, ki so prevzele izobraževalno 
nalogo, še posebej v poznem obdobju dinastije Tang, ko vlada na krajevni 
ravni ni bila zmožna zagotoviti dovolj denarja za izobraževanje. Isti prob-
lem je nastal tudi v času dinastije Song, ko vojaški izdatki niso pustili 
dovolj denarja za vlaganje v izobraževalni fond.345 
Metodološka usmerjenost knjižnic je bila različna. Odvisna je bila od tega, 
kdo je bil lastnik knjižnice in kje se je le-ta nahajala. Knjižnice in zasebne 
šole so bile pomemben dejavnik pri prenašanju in propagiranju tekstov 
določene šole in določenega pisca ali avtorja oziroma avtorjev. Pomembna 
novost v zasebnih akademijah je nastanek učenih skupnosti, ki so bile 

                                                                    
343Prav tam. 
344Prav tam, str. 65. 
345Ulrich Theobald, Chinaknowledge. 2000, 
http://www.chinaknowledge.de/History/Song/song-admin.html (pridobljeno 13. 12. 
2013). 
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privržene svojim ritualom in normam ter so bile zmožne zavarovati te 
družinam podobne skupnosti na prostoru akademije v politično nestabilnih 
časih.346 
V času mongolskega cesarja Kublaja so v prestolnici ustanovili cesarsko 
medicinsko akademijo, ki je določala kriterije za šolanje zdravnikov in 
pripravljala izpite za izdajo dovoljenj zdravnikom, kar je dvignilo raven 
njihove strokovne usposobljenosti, ter nadzorovala izdajanje medicinskih 
tekstov.347 
Vrh organizirane strukture intelektualnega življenja je predstavljala aka-
demija Hanlin, kjer so delovali in opravljali pomembne literarne naloge 
najvidnejši nosilci diplom tretje stopnje. Cesar je na položaju mecena in 
pokrovitelja velikih literarnih projektov utrjeval svojo vlogo kot voditelj 
konfucijanske države in kulture. Leta 1407 je pod cesarjevim pokrovitelj-
stvom izšla Velika enciklopedija obdobja Yongle v 11.095 knjigah. 
Urejalo in pisalo jo je več kot dva tisoč učenjakov. S takimi in podobnimi 
projekti je akademija Hanlin angažirala veliko intelektualnih potencialov, 
ki so krepili uradno ideologijo. Akademija je postala središče za propagi-
ranje in utemeljevanje konfucijanske doktrine.348 
V času dinastije Ming so se zelo razširile že zgoraj omenjene zasebne 
akademije oziroma knjižnice po zgledu iz dinastije Song. To so bile zase-
bno organizirane izobraževalne ustanove, v katerih so se zbirali in 
razpravljali izobraženci. Namenjene so bile tudi pomoči pri pripravah in 
študiju kandidatov za državne izpite. Zasebne akademije so ustanavljali 
pomembni lokalni izobraženci, ki so se ali umaknili iz državnih služb ali 
pa so se v domači kraj vrnili po upokojitvi in tam zbrali dovolj podpore ter 
sredstev višjih slojev za njihovo postavitev. Kdaj pa kdaj so knjižnice 
ustanavljali tudi službujoči uradniki, s čimer so zagotovili še državno 
pokroviteljstvo. Med visokimi izobraženci je v obdobju dinastije Ming 
vladalo pravo navdušenje za te knjižnice, zato je v času dinastije število 
knjižnic zelo hitro naraščalo. Postale so pravi centri tedanjega intelektual-
nega dogajanja in kulturnega življenja.349 Moda zbiranja izobražencev po 
teh ustanovah se je hitro širila, s čimer se je večala tudi hitrost ustanavljan-
ja novih knjižnic.350 
 

                                                                    
346Prav tam. 
347Saje, Zgodovina, str. 26. 
348Prav tam, str. 80. 
349Prav tam. 
350Prav tam, str. 81. 
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Patricija Kunštek 

Društvo Kazina v Ljubljani 
 

Povzetek 
Pričujoči članek govori o društvu Kazina v Ljubljani, ki je obstajalo od 
konca 18. stoletja. V prvem delu bom predstavila zgodovinsko sliko druš-
tva, kasneje pa bom se osredotočila na tri društvena obdobja, in sicer na 
leta 1885, 1908 in 1918. Znotraj te delitve bom predstavila članstvo v 
Kazini, statutarne pravice in dolžnosti članov ter prikazala razmerje med 
članicami in člani v društvu.  
 
Klju čne besede: društvo, Kazina, statut, član, članstvo, ženska 
 

*** 
Zgodovinski pregled društva Kazina 

Beseda kazina prvotno izhaja iz italijanske beseda casa. Prvotno naj bi 
casa pomenila vrtno hišico, kjer si je italijanska baročna gospoda krajšala 
čas. Prav tako pa je označevala hišo v vojašnicah, kjer so se zbirali oficirji 
ob pogovoru in igrah. Šele v 18. stoletju je kazina prešla v meščansko 
družabno življenje; postala je elitno družabno središče. Povezana je bila z 
gledališčem, igralnico in kavarno. Vstop v kazino so imeli povabljeni 
gosti, ki so se redno dobivali ob igrah in pogovoru. 351 Termin casino pa se 
je pojavil na začetku 17. stoletja. 
Kazina se je v Ljubljani pojavila leta 1775 in tako vdihnila življenje elitni 
in izobraženi ljubljanski družbi. Zasluge za ohranjen pomemben podatek 
gre zgodovinarju Radicsu, saj iz starejših tiskanih virov izvemo, da je 
kazina obstajala v letu 1775. Radics meni, da je bila takratna kazina zve-
zana s stanovskim gledališčem. Kazina je omenjena v tedniku 
Wöchentliches Kundshaftsblatt des Herzogthums Krain, ki ga je izdajala 
takratna kranjska kmetijska družba. 7. aprila 1775 se je dajala v najem na 
licitaciji. Ivan Lah v članku Ob stoletnici ljubljanske kazine ugotavlja, da 
je takratna kazina verjetno obstajala kot kavarna. V tem času je imelo 
društvo sedež v deželnem dvorcu. Ivan Lah omenja, da naj bi prva kazina 
v Ljubljani nastala v letu 1782. Po njegovem poročanju naj bi Hieronim 
Moll zaprosil deželne oblasti za dovoljenje za ustanovitev tako imenovane 
čitalniške kazine (Lectürcasino). Toda po mnenju Dimitza, ki ga navaja 
                                                                    
351Marko Zajc: Kazina skozi čas. Zgodovinopisje v zrcalu zgodovine. Ljubljana, 2009 
(dalje: Zajc, Kazina skozi čas), str. 127. 
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Lah, Moll nikoli ni uresničil svojih visokoletečih zamisli, saj poročila o 
delujoči kazini ne obstajajo.352 
Kazina je bila namenjena višjemu sloju družbe oziroma eliti. V poročilu 
Dimitza je opisan prihod cesarja Leopolda II. v Ljubljano. Cesar je prišel 
24. avgusta 1790, dva dni kasneje pa je Ljubljano obiskala nadvojvodinja 
Elizabeta, ki se je kar nekajkrat zadržala v kazini. 28. avgusta so njej na 
čast priredili glasbeno akademijo.  
Društvo za časa ilirskih provinc ni prenehalo delovati. Ravno iz tega 
obdobja je ohranjen prvi statut, po katerem je namen društva pospeševanje 
domače trgovine in »prirejanje za izobražene kroge primernih zabav«.353 
Delovanje društva je bilo precej aktivno, kar dokazuje podatek, da je ob 
odhodu Francozov društvo štelo kar 178 članov. Društveni statut pa pou-
darja tudi kulturni pomen društva. Društvo je naročalo razne znanstvene, 
politične in družbene liste ter tako spodbujalo sodobno izobrazbo.  
Po kongresu svete alianse v Ljubljani leta 1821 se je mesto na vsakem 
koraku začelo razvijati. Dobivalo je nove zgradbe in ustanove. Leta 1820 
je županski stolček nasledil Janez Nepomuk Hradecky. Z njim se je začela 
doba napredka in razvoja. Lah pravi, da je v 30. letih opaziti porast narod-
nega meščanstva, razvijanje narodne kulture in zametke preporodnih idej. 
Ne smemo pozabiti na ustanavljanje društev in časopisov. Število članov 
društva Kazina je vsako leto naraščalo. Za leto 1828 Lah poroča, da druš-
tvo šteje 111 članov, kar nekaj jih prihaja iz višjih vrst ljubljanskih slojev. 
Društveni prostori so se nahajali v Lepušičevi hiši na Gosposki ulici. Lah 
pravi, da je bila Kazina pred letom 1880 bolj čitalnica kot prirediteljica 
velikih plesov. Tiskani seznam s 1. januarja 1833 izkazuje 78 članov. 
Večina članov je starih, vendar se pojavi tudi nekaj novih; med njimi je 
Matija Čop.  
V naslednjem letu je bila oblikovana spominska knjiga, ki obsega društve-
na pravila in seznam članov ter njihovih lastnoročnih podpisov. V tem letu 
je prišlo do prenove društva, kar je mogoče opaziti tudi skozi številke 
rednih in izrednih članov. Podatke povzemam po Lahu, ki pravi, da sez-
nam obsega 297 rednih članov in 36 izrednih članov. Nestalni člani so bili 
po večini častniki in nekateri Neljubljančani. Člani društva so postali sko-
raj vsi pomembni prebivalci Ljubljane. Med njimi je mogoče najti 
Franceta Prešerna in njegovega prijatelja Andreja Smoleta. Zapisan je brez 
imena kot dr. Preschern. Morda je pomemben tudi podatek, da je na sez-

                                                                    
352Ivan Lah, Ob stoletnici ljubljanske kazine. Kronika slovenskih mest 3, 1936, št. 3, 
(dalje: Lah, Ob stoletnici ljubljanske kazine), str. 182. 
353Lah, Ob stoletnici ljubljanske kazine, str. 183. 
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namu za leto 1836 vpisana gospa Primic. Takratni ravnatelj je bil grof 
Karol Welsperg, njegov namestnik pa Sicard Leopold. V Kazini je v 30. 
letih kljub nemškemu videzu društva najti predstavnike slovenske inteli-
gence. V statutu so zapisali, da je v Kazini več kot dobrodošel vsak, ki 
»hrepeni po višji izobrazbi« in se želi seznanjati z aktualnostmi tako doma 
kot na tujem.354 Član lahko postane vsak izobraženec tega mesta brez 
razlike v stanu, če je seveda sprejet. Društvo se loči na redne in izredne 
člane. Razlika je le v tem, da izredni člani postanejo tisti, ki nimajo stalne-
ga prebivališča v Ljubljani. V letih 1834 in 1835 je društvo tako naraslo, 
da je prostorska stiska postala pereč problem. Zato se je vodstvo odločilo, 
da mora društvo dobiti stavbo, kjer se bo lahko razvijalo in raslo. Ohranjen 
je poziv z naslovom Projekt za izgradbo kazinskega poslopja v Ljubljani, 
ki ga je direkcija kazinskega društva poslala članom leta 1834. V pozivu je 
pojasnjeno, da Kazina za najete prostore plačuje preveč in da jim po štirih 
letih poteče najemna pogodba. Direkcija je omenila lokacijo, kjer bi lahko 
stala bodoča zgradba Kazine, in sicer nepozidano severno stran parka 
Zvezda. V pozivu so natančno dodelali svojo podobo zgradbe. V pritličju 
bi bili kavarna in gostilna, prvo nadstropje pa bi bilo rezervirano za druš-
tvo. Poudarili so, da bi bila zgradba kot društveno središče kraj zabave in 
veselja, a hkrati okras mesta. V naslednjih točkah so pozvali člane k plači-
lu zadolžnic. Gradnja naj bi se začela spomladi leta 1835 in se zaključila s 
slovesno otvoritvijo 4. oktobra 1836. Na projekt se je ljubljanska javnost 
odzvala zelo dobro, saj so kaj kmalu začeli z delom. Poslopje je bilo zgra-
jeno leta 1837 pod vodstvom Venceslava Vadlava. Ko je bilo poslopje 
zgrajeno, je bil pritok novih članov vsako leto večji. Od leta 1834 do 1838 
obstaja Statuten und Matrikelbuch, kjer so popisani vsi člani.  
Čeprav statut iz leta 1833 pravi, da lahko član postane vsak izobraženec ne 
glede na stan, so se začele pojavljati razlike med višjo in nižjo družbo. 
Prešeren je kmalu v Kazini videl le še snobovsko druščino. Večkrat se je 
odkrito pošalil na njen račun (Nebeška procesija, Zastavica, epigram Božje 
in hudičeve hiše).355  
V drugi polovici 19. stoletja se je meščanstvo začelo deliti na slovenski in 
nemški del. Politične in ideološke zamisli so postale vodilne. Kazina se je 
skozi vsa ta leta spreminjala v nemško trdnjavo, saj je njen nemški sloves 
prišel v ospredje. Leta 1867 je prišlo do izgredov pri Šantlovi veži. Neki 
slovenski udeleženec je poročal, kako je ob vračanju domov z dvema 

                                                                    
354Prav tam, str. 3. 
355Ivan Vrhovnik(I. Poboljšar): Vodnik in Prešern – člana Kazine. Ljubljanski zvon 32, 
1912, št. 3, str. 168. 
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tovarišema šel mimo Kazine in kako so Nemci na glas govorili »o slovan-
skem surovem nasilju«.356 Nemško liberalno usmerjeno meščanstvo je leta 
1868 ustanovilo Ustavoverno društvo. Seveda so bili številni ustavoverci 
hkrati člani Kazine in tako so se srečevali ter organizirali srečanja v pros-
torih Kazine. Ustavoverci so 10. aprila 1876 v prostorih Kazine 
organizirali slovesnost v čast sedemdesetletnemu pesniku in grofu Alek-
sandru Antonu Auerspergu. To slovesnost so slovenski člani 
»demonstrativno bojkotirali«. Deset let kasneje, leta 1886, so grofu Aeur-
spergu odkrili spominsko ploščo in tokrat slovensko usmerjeni 
Ljubljančani dogodka niso le bojkotirali, saj je praznovanje pred Kazino 
spremljala hudo razjarjena množica meščanov. Slovesnost se je predčasno 
končala, saj so oblasti ukazale prekinitev praznovanja.357 »Dogodki leta 
1886 so dobro napovedali prihodnost. Stavba se je znašla v središču slo-
vensko-nemških nacionalnih sporov. Demonstracije pred Kazino pa so 
postale nekakšen tradicionalni del vsakokratnih protinemških shodov v 
vedno bolj slovenski Ljubljani.«358 
Dokončno je prišlo do razpada na liberalni in katoliški del. Nezaupanje 
med slovenskimi strankami se je sprevračalo v sovraštvo. Ravno zaradi 
tega pa je prihajalo do idealnih razmer za nastop kranjskih Nemcev. Očit-
na je postala zveza med kranjskimi Nemci in slovenskimi liberalci. 
Po koncu Taffejeve vlade so kranjski Nemci ponovno vstopili v javno 
življenje. Leta 1894 so ustanovili Nemško stranko. Ozračje med protinem-
ško usmerjeno slovensko populacijo in Nemci, ki so se jim pridružili 
slovenski liberalci, je postajalo napeto. Izgredi pred Kazino so postali zelo 
pogosti. Že leta 1898 je prišlo do protestov, ko so se začeli pretepi med 
slovenskimi in nemškimi dijaki in študenti. Nemški študentje so se zdru-
ževali v društvu Carniola, ki je imelo center v Kazini. Tako se je 20. 
februarja v parku Zvezda nabrala velika množica, ki je vzklikala žaljiva 
gesla. Med nemirno množico je prišel takratni župan Hribar, ki jih je pozi-
val k mirnosti. Kazina je postala osovražena »nemška trdnjava«.359 
Naslednje demonstracije so se spreobrnile iz protesta v podporo Hrvatom 
v protinemško demonstracijo. Množico razjarjenih src so razgnali orožniki 
in vojaki, saj so protestniki želeli napasti kazinsko kavarno. Še istega leta 
so se izgredi ponovili, ko so »ljubljanski turnarji«360 praznovali štirideseto 

                                                                    
356Zajc, Kazina skozi čas, str. 132. 
357Prav tam, str. 132. 
358Prav tam, str. 133. 
359Prav tam, str. 135. 
360Tako poimenovan član nemškega telovadnega društva Turnverein. 
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obletnico društva. Časopisi so pozivali, da naj ljudje ne nasedejo provoka-
ciji, vendar to ni pomagalo. Mirno ni bilo niti v letu 1908, ko se je 
protestni shod361 sprevrgel v silovite demonstracije. Demonstranti so s 
stavb metali nemške napise, Kazino pa so pozdravili s točo kamenja in 
žaljivkami.  
Vse do leta 1918 je bila Kazina simbol in središče nemške ljubljanske 
populacije. Po propadu Avstro-Ogrske oktobra 1918 je vlada stavbo sek-
vestirala. Z njenim propadom je propadla tudi nemška Kazina. Nemški 
člani so društvo množično zapuščali, nova vlada pa je zamrznila delovanje 
društva. Ko se je društvo na novo vzpostavilo, je novi upravitelj Joško 
Bitenc sprejemal nove člane predvsem iz vrst Jugoslovanske demokratske 
stranke. Kmalu je prišlo do trenj, saj je Bitenc prvi občni zbor sklical šele 
20. junija 1920 in le nekaj dni pred občnim zborom objavil obvestilo. 
Temu so se uprli socialisti na čelu z masarykovcem Antonom Prepeluhom. 
Opozicija je v nekaj dneh zbrala več kot 100 prijav za vstop v društvo. 
Nov občni zbor je bil šele naslednje leto, udeležili pa so se ga lahko le 
določeni člani. Tako je vodstvo društva Kazine prišlo v slovenske liberal-
ne roke. Pred Kazino se je zbrala množica nezadovoljnih ljudi, ki jih je 
vodil ljubljanski župan Anton Pesek.362 
Kazinska kavarna je dobila novega lastnika, gospoda Juvančiča. Ker pa je 
bil interes takratnega gospodarja Narodne kavarne Frana Krapeša precej 
močan in je sam vedno nekoliko pogledoval proti Kazini, je čez dobro leto 
prevzel poslovne prostore kavarne. Ivan Lah opisuje novo stanje kavarne 
takole: »Nič tako lepega in modernega ni do tedaj imela Ljubljana. Noben 
trud in noben strošek mu ni bil prevelik, samo da bo 'Zvezda' lepa, da bo v 
okras Ljubljani in da bodo tuji gostje zadovoljni.«363  
Preden so bila obnovitvena dela dokončana, je nastopilo obdobje krize. 
Krapeš je vztrajal v svoji razsipnosti in podjetje je tako propadlo. Dolgovi 
so rasli in Zvezda je bila zapuščena. Leta 1935 je Krapeš umrl, kavarno pa 
je prevzel Rajko Zupan.  
Društvo je po letu 1918 naletelo na velike spremembe. Po letu 1922 je 
mogoče na podlagi gradiva iz arhiva opaziti nov zagon v društvu. Leta 
1923 so sprejeli novi društveni statut, ki je bil izdan v slovenščini. Kazina 
je imela občni zbor 21. decembra 1922, na seji je bilo prisotnih 124 čla-
nov. Na ta dan je po podatkih Kazina štela 205 članov. Takratni ravnatelj 

                                                                    
361Protestni shod je bil odgovor na incident na Ptuju, kjer so Nemci fizično napadli 
udeleženca občnega zbora družbe sv. Cirila in Metoda. 
362Zajc, Kazina skozi čas, str. 136–137. 
363Ivan Lah: »Zvezda«. Kronika slovenskih mest 2, 1935, priloga, str. 55. 
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je bil doktor Ivan Bole, njegov namestnik pa doktor Pavel Abramovič. 
Stavbo Kazine so leta 1937 začeli obnavljati.364 
Po skopih ohranjenih dokumentih iz časa 2. svetovne vojne je mogoče 
videti, kako je društvo zamrlo. V tem času so prostori društva Kazine 
služili kot generalni štab najprej italijanske in nato še nemške vojske. Po 
končani 2. svetovni vojni je društvo prostore Kazine z darilno pogodbo 
podarilo Komunistični partiji. Tri leta kasneje, 11. oktobra 1949, je KPS z 
državnimi organi podpisala menjalno pogodbo in zamenjala Kazino za 
drugo stavbo. Društvo Kazina je prenehalo delovati okoli leta 1950. Žal je 
gradivo iz tega časa izgubljeno in tako ne moremo natančno določiti pre-
nehanja obstoja pomembnega društva na Slovenskem.  
Društveni statuti so in še danes veljajo za zapisana pravila društva in nje-
nih članov. Obsegajo pa tudi pravice in dolžnosti članov. Za društvo 
Kazina je ohranjenih kar nekaj primerov statutov, ki omogočajo vpogled v 
društveno delovanje. Ohranjeni statuti so iz leta 1810 (omenja ga Lah), 
1833 (Lah), 1850, 1873 in 1923. Zaradi pomanjkljivosti arhivskega gradi-
va sem se morala omejiti na tri društvena obdobja. Prvo obdobje je leto 
1885, drugo leto 1908, tretje pa po letu 1919.  
Ivan Lah v svojem članku omenja prvi statut iz leta 1810 in ga celo navaja. 
Kot zanimivost pri tem pravilniku bi rada izpostavila večkratno poudarjan-
je pospeševanja domače trgovine. Ta podatek je očiten že v prvem členu, 
nadaljuje pa se v tretjem členu, kjer je zapisano, da naj društveni prostor 
(kavarna) deluje kot zbirališče za člane, ki se ukvarjajo s trgovino. Točno 
je določen čas od 11. do 12. ure kot najprimernejši čas za kupčije. V 
prvem členu je pojasnjen namen društva, in sicer pospeševanje trgovine, 
razumevanje izobrazbe in okusa takratnega časa ter misel, ki je prisotna v 
Kazini vseskozi, to je prirejanje zabav, primernih za izobražen krog ljudi. 
Pravila so bila sprejeta 25. februarja 1810, pod ohranjeni izvod so podpi-
sani Franc Galle, Franc Weber, doktor Russ in profesor Richter.365 
Najmlajši od primerjanih statutov iz leta 1923, ki je bil sprejet na občnem 
zboru 21. decembra 1922 in je stopil v veljavo z novim letom, pravi, da 
lahko oseba v društvo pristopi kot posameznik ali kot družina. Družinsko 
članstvo predstavljajo žena in odrasli otroci, ki še niso samostojni. Za lažjo 
predstavo citiram 3. člen iz statuta: »Redni in izredni člani morajo pristo-
piti k društvu ali kot osebe ali kot družine; pod družino je razumeti 
soprogo in odrastle otroke, ki še niso samostojni.«366 

                                                                    
364Arhiv Republike Slovenije, Društvo Kazina, SI AS648. 
365Lah, Ob stoletnici ljubljanske kazine, 183. 
366Pravila Društva Kazina v Ljubljani 1923, Slovanska knjižnica. 
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Člen nedvomno favorizira moške, saj je član ženskega spola definiran pod 
pojmom družina. Nikakor pa ne moremo reči, da dovoljuje vstop in člans-
tvo le moškim. Če pogledamo statuta iz let 1850 in 1873, se v obeh pojavi 
ista poved. Oseba se lahko torej včlani v društvo kot posameznik ali z 
družino.  
 

