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ISHA se predstavi 
 
 
ISHA (International Students of Histoy Association) je društvo študentov zgodovine Filozofske 
Fakultete v Ljubljani in predstavlja le eno izmed številnih 'podružnic' te organizacije. Ostale 
članice ISHE so: Švica, Švedska, Nemčija, Hrvaška, Bolgarija...  
 
Namen ISHE: 
 
Namen društva je vzpodbujati sodelovanje med študenti zgodovine in humanističnih ved na sami 
Filozofski fakulteti, med različnimi družboslovnimi fakultetami in mednarodno povezovanje. V 
ta namen ISHA vsako leto sodeluje na mednarodnem letnem srečanju vseh ISHA društev. 
Srečanja omogočajo izmenjavanje strokovnih mnenj, posredovanje izkušenj in seveda druženje. 
Večkrat letno organiziramo strokovne ekskurzije po Sloveniji in tujini. Poleg že omenjenih 
aktivnosti ISHA pripravlja še vrsto potopisnih predavanj, filmskih večerov, tematskih predavanj, 
izdajamo pa tudi glasilo, revijo Klio. 
 
Dosegljivi smo na naslovu: drustvo.zgodovinarjev@yahoo.com 
 
 
KLIO                  UREDNIŠTVO in PISCI   
Glasilo društva študentov zgodovine               Odgovorna urednica: 
ISHA Ljubljana                 Lea Vrečko 
                  Pomočnik urednice: 
Letnik 6/ št. 1                 Rok Avbar 
April 2007                 Pisci:  
                               Rok Avbar, Ernest Hari,  
IZDAJATELJ                                                                         Žiga Koncilija, Gregor Kranjc (strip), 
ISHA                  Boštjan Perger, Marija Pokmajević 
Društvo študentov zgodovine Ljubljana                                   Tina Stele, Vesna Velišček, 
Filozofska fakulteta                                                                  Polonca Vodopivec in Lea Vrečko 
Zgodovinski oddelek                                                                OBLIKOVANJE NASLOVNICE: 
Aškerčeva 2                 Daniel Sušnik     
1000 Ljubljana                 PRIPRAVA ZA TISK: 
E-mail:                  Tilen Jakopin 
drustvo.zgodovinarjev@yahoo.com                            TISK: Birografika Bori, d.o.o., Ljubljana 
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Beseda urednice 
 
Vsak človek za ustvarjanje potrebuje navdih. Tako kot ga potrebuje slikar, ga potrebujejo pesnik, 
pisatelj ali glasbenik in navsezadnje ga potrebuje tudi zgodovinar. Kot študentje zgodovine 
najbrž veste, da Klio ni poslovenjena beseda znamke Renaultovega avtomobila, ampak da je 
Klio muza zgodovinopisja. Klio je hkrati tudi muza herojske literature in to nam daje misliti ali 
pa vedeti, da zgodovina ni nujno zgolj podajanje političnih dogodkov in zgodovinskih dejstev. In 
ker je naš namen študente zgodovine navdihniti, da bi brali, se učili ter tudi sami pisali 
interdisciplinarno zgodovino, smo se odločili, da bo tokratna izdaja revije Klio ravno takšna, 
interdisciplinarna.  
Ko smo zbirali prispevke za letošnjo izdajo revije, pravzaprav nisem bila presenečena, ko jih je 
prišlo le nekaj. Je pa res, da se vedno znova in znova sprašujem, kakšen navdih bi potrebovali 
študentje, da bi začeli živeti aktivno študentsko življenje. Da bi se aktivneje udejstvovali ne le 
takšnih in drugačnih žurov ali brucovanj, temveč tudi aktivnosti, ki jih študentje na 
zgodovinskem oddelku pripravljamo za bodoče zgodovinarje. 
Vsi dobro vemo, da intelektualna razgledanost še zdaleč ni dobrina, ki bi jo lahko pridobili in 
krepili zgolj na »obveznih« predavanjih na fakulteti ter da nam dodatno znanje pride vedno prav. 
Morda se vam zdi, da so tematska predavanja, filmski ali potopisni večeri zgolj dodatne 
obveznosti in navsezadnje tematsko predavanje ali filmski večer nista temi, ki bi ju profesor 
zahteval od vas na izpitu. Razočarati vas moram razočarati, da opravljeni izpiti še zdaleč niso 
vse. Nasploh nam z desetico ali devetico opravljeni izpiti ne pridejo prav, ko se mladi, nadobudni 
in v iluziji živeči diplomanti zgodovine pojavimo na Zavodu za zaposlovanje. Če ne prej, pa 
takrat spoznamo, da znanje in izkušnje pridobljene v času študija pridejo še kako prav. Vsak 
zaposlen zgodovinar, ki ga srečam po letu ali dveh po koncu študija, mi omeni, da je bodisi 
nezaposlen bodisi zaposlen preko nekoga, ki ga je spoznal čisto slučajno. Se popolnoma 
strinjam, da ni pošteno, da se naše ocene in znanje ne upoštevajo ter da je zaposlitev večkrat 
rezultat srečnega naključja ali pa poznanstva. Zdi se mi, da se študentje vse premalo zavedamo, 
da nam sodelovanje v študentskih društvih daje najrazličnejše izkušnje. Četudi niso nujno 
priznane na trgu delovne sile, pa nam lahko vlijejo potrebno samozavest in na razgovoru za 
službo, če do tja sploh pridemo, nastopimo bolj suvereno.  
Kljub temu ni vse tako črno. Moram priznati, da je letos v društvu zavel »svež veter« in lepo je 
videti ljudi, ki imajo interes, želje in voljo, da bi nekaj spremenili na bolje. Se pa še vedno 
sprašujem, kako to da nekateri študentje obiskujejo takšne in drugačne aktivnosti, drugi pa  svoje 
večere preživljajo nekje daleč stran, za knjigami in zvezki v kotu svoje majhne študentske sobe. 
V čem je razlika med njimi? Prvi so našli svoje muze! In naslednjič, ko se vidimo, jih moram 
vprašati, kdo je muza, ki jih navdušuje in jim daje ustvarjalno moč.  

 
 

Lea Vrečko 
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Zgodovina: skromen prispevek k boljšemu svetu? 
 
(Prispevek je bil v razširjeni obliki pod naslovom History: modest contribution to a better world prvič 
predstavljen na Mednarodni konferenci o argumentaciji, debati in pedagogiki podeljevanja moči v Kopru, 
novembra l.2006) 
 
Tako kot nimam namena, tudi nimam ambicije prepričati bralce tega kratkega prispevka o 
skromnem in/ali brezpomenskemu prispevku zgodovine k boljšemu svetu. Ta kratek esej je bolj 
usmerjen k provokaciji, h kratkemu razmisleku o naši vsakodnevni zaverovanosti v pregovor: 
Historia magistra vitae est.  
Pisanje o pomenu zgodovine in njenem prispevku k tostranstvu je vprašanje, ki so se ga lotevali 
mnogi in že domišljati si, da bi lahko to kratko razmišljanje omajalo temelje uveljavljenih in 
sprejetih »teorij«, je nesmiselno. Za kaj takega so potrebna leta razmišljanja, raziskovanja, 
predvsem pa precej bolj izkušen pisec. Zato se ne slepim, da je objava prispevka s tako 
provokativnim naslovom zelo pretenciozna poteza, ki bi na mnogih stopnjah argumentacije in 
utemeljevanja napisanega terjala več teoretičnega znanja, kot pa ga sam posedujem v tem 
trenutku.  
Vseeno pa je naloga vsakega posameznika, da del svojega življenja in razmišljanja posveti tudi 
razmisleku o svojem početju, zatorej je naloga študenta zgodovine, da svoje razmišljanje usmeri 
tudi v osmišljanje svojega študijskega početja. V tem tudi najdem opravičilo in razlog za svoje 
početje.  
 