Kazina in njeni člani 
Društvo Kazina je obstajalo od 18. stoletja vse do sredine 20. stoletja. 
Zaradi razpršenosti arhivskega gradiva sem se odločila za analizo treh 
obdobij v zgodovini Kazine. Prvi popis članstva je iz leta 1885, naslednji 
iz leta 1908, tretji pa zajema dogajanje po letu 1919 in prinaša pravo 
zakladnico podatkov do leta 1927. Žal je ravno pomanjkanje gradiva tisto, 
kar mi je onemogočalo boljšo predstavitev kazinskega društva. 
Za leto 1885 sem pridobila podatke iz Slovanske knjižnice, kjer hranijo 
dva statuta in dva popisa članov, prvega iz leta 1885 ter drugega iz 1908. 
Obdobje 70. in 80. let je stigmatizirano s trenji med nemškim in sloven-
skim delom, proces ločevanja katerega se je že dobro začel. Takratni 
predsednik vlade Eduard Taffee (1879–1893) je poskušal posredovati med 
strankami in doseči spravo. Položaj Slovencev se je v času Taffejeve vlade 
izboljšal. Za deželnega predsednika Kranjske je bil prvič imenovan slo-
venski predstavnik Andrej Winkler, kar je bila ena najbolj pomembnih 
koncesij za to območje. Umiril je pritisk na državne uradnike v času voli-
tev, kar se je za slovensko stranko pokazalo kot napredek. Počasi je rušil 
nemške stebre nadvlade na Kranjskem. Njegove zasluge so najbolj vidne 
na področju šolstva in slovenščine. Šole so se iz utrakvističnih spreminjale 
v nemške in slovenske šole. Leta 1884 je bil za šolskega nadzornika ime-
novan Slovenec Smolej.367 V politiki »daj-dam« so Slovenci pridobili 
uvedbo slovenskih nižjih gimnazij in upoštevanje slovenščine na območju 
višjega deželnega sodišča v Gradcu. 
V letu 1885 je imelo društvo Kazina kar 394 članov, od tega 223 rednih in 
171 nerednih. Ravnatelj je bil trgovec Leopold Bürger, njegov namestnik 
pa doktor prava Fran Zupančič. Vsa imena so zapisana v nemščini, sloven-
ska imena so germanizirana, zato je na seznamu Zupančič napisan kot 
Franz Suppanschisch. V tem letu je Kazina v času pusta priredila kar tri 
prireditve. 
Ženske so v javnost stopale počasi, kar je mogoče opaziti prek statističnih 
podatkov. Statistični podatki za leto 1885 so pričakovani in ne preseneča-

                                                                    
367Slovenska kronika XIX. stoletja, 1861–1883, urednik Janez Cvirn. Ljubljana: Nova 
revija, 2003, str. 338. 
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jo. Od združene vsote 394 članov je članic le 19, niti 5 %. Čeprav govori-
mo že o drugi polovici 19. stoletja, je članic izjemno malo. 19 članic je 
razdeljenih na 14 rednih in 5 nerednih članic. Ženske so lahko postale 
članice društva kot posameznice ali v sklopu celotne družine. Za leto 1885 
je v dveh primerih mogoče videti, da se je v društvo včlanila celotna dru-
žina. Gre za družini Hudovernik in Plesche (Pleše). Zanimivo je, da sta 
družini slovenskega porekla. Še bolj fascinanten podatek, ki preseneča, je, 
da so le štiri od članic vključene poleg moža. Po pregledu njihovega statu-
sa je mogoče malce posplošeno reči, da so se v društvo v večini včlanile 
precej samostojne ženske. Med njimi lahko izpostavim lastnico hotela 
Josefine Gnesda (Jožefina Gnezda) in kar tri zemljiške posestnice – Marijo 
Kozler, Amalijo Seunig in Jožefino Terpinc. Med svojim raziskovanjem 
sem naletela na podatek, da je bil proti koncu 19. stoletja lastnik hotela 
Slon v Ljubljani Anton Gnesda. Žal pa nisem ujela podatka, ki bi mi zago-
tovil merodajen podatek, ali gre za zakonskega partnerja Jožefine 
Gnesda.368 
Po tedaj splošno veljavnih pravilih je bila ženskam pripisana vloga v dru-
žini, kjer so prevzele mesto gospodinje, žene in matere. Ženske so kljub 
nekim določenim normam postajale (verjetno ne še enakopravne) članice v 
raznih društvih. Značilnost 19. stoletja je ločitev na zasebno in javno sfero 
ter posledično s tem delitev na ženske in moške vloge. Politika in javno 
življenje sta bila rezervirana za moški svet. Janko Sernec je leta 1871 
napisal Nauk o gospodinjstvu, kjer je ženskam pripisal vloge gospodinje, 
soproge in matere.369  
»V drugi polovici 19. stoletja se je slovenska ženska v javnosti pojavila le 
takrat, ko je bila pozvana, da sodeluje pri narodnih in dobrodelnih priredi-
tvah, svečanostih, pri gledaliških predstavah in družabnem plesu.«370 
Vendar je politični dejavnik kmalu začel vključevati ženske v narodne 
vrste. Ta korak je bil ključen za nadaljnjo pot iz ozkega zasebnega družin-
skega življenja. Osnovna izobrazba pri obeh spolih, če so jo spodbujali, je 
tudi eden izmed dejavnikov, ki je ženskam odprl vrata samostojnosti. 
Vprašanje o družbenem položaju ženske je postalo predmet razprave. Da 
so se stvari začele spreminjati, dokazuje ustanavljanje društev. Leta 1882 

                                                                    
368Gre za nepreverjen podatek. Na podatek o lastniku hotela Slon (Anton Gnesda) sem 
naletela v Kroniki, št. 51, letnik 2003, stran 209 (elektronski vir). 
369Slovenska kronika XIX. stoletja, 1861–1883, urednik Janez Cvirn. Ljubljana: Nova 
revija, 2003, str. 236. 
370Barbara Šatej: Slovenska ženska 1900–1918. Kronika: časopis za slovensko krajevno 
zgodovino 47, 1999, št. 1/2 (dalje: Šatej, Slovenska ženska), str. 90. 
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je bilo ustanovljeno Gospejino društvo krščanske ljubezni, katerega namen 
je delo krščanske usmiljenosti.371 
Če se posvetimo statusu članic v Kazini, je mogoče opaziti široko paleto 
statusov. Kategorije sem razdelila glede na splošne in skupne statusne 
značilnosti. Od vseh članic so le štiri članice v društvu skupaj s svojim 
soprogom. Kot sem omenila že zgoraj, je bila v društvo vključena lastnica 
hotela. Poleg nje pa so še tri, katerih status je ali zemljiška posestnica ali 
gospodarica gospostva. Žensko zasedbo sestavljajo tudi tri vdove. V dveh 
primerih je vpisana včlanjena družina. Ker statut pod pojmom družina 
šteje moža, ženo in nesamostojne odrasle otroke, sem v tem primeru štela 
tudi žensko članico. Zadnjo kategorijo (druge) sem pripisala članicam, pri 
katerih ni bilo posebnih statusnih opredelitev. Primer je gospodična Balbi-
ne Smole, pri kateri ni bilo zapisanega statusa. Edina razlika, ki jo je 
mogoče opaziti, je razlikovanje med poročenimi in neporočenimi ženska-
mi. Neporočene so bile le tri članice, v popisu imajo naziv gospodična.372 
Društvo Kazina je na prehodu iz 19. v 20. stoletje čedalje bolj dobivalo 
podobo »nemške trdnjave«. Pred koncem 19. stoletja so se dokončno obli-
kovale politične stranke. Devetdeseta leta so pripeljala do razkola 
slovenske politike na katoliški in liberalni del. Kazina je bila v začetku 
novega stoletja deležna raznih demonstracij in izgredov. Postala je tarča 
protinemških demonstracij. Že leta 1898 se je zaostrilo med slovenskimi in 
nemškimi dijaki in študenti. Nemška Carniola je imela center v Kazini, 
zato je prišlo do demonstracij. V letu 1908 je prišlo do nasilnejših demons-
tracij. Septembra 1908 se je zborovanje spremenilo v napad na Kazino. 
Demonstranti so stavbo na Kongresnem trgu »pozdravili s točo kamenja in 
žaljivkami«.373 
Kazinsko društvo je v letu 1908 vodil Gvido Schneditz. Društvo je v tem 
burnem letu štelo 410 članov, 178 rednih in 232 nerednih. Zanimivo je, da 
je število nerednih članov večje od števila rednih. Imena so germanizirana, 
zato je težko analizirati, koliko je slovenskih in nemških članov.  
Na zadnji strani popisa članov je priloga, kjer so navedeni časniki, na 
katere je Kazina bila naročena. Večinoma so bili časopisi nemški, vendar 
je mogoče najti izjeme, kot sta Graphic iz Londona in L`Illustation iz 
Pariza. Za slovenski prostor so pomembni Laibacher Zeitung, Laibacher 

                                                                    
371Šatej, Slovenska ženska, str. 94. 
372Slovanska knjižnica, Verzeichnis der Mitglieder der Casino – Gesellschaft in Laibach 
beim Beginne des Jahres 1885, signatura K ČS D531. 
373Zajc, Kazina skozi čas, str. 135. 
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Schullzeitung, Grazer Tagesblatt, klerikalni Slovenec in liberalni Slovenski 
narod.374 
Članice so še vedno predstavljale slabo dvajsetino celotnega društva. Šte-
vilo žensk se v društvu ni drastično povečalo. V letu 1908 je bilo v društvo 
včlanjenih le 24 žensk. Društvo še vedno favorizira moške. Če primerjamo 
vsoto članov iz leta 1885 (394 članov) in iz obravnavanega leta, opazimo, 
da vlada nekakšna konstanta. Ne upada ne drastičnega dviga ni doživelo 
niti število članic.  
Kljub ustanavljanju raznih ženskih društvenih in dobrodelnih organizacij 
že pred 20. stoletjem in v njegovem začetku še ni obstajala ženska zveza, 
ki bi zajela širši krog slovenskih žena. Leta 1900 je bila ustanovljena Krš-
čanska ženska zveza in leta 1897 je začel izhajati tržaški časopis Slovenka. 
V začetku 20. stoletja so ženske dobile prvi dve organizaciji, Splošno 
slovensko žensko društvo in Telovadno žensko društvo. Zanimivo je dejs-
tvo, da so ženske v tem obdobju končno dobile svoje organizacije, a v 
društvu Kazina članice niso dosegle niti četrtine vseh članov. Razlika 
izvira iz narave društev, saj je bila Kazina društvo izobražencev, katerih 
namen je bil združevanje v družbenem in kulturnem smislu, medtem ko so 
vsa našteta ženska društva delovala v bolj socialno koristne namene. Gla-
vni namen Splošnega slovenskega ženskega društva je bil prirejanje 
delavnic in predavanj ter šolanje nadarjenih in revnih deklic, torej je druš-
tvo pokrivalo veliko širši vzgojno-izobraževalni kontekst. Medtem ko 
Barbara Šatej v svojem delu poroča, da je Splošno žensko društvo napre-
dovalo in se aktivno širilo, vidimo pri Kazini drugačno podobo. Kazina je 
tvorila družabno središče izobražene elite, ki je skrbela za zabavo svojih 
članov.  
Statusna opredelitev članic Kazine je različna. V večini prevladujejo vdo-
ve. Samo ena članica je vključena v društvo skupaj z možem. Med 
članicami sta dve stari znanki Kazine, lastnica hotela Jožefina Gnesde in 
Balbine Smole. Nekaj članic je nima pripisanega statusa, na primer: Her-
mengilde Paickel, Mici Papež, Marija Perhauz, Seraphine Sajovic. Ena 
izmed članic je Emilija Jevniker, ki je bila trgovka. Razlikujejo se po nazi-
vu in zakonskem statusu. Naslednja članica, ki je vredna omembe, je Lina 
Kreuter-Galle. Bila je precej dejavna v ljubljanskem nemškem Turnverei-
nu. V naslednjih odstavkih jo bom na kratko predstavila. 
Lina Kreuter-Galle je ena najbolj zaslužnih pronemško usmerjenih žensk 
na Kranjskem. Deležna je bila izvrstne izobrazbe in že v svoji mladosti je 

                                                                    
374Pridobljeni podatki iz Verzeichnis der Mitglieder des Kasino – Vereines in Laibach 
beim Beginne des Jahres 1908, Slovanska knjižnica. 
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delovala na narodnozaščitnem področju. Po ločitvi od moža se je vrnila v 
Ljubljano, kjer je delovala znotraj nemškega Turnvereina. Postala je ena 
vodilnih nemških žena in hkrati voditeljica krajevne skupine Südmarke. 
Vseskozi je sodelovala pri organizaciji družabnih dogodkov. »Lina Kreu-
ter-Galle je zrasla v boju, ki je bil nemštvu vsiljen, in je desetletja, 
obdarjena z duševnimi in telesnimi prednostmi, vztrajala v prvih vrs-
tah.«375 
Še posebno dejavna je bila v septembru 1908, ko si je prizadevala za var-
nost Nemcev na Kranjskem. Njen vpliv je bil velik, kar dokazuje dejstvo, 
da je cesar Franc Jožef daroval 20.000 kron za gradnjo nemškega gledališ-
ča v Ljubljani. Bila je izjemna govornica. Po vsej deželi je predavala o 
položaju nemštva in ga zvesto branila. Po prvi svetovni vojni se je preseli-
la v Gradec. Vse svoje premoženje je zapustila Südmarki za štipendiranje 
kranjskih Nemcev. 
Leto 1918 je vsekakor zaznamovalo tako svet kot slovensko območje. 
Tega leta se je končala prva svetovna vojna in zgodil se je propad Avstro-
Ogrske. Društvo Kazina je v tem času obmirovalo, saj je nova vlada zamr-
znila njegovo delovanje. Med pregledovanjem društvenega fonda sem 
naletela na računske knjige, datirane od 1. oktobra 1918 do 30. septembra 
1919. Poleg vodenja računov sta v knjigi podana popis članov in evidenca 
plačevanja njihovih društvenih prispevkov. Tako sem pridobila zanimiv 
podatek, da je društvo od konca leta 1918 do konca leta 1919 štelo 137 
članov. Nemški člani so množično zapuščali Kazino, zato je mogoče opa-
ziti velik upad števila članov. Čeprav so Nemci zapuščali Kazino, je delež 
nemških članov še vedno večji.od deleža slovenskih.  
Od 137 članov je bilo članic 17. Nekatere so že precej stare znanke druš-
tva, npr. Balbine Smole (članica že od leta 1885), Hermengilde Paichel (od 
leta 1908) in Antonie Schrey (prav tako od leta 1908). Balbine Smole je 
bila članica Kazine skozi vsa tri analizirana leta. Ženske še vedno ostajajo 
v ozadju. Vendar je težko analizirati društvo in njene člane v letu, ko je 
počasi prihajalo do prevrata v vodilnih vrstah in sprememb pri članih. Tudi 
arhivsko gradivo ni naklonjeno nadaljnjemu raziskovanju društva v letih 
1919 in 1920. Šele proti letu 1922 se pojavijo novi zapisi o društvu. Druš-
tvo je v letu 1922 na novo zaživelo, saj so tega leta sprejeli in obnovili 
društveni statut, ki je bil naslednje leto izdan ne le v nemščini, temveč tudi 
v slovenskem jeziku. Od tega leta dalje je v fondu društva Kazina v Arhi-
vu Republike Slovenije shranjenega ogromno gradiva iz razdobja od 1922 
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do 1926. Za vsako leto do 1927 gradivo obsega sprejemne vloge bodočih 
članov, popis članov in občnih zborov. 
Leta 1922 je društvo Kazina imelo 201 člana. Na vrhu tega popisa je nave-
den pomemben podatek. To je seznam brez Nemcev, iz česar sledi, da je 
bil leta 1922 v Kazino včlanjen 201 slovenski član. Na žalost seznama 
Nemcev ni mogoče najti. Med slovenskimi člani sem našla le eno žensko, 
in sicer Klementino Hrovatin, učiteljico na Tehniški srednji šoli.376  
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Saša Zvonar 

Dramatično društvo v Ljubljani in vloga žensk 
 

Povzetek 
Dramatično društvo v Ljubljani je obstajalo med leti 1867 in 1920, torej v 
času, ko je boj za pravice žensk še potekal. V prvem delu opisujem zgodo-
vino gledališča s poudarkom na Ljubljani oziroma Kranjski, temu pa 
sledita obravnava nastanka in razvoja Dramatičnega društva ter vprašanje 
žensk v društvu. Posebej omenim pomembnejše ženske akterke, to so 
Luiza Pesjak, Marija Murnik Horak, Zofija Borštnik Zvonarjeva, Avgusta 
Danilova, Kornelija Schollmayer in Zofka Kveder.  
 