Verjeti v zgodovino je verjeti v zavajanje. Ne zato, ker bi zgodovina sama po sebi bila 
zavajajoča, temveč ker se naše razumevanje in »prakticiranje« zgodovine večkrat izkaže za 
zmotno. Skupno tem predstavam je, da zgodovino dojemajo drugače kot pa to počno »poklicni« 
zgodovinarji. Seveda pa to razumevanje ne moremo pripisati samo neukim množicam, temveč se 
moramo vprašati, kako je do tega sploh prišlo.  
V svetu množičnih medijev in komunikacij je na to vprašanje na videz zlahka odgovoriti in 
trditev, da je to pogojeno z razvojem množičnega založništva, kjer lahko vsaka še tako obskurna 
teorija zavzame prvo mesto na lestvici najbolj prodajanih knjižnih del, je površna. Res je, da so z 
razvojem informacijske tehnologije informacije vseh vrst dostopne skoraj vsem. Prav tako drži, 
da je mogoče danes svoje mnenje predstaviti lažje kot kadarkoli poprej. Vseeno pa se moramo 
vprašati, ali je to tisto, kar dela zgodovino v glavah ljudi (kot) odtujen pojav. Zgodovina kot 
znanost se namreč pojavlja kot instrument, s katerim se želi doseči potrditev izrečenega. Zato se 
tudi večkrat zdi, da je razmišljanje o zgodovini kot odtujenem predmetu v marksističnem smislu 
lahko tudi realno.  
Vsekakor pa je zanimivo tudi opažanje, da se zgodovino v ta namen, torej argumentacijo, večkrat 
uporablja oziroma čedalje bolj, v debatah, ki imajo politično kotonacijo, kot pa v debatah s 
socialno in kulturno tematiko. Seveda je na to opažanje težko podati natančne analize oziroma še 
težje odgovore, veliko lažje pa ugibanja. 
Namen mojega pisanja je predvsem v poizkusu, da osvetlim vez med zgodovino kot vedo in 
politiko, kjer se jo uporablja, po mojem skromnem mnenju, predvsem v napačne namene. 
Vsekakor pa ne moremo povezovanja med zgodovino in politiko razumeti le kot produkt dobe, v 
kateri živimo, temveč se moramo ozreti nazaj in poskušati razumeti, da to povezovanje ne 
pomeni le premetenega ravnanja današnje politične srenje ter da je tudi to posledica raznovrstnih 
dejavnikov. 
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Zgodovina in politika v preteklosti 
 