Klju čne besede: gledališče, Dramatično društvo v Ljubljani, ženske, 
emancipacija 

 
*** 

Zgodovina gledališča 
Izkopanine so pokazale, da je imela že stara Emona svoj amfiteater, ki je 
stal na tistem bregu Ljubljanice, na katerem je bilo kasneje tudi staro 
deželno gledališče. Konec 16. stoletja so se v Ljubljani pojavile »duhovne 
komedije«,377 ki so se razvile iz velikonočnih iger, sled katerih je moč najti 
v 10. stoletju. V času protireformacije je škof Hren v želji po zatrtju prote-
stantizma v Ljubljano povabil jezuite. Prišli so leta 1596 in prevzeli 
latinske šole v Ljubljani, pričeli snovati bratovščine in v šoli negovati 
komedijo. Predstave so bile javnega značaja in so privabljale mnogo gle-
dalcev, »ki so občudovali sijajne kostume in dekoracije (kar je bilo 
glavno) in spretnost mladih igralcev ter so v tem videli sijajne uspehe 
redovske odgoje«.378 Komedije so prirejali vse od leta 1602, skoraj vsak 
učitelj je letno spisal komedijo, snov za katero je bila vzeta iz Svetega 
pisma, redkeje iz mitologije ali zgodovine. Večinoma so bile igre napisane 
v latinskem jeziku. Sledili so jim kapucini, ki so na veliki petek leta 1589 
prvič organizirali javen sprevod, na katerem so uprizarjali Kristusovo 

                                                                    
377Izraz, uporabljen v: Trstenjak, Anton, Slovensko gledališče. Zgodovina gledaliških 
predstav in dramatične književnosti slovenske. Ljubljana: Dramatično društvo, 1892, 
str. 8. Snov je črpana iz Svetega pisma, pisane so bile v latinskem, kasneje pa v nem-
škem jeziku. Veljajo za predhodnice gledaliških predstav. 
378Anton Trstenjak, Slovensko gledališče. Zgodovina gledaliških predstav in dramatične 
književnosti slovenske. Ljubljana: Dramatično društvo, 1892, str. 9. 
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trpljenje. Marija Terezija ga je spričo »nerednosti in nerodnosti«379 prepo-
vedala leta 1773. Največ zaslug za prepoved je imela bratovščina 
Redemptoris mundi, ki je prirejala sprevode tudi ob drugih priložnostih v 
Ljubljani, Kranju, Novem mestu in Škofji Loki. Najpomembnejše so bile 
škofjeloške pasijonske igre, ki so se vršile v slovenskem jeziku. Največ 
zaslug za razcvet dramatike ima Volj Engelbreht Ausperg, ki se je v Nem-
čiji navdušil nad nemško komedijo, v Italiji nad opero, oboje pa prenesel v 
Ljubljano. Podpiral je jezuitsko dramo in ustanovil gledališče v svojem 
knežjem dvoru, kamor je vabil nemške komedijante, ki so začeli zahajati v 
Ljubljano v prvi polovici 17. stoletja. V to stoletje datira tudi prva drama 
domače zgodovine, Victoria Carnioliae ab Auerperg et Eggenberg contra 
Turcos repontata. Predstave so bile dobro obiskane. Leta 1669 se je v 
Ljubljani pojavila prva italijanska opera. Mala soba v mestni hiši je bila 
najstarejši gledališki oder, pred letom 1765 pa so prirejali komedije tudi v 
deželni hiši, saj stalne gledališke hiše ni bilo. »Bilo je torej v 17. veku v 
Ljubljani zelo živahno. Igralo se je v latinski in nemški, in sicer pri jezuvi-
tih (v kolegiju in Pod Turnom), nemški komedijanti so razveseljevali 
kranjske stanove v knežjem dvoru, meščan se je zabaval pri komedijah v 
mestni in deželni hiši, ostalo prosto ljudstvo pa je uživalo komedije, ki so 
jih prodajali nemški komedijanti na javnem trgu.«380  
Leta 1765 je v Ljubljano prišel cesar Jožef II. Deželni stanovi so mu prire-
dili gledališko predstavo. Uporabili so staro jahalnico in na njenih temeljih 
postavili gledališče za 850 gledalcev. Leta 1846 so gledališče prenovili, 
tako da je lahko sprejelo 1000 gledalcev. Staro deželno gledališče je pogo-
relo 17. februarja 1887. V tem gledališču so gospodovali Nemci, že v letih 
od 1801 do 1803 so se na gledaliških listih pojavljala imena, kot so Schil-
ler, Shakespeare, Kotzebu in Iffland. Med letoma 1836 in 1845 je bilo v 
gledališču odigranih 1458 predstav.  
Proti koncu 18. stoletja je pomembno vlogo odigral mecen Žiga Zois. 
Okoli sebe je zbral mlade, perspektivne ljudi in jih podpiral. Sam je skla-
dal pesmi, ki so jih nato peli italijanski operisti v deželnem gledališču med 
leti 1770 in 1780. Na njegovo prigovarjanje je Anton Tomaž Linhart napi-
sal prvo slovensko veseloigro Županova Micka, ki je predelava 
Richterjeve Feldmühle. Prvič so jo odigrali leta 1789, Linhart je pri upri-
zoritvi sodeloval kot šepetalec. Naslednjega leta je bila uprizorjena 
veseloigra Ta veseli dan ali Matiček se ženi, ki je predelava Beaumarchai-
sovega dela. Linhart je pred vstopom v Zoisov salon pisal v nemščini, ki jo 

                                                                    
379Prav tam, str. 11. 
380Prav tam, str. 23. 
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je kasneje opustil. Valentin Vodnik je poslovenil igro Hahnenschlag in jo 
objavil pod slovenskim naslovom Tinček Petelinček. Spisana je v vezani 
obliki, odigrali so jo otroci leta 1803. »Po Zoisovi smrti zapustila je slo-
venska muza deželno gledališče za dolgo časa. Ni bilo več moža, ki bi 
budil rojake na delo in ki bi imel toliko upliva, kakor ga je imel Zois, da bi 
spravil slovensko besedo na oder.«381 Do ponovnega preroda slovenske 
dramatike je prišlo leta 1848, do takrat sta prevladovala nemški in italijan-
ski jezik.  
Že pred letom 1848 se je pričelo razvijati društveno življenje, mladi Slo-
venci so hodili na Dunaj, kjer so se spoznali z drugimi Slovani. V 
Ljubljani se je rodilo Slovensko društvo, katerega namen je bil »omikanje 
slovenskega jezika in pouzdiga slovenske narodnosti«.382 Na čelu društva 
je bil dr. Janez Bleiweis. Želeli so ustanoviti narodno gledališče v Ljublja-
ni, vendar so bili neuspešni. Priredili so dvanajst predstav in recitalov, ki 
so se vršili v deželnem gledališču.  
Zaradi uspehov slovenskih predstav so pričeli razmišljati o ustanovitvi 
stalnega slovenskega gledališča. Leopold Kordeš, bivši urednik častnika 
Laibacher Zeitung, je bil prvi, ki je zapisal, da bi bilo treba v Ljubljani 
ustanoviti slovensko gledališče s stalnimi igralci, ki bi pozimi igrali v 
Ljubljani, čez leto pa bi hodili igrat po drugih pokrajinah. Poudarjal je 
pomen gledališča za narodni razvoj. Odigrali so nekaj iger, vendar pravega 
zagona ni bilo in društvo je počasi propadalo.   

 
Dramatično društvo 

Uspehi na čitalniškem področju so zopet spodbudili ideje o ustanovitvi 
dramatičnega društva. 15. novembra 1866 so se na prvem sestanku sestali 
Pavel Drahsler, dr. Karol Gestrin, Peter Grasselli, Fran Levstik, Josip 
Nolli, dr. Josip Poklukar, Eduvard Pour, Fran Ravnihar, Josip Stare, Luka 
Svetec, Vojteh Valenta in Dragotin Žagar. Sestavili so začasen odbor in 
izbrali predsednika Dramatičnega društva Luko Svetca, podpredsednika 
Petra Grassellija, tajnika Josipa Nollija in blagajnika Dragotina Žagarja.  
Pravila društva so bila spisana in podpisana 16. novembra 1966, sestavlja 
jih 20 točk. Glavni namen društva sta bila podpora in razvoj slovenske 
dramatike. Cilji so bili: skrb za razvoj slovenske dramatike, ustanovitev 
dramatične šole in knjižnice ter postavljanje gledaliških iger na oder. Gla-
vni kriterij za sprejem v društvo je bilo neoporečno ime. »Udje«383 so se 

                                                                    
381Prav tam, str. 30. 
382Prav tam, str. 34. 
383Člani. 
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delili na predstavljajoče, pisalne, podporne in častne. Pisatelji in igralci so 
lahko dobili denarno nagrado za dobro opravljeno delo. Društvo je vodil 
odbor, ki so ga sestavljali predsednik, namestnik predsednika, tajnik, bla-
gajnik, knjižničar, trije reditelji, opravar in trije svetovalci. Funkcije v 
društvu niso bile časovno omejene. Sedež društva je bil v Ljubljani, z 
dovoljenjem deželne vlade so lahko osnovali podružnice tudi v drugih 
krajih.  
Luka Svetec je predložil pravila v potrditev deželnemu predsedstvu. Njega 
Veličanstvo je dne 2. marca 1867 odobrilo nastanek Dramatičnega društva 
v Ljubljani, predsedstvo c. kr. deželne vlade pa je 18. aprila 1867 potrdilo 
pravila.  
Po ustanovitvi društva je odbor izdal tiskano vabilo za pristop k Dramatič-
nemu društvu.  
»V tem vabilu naznanja se Slovencem radostna novica, da je Njega Veli-
čanstvo potrdilo novo društvo; priobčuje se poglavitna vsebina pravil, in 
konečno vabi odbor vse ljubitelje slovenske umetnosti, vse častitelje veli-
častne modrice Talije, da obilno in brez odloga pristopijo k novem 
društvu. /…/ dragi rojaki, novo polje, kjer bo skušal slovenski genij mlade 
svoje peruti. Ker so izvrstni domorodci že dolgo želeli, kar se jim je pa le z 
malim uspehom izpolnjevalo, ker so bile posamezne moči preslabe, sku-
simo zdaj z združenimi močmi. Položimo temelj narodnemu gledališču, 
katero do bistrega uma slovenskega vredno, katero bo prijeten dom za 
narodno razsvetljenje, pola lepih nravov in čiste narodne besede ter budil-
no zrcalo plemenitih čustev in dejanj človeških. Blag namen, ki si ga je 
društvo postavilo, ta nam bodi uspešno priporočilo pri vseh prijateljih 
slovenskega naroda.«384  
Komaj v tretjem letu delovanja je društvo dobilo dovoljenje za uporabo 
deželnega gledališča eno nedeljo v mesecu. V letu 1870/71 so jim odobrili 
tri dni, dve nedelji in en delavnik. Za vsa leta žal ni poročil, a Trstenjak je 
zapisal: »V obče mi je tu omeniti, da več ko četiri dneve na mesec ni nik-
dar dal deželni odbor Dramatičnemu društvu, pač pa se je zgodilo, da 
deželni odbor, dokler je bil sestavljen iz Nemcev, ni bil nikdar prijazen 
Slovencem, in je pozneje skrčil podporo in dneve slovenskemu gledališ-
ču.«385 

                                                                    
384Anton Trstenjak, Slovensko gledališče. Zgodovina gledaliških predstav in dramatične 
književnosti slovenske. Ljubljana: Dramatično društvo, 1892, str. 58–59. Žal se je 
vabilo izgubilo. 
385Prav tam, str. 69. 
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Ko je društvo doseglo, da je lahko redno izvajalo gledališke igre, je pričelo 
spodbujati slovenske ustvarjalce k pisanju dramskih del. Poleg drame so se 
člani društva ukvarjali z opero in opereto. Že po letu 1848 je slovenska 
dramatika doživela preporod, še bolj se je razmahnila po letu 1860. Za 
repertoar so skrbeli tudi prevajalci, veliko se je prevajalo iz češčine, nem-
ščine in francoščine.  
Dramatično društvo je izdajalo Slovensko Talijo, zbirko dramatičnih del in 
iger, mnogo so jih postavili tudi na oder. Med leti 1867 in 1896 je izšlo kar 
60 zvezkov. Ob tem so imeli še do 400 rokopisov svojega repertoarja s 
prepisanimi vlogami, knjižnico z raznovrstnimi deli tako s področja dra-
matike kot tudi oper in operet. V arhivu je moč zaslediti več »darilnih 
pogodb«, mnogi ugledni meščani so svoje knjižnice zapuščali društvu.386  
Prvo leto delovanja so igrali tri predstave,387 prvo v dvorani ljubljanske 
čitalnice 24. oktobra 1867. Število predstav se je stopnjevalo, igrali so v 
čitalnicah in deželnem gledališču. V prvih petindvajsetih letih so priredili 
477 predstav, največ v slovenskem jeziku, občasno so uporabljali hrvaški 
ali češki jezik. V začetnih letih so povečini igrali burke oziroma veseloi-
gre, na oder pa so postavljali tudi žaloigre in svetovno klasiko. Že leta 
1877 so igrali Schillerjevo žaloigro Kovarstvo in ljubezen; leta 1887 
Gogoljevega Revizorja; marca 1896 so prvič igrali Shakespearja, in sicer 
njegovo dramo Othelio. V prihodnjih letih so zaigrali še Beneškega trgov-
ca, Hamleta, Romea in Julijo, Sen kresne noči ter Julija Cezarja. Z letom 
1896 je opazen prelom v repertoarju, po tem letu je moč zaslediti več 
»velikih« dramatikov in prepoznavnih dram. Tako se na seznamu pojavijo 
Goethe, Lessing, Ibsen, Tolstoj, Ibsen, Hugo, Moliere, Strindberg, Čehov 
idr.  
Z nastankom Dramatičnega društva se je pojavila večja potreba po poklic-
nih igralcih. Teh je bilo izjemno malo, zato so jih morali sami 
izobraževati. V ta namen so ustanovili dramatično šolo. »Prva dramatična 
šola za gospice otvorila se je koncem l. 1869. pod vodstvom gospe Drago-
jile Odijeve, ki je učila deklamacijo in predstavljanje.«388 Pouka se je 
udeleževalo 11 žensk. Poseben oddelek je bil ustanovljen za poučevanje 
petja, v katerem sta 12 moških poučevala Anton Foerster in Vojteh Valen-
ta. Tečaji so se nadaljevali vsako leto. Za učenje slovenskega jezika je bil 
prav tako osnovan poseben tečaj. Leta 1870 se poučevali deklamacijo in 

                                                                    
386SL AS 635. 
387Kliment: Na mostu, Wilhelm: Repatnica ter Filozof.  
388Anton Trstenjak, Slovensko gledališče. Zgodovina gledaliških predstav in dramatične 
književnosti slovenske. Ljubljana: Dramatično društvo, 1892, str. 161. 
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predstavljanje. Tega leta se je ustanovila Deklamatorična in dramatična 
šola pod vodstvom Kornelije Šolmajer, ki je ženske dlje časa učila brez-
plačno. Vzdrževanje dramatične šole je predstavljalo veliko finančno 
breme, zato je bila večkrat zaprta. 
 

Ženske 
Kot že omenjeno, v 3. členu pravilnika piše: »Ud postane lahko vsak izob-
raženec obojnega spola. Neoporečni glas je bitni pogoj, da se kdo v 
društvo sprejme in da v njem ostane.«389 
Med ustanovnimi člani ne najdemo nobenega ženskega imena, prav tako 
ne najdemo nobene ženske na vodilnih položajih (predsednik, tajnik, bla-
gajnik). Že v prvih letih delovanja najdemo več ženskih imen med igralci 
in drugimi ustvarjalci.  

Člani po spolu v začetnih letih
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Število igralcev se je iz leta v leto zviševalo, pri igralkah pa takšne konti-
nuitete ni. V arhivskih dokumentih in Trstenjakovi knjigi sem našla 142 
različnih prevajalcev tujih del, med katerimi sta le dve ženski; Katarina 
Grosser je prevedla Srečkovo prisego, Luiza Pesjak pa igre Pokojni moj, 
Strup, Svitoslav Zajček in Zabavljice. 14 prevajalcev je omenjenih samo z 
inicialkami, tako da njihovega spola ni mogoče ugotoviti. Ženske so se 
pojavljale tudi v vlogi pisateljic. Tako so igrali igre dveh slovenskih 
ustvarjalk, Luize Pesjak in Zofke Kveder. Na odru so uprizorili drami Na 
Koprivniku in Gorenjski slavček Pesjakove ter Egoizem Kvedrove.  

                                                                    
389SL AS 635. 
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Na Koprivniku390 je dramatični prizor, prvič predstavljen v ljubljanski 
čitalnici v spomin Valentina Vodnika. Nastopajo tri osebe, Vodnik, Cojz 
in Majda. Igra se odvija v sobi v farovžu na Koprivniku leta 1795. Gorenj-
ski slavček391 je komična opera v treh dejanjih, ki jo je uglasbil Anton 
Foerster, spisala pa sta jo Luiza Pesjak in Emanuel Züngl.  
Med pregledovanjem avtorjev in del iz zbirke Slovenska Talija sem našla 
tudi nekaj tujih avtoric. Leta 1877 sta izšli deli avtorice Charlotte Birch-
Pfeiffer Lowoodska sirota: igrokaz v dveh oddelih in štirih dejanjih ter 
Cvrček: slika iz kmetskega življenja v petih dejanjih. Leta 1894 je izšlo 
delo Eliške Krásnohorske z naslovom Poljub: prostonárodna opera v dveh 
dejanjih.  
Ob pregledu Slovenskega biografskega leksikona sem pod gesli našla 
sedem žensk, in sicer Albino Terezijo Valenta-Brus (igralka), Avgusto 
Cerar (igralka), Velo Nigrinova (igralka), Cecilijo Podkrajšek (igralka), 
Antonijo Svetek (pevka in igralka), Rozo Souvan (igralka in pevka) in 
Kornelijo Schollmayer (pianistka, kulturna delavka). Če upoštevam dejs-
tvo, da je na seznamu aktivnih članic 87 žensk, je ta številka izjemno 
majhna.  
Med arhivskim gradivom sem zasledila tudi prošnje ustvarjalcev za šti-
pendiranje oziroma denarno podporo s strani Dramatičnega društva. V 
mapi z naslovom Korespondence je shranjenih 28 prošenj posameznikov 
in odgovorov Dramatičnega društva. Večina jih je datiranih v leto 1935. 
Med temi dokumenti se jih deset navezuje na ženske in osemnajst na moš-
ke. Treba je omeniti, da to ni popoln arhiv prošenj, veliko se jih je 
porazgubilo ali ostalo v osebnih arhivih. Arhivsko gradivo ne dopušča 
izdelave podrobnejšega profila omenjenih žensk. Izvemo vseh deset imen 
žensk in preberemo lahko odgovore na prošnje. Starost in status prosilk 
nam nista znana. Iz dokumentov ne izvemo poklica oziroma izobrazbe 
vseh prosilk, teh podatkov nisem našla niti na spletu. Posebej zanimivi so 
se mi zdeli odgovori društva, predvsem zavrnitve. Najpogostejši razlog, ki 
so ga navedli, je pomanjkanje denarja. Odgovori se ne razlikujejo od 
odgovorov moškim prosilcem. Prav tako ni pretirane razlike v financiranju 
moških in žensk. Možno je sklepati, da so ves denar razdelili že v prvi 
polovici leta, saj v drugi skoraj niso več pozitivno odgovorili na prošnje.392 
Med arhivskim gradivom je shranjena korespondenca z različnimi banka-
mi in hranilnicami.   

                                                                    
390Pesjak, Luiza, Na Koprivniku. Ljubljana: J. Blaznik, 1872. 
391Pesjak, Luiza, Gorenjski slavček. Ljubljana: Zvezna tiskarna in knjigarna, 1922.  
392SL AS 635. 
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Najnižji delež žensk v društvu je točno 20 %, kar se je zgodilo v letih 1881 
ter 1886; največ žensk pa je bilo v društvu leta 1868, ko je njihov delež 
znašal 48,65 %. Nikoli niso presegle več kot polovičnega članstva oziroma 
nikoli niso presegle odstotka moških članov.  
 