Osmišljanje življenja s pomočjo zgodovine, razvoj mitov in zgodb, ki so dale življenju pomen ter 
ga obenem razlagale, segajo v sam začetek človeštva. Vseeno pa o bolj sistematičnem oziroma 
bolj organiziranem zgodovinopisju lahko govorimo šele od antike dalje. Osnovna, rdeča nit 
zgodovine v antični Grčije je pomenilo spraševanje, opisovanje in pripovedovanje. Danes seveda 
na to gledamo z distance, saj si ne moremo predstavljati, da predmet obravnave ni podvržen 
zgodovinski (zgodovinarjevi) kritiki. Vsekakor pa lahko v antični Grčiji opazimo zelo 
pomemben premik, in sicer premik od mythos k logos. Ta premik sicer še ne pomeni popolnega 
premika v razumevanju zgodovine oziroma v zgodovinopisju, saj je še Tukidid pripisoval 
izjemen pomen bogovom, vseeno pa je racionalno človekovo početje stopalo na svoj tron, s 
katerega pa (žal) noče stopiti še danes. Vseeno pa v Tukididovem delu opazimo s temo prispevka 
bolj povezano delovanje; namen njegovega pisanja je bil podajanje lekcij sodobnim in bodočim 
politikom. Njegova raba zgodovine je bila povsem pragmatična, saj je v zgodovini videl možnost 
ilustracije in podpore govornikovim argumentom. Polibij, ki je bil odgovoren za povezavo med 
rimskim in grškim zgodovinopisjem, je v svojem pisanju ponujal »praktično zgodovino« za 
bodoče politike, za razliko od Tukidida pa je v svojem pisanju podal tudi pomemben dejavnik: 
pojasnitev. Iz površnega opisa antičnega zgodovinopisja je jasno, od kje prihaja Cicerova kaprica 
o zgodovini kot učiteljici življenja. 
V srednjem veku je pomembno, če že ne ključno vlogo, igrala Cerkev oziroma krščanstvo. S 
svojim odmikom od antike je prispevala tudi k odmiku od zgodovine, tako da lahko zgodovino 
srednjega veka imenujemo tudi zgodovina človeškega odrešenja v času. Seveda pa se ne smemo 
zadovoljiti s tako površnim opisom in zato je na tem mestu potrebno navesti pomembno razliko 
med latinskim Zahodom in bizantinskim Vzhodom. Medtem, ko je na Zahodu zgodovino 
obvladovalo duhovništvo, je na Vzhodu še vedno živelo zanimanje za dela Tukidida. V tem se 
tudi razlikuje namen zgodovine: na Vzhodu je pomen in raba zgodovine še vedno igrala 
pomembno vlogo v političnem življenju, kar pa ne moremo (vsaj ne v taki meri) trditi za 
krščanski Zahod. 
Doba humanizma je spremenila ne le podobe pisca, temveč tudi »naravo« pisanja. Sekularizacija 
zgodovine v dobi humanizma je prinesla bolj, čeprav še vedno ne povsem, kritično pisanje. V 
tem času pa se je raba zgodovine kot političnega sredstva prenesla in uveljavila tudi na Zahodu, 
na kar kaže tudi pisanje Machiavellija.  
Razsvetljenstvo kot obdobje racionalnosti je zgodovini pripisovalo velik pomen pri izganjanju 
duhov srednjega veka in antike. Vseeno pa se tu pojavi delo, ki nam prikaže zgodovino tudi kot 
ne-strogo politično začrtano; Voltairovo delo Le siecle de Louis XIV: L' Essau sur le moeurs et 
l'esprit des nations se usmeri tudi na sfere socialnega življenja. 
Kopernikansko revolucijo v zgodovinopisju pa vsekakor prinaša obdobje Leopold Von Rankeja, 
ki je zgodovino vrnin na svojo staro pozicijo dominance v političnem diskurzu. Po mnenju P. 
Burka, opisanem v delu The History and social theory, so različne »vlade« zgodovino razumele 
kot sredstvo pri spodbujanju narodne enotnosti, kot »narodno propagando«. V tem obdobju pa so 
zgodovinarji že začeli delovati znotraj arhivov in svoje delo napram delu »socialnih 
zgodovinarjev« predstavljati kot bolj objektivno.  
V 20. stoletju in tudi danes, v 21. stoletju, lahko z malo observacije in kančkom potrpljenja 
opazimo, da je vloga zgodovine še vedno ista. Še vedno se jo uporablja v iste namene. 
Razumljivo je, da se v političnem diskurzu zgodovino uporablja kot sredstvo za doseganje ciljev, 
to je potrditev lastnih argumentov. Politična debata in diskurz sta seveda predmet drugih, bolj 
obširnih analiz, vseeno pa se bralec verjetno strinja, da je v osnovni, najbolj elementarni in 
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verjetno tudi preživeti obliki, politična debata bolj filozofsko naravnana. Zato se tudi zdi, da so 
spremenjene strategije dojemanja političnega diskurza, s tem pa tudi sredstva, ki so tu 
uporabljena.  
Marc Bloch je v svojem delu Apologija zgodovine ali zgodovinarjev poklic zapisal zanimivo 
opažanje; trdi namreč, da obstajata dve strani objektivnosti. Objektivnost znanstvenika, ki 
opazuje in razlaga, ter objektivnost sodnika, ki tudi razglasi sodbo. Oba sta sicer podvržena 
istemu, t.j. resnici. V današnjem političnem diskurzu po mojem mnenju lahko opazimo, da 
politiki želijo doseči položaj »sodnika« na način, ki ga je Bloch pripisal »znanstveniku«. 
Politična raba zgodovine ne vzame v precep danes med zgodovinarji splošno sprejeto dejstvo, da 
se zgodovine ne sme uporabljati zgolj kot instrument, temveč se jo razume kot znanost s svojimi 
lastnimi značilnostmi. 
Kot sem poudaril že v uvodu, je naše razumevanje zgodovine kot učiteljice življenja napačno. Pri 
tem naj dodam, da ne v sami notranji koncepciji tega stavka, temveč v rabi. Če želimo razumeti 
zgodovino kot instrument vladanja, na kar nakazujem čez večji del prispevka, je nujno uporabiti 
marksistično terminologijo, bolj natančno Althusserjevo koncepcijo ideologije, interpolacije in 
ideološki aparatov države (IAD). 

Althusserjev koncept ideologije in raba zgodovine v politiki danes 
 
Že Mills je trdil, da je mogoče celotno sliko razumeti le, če stopimo za njo in uporabimo 
(sociološko) imaginacijo. Če želim torej pokazti na pomen zgodovine za politične namene, 
moram torej osvetliti pot, kako do tega pride.  
Althusser trdi, da je vedno in povsod prisotna ideologija, ki pa se sama kot taka nikoli ne kaže. S 
tem želi Althusser poudariti pomen, ki ga ideologija ima, predvsem pa to, da se zaradi njene 
prikritosti njene prisotnosti ne zavedamo. Ideologija namreč vedno predstavlja namišljena 
razmerja posameznikov do njihov realnih pogojev obstoja. V kolikor sprejmemo tudi tezo, da 
ima ideologija vedno tudi materialno eksistenco, sprejmemo tudi trditev, da se ideologija 
pojavlja v praksah, ritualih in se preko njih tudi manifestira. Pri tem se mi postavlja sledeče 
vprašanje: kaj je tisto, kar nas bolj veže na druge in preko obredov doživljamo kot najbolj 
skupno drugim udeležencem? Zgodovina. Prav tako Althusser poudari pomen nagovarjanja, da 
se vedno čutimo nagovorjene. Nekdaj so to vlogo lahko pripisovali Cerkvi, danes pa to vlogo 
zavzemajo IAD. Le-ti zavzemajo danes ključne točke našega življenja (šola, mediji,...), tako da 
se nagovarjanju ni mogoče izogniti. Danes se politična raba zgodovine v Sloveniji ne odvija le v 
parlamentu, kamor bi, če že mora, tudi sodila, temveč se kaže tudi v vsesplošni reviziji 
zgodovine za šolske namene. Vsekakor je revizija zgodovine logična in tudi pričakovana, pri tem 
pa je seveda zaželjeno izogibanje politični konotaciji pri tem početju. 
Ravno zato je napačna raba zgodovine zelo nevarna, kar se je, znanstveno in ne laično dokazano, 
pokazalo tudi v preteklosti. 
Althusser nam torej pokaže, da so IAD edinstveni aparati, s pomočjo katere se ustvarja tudi 
skupna predstava o rabi zgodovine. Zato se nam tudi ne zdi popolnoma nič nenavadnega, da se 
zgodovino kot vedo uporablja brez kakršne koli mere skrbnosti.  

Zaključek 
 
Seveda pa tega prispevka ne morem zaključiti samo z opisom stanja, v katerem se po mojih 
ocenah zgodovina nahaja. V kolikor trdim, da je treba zgodovino razumeti kot vedo s sebi 
lastnimi značilnostmi, tudi trdim, da moraš biti za to usposobljen.  
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Ob tem se postavlja vprašanje, če lahko o zgodovini sploh govorimo in jo v svojih vsakodnevnih 
pogovorih tudi uporabljamo, če pri tem ne znamo kritično preceniti in oceniti svoje zmožnosti 
(upo)rabe zgodovine. Nikakor se namreč ne morem postaviti na pozicijo, iz katere bi lahko dajal 
takšne sodbe – če že ne zaradi drugega, želim zavzemati položaj »znanstvenika«. 
Menim, da je razumevanje zgodovine kot učiteljice življenja preveč razširjeno, da bi nanj lahko 
vplivali in ga spremenili. Upam tudi, da sem vsaj deloma nakazal vez med politiko in zgodovino, 
ki k temu dojemanju tudi prispeva. Obenem pa želim,  da se bomo mi, bodoči diplomirani 
zgodovinarji, dovolj dobro zavedali, kaj lahko napačna raba zgodovine pomeni, ter da bomo 
proti temu nastopali s tem, da bomo stanje opisali in razložili, sodbe pa nam zaradi naše razlage 
ne bo potrebno podajati. 
 