Najpomembnejše ustvarjalke, ki so sodelovale tudi z Dramatičnim druš-
tvom, so bile:  
LUIZA PESJAK (1828–1898): France Prešeren je bodoči pisateljici in 
pesnici pri šestnajstih letih posvetil pesem An eine junge Dichterin. V 
slovenski kulturni krog je stopila leta 1864, v Bleiweisovih Novicah je 
objavila pesem Kar Ljubim. Postala je prva pesnica Novic, objavljala je 
tudi v Slovenskem glasniku v Celovcu in v ostalih slovenskih periodičnih 
publikacijah. Prevajala je Prešerna, Koseskega in druge ter jih prilagajala 
za objavo v nemških časnikih. »… slovensko čitalniško sceno pa je bogati-
la s prevodi in priredbami nemških veseloiger (izhajale so v zbirki 
Slovenska Talija) ter bila v čitalnici sploh zelo dejavna. Preizkušala se je s 
priredbo Krsta pri Savici za libreto in uspela z libretom za opereto Gorenj-
ski slavček, ki so ga po uglasbitvi Antona Foersterja izvedli leta 1872. V 
rokopisu je pustila nedokončano tragedijo Prešeren.«393 Sodobniki so jo 
sprejemali z mešanimi odzivi, »po eni strani jim je izobražena in uglajena 
avtorica imponirala in so jo vabili k sodelovanju ter jo dajali za zgled, 
takoj ko se je poizkusila v žanru, ki ni sodil v program nacionalne literatu-
re, pa je naletela na odklonilno stališče«.394 Izdala je delo Beatin dnevnik 
(1887), ki bi bil prvi ženski roman, če bi izšel, ko je bil napisan.  
MARIJA MURNIK HORAK (1845–1894): Aktivno je sodelovala v druš-
tvenem življenju kot recitatorka in igralka v čitalnicah Ljubljane in Trsta, 
nato pa tudi v Dramatičnem društvu. Leta 1870 je bila med družabniki 
društva. Sodelovala je s sestro Etbino Coste, ki je vodila dramatično šolo. 
Dejavna je bila v mnogih društvih, pomagala je Sokolu, bila odbornica 
Dijaške in ljudske kuhinje, organizirala je ljubljanske Slovenke. Finančno 
in s posredovanji je pomagala posameznikom in društvom.   
ZOFIJA BORŠTNIK ZVONARJEVA (1868–1948): Zofija Turk si je svoj 
psevdonim, s katerim se je podpisovala že od prvih vlog, izbrala po ulici, v 
kateri je v otroštvu živela (Zvonarska ulica 8). Leta 1882 je premierno 
zaigrala na odru ljubljanske čitalnice. Zaradi pomanjkanja igralk je kmalu 

                                                                    
393Hladnik Miran, Luiza Pesjak. V: Šelih, Alenka in dr. (ur.). Pozabljena polovica. 
Portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem. Ljubljana: založba Tuma in SAZU, 
2007, str. 40.  
394Prav tam, str. 41. 
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začenjala dobivati različne vloge. Za kratek čas se je šolala na Češkem. V 
obdobju med leti 1887 in 1892 je igrala v Ljubljani, kritike je navdušila z 
vlogami Klare v Hebblovi Mariji Magdaleni, Fedori iz istoimenske Sar-
doujeve drame in Maguerite iz Dame s kamelijami. Kot Nora in Maguerita 
je v sezoni 1894 gostovala v Zagrebu in dosegla velike uspehe. S priho-
dom novega ravnatelja Frana Govekarja leta 1910 so se med njo in 
vodstvom pojavljala nesoglasja, ki so se končala na sodišču. Igralka je 
Govekarja tožila zaradi odnosa, saj ni več dobivala vlog, ki si jih je želela, 
prav tako je bila neustrezno plačana. Sodnik je odločil v prid toženih, 
Zofija se je vrnila v Zagreb. V ljubljansko gledališče se je vrnila po prvi 
svetovni vojni, medtem je igrala v Zagrebu, Beogradu in režirala v Osije-
ku. Na slovenski oder se je vrnila januarja 1919, a slava, ki jo je doživljala 
nekoč, se ni vrnila. 
AVGUSTA DANILOVA (1869–1958): Kot petnajstletnica je odigrala 
prvo večjo vlogo. Šestnajstletna je obiskovala dramatično šolo, leto kasne-
je se je začela njena poklicna igralska pot. Avgusta Danilova je 
predstavnica prve generacije slovenskih poklicnih igralcev in igralk; v 
skoraj sedemdesetletnem obdobju je odigrala nekaj sto vlog. Po dveh 
uspešnih sezonah ji je deželni odbor odobril štipendijo za nekajmesečni 
obisk Dunaja. Po poroki s soigralcem Antonom Cerarjem je prevzela nje-
govo umetniško ime Danilo. Kljub sedmim porodom je vsako sezono 
odigrala od deset do dvajset vlog. Poleg Zofije Borštnik Zvonarjeve je 
veljala za najpomembnejšo igralko svoje generacije. Kritiki so ji bili 
naklonjeni. Poskušala se je odseliti v Zagreb, vendar ji kljub uspešnemu 
gostovanju v zagrebškem gledališču ni uspelo. Leta 1908 se je pridružila 
poklicnemu gledališču v novem tržaškem Narodnem domu. Prvo sezono 
ga je vodil igralec in režiser Anton Verovšek, po njegovem odhodu je 
Avgusta prevzela umetniško vodstvo in večino uprizoritev zrežirala sama. 
Po treh uspešnih sezonah se je vrnila v Ljubljano. Prvo svetovno vojno je 
doživela v Ameriki, po vrnitvi so poskušali oživiti dramatično šolo, kjer bi 
se preizkusila kot pedagoginja, a neuspešno. Šestmesečni dopust v ZDA se 
je podaljšal v štiriletnega, uveljavila se je v Clevelandu, kjer je delovala 
kot režiserka, pedagoginja in igralka. Po vrnitvi v Ljubljano je nastopala še 
dve sezoni. Po upokojitvi je nadaljevala s poučevanjem, snemanjem na 
radiu in redkimi nastopi na odru. »Po mnenju sodobnikov je bila Danilova 
najmočnejša v oblikovanju realističnih in naturalističnih vlog svojega časa. 
V delih Tolstoja, Hauptmanna, Zolaja, pa tudi Gorkega in Ibsena je našla 



KLIO, april 2014 
 

119 

ženske, v katere je prepričljivo, naravno, neprisiljeno in z veliko umetniš-
ko močjo prelila življenjsko izkušnjo.«395 
ZOFKA KVEDER (1878–1926)396: Avgusta 1897 se je v Ljubljani zapos-
lila v odvetniški pisarni dr. Ivana Šušteršiča in pričela ustvarjati svoje 
literarne prvence. V reviji Slovenka je objavila veliko člankov, v katerih se 
je dotaknila ženskega vprašanja. Ker ni imela opravljene mature, se je 
odločila za študij v Švici, oktobra 1899 se je vpisala na univerzo v Bernu. 
S pisanjem ni zaslužila dovolj, pustila je študij, se odpravila v München, 
nato pa v Prago. Spomladi 1900 je napisala črtice za knjižni prvenec Mis-
terij žene in tako postala ena izmed osrednjih akterk slovenskega ženskega 
gibanja. Življenje v Pragi je zaznamovala izjemna literarna produkcija, v 
petih letih je izdala štiri knjige. Prvi roman Njeno življenje je napisala leta 
1914. Med vojno je pisala roman Hanka, leta 1917 pa pričela izdajati 
revijo Ženski svijet v Zagrebu.  
KORNELIJA SCHOLLMAYER (1834–1913): Na Deklamatorični in 
dramatični šoli v Ljubljani je brezplačno učila klavir, petje in deklamiran-
je. Prav tako je nastopala na različnih čitalniških prireditvah, kritiki so ji 
bili naklonjeni. »Poročila jo hvalijo kot »prvo našo govornico«, priznava-
joč ji pesniški in govorniški dar.«397 Bila je prisotna v javnem življenju, ob 
smrti njenega brata ji je Luiza Pesjak posvetila pesem Gospe Korneliji 
Šolmajerjevi.  
 
Dramatično društvo je obstajalo med leti 1867 in 1920. Pomlad narodov 
leta 1848 je tudi slovenskim ženskam omogočila vstop v javno sfero, četu-
di najprej v povezavi z narodnim vprašanjem. V 30. letih 19. stoletja so 
posamezni izobraženci tudi na slovenska tla prenesli napredne ideje o 
vključitvi žensk v intelektualno, javno sfero, tako da lahko v prvi fazi 
emancipacije govorimo o kulturni participaciji žensk, ki ji sledi emancipa-
cija, povezana z narodnim vprašanjem. Prav ob tem vprašanju so moški 
spoznali, da ženske tvorijo polovico naroda, torej bo gibanje številčnejše, 
če bodo vanj vključene tudi ženske. Skozi zgodovino so bile ženske 
determinirane skozi triado mati-gospodinja-žena, vseskozi so bile obsoje-
no na sfero zasebnega, medtem ko je bila javnost dosegljiva le moškim. V 
                                                                    
395Kocijančič, Katarina, Avgusta Danilova. V: Šelih, Alenka in dr.(ur.). Pozabljena 
polovica. Portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem. Ljubljana: založba Tuma in 
SAZU, 2007, str. 119. 
396Povzeto po: Mihurko Poniž, Katja, Zofka Kveder. V: Šelih, Alenka in 
dr.(ur.). Pozabljena polovica. Portreti žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem. Ljublja-
na: založba Tuma in SAZU, 2007, str. 154–157. 
397http://nl.ijs.si:8080/fedora/get/sbl:2838/VIEW/ 
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19. stoletju smo priča večjim spremembam, ženske so zase zahtevale več 
pravic, predvsem pravico do izobrazbe in dela, torej do vstopa v sfero, ki 
jim je bila do takrat prepovedana. Najprej oziroma najlažje so ženske v 
javnost vstopale skozi karitativne dejavnosti in literarne salone, zato ne 
preseneča, da so se kmalu uveljavile tudi v gledališču. Kultura je bila 
odskočna deska za emancipacijo žensk in prav takšna društva so pomagala 
k večji enakopravnosti. Če je hotelo društvo normalno funkcionirati, je za 
to potrebovalo tudi ženski spol, predvsem igralke, saj samo moški niso 
mogli igrati vseh vlog in dram. Kot kažejo ohranjeni dokumenti, se ženske 
v delo društva niso vključevale le kot igralke, ampak tudi kot prevajalke 
ali avtorice gledaliških del. Še vedno so bile v manjšini, ampak to je 
pomemben pokazatelj stanja, saj so ženske pogosto vstopale v svet javnos-
ti ravno prek literarnega ustvarjanja, predvsem z objavljanjem del v 
novonastalih ženskih (in drugih) revijah. Ob primerjavi Dramatičnega 
društva z društvom Kazina vidimo, da so bile med društvi velike razlike, 
saj so bile ženske v Kazino lahko včlanjene le prek svojih mož, ne kot 
posameznice. Z ozirom na tem, je bilo Dramatično društvo bolj liberalno 
in, v tistem času, napredno. 
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Vita Zalar 

Prisotnost zgodnjih (proto)evgeničnih idej na Slovenskem pred 
in med prvo svetovno vojno 

 
Povzetek 

Članek obravnava najzgodnejše omembe (proto)evgeničnih idej v sloven-
skem časopisju pred in med prvo svetovno vojno s poudarkom na njihovi 
sporadičnosti in neenotnosti. Podrobneje so obravnavana evgenična nag-
njenja slovenske zdravniške in pedagoške stroke ter odnos slovenske 
Rimskokatoliške cerkve do evgenike. 

 
Klju čne besede: evgenika, (proto)evgenične ideje, rasna higiena, Liječni-
čki vjesnik, Društvo zdravnikov na Kranjskem, odnos RKC do evgenike 
 

*** 
Oktobra 1990 je mednarodna raziskovalna skupina znanstvenikov uradno 
oznanila začetek ambicioznega in odmevnega projekta, ki so ga 
poimenovali Projekt človeški genom.398 Cilj projekta je bil identificirati 
vseh cca. 20.000–25.000 genov v človeškem DNA in določiti vse bazne 
pare človeškega genoma. Projekt je nemudoma pritegnil pozornost 
svetovne laične in strokovne javnosti. Med drugim se je začel tudi ognjevit 
diskurz o potencialni etično-moralno sporni uporabi novega znanja za 
izboljševanje genskega zapisa prihodnjih rodov. V okviru tega diskurza so 
različne stroke – zgodovinarji, zdravniki, antropologi, pravniki – ponovno 
»odkrili« do tedaj zanemarjeno temo zgodovine evgenike – vede, ki se je v 
prvi polovici 20. stoletja intenzivno ukvarjala z izboljšanjem, 
plemenitenjem človeške vrste. Na podlagi preučevanja zablod evgenike in 
vseh kršitev osnovnih človekovih pravic, ki so se zgodile v njenem imenu, 
so poskušali predvideti in razumeti potencialne posledice Projekta človeški 
genom. Tako je od 90. let naprej narasla produkcija zgodovinskih razprav 
o evgeniki, ki so skušale zapolniti vrzel v poznavanju te tematike. V 
Sloveniji sta se z njo podrobneje ukvarjala Janez Polajnar in predvsem 
Ana Cergol Paradiž od prvega desetletja 21. stoletja dalje.399 Ker je 
obdobje razcveta slovenske evgenike že podrobno raziskano in 
analizirano, sem se pri svojem delu usmerila na raziskovanje prvih omemb 
in razprav o evgeniki v takratnih serijskih publikacijah, pri čemer sem se 
                                                                    
398Ang. Human Genome Project. 
399Glej seznam literature. 
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okvirno omejila na obdobje do leta 1920 in poskušala zaznati vpliv prve 
svetovne vojne na evgenične razprave. 

 
Evgenika: uvod v tematiko 

Evgenika, ki jo SSKJ definira kot »nauk o metodah za dosego telesno in 
duševno zdravega potomstva«,400 je edinstven primer naravoslovne vede, 
saj lahko njen rok trajanja zamejimo skorajda do leta natančno. Njen 
uradni začetek postavljamo v leto 1868, ko je angleški naravoslovec 
Francis Galton predstavil svojo idejo o novi znanstveni vedi, ki jo je nato 
leta 1883 v knjigi z naslovom Inquires into Human Faculty and its 
Development poimenoval evgenika.401 Izraz je skoval iz grških besed eu in 
genus, ki ju v slovenščino prevajamo kot dobro rojstvo/kreacija,402 v 
angleščino pa good in birth ali noble in heredity.403 Galton je upošteval 
dotedanje ugotovitve raziskovalcev, ki so se ukvarjali z vprašanjem 
dednosti, predvsem ugotovitve Charlesa Darwina in Gregorja Mendla. 
Evgeniko je definiral kot »science of improving stock – not only by 
judicious mating, but whatever tends to give the more suitable races of 
strains of blood a better chance of prevailing over the less suitable than 
they otherwise would have had«.404 Odziv na Galtonove ideje je bil 
takojšen – podprlo ga je veliko uglednih znanstvenikov, med drugim tudi 
Charles Darwin. Na prelomu stoletja so Galtonove ideje pridobile izreden 
vpliv tudi v širši javnosti in – kar je še pomembneje – med vodilnimi 
politiki v ZDA, Veliki Britaniji, Nemčiji in drugod. Predvsem v ZDA je že 
na začetku novega stoletja prišlo do silovitega razcveta s strani države 
sprejetih evgeničnih ukrepov in zakonov. Že sodobniki so evgeniko delili 
na pozitivno in negativno. Poimenovanje se ne nanaša na moralno 
vrednotenje evgenike, temveč na razliko v ukrepih, ki jih ti veji 
propagirata. Pozitivna evgenika je »propagirala prokreacijo parov z dobro 

                                                                    
400Slovar slovenskega knjižnega jezika, spletna izdaja. Ljubljana: SAZU, 2000.  
401Allen Buchanan et al., From Chance to Choice: Genetics and Justice. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2000, str. 30 in Janez Polajnar, Narod bo obstal, samo če 
bo zdrav: Evgenika in njeni pogledi na slovenski narod in njegove možnosti za obstoj v 
času med obema vojnama. Ljubljana, 2007, str. 354. 
402Ana Cergol Paradiž, Javni in zasebni vidiki rodnostnih strategij Slovenk in Slovencev 
v prvi Jugoslaviji (doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, 
2013), str. 147. 
403Daniel Kevles, Eugenics and the Human Genome Project: Is the past Prologue? 
Berkeley: University of California Press, 1994, str. 15. 
404Allen Buchanan et al., From Chance to Choice: Genetics and Justice. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2000, str. 30. 
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dedno zasnovo«, negativna pa si je »s pomočjo kontracepcije, sterilizacije, 
prepovedi poročanja prizadevala za preprečevanje razmnoževanja ljudi s 
slabo dedno zasnovo«.405 Ana Cergol Paradiž ugotavlja, da se je v 
slovenskem prostoru razmeroma malo pisalo o pozitivni evgeniki in se je 
večina diskurza osredotočila na negativno evgeniko, torej na predloge o 
omejevanju porok, o prostovoljni ali prisilni sterilizaciji ipd. V zelo 
kratkem času, skorajda v eni sami generaciji, se je evgenika naselila v 
antropoloških, političnih, demografskih, zdravstvenih, socialnih, 
pedagoških diskurzih na skorajda vseh celinah in na celotnem političnem 
spektru. Temelj njenega hitrega vzpona je bila vsesplošno prisotna vera v 
degeneracijo človeštva – kolektiven strah, da družba moralno in fizično 
propada ter da se pavperizirani, delinkventni, manjvredni sloji ljudi 
razmnožujejo z nebrzdano hitrostjo, medtem ko se sloji plemenitejših, 
večvrednih ljudi razmnožujejo počasneje. V takšnem razpoloženju so 
Galtonove ideje o tem, da bi ljudem s kvalitetnejšo dednostno 
predispozicijo morali omogočiti številčno prevlado nad manjvrednimi, 
zlahka padle na plodna tla. Ker so v tistem času tudi biologi producirali 
odmevne ugotovitve o zakonitostih dedovanja, ni nenavadno, da se je 
Galton, sicer bratranec Charlesa Darwina, pri snovanju nove vede oprl na 
njihova dognanja in prst krivde za propadanje človeštva uperil v »slabe 
gene«.406 Po hitrem razcvetu evgenike in množični aplikaciji njenih idej v 
državnih zakonodajah, predvsem v ZDA, Nemčiji in skandinavskih 
državah, je po koncu druge svetovne vojne z razkritjem nacističnih 
zločinov – ki so prav tako sloneli na evgeničnem gibanju oziroma na 
»rasni higieni«, kot so nemški evgeniki poimenovali svoje gibanje – prišlo 
do vsaj navideznega izbrisa evgenike oziroma rasne higiene iz javnega 
diskurza. Državna prizadevanja za izboljšanje populacije so se 
preimenovala v biopolitiko. 
 
 
 
 
                                                                    
405Ana Cergol, Senčna stran znanosti: evgenika v slovenski preteklosti in človeški 
genetiki sodobnih ter prihodnjih generacij (diplomska naloga, Univerza v Ljubljani, 
2008), str. 6. 
406Za podrobnejšo razlago družbenih razmer, v katerih so evgenične ideje padle na 
plodna tla, glej Ana Cergol, Senčna stran znanosti (diplomska naloga, Univerza v Ljub-
ljani, 2008) in Ana Cergol Paradiž, Javni in zasebni vidiki rodnostnih strategij Slovenk 
in Slovencev v prvi Jugoslaviji (doktorska disertacija, Univerza v Ljubljani, Filozofska 
fakulteta, 2013). 
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Evgenika in slovenski zdravniki: sledi evgeničnih idej v Liječničkem 
vjesniku v letih 1909–1920 

V splošnem je bila zdravniška stroka že od samih začetkov aktivno 
vpletena v evgenično gibanje. Zdravniki so bili vsakodnevno v stiku z 
obolelimi, pohabljenimi, duševnimi bolniki in so bili zato še posebej 
dovzetni za ideje o degeneraciji človeštva in poskusih preprečevanja te 
degeneracije. Posledično so bili vodilni evgeniki v mnogih državah prav 
zdravniki in psihiatri, ki so se čutili odgovorne za psihično in fizično 
zdravje celotne družbe. Na zdravljenje bolezni niso gledali le kot na 
zdravljenje posamičnih bolnikov, temveč kot na zdravljenje samega bistva 
naroda. Čutili so se odgovorne za narodovo usodo in želeli ter poskušali 
čim bolj aktivno sodelovati pri zagotavljanju narodove prosperitete. 
Takšno mišljenje je bilo skupno vsem zagovornikom evgeničnih idej, le da 
se vsi niso postavili v kontekst naroda – nekateri so bolj kot narodnost 
poudarjali raso, drugi razredno pripadnost, tretji pa celotno človeštvo. S 
svojo raziskavo sem želela ugotoviti, v kolikšni meri so se v zgodnjih 
stadijih evgenike na Slovenskem v evgenični diskurz vključevali slovenski 
zdravniki oziroma ali so tudi na Slovenskem prve korake v evgeniko 
vodili zdravniki. Razprave in mnenja slovenskih (kranjskih) zdravnikov je 
v obdobju, ki me je zanimalo, moč opazovati le v Liječničkem vjesniku, 
glasilu hrvaških zdravnikov, saj do leta 1929 slovensko zdravniško 
združenje ni imelo lastnega glasila. Zato so od 1909 dalje po dogovoru z 
Zborom liječnikov kraljevine Hrvatske in Slavonije Liječnički vjesnik 
uporabljali kot svoje društveno glasilo.407 Slovenski zdravniki so sicer 
objavili le malo avtorskih razprav, saj so svoj odmerjeni prostor v 
Liječničkem vjesniku izkoristili pretežno za poročila o skupščinah in o 
delovanju kranjskega zdravniškega društva. Ker so hrvaški zdravniki 
odstotkovno objavljali veliko več kot slovenski, je tudi večina evgenično 
naravnanih člankov hrvaških. Ker pa so vsi člani kranjskega zdravniškega 
društva prejemali svoje izvode Liječničkega vjesnika, predpostavljam, da 
so bili seznanjeni tudi s hrvaškim zdravniškim evgeničnim diskurzom. 
Močan občutek odgovornosti za narodovo zdravje in blaginjo je bil razvit 
tudi med slovenskimi in hrvaškimi zdravniki. Na mikroprimeru 
Liječničkega vjesnika je moč opazovati trend prevzemanja in 
ponotranjenja višjih, socialno usmerjenih ciljev kranjskih zdravnikov.  
Leta 1910 je Liječnički vjesnik objavil članek dr. Frana Göstla, ki ga je 
predhodno v obliki predavanja predstavil kranjskemu zdravniškemu 