 

Rok Avbar 
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Muslimani na Kitajskem 
 
Prva omemba Kitajske naj bi prišla iz ust samega preroka Mohameda, ki naj bi dejal: “Iščite 
znanje, pa čeprav tudi na Kitajskem.” (Kanz al Ummal, vol V, str. 202, v Arnold, 1989, str. 363) 
Pojavi se vprašanje, če je te besede res izgovoril on, vendar to ni izključeno, saj so trgovske veze 
med Arabci in Kitajci obstajale že veliko pred njegovim rojstvom (Arnold, 1989). 
Področje, čez katerega so prišli muslimani na Kitajsko, je bilo tradicionalno budistično, zibelka 
budizma, Turkestan. Do 11. stoletja je bilo to področje popolnoma budistično. Na koncu pa je v 
tej regiji budizem popolnoma izumrl in ga je zamenjal islam z enako absolutno močjo. To velja 
še danes (Arnold, 1989). 
Kdaj se je prvič pojavil islam na Kitajskem niti danes ni natančno določeno, predvidevajo pa, da 
naj bi bilo leta 650. Večina podatkov ni zapisanih, vse je na osnovi ustnega izročila. Kronike 
kitajskih cesarjev ne dajejo natančnega datuma prihoda islama na Kitajsko. Prihod budizma na 
Kitajsko je natančno zabeležen. Prvič se pojavijo v kitajskih zapisih Arabci v začetku vladavine 
dinastije Tang  (618-907). Govorijo o muslimanski sili v Medini in na kratko o učenju nove vere 
( Bretschneider (2), v Arnold, 1989, str. 363). 
Kronike Guandong so zabeležile prihod prvih muslimanov na Kitajsko: »V začetku vladavine 
Tang dinastije je v Kanton prišla večja skupina tujcev iz kraljevine Annan (današnji Vietnam), 
Kambodže, Medine in še nekaj drugih krajev. Ti tujci so molili, vendar v svojih svetiščih niso 
imeli kipa, idola ali slike. Kraljevina Medina je bila blizu Indije in v njej je nastala vera teh 
tujcev, ki se razlikuje od vere Bude. Oni ne jedo svinjskega mesa, ne pijejo vina. Živalsko meso, 
katerega sami ne zakoljejo, smatrajo za nečisto. Zdaj se imenujejo hui hui ( v kitajskem jeziku 
hui pomeni »vrniti se«). Ko so dobili cesarjevo dovoljenje, da se naselijo v Kantonu, so zgradili 
lepe hiše, ki se po stilu razlikujejo od našega. Imajo veliko bogastva. Poslušni so poglavarju, 
katerega sami izberejo.« ( De Thiersant, vol. I, srt. 19-20 v Arnold, 1989, str. 363-364). 
Čeprav manjkajo direktni zgodovinski dokazi, se predpostavlja, da je prišel islam na Kitajsko s 
trgovci, ki so hodili po stari morski poti. Prvi pomembni stiki Arabcev s Kitajci pa so bili v času 
vojnih pohodov. V 8. stoletju je muslimanski vojskovodja Kulejb ibn Muslim začel serijo 
uspešnih osvajanj, v katerih je osvojil Buharo, Samarkand in še nekatera druga mesta in se tako 
začel približevati kitajskemu ozemlju. V nekaj poskusih je porazil kitajske čete in poslal svoje 
odposlance k cesarju. Sprejeti so bili z velikimi častmi in še z večjimi darili. Od takrat dalje 
kitajske kronike vedno beležijo prisotnost muslimanskih odposlancev na cesarskem dvoru   
(Arnold, 1989). 
Diplomatski odnosi med Arabci in kitajskimi cesarji so dobili nov pomen sredi 9. stoletja. 
Takratni cesar je prosil za pomoč abasijskega kalifa El Mensurja. Kalif mu je poslal veliko 
število vojakov. Po koncu spopadov se ti vojaki niso vrnili domov, ampak so ostali na Kitajskem 