                                                                    
407Dušan Sket, Razvoj in perspektive slovenske medicinske terminologije in leksikogra-
fije – zgodovinska vloga Zdravniškega vestnika. V: Zdravniški vestnik, 2011, str. 144. 
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društvu. V njem razpravlja o pravilnem postavljanju anamneze psihičnih 
bolnikov in pri tem poudarja, da je treba veliko pozornosti posvetiti 
dednosti. »Omejiti se pa ne smemo na najbliže, temveč upoštevati tudi 
daljše sorodstvo; povpraševati ne le po blaznostih, temveč tudi po 
neurozah, zlasti božjasti, po alkoholizmu, samomorih, abnormalnih 
slučajih in zločinih v rodbini.«408 S tem je Göstl izrazil za tisti čas – in 
seveda za evgenike – značilno prepričanje, da so socialni pojavi, na primer 
kriminaliteta in alkoholizem, ter fizične bolezni, kot je na primer 
epilepsija, dedni.  
Ob obeleženju 50-letnice Društva zdravnikov na Kranjskem leta 1912 je v 
okviru Lječničkega vjesnika izšla slavnostna številka, v kateri so članki 
izključno slovenskih avtorjev. Zapisanih je bilo tudi nekaj idej, ki so 
primerne za mojo analizo. Dr. Avgust Levičnik je v slavnostnem govoru 
izjavil, da je socialna higiena še velika, deloma nepreorana ledina, iz česar 
je razvidno, da so se slovenski zdravniki takrat že zanimali za socialno 
higieno/evgeniko in želeli to področje preučevati tudi v nadaljnje. 
Slovenci, tako Levičnik, sicer veljajo za zdravo in krepko ljudstvo, ki 
domovini daje mnogo vojakov, vendar pa ni ohranjen »ves stari fond 
narodnega zdravja«, saj so »hude številke o razširjanju tuberkuloze, 
neprimerno veliko imamo umobolnih, sifila ni nepoznata preprostemu 
ljudstvu in alkoholizem nas preplavlja dan za dnem z novimi žrtvami«.409 
Tudi dr. Levičnik je torej opozarjal na vsesplošno propadanje duševnega in 
telesnega zdravja naroda – ni razmišljal v kontekstu razredov, rase ali 
celotnega človeštva.  
Primarij dr. Fran Göstl je kronološko gledano prvi primer slovenskega (ali 
hrvaškega) zdravnika, ki se v svojem članku v Liječničkem vjesniku 
očitno, četudi še vedno previdno, spogleduje z evgeničnimi ukrepi. Leta 
1912 je v svoji razpravi med drugim tehtal, ali naj se dedno obremenjenim 
osebam dovoli sklepati zakon. Podrobno je obravnaval vprašanje, ali naj se 
poroka dovoli osebam, ki so prestale blaznost in popolnoma ozdravele. 
Göstl je bil sicer bolj naklonjen prepovedi poroke in je na koncu previdno 
sklenil, da je predvsem zaradi nevarnosti dedne obremenitve potomcev 
»vsekako bolje in previdnejše, biti preveč, nego premalo strog«. Svoje 
stanovske kolege je opozoril, da je še posebej pomembno, da se psihično 
bolne zaradi njihovega večjega spolnega nagona pravočasno odda v zavod 
in tako prepreči potomstvo. Kljub vsemu je bil dr. Göstl še skeptičen do 

                                                                    
408Fran Göstl, Zdravniška spričevala za sprtem v blaznico. V: Liječnički vjesnik, 1910, 
str. 409. 
409Avgust Levičnik, Petdeset let medicine. V: Liječnički vjesnik, 1912, str. 186. 
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negativne evgenike; odločno je namreč zavrnil možnost, da bi zaradi 
strahu pred bolnimi potomci zdravniki izvajali umetni splav na psihično 
bolnih nosečnicah.410 
V letu 1913 se je v Liječničkem vjesniku prvič pojavila beseda evgenika, in 
sicer v članku Higijena društva (Eugenia)411 hrvaškega zdravnika dr. 
Kohouta, ki je odkrito podprl evgenično gibanje. Med drugim je v članku 
opisal prizadevanja za oplemenitenje človeštva in omejitev razmnoževanja 
nezaželenih članov družbe pri »najstarejših kulturnih narodih« in s tem 
skušal zgodovinsko upravičiti evgenične ideje oziroma jim dati pridih 
brezčasne, človeštvu koristne dejavnosti. Kot primer je navedel Jude, ki se 
niso smeli poročati z epileptičnimi in gobavimi, ter Špartance z njihovim 
izpostavljanjem novorojenčkov. Navedel je že ustanovljena evgenična 
društva v Veliki Britaniji in ZDA ter prvi mednarodni evgenični kongres, 
ki je potekal leta 1912 v Londonu. Socialno higieno je definiral kot 
moderno zdravniško disciplino, katere naloga je odstraniti moderne 
bolezni človeštva. Pri tem je izrazil obžalovanje, ker socialna higiena »još 
davno nije našla pravog shvaćanja ne samo u prostom narodu, nego niti u 
inteligenciji«. Socialna higiena, tako dr. Kohout, gre z roko v roki z 
evgeniko, saj skrbi za zdravje tako sodobnikov kot potomcev. Kohoutova 
razlaga vzrokov za degeneracijo človeštva odstopa od običajnih, ustaljenih 
razlag. Opozarjal je namreč, da imajo nekateri faktorji le navidezno vpliv 
na degeneracijo človeštva – revščina, kriminaliteta, alkoholizem in 
podobno so po njegovem posledica neugodnega okolja, v katerem 
posameznik odrašča, in ne podedovane degeneriranosti. Dopuščal je sicer 
možnost, da zloraba alkohola roditeljev do neke mere vpliva na potomce, a 
je hkrati menil, da je zdravniška stroka ta vpliv kvantitativno in 
kvalitativno prenapihnila. Kohout je s svojimi evgeničnimi sodobniki delil 
mnenje, da so v vojsko rekrutirani najboljši primerki človeške vrste, ki 
nato v vojni umrejo, rod pa nadaljujejo manjvredni, izrojeni, iznakaženi, ki 
svoje telesne in duševne pomanjkljivosti prenesejo na svoje potomce. 
Prepričanje, da v vojni umre najžlahtnejši populacijski kapital, je bilo 
izrazito močno v javnem diskurzu po koncu prve svetovne vojne, Kohout 
pa je o tem pisal že pred njenim začetkom – morda pod vtisom balkanskih 
vojn? Sklepanje zakonov med genetsko defektnimi posamezniki je Kohout 
smatral kot najbolj pogubno stvar za človeštvo, saj potomci podedujejo 
dispozicijo za bolezen svojih staršev. Zastopal je mnenje, da bi morali 

                                                                    
410Fran Göstl, Praktični zdravniki in psihiatrija. V: Liječnički vjesnik, 1912, str. 214, 
215. 
411Kohout, Higijena društva (Eugenia). V: Liječnički vjesnik, 1913, str. 546–552. 
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poroke med duševno bolnimi, bolniki s tuberkulozo, gonorejo ali sifilisom 
smatrati za zločin proti človeštvu (!) in jih prepovedati z zakonom. Kohout 
se je s problematiko degeneracije človeštva soočal ambivalentno. Na eni 
strani je izrazil veliko empatijo do revežev, kriminalcev, alkoholikov – 
torej do socialnih delinkventov – in odgovornost za njihovo delinkventnost 
naprtil nepravičnim razmeram v moderni družbi. Hvalil je namero 
ameriškega predsednika Wilsona po vzpostavitvi humanitarne družbe, kjer 
bi bila humanitarnost dostopna vsem ljudem. V tem pogledu je kazal razvit 
socialni čut – v današnjem pomenu te fraze. Po drugi strani pa se je 
odločno zavzemal za zakonsko prepoved porok med »resnično 
degeneriranimi« in evgeniko proglasil za orodje za duševno ter telesno 
izboljšanje človeštva. V svojem pisanju se nikjer ni skliceval na narod, 
raso ali razred – svoj evgenično navdahnjeni diskurz je ves čas ohranjal na 
ravni človeštva. V tem pogledu je ostajal zvest prvotni definiciji evgenike 
kot orodja za izboljšanje celotnega človeštva. 
Naslednje evgenične ideje so se v Liječničkem vjesniku pojavile šele v 
Kraljevini SHS, ko je leta 1919 dr. Andrija Štampar iz Beograda objavil 
svoje pripombe k osnutku zakona o varovanju narodnega zdravja. 
Predlagal je, da novi zakon predpiše, da nihče ne more stopiti v zakon, ne 
da bi prej pridobil izjavo državnega zdravnika, da je zdrav in sposoben za 
zakon. Uzakonjena naj bi bila tudi zahteva, da v zakon ne more stopiti 
oseba, ki je duševno zaostala, duševno bolna, epileptična ali boleha za 
odprto tuberkulozo. Poleg tega je bil mnenja, da bi z ozirom na izredno 
pomembnost rasne in socialne higiene slednja morala postati obvezen 
predmet na izpitu za vse državne zdravnike. Članek je zaključil s svarilom, 
da Jugoslovani ne smejo pozabiti, da so v vojni izgubili 14 % prebivalstva 
in da je njihova dolžnost, da ga rešijo pred nadaljnjim propadanjem.412 
Štamparjev članek odraža tipično povojno razpoloženje; zaradi človeških 
izgub v vojni je namreč veliko ljudi verjelo, da je njihov narod ogrožen in 
ga je treba sistematično rešiti pred propadom. Evgenično gibanje je bilo po 
prvi svetovni vojni zato poudarjeno vezano na narod – narodovo zdravje in 
narodni populacijski kapital. Štampar je bil v svojih zahtevah sicer še 
razmeroma zmeren v primerjavi z nekaterimi drugimi evgeniki, ki so v 
svojih državah dosegli zakonsko odrejene prisilne sterilizacije.  
Za poznavanje evgeničnih idej v slovenskem prostoru je pomembno 
poročilo s šestega rednega mesečnega sestanka Slovenskega zdravniškega 
društva leta 1919, na katerem je dr. Alojz Zalokar predaval o dilemah 
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zdravnikov v zvezi z (ne)upravičenostjo izvajanja umetnih splavov. Po 
njegovem predavanju se je razvila diskusija, v kateri so prisotni zdravniki 
na koncu sklenili, da podprejo Zalokarjev predlog, da sme zdravnik 
nosečnost prekiniti samo, če je življenje ali zdravje nosečnice dokazano v 
veliki nevarnosti. V nobenem primeru pa zdravnik ni upravičen prekiniti 
nosečnosti iz socialnih ali evgeničnih razlogov.413 Ta sklep kaže, da so bile 
leta 1919 evgenične ideje na Slovenskem že v veliki meri prisotne; če bi 
šlo za obskurno idejo, je društvo zdravnikov ne bi izrecno omenilo v 
svojem sklepu. Glavnina slovenskih zdravnikov ali pa vsaj najbolj vplivni 
slovenski zdravniki so bili leta 1919 še odklonilni ali vsaj skeptični do 
negativnih evgeničnih ukrepov. Zalokarjevo predavanje o dilemah 
umetnega splava je bilo v celoti objavljeno v Liječničkem vjesniku leta 
1920.414 Razložil je, da se je v preteklih letih zaradi množice ubitih in 
pohabljenih v vojni, zaradi rastoče nevarnosti spolnih bolezni ter zaradi 
čedalje slabše ljudske prehrane zaostrilo populacijsko vprašanje. Hkrati je 
že desetletje pred vojno začelo padati število porodov, kar je politike in 
zdravnike spodbudilo k razpravam o splavih kot o socialni patologiji. 
Število splavov se je namreč tako povečalo, da se je po nekaterih 
statistikah v mestnih okoljih kar 23 % nosečnosti končalo s splavom. Dr. 
Zalokar je ocenil, da se na slovenskem ozemlju 8–10 % nosečnosti konča s 
splavom, najbrž pa je številka še višja, saj da veliko žensk na splavitev 
odhaja na Dunaj ali v Gradec. Navedel je 144. člen še veljavnega 
avstrijskega kazenskega zakonika, po katerem je bil vsak poskus splava in 
vsak nameren splav, ki ga sproži ženska, kaznivo hudodelstvo. Brez kazni 
pa je po zakoniku ostal zdravnik, ki je opravil abortus v interesu ohranitve 
življenja ali zdravja nosečnice. Zalokar je zavrnil splav iz evgeničnih 
razlogov, saj da je treba » to indikacijo v praksi odklanjati, ker stoji 
evgenika z naukom o dednosti vred še na tako slabih nogah, da je v 
posameznem slučaju nemogoče resnično in zanesljivo dognati evgenično 
vrednost individua. Zaradi tega zaenkrat in najbrž še za dolgo ne smemo in 
ne moremo prisojati evgeničnim indikacijam praktične veljavnosti, najsi 
tudi jih nekatere države kakor na pr. Združene države severne Amerike že 
zakonito priznavajo. Teoretična diskusija pa je utemeljena in utegne 
postati sčasoma plodovita, če se nauk o dednosti dovolj poglobi in postane 
eksaktnejši.« Evgenika kot znanstvena veda se mu je torej zdela 
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414 Alojz Zalokar, Splav s posebnim ozirom na umetni splav. V: Liječnički vjesnik, 
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perspektivna, a nedozorela in zato še neprimerna za praktično uporabo. 
 

Omembe evgenike v slovenskem časopisju pred prvo svetovno vojno 
Zdravniška stroka ni bila osamljena v svojih zgodnjih, predvojnih 
(proto)evgeničnih razpravah. Spogledovanju z evgeniko so pod vplivom 
tujih evgeničnih piscev podlegle tudi druge poklicne skupine, ki so zaradi 
narave svojega dela gojile čut soodgovornosti za usodo naroda in/ali 
človeštva, na primer pravniki, učitelji, kulturni delavci. Prav slovenske 
pedagoške publikacije so prispevale prve eksplicitne razprave o evgeniki. 
Najstarejša omemba evgenike v slovenskem časopisju je iz leta 1909, ko je 
Popotnik: časopis za sodobno pedagogiko objavil prevod razprave češkega 
pedagoga Černŷja, v kateri je slednji zapisal, da je naloga pedagoških 
delavcev izvajati pedagoško evgeniko in higieno ter iskati sredstva proti 
katerikoli degeneraciji naroda.415 Tri leta kasneje, leta 1912, je Popotnik 
objavil obsežen članek z naslovom Najmlajša veda: eugenika in vzgoja. To 
je prvi članek v slovenskem časopisju, ki se obširno posveča evgeniki. 
Tudi v tem primeru gre za prevod razprave češkega avtorja. Slednji 
evgeniko deli na pozitivno – ki se bavi s podporo zakonov, ki bi dvignili 
bodoče pleme; negativno – ki skuša preprečiti zakone, od katerih se ne 
pričakuje zdravih potomcev; in preventivno – ki hoče ubraniti ljudstvo 
raznih zastrupljanj in njihovih posledic. Razlog za to, da se je evgenika kot 
nova veda tako hitro uveljavila v javnem diskurzu, vidi v angleško-burski 
vojni (1899), saj je takrat »javnost videla, koliko mladih mož je moralo 
biti zavrnjenih od vojaških nabornih komisij, ker so bili fiziški slabo 
razviti, bolehni ali pohabljeni. Spoznali so, da bi se bilo mnogo hib lahko 
odstranilo, če bi se bilo otroke lečilo v mladosti; sicer pa se je tudi 
spoznalo, da bi bilo bolje, da se nekateri zakoni ne bi bili nikdar sklenili .« 
Preučevanja in težnje evgenikov se po njegovem mnenju tičejo predvsem 
mladine in so zato pomembne tudi za učitelje. Evgeniko postavi v kontekst 
človeštva, saj delovanje evgenikov »ni namenjeno koristi enega samega 
naroda, ali pa posameznih slojev, ampak je posvečeno vsemu ljudskemu 
rodu in njega boljši bodočnosti«. Kljub temu pa avtor izraža predsodek do 
nižjih slojev, saj svari pred tem, da »je v bogatejših rodbinah manj otrok, 
čim jih je v siromašnih rodbinah mnogo«. Čeprav pravilna vzgoja, ugodni 
socialni pogoji in primerna hrana lahko do neke mere izboljšajo 
posameznika, njegovo usodo še vedno določajo podedovane lastnosti. 
Vzgoja namreč »ne more ustvarjati, ona samo razvija. Tu se dokazuje, da 

                                                                    
415 Přybil Černŷ, Narodna vzgoja. V: Popotnik: časopis za sodobno pedagogiko, 15. 1. 
1909, št. 1, str. 4. 
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se slaboumnega otroka tudi z največjim trudom ne more privesti na 
normalno višino inteligence, ampak samo na višjo stopnjo raznih 
spretnosti.«416 Slovenski pedagogi so se torej podobno kot zdravniki čutili 
odgovorne za usodo naroda in so se za evgenične ideje zanimali zaradi 
poudarka na pomenu pravilne vzgoje in izobrazbe ljudstva. Razvojni 
impulz je v njihovem primeru verjetno prišel s Češkega, saj sta obe 
objavljeni evgenični razpravi prevod čeških originalov. 
Poleg Popotnika so krajše članke z omembo evgenike in rasne higiene 
pred prvo svetovno vojno objavili še v Napredni misli: časopisu za 
napredno kulturo ter Vedi: dvomesečniku za znanost in kulturo. Tri 
predvojne omembe evgenike so bile objavljene v prvi polovici leta 1914 v 
časopisu Laibacher Zeitung, ki pa je poročal zgolj o ameriški evgeniki in 
do nje zavzel odklonilno, kritično, mestoma celo zasmehovalno držo.417 

 
Omembe evgenike v slovenskem časopisju med prvo svetovno vojno 

Medvojne omembe evgenike so zelo redke in omejene na krajše, neosebno 
poročanje, kar se ujema z ugotovitvijo Monike Löscher, da je bila prva 
svetovna vojna inkubacijsko obdobje za evgenične ideje, ki se po koncu 
vojne razcvetijo.418 

 
Odnos slovenske RKC in katoliške struje do evgenike v zgodnjih 20. 

letih 
Vprašanja odnosa Rimskokatoliške cerkve do evgenike se je v svojih 
raziskavah lotilo že več zgodovinarjev, ki so prišli do različnih zaključkov. 
Richard Weikart na primer ugotavlja, da je najbolj toga opozicija evgeniki 
prihajala prav s strani katoliške cerkve in konzervativnih protestantov, saj 
so bili oboji izrazito socialno in moralno konzervativni.419 V podobnem 
duhu tudi Daniel Wikler trdi, da je večina opozicije evgeniki prihajala s 
politične desnice in da na Poljskem ter Čehoslovaškem ni prišlo do 

                                                                    
416Najmlajša veda: eugenika in vzgoja. V: Popotnik: časopis za sodobno pedagogiko, 
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417Glej Groteske Ehegesetze. Laibacher Zeitung, 5. 3. 1914, št. 52, Eine eugenische 
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418Monika Löscher, Zur Rezeption eugenischen/rassenhygienischen Gedankengutes in 
Österreich bis 1934 unter besonderer Berücksichtung Wiens (diplomsko delo, Geister-
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419Richard Weikart, Review of Paul, Diane B., Controlling Human Heredity: 1865 to 
the Present. H-NEXA, H-Net Reviews, 1997, str. 1. 
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omembe vrednega uspeha evgenike predvsem zaradi vpliva RKC.420 
Monika Löscher, ki se je ukvarjala s povezavo med avstrijskim 
katolicizmom in evgeniko, v nasprotju z Weikartom in Wiklerjem 
izpostavi dejstvo, da so se evgenična gibanja pojavila tudi v mnogih 
katoliških državah. Tako so na primer Argentina, Bolivija, Čile, 
Kolumbija, Kostarika, Kuba, Dominikanska republika, Gvatemala, San 
Salvador, Mehika, Panama, Peru, Urugvaj, Venezuela in ZDA na drugem 
mednarodnem evgeničnem kongresu leta 1921 ustanovili skupno 
panameriško evgenično organizacijo za evgeniko.421 V Avstriji so katoliki 
zavzeli odklonilen odnos do mnogih aspektov evgenike in rasne higiene – 
zavračali so sterilizacijo, splave in oviranje sklepanja porok. Vendar pa 
hkrati niso zavrnili jedra evgeničnih idej, saj so tudi v katoliški struji 
vodili diskurz o čedalje večji izrojenosti in degeneraciji človeštva ter o 
več- in manjvrednih članih družbe. Zavračali so samo evgenične metode, 
ne pa tudi njihovega cilja, saj so se tudi sami ukvarjali z vprašanjem, kako 
poskrbeti za telesno in duhovno bolj zdravo potomstvo. Löscher pri tem 
opozarja, da je treba pri proučevanju katoliške evgenike razlikovati uradne 
miselne smernice RKC od idej posameznih katoliških evgenikov, saj: 
»Während sich die Amtskirche erst spät und da doch sehr zurückhaltend in 
die Eugenik-Debatte einmischte, gab es schon lange zuvor einzelne 
Theologen oder Katholiken, die vehement eugenische Ideen aufgegriffen 
haben.«422 Uradna ideologija Cerkve je, tako Löscher, ostajala v okviru 
blage pozitivne evgenike – stremela je k izobraževanju ljudi o evgeničnih 
načelih in k spodbujanju rojstev. Takšni cilji so se še najbolj približali 
tradicionalni krščanski moralistični vzgoji in so bili zato tudi sprejeti s 
strani cerkvenega vodstva. RKC je evgeniko izkoristila kot plašč, v 
katerega je preoblekla staro katoliško seksualno moralo in jo tako v novi 
preobleki propagirala med ljudstvom. Ideje posameznih katolikov ali 
katoliških teologov, ki so podpirali negativno evgeniko, na primer 
sterilizacijo, pa v takratnem katoliškem spektru predstavljajo izjemo. 
V slovenskem časopisju lahko na omejenem številu najdenih primerov 
opazujemo radikalno spremembo v odnosu katoliške struje do evgenike. 
Leta 1921 so v klerikalnem Domoljubu zavzemali še izrazito odklonilen 
                                                                    
420Daniel Wikler, Eugenics and its Shadow. V: Allen Buchanan et al., From Chance to 
Choice: Genetics and Justice. Cambridge: Cambridge University Press, 2000, str. 35. 
421Monika Löscher, »…der gesunden Vernunft nicht zuwider...«: Katholizismus und 
Eugenik in Österreich vor 1938 v Gabriel Heinz Eberhard, Wolfgang Neugebauer (ur.), 
Vorreiter der Vernichtung? Eugenik, Rassenhygiene und Euthanasie in der österreichi-
schen Diskussion vor 1938. Dunaj, 2005, str. 219–240. 
422Prav tam, 222. 
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odnos do evgeničnega gibanja. Povezovali so ga namreč s sokolskim 
gibanjem, češ da se v sokolskih društvih in glasilih propagira »evgenika 
kot vera bodočnosti«.423 Evgenika je po mnenju Domoljuba »oboževanje 
gole prirode, prirodnih sil in militarizma« in zato grožnja monoteizmu. V 
istem letu je tudi Slovenec objavil protievgenično naravnan članek, v 
katerem je evgenika označena kot poganska veda.424 Avtor je bil mnenja, 
da se je človeštvo že pred vojno znašlo v procesu degeneracije in 
propadanja narodov, vojna pa je vse to le še pospešila. Zdravi del 
populacije, ki bi se moral razmnoževati in krepiti narod, »svoje lastno 
seme umetno pogublja«, degenerirani del pa »brezvestno in brezsmiselno 
spravlja na svet svoje grozno potomstvo«. V članku so razvidne 
značilnosti katoliškega mišljenja, ki jih našteva tudi Monika Löscher – 
prepričanje, da degeneracija človeštva je prisotna in da se je proti njej 
treba boriti, a da se posvetna evgenika z njo spopada z napačnimi, 
nenaravnimi ukrepi. Evgeniko kot vedo imajo katoliki še vedno za nekaj 
poganskega, torej nasprotnega katoliški morali. Pisec je podpiral 
omejevanje razploda degenerirancev, vendar bi ga izvajal na drugačen 
način kot »poganska evgenika«. Slednji celo očita, da z nenaravnim 
omejevanjem zakonov še pospešuje degeneracijo. Evgenike ne povezuje s 
katoliškimi prizadevanji za boljše potomstvo in med gibanjema ne vidi 
skupnih točk.  
Do radikalnega preobrata v odnosu slovenske katoliške struje do evgenike 
je prišlo leta 1923 na petem katoliškem shodu v Ljubljani, o čemer je 
poročal Slovenec.425 Na shodu, na katerem sta bila prisotna tudi ljubljanski 
škof dr. Jeglič in sarajevski nadškof dr. Šarić, je drugi slavnostni govornik, 
zdravnik Anton Brecelj, predaval o žgoči potrebi po obnovi »pravega«, s 
katoliško moralo prežetega družinskega življenja. Po njegovem bi morala 
Cerkev pri tem smotru sodelovati z zdravniško stroko, saj »vlada divno 
soglasje med resnozdravniško vedo in krščansko vero. Zahteve plemenske 
higiene in evgenike so zapovedi krščanske nravnosti.«426 Tej izjavi je, če 
gre verjeti opombam v oklepajih, sledilo odobravanje s strani občinstva. 
Brecelj pojasnjuje, da se je kot odpor proti veliki nevarnosti za obstoj 
družine in naroda »izcimila nova panoga zdravjeslovnih in naravoslovnih 
ved pod imenom plemenskega zdravjeslovja in evgenike, ki znanstveno 

                                                                    
423Preganjanje katoliške cerkve v Domoljub, 2. 3. 1921, št. 9, str. 2. 
424Kje je rešitev v Slovenec, 14. 7. 1921, št. 157, str. 2. 
425Anton Brecelj, Obnova družinskega življenja. V: Slovenec, 29. 8. 1923, št. 194, str. 
2. 
426Prav tam. 



KLIO, april 2014 
 

133 

raziskujeta in ugotavljata pogoje, potrebne za zdrav in krepek naraščaj 
človeškega rodu«. Evgenika se, tako Brecelj, zavzema za zakon kot edino 
obliko spolnega življenja, ki je »primerna zdravju in zagotavlja ohranitev 
in pomnožitev«, ter za spolno vzdržnost. Evgenični program je prikazal na 
tak način, da se ga da razumeti kot skorajda identičnega z moralnimi nauki 
katoliške cerkve. Zagotovo je bilo Brecljevo stališče, da se cilji evgenike 
ujemajo s cilji RKC, v precejšnji meri tudi stališče takratne slovenske 
RKC, saj je bil izbran za slavnostnega govornika na katoliškem shodu, v 
občinstvu so bili tudi eminentni cerkveni dostojanstveniki, občinstvo je 
eksplicitno izražalo strinjanje z njegovimi izjavami, njegov govor pa je bil 
nato še objavljen v najbolj branem katoliškem časniku tistega časa, da bi 
se z njegovo vsebino seznanila širša javnost. Na tem primeru lahko 
potrdim ugotovitve Monike Löscher, da je RKC vzela evgeniko pod svoje 
okrilje, ker jo je smatrala za sinonim uvajanja krščanskih vrednot in 
idealov. Evgeniko, ki je v tistem času veljala za moderno, perspektivno, 
daljnosežno, človekoljubno znanstveno vedo, je RKC uporabila, da bi 
svojim naukom dala videz in značaj sodobnosti ter na novo legitimirala, 
obnovila in okrepila svoje (stare) moralno-etične nauke. Naslednjega dne 
so v Slovencu zopet obširno poročali o resolucijah petega katoliškega 
shoda v Ljubljani in zapisali, da pomeni propadanje družine propadanje 
vse družbe, zato katoliški shod »naroča vsem organizacijam, posebno 
prosvetnim, da dopolnjujejo cerkveno prizadevanje z odgojo in izobrazbo 
odrasle mladine po znanstvenih načelih prave skrbi za zdrav in krepak 
narod (evgenika in plemenska higiena), ki se popolnoma skladajo z 
versko-nravnimi zahtevami«.427 Peti katoliški shod je potemtakem podal 
uradno izjavo, v kateri je razglasil, da se cilji evgenike ujemajo z 
miselnostjo in prizadevanji (slovenske) RKC. 

 
Sklep 

Že v samih začetkih evgeničnega gibanja na Slovenskem je prišla do 
izraza njegova izredna pluralnost, sporadičnost in neenotnost. Pravzaprav 
sta bili simpatizerjem evgenike skupni le dve prepričanji: verjeli so v 
degeneracijo človeštva in v to, da se je proti njej moč in treba boriti na 
osnovi dednosti. V skorajda vseh ostalih točkah pa so se programi 
razlikovali skorajda od evgenika do evgenika. Raziskovanje evgenike je z 
današnjega vidika razbremenjeno bremena moralne sodbe, saj je družba že 
takoj po koncu druge svetovne vojne »pometla« z evgeniko kot 
znanstveno vedo. Primarno je do tega prišlo predvsem zaradi razkritja 
                                                                    
427Resolucije V. katoliškega shoda. V: Slovenec, 30. 8. 1923, št. 195, str. 7. 
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grozljivih razsežnosti nacistične realizacije evgeničnih idej, pri čemer so 
se povojne razprave o evgeniki praviloma izognile dejstvu, da so v 
medvojnem času ameriški in (zahodno)evropski evgeniki odkrito 
občudovali program in dosežke svojih nemških evgeničnih kolegov 
oziroma rasnih higienikov. Zgodovinarka Leila Zenderland upravičeno 
opozarja, da obstajata dve verziji zgodovine evgenike – prva, »uradna« 
teorija govori o peščici rasističnih politikov, ki v povezavi z nekaj 
obskurnimi znanstveniki preskočijo od Darwina do Hitlerja; druga teorija 
pa prikazuje neverjeten razpon mislecev, aktivistov, snobov, socialistov, 
znanstvenih vizionarjev, fašistov, snovalcev socialnih držav itd., ki se 
razhajajo v praktično vsaki točki svoje doktrine.428 
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Irina Lešnik 

Stalinovo plansko gospodarstvo 
 

Povzetek 
Stalin, danes poznan kot velika diktatorska figura, je v času svojega vods-
tva vtisnil pomemben pečat tudi na gospodarsko sliko Sovjetske zveze. 
Ukinil je Leninovo novo ekonomsko politiko (NEP) in uvedel plansko oz. 
načrtno gospodarstvo, ki je slonelo na petletkah oz. petletnih gospodarskih 
načrtih. O gospodarstvu je odločala država oz. njeni vodilni organi: polit-
biro in centralni komite, ki predstavljata vrhnji del celovite totalitarne 
hierarhije, na čelu katere je stal Stalin. Bistvo planskega gospodarstva 
lahko zajamemo v tri točke: proizvodni programi in cene na trgu so prete-
žno centralno načrtovani, ni zasebnega lastništva nad proizvajalnimi 
sredstvi, izbira delovnega mesta pa je omejena (vendar je odstotek brezpo-
selnih nizek). Petletke so bile izredno ambiciozno zastavljene, saj je imel 
Stalin v načrtu prehiteti Zahodno Evropo in Združene države Amerike. To 
se mu sicer ni posrečilo, posrečilo pa se mu je preprečiti državno krizo, a 
je na račun tega hude posledice utrpelo ljudstvo. Stalinova filozofija je bila 
namreč: »Kdor ne dela, naj ne je!« V skladu z njo in s pomočjo močne 
propagande o izgraditvi nove socialistične družbe je od kmetov in delav-
cev zahteval garanje za pičlo plačilo, pri čemer ni trpel ugovarjanja, ki ga 
je zatrl s silo. Sistem planskega oz. načrtnega gospodarstva so v dobri veri 
prevzele številne druge države, med drugimi (po 2. svetovni vojni) tudi 
Jugoslavija. 
 
Klju čne besede: Stalin, Sovjetska zveza, plansko gospodarstvo, petletke, 
propaganda 
 

*** 
Politično ozadje 

Boljševiki leta 1917 izpeljejo dve revoluciji, prevzamejo oblast v Rusiji in 
državo spravijo iz vojne (1918). S podpisom brest-litovskega miru je Rusi-
ja plačala veliko odškodnino in izgubila veliko zemlje. Konec leta 1918 
naj bi prišlo do volitev v konstituanto oz. ustavno skupščino. Voditelj 
boljševikov Vladimir Lenin oceni, da boljševiki v parlamentu ne bodo 
dosegli večine, zato parlament ukine in uzakoni enostrankarski sistem, v 
katerem deluje ena sama stranka – KPSZ: Komunistična partija Sovjetske 
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zveze. Lenin je na čelu stranke, obenem je tudi predsednik Sveta ljudskih 
komisarjev in v prvih povojnih letih odigra ključno vlogo. 
Čeprav je Rusija kot prva država izstopila iz grozot 1. svetovne vojne, jo 
je šele zadnjo doletel mir, kajti do spora pride znotraj države same. Držav-
ljanska vojna je potekala med boljševiki, ki so bili na oblasti, in opozicijo, 
ki so jo sestavljali buržoazija, caristi, veleposestniki, menjšeniki … Razlo-
gi, da skoraj v brezizhodni situaciji boljševiki prevladajo in »rešijo 
revolucijo«, so naslednji: 

• vojni komunizem na gospodarskem področju; 

• izvajanje nasilja in terorja nad nasprotniki revolucije; 

• organizacija Rdeče armade (ljudska vojska, ki so jo sestavili na 
podlagi splošne vojaške obveznosti). 

Vojni komunizem na področju gospodarske politike je predpostavljal, da 
se vse panoge usmerijo v vojsko oz. kakršnokoli pomoč vojakom. Kmetje 
so na primer morali oddati skoraj ves pridelek. Ker so bili po toliko letih 
vojne že tako v slabi situaciji, je vojni komunizem zahteval (pre)velike 
žrtve. Lenin se je zavedal dejstva, da so kmetje pomembna sila, večinski 
sloj v Sovjetski zvezi, zato se leta 1921 na njegovo pobudo izoblikuje 
NEP: nova ekonomska politika. Novi sistem precej razbremeni kmeta, saj 
mora zdaj plačevati točno določen davek v naturi, višek pa lahko proda in 
tako ustvari manjši dobiček. Na področju neagrarne proizvodnje najbolj 
bije v oči dejstvo, da je Sovjetska zveza sicer država mnogih naravnih 
danosti, a je skoraj popolnoma brez težke industrije – problem pri izgrad-
nji težke industrije predstavlja pomanjkanje kapitala. Lenin državo odpre 
tujim investitorjem, celo za ceno privatizacije, ki je popolnoma v nasprotju 
s komunistično ideologijo. 
Leta 1923 sprejmejo ustavo, s katero država postane ZSSR (Zveza sovjet-
skih socialističnih republik). Kljub zavajajočemu imenu je bila prisotna 
velika centralizacija, pojem federacije se ohranja samo na papirju. Ko leta 
1924 Lenin umre, se začne boj za njegovo dediščino. Ker se je z zdravs-
tvenimi težavami bil že dve leti pred smrtjo, je tudi sam razmišljal o 
primernem nasledniku. Med obetavnimi možnimi kandidati so bili: 

• Nikolaj Buharin , marksistični gospodarski teoretik in filozof, ki 
kasneje postane Stalinov zaveznik v boju proti Trockemu, Zinov-
jevemu idr.; 

• Lev Trocki , eden od glavnih organizatorjev oktobrske revolucije, 
ljudski komisar za zunanje zadeve, ustanovitelj in poveljnik Rde-



KLIO, april 2014 
 

138 

če armade, ljudski komisar za obrambo in eden od ustanovnih 
članov politbiroja; 

• Sergej Kirov, sposoben in priljubljen sekretar Komunistične par-
tije; 

• Lev Kamenjev, predsednik moskovskega sovjeta 1918–1926. 
Lenin je kot svojega naslednika odsvetoval Stalina, ki je leta 1922 postal 
generalni sekretar Centralnega komiteja Komunistične partije, s čimer je 
pridobil najvišjo državno moč in nadzor nad državnim aparatom. Stalinu 
sta vodenje pomagala prevzeti Zinovjev in Kamenjev. S skupnimi močmi 
so izrinili tedaj najmočnejšega člana partije Leva Trockega, vendar je 
Stalin, ko je čutil, da njegova oblast ni več ogrožena (1927), Zinovjeva in 
Kamenjeva izključil iz partije, leta 1936 pa ju je dal celo usmrtiti. 
Stalin je s svojo osebnostjo prepričal širše vodstvo partije in volivce. V 
partiji je bilo vse manj revolucionarjev, vse več pa birokratov, ki so se v 
partijo včlanili, da bi dobili bolje plačana in manj naporna delovna mesta. 
V teoriji je bila glavna naloga partije izbojevati zmago za socialistično 
ureditev Sovjetske zveze. Vse možne nasprotnike sistema je Stalin odstra-
nil s pomočjo t. i. čistk, ki so predstavljale izključitev iz partije in družbe, 
pogosto pa tudi za umor domnevno politično drugače mislečih. Čistke 
zaznamujejo celotno obdobje Stalinovega vladanja. Država je bila polna 
ovaduhov, ki so »prepoznavali« nasprotnike sistema po pravilu »Če nisi z 
menoj, si proti meni.« in jih pod prisilo odpeljali v gulage. Poleg čistk se 
je Stalin pogosto posluževal tudi režiranih sodnih procesov, sodbe v kate-
rih so bile že vnaprej napisane. Ljudje so torej živeli v stalnem strahu, 
vedeli so, da je poplačano edino sodelovanje z oblastjo, zato so bili izred-
no poslušni. Na tak način se je Stalinov totalitarizem krepil. 
 

Tipi politi čne diktature in njihov vpliv na ekonomijo 
Sistem planskega gospodarstva je tesno povezan s totalitaristično politično 
ureditvijo, zato se ji tudi pri obravnavi zgolj gospodarske slike ne da izog-
niti. Diktatura predvideva ekonomski sistem, v katerem ima diktator zaradi 
ekstremne koncentracije moči v lastni osebi popolno moč nad ekonomijo. 
Sovjetska diktatura in z njo povezan ekonomski sistem je enovit pojav, na 
katerega lahko gledamo z vrste različnih zornih kotov. 
Paul R. Gregory razlikuje štiri alternativne modele ekonomske diktatu-
re:429 
 
                                                                    
429Paul R. Gregory, The political economy of Stalinism: evidence from the Soviet secret 
archives. Cambridge: Cambridge University Press, 2004 , str. 11. 
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1. Znanstveni načrtovalec (Scientific planner) 
Igra vodilno politično vlogo, vleče niti iz ozadja, toda konkretne odločitve 
prepušča znanstvenikom, ki se najbolj spoznajo na obravnavano področje. 
Ti še vedno upoštevajo diktatorjeva pravila in jih usklajujejo z lastnim 
znanjem, tako da dosežejo najbolj optimalen rezultat za širšo družbeno 
blaginjo. 
 

2. Nepremični bandit (Stationary bandit) 
Neizprosno vodi državo, poslužuje se tudi krutih, celo brutalnih načinov 
ohranjanja oblasti, ker pred seboj vidi en sam cilj: maksimizacijo gospo-
darske rasti. Funkcionalna, rastoča ekonomija je nujna za uvedbo visokih 
davkov, moč in reprezentativnost vojske ter zbiranje finančnih zalog za 
nagrajevanje političnih zaveznikov. 
 

3. Sebični diktator (Selfish dictator) 
Primarni cilj mu predstavlja popolna akumulacija politi čne moči. Šele za 
tem pride na vrsto gospodarska rast. Vse odločitve sprejema na podlagi 
večanja lastne moči in ne ekonomskih rezultatov. Ker akumulacija moči 
zahteva akumulacijo kapitala, sebični diktator tudi z uporabo sile zahteva 
visoke davke. 
 

4. Sodnik – diktator (Referee – dictator) 
Predstavlja nekakšnega posrednika med različnimi viri moči, ki je ne ute-
leša več sam. Moč je v rokah industrijskih ali regionalnih elit, vlada 
dominacija posameznih interesnih skupin, ki jih sodnik – diktator poskuša 
povezovati. 

 
Stalin in tipi politi čne diktature430 

Kateri tip diktatorja ustreza Stalinu? Odgovor ni enoznačen in je odvisen 
ne samo od Stalinove osebnosti, pač pa tudi od časa vladanja. V tridesetih 
letih je Sovjetska zveza v gospodarskem pogledu zaostala država, obkro-
žena s kapitalističnimi sovražniki. Stalin se zato na nek način razumljivo 
obnaša kot drugi tip diktatorja – državni bandit –, ki državi omogoči sko-
kovito industrializacijo, finančne vložke, finančno samozadostnost itd.; v 
kombinaciji s prvim tipom diktatorja – znanstvenim načrtovalcem. Vendar 
pa je v določenih situacijah, ko je bila ogrožena njegova politična moč, 
Stalin odreagiral tudi manj racionalno, kruto in brutalno, kakor bi odreagi-

                                                                    
430Prav tam, str. 12. 
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ral tretji tip – sebični diktator. Četrti tip, sodnik – diktator, je značilen za 
čas zrele Sovjetske zveze, ko skokovita industrijska rast ni več v ospredju. 
Stalina težko uvrstimo v kateregakoli od navedenih racionalnih modelov 
tudi zaradi nekaterih njegovih na prvi pogled povsem iracionalnih dejanj. 
Ne moremo reči, da je bil Stalin povsem iracionalen voditelj, saj se večino 
časa vede povsem konsistentno: pazljivo zbira informacije, informiran je o 
vseh spremembah v državi, posluša nasvete strokovnjakov in včasih na 
podlagi teh tudi spremeni lastno mnenje. Racionalna dejanja se pri Stalinu 
hipno lahko zamenjajo z iracionalnimi, tako da gre lahko morda celo za 
namerno strategijo. Lep primer tega »prehajanja« predstavlja Stalinovo 
pismo partijcu in zaupniku Molotovu, kjer mu po točkah poroča o svojih 
ugotovitvah o stanju v državi – tako v neki točki najbrž v navalu besa 
ugotavlja, da bi bilo treba pobiti čisto vse slabiče, ki delajo v mesni indus-
triji, medtem ko v naslednji točki že povsem trezno razmišlja o kreditih v 
Nemčiji. Ta pojav bi lahko razlagali z iracionalnimi paranojami ali s 
popolnim pomanjkanjem kakršnegakoli čuta za moralnost in golim strate-
giranjem, enoznačnega odgovora pa še vedno nimamo. 

 
Prehod iz NEP v Stalinovo prisilno kolektivizacijo 

Lenin je kot glavni voditelj oktobrske revolucije postal tudi voditelj sov-
jetske države. Po koncu državljanske vojne leta 1921 so začeli z uvajanjem 
nove ekonomsko politike ali NEP: mala podjetja so vrnili lastnikom, 
dopustili so najemanje zemlje, država je nadzirala industrijo in trgovino … 
Ko Lenin leta 1924 umre, se na mesto njegovega naslednika prebije Josif 
Visarionovič Džugašvili – Stalin. Stalin meni, da NEP pomeni vračanje 
kapitalizma, zato leta 1929 prekine s tovrstno politiko. Ponovno podržavi 
tudi mala podjetja in začne s pospešeno industrializacijo, elektrifikacijo in 
agrarno kolektivizacijo (zadružništvo). 
Agrarna kolektivizacija pomeni razlastitev zasebnih kmečkih posesti in 
njihovo vključitev v velika državna zadružna posestva. Kmet je postal član 
zadruge in ves pridelek je bil skupen, torej državen. Med letoma 1928 in 
1933 začne Stalin uresničevati prvi petletni gospodarski načrt oz. prvo 
petletko. Tovrstna ekonomska politika je enovit pojav, ki se pod strogim 
nadzorstvom komunistične partije izvaja prvič. Glavni vladajoči telesi sta 
politbiro in centralni komite. Prva petletka je zahtevala izredno hitro indu-
strializacijo, ki jo je oteževala zastarela tehnologija. Inženirji in razni 
tehnični strokovnjaki so bili pod raznimi pretvezami novačeni in poslani v 
delovna taborišča. Podobno se je zgodilo s kmeti. Če so se kmetje upirali 
oddaji lastne zemlje, torej sistemu agrarne civilizacije, je partija posredo-
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vala tudi s silo. Prisilna kolektivizacija je taborišča polnila z množicami 
kmetov – kdor se ji je upiral, je bil sam ali skupaj z družino izgnan v gula-
ge v Sibirijo. Posledica kolektivizacije je bila, da je bilo v poznih tridesetih 
letih 20. stoletja največ taboriščnikov prav nekdanjih premožnejših kme-
tov. 
Leta 1933 je Stalin prisiljen nekoliko popuščati in kmetje lahko poleg 
obveznega dela na kolhozih in solhozih dobijo tudi majhen kos zemlje za 
lastno obdelavo. 
Pomemben cilj je predstavljala razlastitev kulakov, premožnejših kmetov, 
do te mere, da bi bil kulaški družbeni razred izbrisan iz družbene sheme. 
Partijcev se je polastila prava »zlata mrzlica«, v okviru katere so poleg 
zemlje radikalno zasegli tudi vso živino, orodje … Kulaki se upirajo na 
različne načine – nekateri namenoma obubožajo, da bi ne obveljali za 
premožne, pogost izhod v sili je tudi samomor. 
Vendar pa ne moremo trditi, da je kolektivizaciji nasprotoval celoten kme-
čki sloj. Pričakovano jo z navdušenjem sprejmejo najbolj obubožani 
kmetje, ki prej niso imeli ničesar, zdaj pa zemljo uživajo v skupni lasti. 
Kolektivizacijo podpre tudi nekaj žensk, ki v uživanju skupne blaginje 
vidijo izhod iz patriarhalne avtoritete svojih očetov in mož. Mladim in 
zagnanim pripadnikom Rdeče armade kolektivizacija pomeni prelom s 
politiko prejšnje generacije.431 
Trije temeljni ideološki principi oz. tri temeljna vodila komunistične parti-
je na področju ekonomske politike so naslednja: 

• podržavljanje vseh podjetij; 

• plansko gospodarstvo; 

• vodilna vloga partije. 

Obstaja pa še četrto vodilo, ki ga je Stalin prevzel od Leninove NEP in 
izhaja iz marksistične ideologije: akumulacija kapitala. 
Preobrazensky, nekdanji boljševik, ekonomist in član Centralnega komite-
ja, je že leta 1920 postavil teorijo, po kateri je v sovjetskem gospodarstvu 
glavni vir za akumulacijo kapitala kmetijstvo. Razvoj industrije zahteva 
preseljevanje iz podeželja v mesta, toda tudi delavci morajo jesti, zato je 
treba ustvariti višek v pridelavi. To naj bi dosegli z znižanjem življenjske-
ga standarda kmetov in posledično manjšo porabo, da bo mestna 

                                                                    
431Mary Buckley, Mobilizing Soviet peasants: Heroines and Heroes of Stalin's Fields. 
Lanham: Rowman & Littlefield, 2006, str. 23. 
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populacija nahranjena. Preobrazensky tako predlaga državni monopol nad 
žitom, ki naj bi vzpostavil nižje cene žita, kar bi znižalo dohodek kmeta. 
Na tak način nastali dobiček bi porabili za pospešeno industrializacijo. 
Šibka točka v programu, ki je Preobrazensky ni natančno premislil, pa je 
motivacija kmetov, da bi žito prodajali državi za polovico nižjo ceno, ko 
pa ga lahko privatnikom prodajo za višjo ceno ali ga v primeru, da teh ni, 
celo raje uničijo, kot bi ga prodali državi, katere plačilo je bilo pogosto 
nižje kot stroški pridelave same. 
Šele Stalin izumi aparat prisilne akumulacije kapitala, ki naj bi bila uspeš-
na v revnih družbah, kakršna je bila sovjetska. Dobro je poznal stanje na 
trgu, poleg tega pa je bil prepričan, da ničesar ni mogoče doseči brez upo-
rabe sile in potencialne kazni za upor. Že leta 1929 sistem prisilne 
kolektivizacije žanje prve uspehe, saj se zaloge državnega žita večajo, 
razmere na zunanjem trgu pa so ugodne. 
Zakaj se uveljavi omenjeni sistem? Ker naj kapitalizem (pred letom 1917) 
in NEP (1921–1928) ne bi delovala. 

 
Pospešena industrializacija 

Sovjetska zveza je kljub svetovni krizi, ki se je začela z zlomom borze leta 
1929, predvsem zaradi svoje velikosti postala tretja največja industrijska 
sila na svetu (za Združenimi državami Amerike in Nemčijo). Načrtovani 
industrijski razvoj je bil usmerjen predvsem v težko industrijo: železarne, 
elektrarne, tovarne, strojno industrijo … Ural, Sibirija in Kavkaz so pred-
stavljali centre težke industrije. Stalin je uspel uresničiti teorijo 
Preobrazenskega in vzpostavil redistribucijo dohodka v smeri od kmetijs-
tva v industrijo. Podpiral je masivne vložke v industrijski sektor. 
Vendar obstaja še druga plat zgodbe – industrija je cvetela na plečih dela-
vcev, ki jim je primanjkovalo obleke, hrane in stanovanj. O tem priča 
podatek, da je bilo samo v prvi četrtini leta 1930 zabeleženih 92 stavk.432 
Gesla, pod katerimi delavci protestirajo, so med drugim: »Moramo delati, 
a nimamo kruha.«, »Življenje je težje kot pred revolucijo.« Izpostavi se 
problem poštenega plačila, saj je bilo delo različno vrednoteno glede na 
lokacijo – delavci v ključnih industrijskih središčih (Moskva, Baku, 
Leningrad …) so bili bolje plačani. V debati o poštenem plačilu partijsko 
vodstvo izpostavlja zaostalost sovjetske države, ki mora dohiteti ostale, 
razvite tekmice, in sicer na račun velike produktivnosti delavcev. Poudar-
jajo svetlo vizijo prihodnosti, za katero so zdaj potrebne žrtve. Stalin 
napoveduje, da bo do leta 1942 Sovjetska zveza prehitela vodilne Združe-
                                                                    
432Gregory 2004, 96. 
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ne države Amerike. V svojih propagandah je stisko ljudi pripisoval 
namernim sabotažam kapitalističnih držav, sebe pa je predstavljal kot 
nekakšnega zagovornika pravic delavskega ljudstva. 
Stalinov sistem diktature ni trpel kakršnihkoli upornikov. Leta 1930 se 
razširi sistem gulagov, s katerimi so osnovali sistem prisilnega dela v 
Sovjetski zvezi. V gulagih je sicer potekalo »samo« 10 % vsega dela, toda 
strogo nadzorovani so bili tudi delavci v tovarnah, železarnah, rudnikih … 
Kakršnekoli kršitve na delovnem mestu (predpisi so bili pričakovano zelo 
strogi) so bile sankcionirane z zaporom ali odhodom v delovna taborišča. 

 
Stalinova propaganda 

Vodstvo države je na vse možne načine poskušalo spodbuditi delovno 
vnemo delavskega ljudstva. V umetnosti in v javnih medijih (filmi, publi-
cistika …) se izpostavlja opevani portret delovnega heroja oz. heroine, ki 
nesebično pomaga izgrajevati socialistično družbo poštenih, prijaznih in 
delavnih ljudi, ki jim partija v zameno za zvesto delo obljublja zasluženo 
nagrado ter osebno srečo. Država ni last političnih voditeljev, ampak je 
last ljudstva, ki jo pomaga izgrajevati. Stalinov mit je propagiral podobo 
voditelja kot vrhovnega predstavnika ljudstva. Kdorkoli lahko sodeluje pri 
vodenju države, kar je omogočal razvejeni sistem pritožbenih pisem. 
Razmere se na podlagi teh niso kaj dosti (ali sploh ne) spremenile, toda 
ljudje so imeli občutek, da so slišani, da tudi sami pripomorejo pri konsti-
tuiranju države. 

• prazniki 

Edini dnevi, ko se delo prekine, so državni prazniki, npr. 1. maj, dan revo-
lucije … Ob takih dneh je bilo nujno sodelovati v organiziranih partijskih 
tekmovanjih, s čimer so krepili tekmovalni duh ljudstva. 

• stahanovstvo 

Pojav stahanovstva ali dela, ki je dosegalo višje rezultate od pričakovanih 
norm, izhaja iz priimka Stahanov. Stahanov je bil rudar, ki je samo v enem 
mesecu izkopal 100 ton premoga, za kar ga je nagradil sam Stalin in ga 
postavil kot svetel zgled za ostale delavce. S tem naj bi spodbudil tekmo-
valnost in na ta način produktivnost, kar propagira slogan: »Izpolnitev 
petletnega plana v štirih letih!« Na tak način so gradili atmosfero, ki je 
propagirala večjo intenziteto dela. T. i. stahanovci so za svoj trud prejeli 
tudi manjše nagrade – šlo je za vodenje nekakšne »drobtinčarske politike«. 
Tako so jim podarjali kolesa, plošče, ure, boljše stanovanjske prostore 
(redko), vabila na konference in kongrese, kjer bodo prisotni najvišji par-
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tijski veljaki, ter nazadnje še medijsko slavo v časopisnih člankih, s čimer 
so še dodatno promovirali in na tak način širili stahanovstvo. 

 
Zaklju ček 

Stalin je uspel ustanoviti aparat prisilne kolektivizacije in posledično aku-
mulacije premoženja, ki ga je lahko vložil v razvoj industrije. S pomočjo 
socialistične propagande o svetli prihodnosti in mita o nekakšnem »ljud-
skem advokatu«, ki ga je Stalin vzdrževal o sebi, je skozi svojo dobo uspel 
vzdrževati sistem, ne da bi bil ta kdaj resno ogrožen. 
Zakaj je kolektivistični sistem nazadnje le propadel? Zagovorniki sistema 
obtožujejo nesposobno administracijo, širšemu ljudstvu pa naj bi sistem 
popolnoma ustrezal. O nasprotnem pričata že vsiljena kolektivizacija in 
krutost prisilnega dela. Čeprav je Stalin z industrijskimi in agrarnimi refor-
mami v tridesetih letih povzročil pravi gospodarski »bum«, se je njegov 
sistem na dolgi rok izkazal za neuspešnega. Izkoriščanje delovnega ljuds-
tva se na določeni točki zagotovo ustavi in pripelje do situacije, ki jo dobro 
opiše sovjetski slogan, popularen med delavci v sovjetskih tovarnah: »Pre-
tvarjajo se, da nam plačujejo in mi se pretvarjamo, da delamo.«433 
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Alenka Pipan 

Partizanski mediji 
 

Povzetek 
Pestra partizanska obveščevalna in propagandna dejavnost je dokaz, kako 
umetniško in kulturno ustvarjanje med vojno ni zamrlo in kako je sloven-
ska beseda reševala ljudi obupa, nemoči. Partizansko pesništvo in prozno 
ustvarjanje sta bila uporniški krik umetnika ali preprostega človeka proti 
okupatorjevemu uničevanju kulture slovenskega naroda in maternega 
jezika. Poleg predvojne periodike, ki je preživela vojni vihar, so se pojavi-
la nova okupacijska in kvizlinška glasila pod nadzorom okupatorja. Na 
slovenskem ozemlju je bilo skritih več sto partizanskih tehnik različnega 
formata, ki so izdajale različne publikacije. Poleg Radia Kričač je v Jeru-
zalemu tajno delovala radijska postaja Triglav.  
 
Klju čne besede: partizanski boj, kulturni boj, tisk, radio, upodabljajoča 
umetnost 
 

*** 
Uvod 

Slovensko ozemlje so si med drugo svetovno vojno razdelile tri okupacij-
ske sile, proti katerim so ljudje se sprva zoperstavili s pasivnimi oblikami 
odpora.434 Z ustanovitvijo Osvobodilne fronte so se začele priprave na 
oboroženo vstajo. V prvih mesecih odpora je bila Ljubljana središče naro-
dnoosvobodilnega gibanja kot glavni sedež vodstev političnih organizacij 
in središče obveščevalne ter propagandne dejavnosti. Množična občila so 
se razvila iz predvojnih partijskih tehnik (tiskarski, ciklostilni, radijski 
sektor).435 OF se je nekaj mesecev oglašala prek Radia Kričač.436 Osnovna 
oblika partizanske kulturne dejavnosti, ki so jo ustvarjali umetniki in prep-
rosti ljudje, so bili mitingi . V ilegalnih tiskarnah so tiskali glasila OF, v 
dramski dejavnosti pa so prevladovali skeči z neposrednim političnim 
učinkom in enodejanke.  
Vojna je kulturnike in intelektualce prisilila v opredelitev za eno ali drugo 
stran. Kako tragična je bila delitev Slovencev med drugo svetovno vojno 

                                                                    
434Bojan Godeša, Osvobodilna fronta in slovenski izobraženci. Ljubljana: Slovenska 
matica, 2005, str. 120. 
435Božo Repe, Sodobna zgodovina. Ljubljana: Modrijan, 1998, str. 157.  
436Prav tam. 
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nam »kažeta že življenjski usodi pesnikov partizana Karla Destovnika – 
Kajuha in domobranca Franceta Balantiča«.437 Medvojno ustvarjanje je 
bilo moteno, ideološka in politična nevtralnost pa skoraj nemogoča.  

 
Partizanski tiskani mediji  

Zavest in volja po kulturni ter jezikovni samoohranitvi sta bili ena temelj-
nih mobilizacijskih in motivacijskih sil, da je slovenski narod obstal v času 
največje ogroženosti. Idejni in vojaški vodja narodnoosvobodilnega boja 
Boris Kidrič je pogosto trdil, da je partizanski boj v svoji osnovi kulturni 
boj.438 V ilegalnem Slovenskem poročevalcu je Župančičeva pesem Veš 
poet, svoj dolg naznanila začetek narodnoosvobodilnega pesništva.  
Do konca vojne se je »nabralo prek deset tisoč narodnoosvobodilnih verzi-
fikacij«439 kot izraz množičnih stisk, poguma ali orožja v boju za obstanek 
slovenske kulture. Svoj odpor proti sovražniku so kulturniki izrazili s 
kulturnim molkom440 (11. september 1941). Cenzuri je bil podvržen ves 
legalni tisk, kar je vplivalo zlasti na dnevne, tedenske izdaje. Sestavni del 
naslovnic je bil verbalni poklon novi oblasti. Veliko vrednost imajo dela, 
ki so kljub cenzuri in komunistični propagandi razvila toliko literarnoes-
tetskih kvalitet, da so še vedno berljiva.  

 
Prozno, pesniško in dramsko ustvarjanje v letih druge svetovne vojne 
Komunistična ideologija je prikrito, a učinkovito stopala v slovensko knji-
ževnost. Zamisel socialističnega realizma je začela prodirati prek glavnih 
literarnih revij, a proti njej so bili tisti, ki so v njej prepoznali orodje za 
ideološko prevlado komunizma. Vojna in okupacija slovenskega ozemlja 
sta polarizacijo literarnih ustvarjalcev še zaostrila.441 
Ozračje stalne nevarnosti ni bilo v prid prozi. Pogoji so bili naklonjeni 
nastanku politične publicistike in časopisne proze zaradi potrebe po obve-
ščenosti. Pripovedništvo je v času vojne izhajalo v rubriki časopisni 

                                                                    
437Sandi Sitar, Sto pričevanj o slovenski zgodovini. Ljubljana: Prešernova družba, 1999, 
str. 248. 
438Matjaž Kmecl, Slovenska kultura v NOB. Ljubljana: GO ZZB NOB Slovenije, 2007, 
str. 281. 
439Matjaž Kmecl, Slovenska kultura v NOB. Ljubljana: GO ZZB NOB Slovenije, 2007, 
str. 282. 
440Emil Cesar, Prvi plenum slovenskih kulturnih delavcev 1941. Leta, vloga in pomen. 
Maribor: Muzej narodne osvoboditve: Občinski odbor Združenja borcev in udeležencev 
NOB, 1995, str. 122. 
441Marjan Dolgan, Pripovedništvo in njegov kontekst. Ljubljana: Slovenska matica, 
2005, str. 131. 
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podlistek. Medvojna pripoved nadaljuje najstarejše pripovedno izročilo s 
prevlado večerniških povesti s kmečko-domačijsko motiviko.442 Zaradi 
cenzure so se ognili opisom vojnega dogajanja in politi čne oz. ideološke 
delitve naroda. Poleg najpomembnejših slovenskih pisateljev (F. Bevk, L. 
Kuhar, M. Klopčič) so pisali še manj uveljavljeni ustvarjalci (I. Minatti, T. 
Svetina, L. Krakar). V tem obdobju so nastajale črtice, novele, romani, 
prevodi, dramska dela in dela za mladino.443   
Komunisti so utrdili svoj vodilni vojaško-politični položaj in si podredili 
svoje politične partnerje. Za svoje cilje so uporabljali tako javna občila kot 
vojaška propagandna sredstva. Obsojanje okupatorjevega nasilja v literar-
nih delih je dobilo svoje mesto v ciklostiranih glasilih, medtem ko so bile 
osebnoizpovedne, elegične vojne pesmi premalo propagandne za objavo. 
Odpor proti zaukazani propagandi je začel naraščati. 
Politično publicistiko so pogosteje pisali ljudje iz političnega in vojaškega 
vodstva. Osebna doživetja in dogodke v realnem času in prostoru so pisali 
drugi udeleženci osvobodilnega boja. Za te spise se je uveljavil naziv 
reportaža, pri kateri avtor gradi zgodbo na osebnih doživetjih. Reporter 
pripoveduje v prvi osebi ali ubeseduje pripoved z besedami neposredno 
udeležene priče. Hoče biti tako objektivno stvaren kot leposlovno izražen.  
Z recitacijami so pesniki postajali glasniki širšega kroga ljudi. Boris Pater-
nu govori o »mobilizacijski poetiki«444 v času narodove ogroženosti. V 
letih med 1941 in 1945 se je pisalo slovensko narodnoosvobodilno pes-
ništvo z motivom socialistične revolucije. Glavni tematski zvrsti sta bili 
partizansko in taboriščno pesništvo. Pesništvo so zajela vprašanja člo-
vekove eksistence in narodovega obstoja. Poezija se je znašla na fronti, ko 
je bil narod v usodnem, okupacijskem in krvavem položaju. Prvi pesnik 
»frontne poezije« Oton Župančič je dal znamenje za mobilizacijsko poeti-
ko (»naravnost in po pravici povej«).445 
Poenotenje poezije v medvojnem času se kaže v tematiki, žanrskih pojavih 
in v izrazu. Mile Klopčič je v pesniški zbirki Pesmi naših borcev zbral 
bolj ali manj znane partizanske avtorje. Črtomir Šinkovec se je lotil ure-

                                                                    
442Marjan Dolgan, Pripovedništvo in njegov kontekst. Ljubljana: Slovenska matica, 
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443Emil Cesar, Prvi plenum slovenskih kulturnih delavcev 1941. Leta, vloga in pomen. 
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revija, letnik 20 (1972), št. 2, str. 161. 
445Boris Paternu, Poglavje iz slovenskega narodnoosvobodilnega pesništva. Slavistična 
revija, letnik 20 (1972), št. 2, str. 162. 
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janja zbirke Partizanske ljudske pesmi. Temeljna poetika anonimnih 
besedil je mobilizacijska poetika. Vsebinski razpon literarno neznanega 
medvojnega pesništva je širok in raznovrsten kljub svoji osredotočenosti 
na misel vstaje, narodne osvoboditve in revolucije. V pesmih vojnih let se 
močni zapisi ljubezni in spoštovanja življenja prepletajo z naturalističnim 
prikazovanjem smrti: Po borbi (zgodba partizana, ki med bojem ubije 
svojega brata, pripadnika sovražne enote), Balada o junaški smrti446 (o 
prošnji ranjencev, naj jih bolničarka s strelom reši pred sovražnikom), 
srhljiva pesem Žalostne jablane (o obešanju 99 talcev v Frankolovem).447 
Krajše verzificirane kronike posameznih vojnih dogodkov in doživetij 
Paternu imenuje vojno reportažno pesništvo. V ohranjenem pesniškem 
zvezku interniranke Anastazije Jelušič448 se lirična razmišljanja prepletajo 
z nasilnim slovesom od družine, trpljenjem v tujini.  
Zamolčani belogardistični pesnik France Balantič je bil avtonomen 
ustvarjalec poezije, ki je prežeta s slutnjo smrti, mistiko. Kljub svoji voja-
ški vključenosti ni napisal niti enega propagandnega političnega verza. 
Ivan Hribovšek449 je sredi vojne pripravil pesniško zbirko Pesmi, ki je v 
Sloveniji smela iziti šele leta 1990.  
Lirika in proza sta bili bolj individualni, medtem ko je dramsko udejstvo-
vanje zlasti na mitingih kazalo kolektivno ustvarjalnost. Oder je bil lahko 
postavljen sredi vasi, v gozdu, kulturnem domu ... Ustvarjalci niso bili nič 
kaj šolani ljudje iz najširših ljudskih slojev in borcev. Podobne prvine 
odrskega udejstvovanja kažejo dramska besedila uveljavljenih avtorjev 
(M. Klopčič: enodejanka Mati, M. Bor: celovečerna igra Raztrganci). 
Vrhunec dramskega in gledališkega ustvarjanja doseže stalno partizansko 
gledališče v Črnomlju (predhodnika katerega sta bila Velika scena in 
Agiteater). 

 
Časopisi, časniki, revije, glasila, zborniki 

V Sloveniji so med leti 1941 in 1945 informacijsko-komunikacijski podsi-
stemi kot konstitutivne sestavine družbenega sistema tvorili pestro 

                                                                    
446Boris Paternu, Poglavje iz slovenskega narodnoosvobodilnega pesništva. Slavistična 
revija, letnik 20 (1972), št. 2, str. 174. 
447Boris Paternu, Poglavje iz slovenskega narodnoosvobodilnega pesništva. Slavistična 
revija, letnik 20 (1972), št. 2, str. 175. 
448Boris Paternu, Poglavje iz slovenskega narodnoosvobodilnega pesništva. Slavistična 
revija, letnik 20 (1972), št. 2, str. 177. 
449Marjan Dolgan, Pripovedništvo in njegov kontekst. Ljubljana: Slovenska matica, 
2005, str. 131. 
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celoto.450 Na vseh okupiranih območjih je potekal narodnoosvobodilni boj, 
ki je razvil svojstven informacijsko-komunikacijski podsistem za poveza-
vo odporniške Slovenije. V tekmi s skromnimi partizanskimi pa 
okupatorjeva (neverodostojna) občila niso pridobila slovenskih pristašev.  
Ilegalni časopis Mlada Slovenija je s člankom Naša kultura in odnos do 
nje povedal, da je bojkot kulturnikov namenjen vsemu, kar bi dajalo videz 
sožitja z okupatorji.451 Maja 1943 je Slovenec452 objavil pričakovanja 
visokega komisarja o sodelovanju kulturnih institucij z italijansko šolo in 
kulturo v zameno za finančna sredstva.453 Povezovanje komunistov z 
nekomunističnimi intelektualci se je razvilo v sodelovanje okrog revije 
Sodobnost.  
Z okupacijo je prenehala izhajati večina literarnih revij (Modra ptica, 
Ljubljanski zvon, Dejanje) in strokovnih časopisov (Časopis za zgodovino 
in narodopisje, Popotnik, Ženski svet). Revija Dom in svet je kot edina 
pomembnejša kulturna revija ohranila izdajo. Med vojno so izdajo ohrani-
le nekatere strokovne revije in katoliški tisk (Slovenski čebelar, Planinski 
vestnik, Kmetovalec, Bogoslovni vestnik).454 Po kapitulaciji Italije je 
moralo vodstvo kulturnih ustanov in društev podpisati Božično protiko-
munistično spomenico. Kulturna dejavnost v Ljubljanski pokrajini je 
nazadovala. 
France Vreg je bil pobudnik Partizanskega dnevnika, edinega ilegalnega 
dnevno tiskanega glasila v protinacistični okupirani Evropi.455 Iz zahtev po 
osvoboditvi razkosane Slovenije in združitvi slovenskega naroda so se 
poleg osrednjih glasil (Slovenski poročevalec, Ljudska pravica) rodili 
časopisi posameznih področij (Slovenski tednik, Koroška v borbi) in gla-
sila za posebne ciljne skupine (Kmečki glas, Delavska enotnost, ženski in 
mladinski listi).456 

                                                                    
450Lado Pohar, Informiranje in komuniciranje med NOB, Ljubljana: GO ZZB NOB 
Slovenije, 2007, str. 287. 
451Ervin Dolenc, Kulturna pot kot politična propaganda. Ljubljana: Slovenska matica, 
2005, str. 114. 
452Slovenec, 4. 5. 1943, št. 100, leto LXXI, str. 2. 
453Gabrič, Slovenske kulturne ustanove. Ljubljana: Slovenska matica, 2005, str. 47. 
454Jože Bajec, Slovenski časniki in časopisi: bibliografski pregled od 1. januarja 1937 
do osvoboditve 9. maja 1945. Ljubljana: Narodna in univerzitetna knjižnica, 1973, str. 
161–164, 191–192. 
455Prav tam. 
456Prav tam. 
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Pomembna značilnost vse bolj uspešnega odporniškega obveščanja in 
sporazumevanja je bilo povezovanje tiskane, ilegalne besede z živo.457 
Tisk ilegalnih tiskarn je dosegel vrh leta 1944, ko so natisnili 932 časni-
kov, časopisov, brošur in knjig. Po osvoboditvi se je ohranilo 713 
periodičnih publikacij, 1376 neperiodičnih enot in šest tekočih metrov 
drobnega tiska.458 France Bevk je dosežke osvobodilnega boja na informa-
cijsko-komunikacijskem področju označil z besedami, »da je bil vse to en 
sam partizanski čudež«.459  
OF je postopno oblikovala svojo kulturno politiko v letih 1941 in 1942. 
Slovenska zbornika (1942, 1945) sta izšla kot odgovor na protikomunisti-
čno propagando. Ker sta bolj politično propagandna, imata večjo 
dokumentarno vrednost.460 Spomladi 1943 je izšel likovni umetnosti 
posvečen Umetniški zbornik: Slovenska sodobna upodabljajoča umet-
nost.461 Z Zbornikom Zimske pomoči462 so nasprotniki komunizma želeli 
pokazati, koliko kulturnikov krši kulturni molk. Zborniki pričajo o veli-
kem pomenu kulturne ustvarjalnosti za identiteto Slovencev in dokazujejo 
dobre organizacijske sposobnosti. V kulturnem boju je šlo za boj med 
političnima ideologijama in za kulturno prevlado.  
 

Partizanski šolski tisk 
Pomembno vlogo pri nastajanju nove partizanske šole so imeli učbeniki in 
priročniki za učitelje. Partizanske tiskarne so dosledno tiskale šolska gra-
diva kljub pomanjkanju papirja, barv, matric. Primanjkovanje šolskih 
knjig je bilo posledica oteženih kurirskih zvez z osvobojenim ozemljem,463 
saj je bilo širjenje partizanskih medijev zelo nevarno.464 Začetno vrzel so 
reševali s predvojnimi učbeniki, iz katerih so odstranili strani, ki bi spomi-
njale na okupacijo. Na Gorenjskem so leta 1944 broširano natisnili 

                                                                    
457Lado Pohar, Informiranje in komuniciranje med NOB, Ljubljana: GO ZZB NOB 
Slovenije, 2007, str. 291. 
458Prav tam. 
459Prav tam. 
460Prav tam. 
461Ervin Dolenc, Kulturna pot kot politična propaganda. Ljubljana: Slovenska matica, 
2005, str. 118. 
462Ervin Dolenc, Kulturna pot kot politična propaganda. Ljubljana: Slovenska matica, 
2005, str. 116–117. 
463Slavica Pavlič, Viktor Smolej, Partizansko šolstvo na Slovenskem. Ljubljana: Borec, 
1981, str. 109. 
464Prav tam.  
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predelan predvojni abecednik Šolo smo odprli465 (edini primer na osvobo-
jenem ozemlju). Precej gradiva, pripravljenega za tisk, ni bilo natisnjenega 
zaradi različnih ovir (Slovenska začetnica, Prva čitanka).466 Izšla so 
Navodila za pouk računstva, priročnik Zemljepis, Prvi snopič za večerne 
tečaje. Šola je zavestno gojila petje partizanskih pesmi (Naši pesniki 
novemu rodu).467  
Januarja 1944 je začel izhajati Učiteljski list, ki je obravnaval didaktična in 
metodična vprašanja nove šole. V aprilu 1944 je začelo izhajati glasilo 
Prosveta–list za šolska in učiteljska vprašanja. Učiteljski svetovalec je 
obravnaval smernice za učiteljevanje. 
V začetku leta 1943 je začelo izhajati glasilo Mladina (primorski, štajer-
ski, gorenjski ponatisi). Slovenski pionir (izšel avgusta 1943) je najmlajše 
učil ljubiti in braniti domovino. Izhajala so še glasila Mladi puntar, 
(Gorenjski) Pionir, Mlada pot. Mladi rod (ilustriran mesečnik velikosti 
osmerke na dvanajstih straneh) je nadomestila osrednja šolska revija Novi 
rod, ki se je po svoji obliki, papirju in tisku približala predvojnim natisom. 
Pionirski in mladinski listi so bili opremljeni z deli znanih slovenskih 
pesnikov in pisateljev, s članki o slovenskih partizanih ter prispevki učen-
cev. 
Viktor Smolej opozarja, da je v narodnoosvobodilnem boju težko razliko-
vati pedagoški tisk od drugega tiska, saj je ves periodični in neperiodični 
tisk sledil vzgojnim ciljem.468  

 
Tiskarne 

Veliko založb in družb je pred vojno izdajalo periodiko in knjige. Skoraj 
vsaka šola je imela ciklostilni stroj za izdajanje šolskega glasila. Vojno 
dogajanje je močno prizadelo tisk. Najstarejšo slovensko založbo Družbo 
svetega Mohorja je aprila 1941 zasedel sovražnik in v tiskarni naredil 
ogromno gmotno škodo. Izvod Starih Grkov z letnico 1939 je bil rešen469 
pred predelavo v star papir.470 

                                                                    
465Slavica Pavlič, Viktor Smolej, Partizansko šolstvo na Slovenskem. Ljubljana: Borec, 
1981, str. 108. 
466Slavica Pavlič, Viktor Smolej, Partizansko šolstvo na Slovenskem. Ljubljana: Borec, 
1981, str. 109. 
467Slavica Pavlič, Viktor Smolej, Partizansko šolstvo na Slovenskem. Ljubljana: Borec, 
1981, str. 110. 
468Slavica Pavlič, Viktor Smolej, Partizansko šolstvo na Slovenskem. Ljubljana: Borec, 
1981, str. 111. 
469Alenka Puhar, Velika vojna buklarija. Ljubljana: Slovenska matica, 2005, str. 27. 
470Alenka Puhar, Velika vojna buklarija. Ljubljana: Slovenska matica, 2005, str. 26. 
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Že poleti 1941 je Narodna tiskarna tarnala nad upadom dohodka. Med 
tiskarskimi naročili je prednjačilo dnevno časopisje,471 medtem ko je veli-
ko revij prenehalo izhajati zaradi finančnih težav.472 Konzorcij Slovenca 
je kot najmočnejše založniško-tiskarsko podjetje redno izdajalo leposlovno 
zbirko Slovenčeva knjižnica z ilustracijami.473 
Že pred vojno so komunisti urejali tehnike, predvsem ciklostilne, in tis-
karne s stroji za tisk.474 V času okupacije so predvojne izkušnje s pridom 
uporabili za učinkovito podtalno mrežo tiskarn. Razmahnilo se je skriv-
no tiskarstvo z več sto partizanskimi tehnikami različnega formata 
(Selška, Urška, Krn, Matajur). Nekatere od tiskarn so bile locirane na 
skrivnih in težko dostopnih lokacijah (na Goteniškem Snežniku, tiskarna 
Slovenija v grapi pod Vojskim).475 Tiskali so časopise, učbenike, likovne 
mape, bibliofilske natise. V ilegalnih tiskarnah so se spopadali s precejš-
njimi tehničnimi težavami. Tanki zvezki z bornimi platnicami so rezultat 
težkih delovnih pogojev, v katerih so nastajali. Ilegala je pogosto tiskala 
Mateja Bora in Karla Destovnika – Kajuha. Kajuhova prva pesniška zbirka 
je bila ciklostilno razmnožena med pohodom XIV. divizije skozi snežniške 
gozdove.  
Puharjeva je tihotapljenje tiska z ene na drugo stran meje imenovala »knji-
žna mešetarska vojna«.476 V ilegalnem tisku je prevladoval politično 
angažiran tisk. Rebus o smrti Hinka Smrekarja v Jutru je s pomočjo slik 
sporočal več kot vest o smrti.477 Partizani so se zavedali pomembnosti 
tiska za propagando in informiranje. Tiskarne so največkrat razmnoževale 
dela s pisalnimi stroji, na ciklostil. Za enega največjih dosežkov partizan-
skega tiskarstva Puharjeva označi delo Kratka zgodovina VKPb. V celoti 
na dvestodevetdesetih straneh so jo februarja 1944 v tiskarni Lado-punkt 
natisnili v dva tisoč izvodih.478 
Za distribucijo je skrbela natančno organizirana konspirativna kurirska 
mreža. Izdane skrivne tiskarne so nadomestili z novimi. Narodnoosvobo-
dilni upor je bil množičen v vseh oblikah in ljudje so tvegali življenja 
zaradi pisanja v skrivne časopise. V ilegali in v partizanih so bili vsi v 

                                                                    
471Prav tam. 
472Alenka Puhar, Velika vojna buklarija. Ljubljana: Slovenska matica, 2005, str. 28. 
473Alenka Puhar, Velika vojna buklarija. Ljubljana: Slovenska matica, 2005, str. 30. 
474Alenka Puhar, Velika vojna buklarija. Ljubljana: Slovenska matica, 2005, str. 33. 
475Matjaž Kmecl, Slovenska kultura v NOB. Ljubljana: GO ZZB NOB, 2007, str. 282. 
476Alenka Puhar, Velika vojna buklarija. Ljubljana: Slovenska matica, 2005, str. 34. 
477Alenka Puhar, Velika vojna buklarija. Ljubljana: Slovenska matica, 2005, str. 35. 
478Prav tam. 
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nevarnosti, da jih odkrijejo, saj so se vsi bali »vetrovnih« ljudi, pri katerih 
nikoli nisi vedel, na katero stran se bodo obrnili. 

 
Partizanska upodabljajoča umetnost 

Slovenska likovna umetnost je upodabljala slutnjo vojne že pred njenim 
začetkom. Umetnost je sprva živela brez večjih pretresov kljub ideološke-
mu razhajanju (»partizanska breza«479). V Ljubljani je ustvarjalo in 
razstavljalo veliko umetnikov. Še neuveljavljeni likovniki so med vojno 
obiskovali atelje Sternena in Jakca ter Goršetovo šolo. Na vojno so se 
umetniki odzivali z bolečino, ki je razvidna iz Maleševih del (Okupacija). 
Pri posameznih delih iz vojnega obdobja zaslutimo znamenja depresivnos-
ti (France Mihelič: Jetnišnica). Med vojno se je Rihard Jakopič umaknil 
v svet rož, Matija Jama  pa je slikal bližnjo Rašico. Na okupacijo in njene 
posledice se je najbolj angažirano odzval Hinko Smrekar  (usodne parodi-
je Mussolinija). Na Primorskem je pod vplivom domoljubno nacionalnih 
vzgibov Tone Kralj  naslikal podobo ilegalca, ki se plazi pod bodečo žico 
iz okupirane Ljubljane. Po primorskih cerkvah je med umetniki ustvarjal 
Lojze Spacal (Talci, Smrt kraškega junaka).  
Dela internirancev so dokument vojnega časa in pretresljiv izraz človeške 
stiske. Svoje nasprotnike so upodabljali kot moralne spake, zavržene izda-
jalce, črne duše. S partizanskim tiskom povezana reproduktivna grafika se 
je izkazala v propagandni angažiranosti med italijansko okupacijo, ko so v 
partizane stopili uveljavljeni ustvarjalci grafike480 (pomembnejše grafične 
mape: Naša borba, Krvava bratovščina, Domovi, ječe, gozdovi).  
Propagandnim namenom je ustrezal Nikolaj Pirnat ,481 medtem ko je 
France Mihelič ustvarjal satirične, domišljijske, sarkastične podobe 
(general Rupnik kot hijena, na sliki Mrtvi kurent  je po vojni enemu od 
likov dodal puško in čelado). V grafični cikel partizanskih obrazov je 
Božidar Jakac vključil voditelje in vsakdanje borce. V tem času je delo-
vala generacija mlajših ustvarjalcev (I. Šubic, F. Slana). Kiparka Karla 
Bulovčeva je na sedmih kartonih interpretirala biblijske prizore z jasnimi 
iluzijami na talce, na okupirano Poljsko, na ilegalca in na žalost.482 Med-
                                                                    
479Marjan Dolgan, Pripovedništvo in njegov kontekst. Ljubljana: Slovenska matica, 
2005, str. 140. 
480Mil ček Komelj, Slovenska likovna umetnost in druga svetovna vojna. Ljubljana: 
Slovenska matica 2005, str. 156. 
481Mil ček Komelj, Slovenska likovna umetnost in druga svetovna vojna. Ljubljana: 
Slovenska matica, 2005, str. 157. 
482Mil ček Komelj, Slovenska likovna umetnost in druga svetovna vojna. Ljubljana: 
Slovenska matica, 2005, str. 161. 
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vojni kritiki so navdušeno sprejeli cerkveno umetnost Rika Debenjaka 
(Marija Pomagaj varuje pokrajino z gorečo vasjo Ligojna).  
Partizansko vodstvo je uničevalo tisto, kar ideološko in politično ni služilo 
njihovi orientiranosti. Na povzdigovanje partizanske propagandne umet-
nosti so se odzvali domobranci z ilustracijami v propagandnih tiskih in 
revijo Slovensko domobranstvo. Jože Beránek je kot umetnik protikomu-
nistične strani snoval stripe in plakate (obraz jekleno strmečega 
domobranca s svareče iztegnjenim kazalcem).  
Partizanska likovna dejavnost je daljnosežno vplivala na odnos povojne 
oblasti do umetnosti in njenih institucij. Ustvarjalci so umetnost med voj-
no razumeli kot izpovedni medij,483 saj niso ustvarjali le kot propagandisti, 
dokumentalisti, temveč tudi iz osebne zavzetosti. Pravi umetniški pomen 
partizanske umetnosti bomo spoznali šele z odmikom, brez propagandne 
in manipulativne funkcije vojnega dogajanja. 

 
Radio 

Od novembra 1941 do aprila 1942 je v Ljubljani Radio Kri čač uspešno 
širil propagando Osvobodilne fronte. To je bilo mogoče le s podporo 
komunistov in aktivistov OF. Sredi novembra 1941 se je Kričač oglasil s 
prvo govorno oddajo, po kateri je sledila neuspešna italijanska racija na 
tehniški fakulteti.484 V zgodnji fazi delovanja dnevi in časi oddajanj spričo 
tehničnih težav niso bili povsem točni in jasni.485 Bolj kot valovna dolžina 
je bila stalna ura oddajanja, ki je bila blizu policijski uri. Dvakrat ali trikrat 
tedensko so oddajanja trajala petnajst minut.486 Uvodni signal Radia Kri-
čač je bilo tiktakanje ure (»naš čas prihaja«). Raznovrstno vsebino javljanj 
(vojaški položaj na ruski fronti, vesti o borbah partizanskih enot z okupa-
torjem) je pregledal politbiro Centralnega komiteja. Zaključnemu 
obvestilu o naslednjem javljanju je sledila himna (Hej Slovani ali Naprej, 
zastava slave).487 Italijanski okupator je izdal odredbo o obvezni oddaji 

                                                                    
483Mil ček Komelj, Slovenska likovna umetnost in druga svetovna vojna. Ljubljana: 
Slovenska matica, 2005, str. 171. 
484Sonja Reisp, Kričač: Radio Osvobodilne fronte: 1941–1942. Ljubljana: Partizanska 
knjiga, 1975, str. 20. 
485Sonja Reisp, Kričač: Radio Osvobodilne fronte: 1941–1942. Ljubljana: Partizanska 
knjiga, 1975, str. 32. 
486Sonja Reisp, Kričač: Radio Osvobodilne fronte: 1941–1942. Ljubljana: Partizanska 
knjiga, 1975, str. 36. 
487 Sonja Reisp, Kričač: Radio Osvobodilne fronte: 1941–1942. Ljubljana: Partizanska 
knjiga, 1975, str. 96. 



KLIO, april 2014 
 

155 

radijskih sprejemnikov488 z namenom preprečiti delovanje tajnega radia, ki 
je aprila 1942 ustvaril zadnjo oddajo. Radio vestnik OF je delno nadome-
stil izgubo Kričača. 
V Jeruzalemu je tajno delovala radijska postaja jugoslovanskih emigran-
tov. Triglav  je oddajal na isti valovni dolžini kot Kričač vsak dan ob 20. 
uri (okupator je napak menil, da gre za eno in isto radijsko postajo). Poleg 
javnega Radia Slovenija je k obveščenosti o svetovnem in jugoslovan-
skem dogajanju prispevalo poslušanje radijskih postaj Svobodna 
Jugoslavija ter zavezniških Radio Moskva in BBC. 
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