in tako je nastalo jedro današnjih naturaliziranih Kitajcev Muslimanov. Obstaja tudi več razlag, 
zakaj se ti vojaki niso vrnili domov. Ena razlaga pravi, da so se vrnili domov, vendar jim ni bilo 
dovoljeno ostati, ker so bili preveč dolgo v državi, kjer se je svinjina. Po drugi razlagi  pa naj bi 
se, v pripravi da izpljujejo, začeli norčevati iz njih, da so v času vojskovanja jedli svinjino. Da bi 
se izognili sramoti v domovini, so bili primorano ostati na Kitajskem. Tudi dejansko število teh 
vojakov je vprašanje ( Arnold,1989). 
Kitajske oblasti so te vojake naselile v več mestih in jih poženile z meščankami. Tisti čas so 
muslimani uživali spoštovanje v kitajski družbi, predvsem zaradi visoke verske tolerance kitajske 
družbe ( De Thiersant, vol. I, str. 70-71, v Arnold, 1989, str. 366). 
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Prvič so muslimani dobili večjo opaznost in odmevnost v kitajski družbi v obdobju 
Džingiskanovega osvajanja Kitajske. Njegova politika vladanja je vsebovala prihod tujcev. Ker 
sam ni imel učenih ljudi, je na Kitajsko pripeljal veliko muslimanov iz osvojenih ozemelj. Tako 
je veliko muslimanov prišlo na pomembne položaje v državni upravi. Znani so bili tudi kot 
pobiralci davkov, vendar pa so zaradi tega začeli dobivati slab sloves med Kitajci. Začeli so se 
kazati prvi znaki nestrpnosti. Vendar je dejstvo, da so muslimani zasedali visoke položaje v 
mongolskem imperiju povzročilo, da so postali pomemben in močan del kitajske družbe. V tem 
obdobju so imeli tudi visoko stopnjo avtonomije. Kako so imeli muslimani poseben status pove 
tudi to, da so kitajski cesarji v svojih razglasih uporabljali formo »muslimani in drugi moji 
podložniki« ( Arnold, 1989). 
Vse do druge polovice 14. stoletja so na muslimane na Kitajskem gledali kot na tujce. Po 
propadu mongolske dinastije, niso več dobivali okrepitev k svoji številčnosti zaradi izolacijske 
politike, ki jo je izvajala takratna kitajska oblast. Tako so se začeli počasi stapljati z domačim 
prebivalstvom, sprejeli so tudi kitajske običaje in navade. Po drugi strani pa so v tem času dobili 
mnoge privilegije. Cesar Hong Wu, začetnik dinastije Ming jim je bil zelo naklonjen. To so bila 
zlata leta kitajskih muslimanov ( 1368-1644). V tem času je bilo zgrajenih tudi veliko mošej 
(Arnold, 1989). 
V začetku 16. stoletja so imeli še vedno priviligiran status. Bili so oproščeni plačevanja davkov, 
dobivali so zemljišča od cesarja, imeli pa so tudi popolno versko svobodo, na katero so Kitajci 
gledali s spoštovanjem. Tudi prehod v islam je bil povsem svobodna stvar vsakega posameznika. 
V prestolnici so bile štiri mošeje in še okoli devetdeset v drugih provincah. Vse so bile zgrajene 
na cesarjeve stroške ( Schefer, str. 29-30, Zenker, str. 796, v Arnold, 1989, str. 373). 
Vse do prihoda na oblast mandžurske dinastije Qing 1644 ni zabeležen niti eden upor 
muslimanov. Problemi pa so nastali s prihodom nove oblasti, ko so se leta 1648 uprli muslimani 
v provinci Gansu. To je bilo prvič, da so se muslimani oborožili in krenili proti kitajski oblasti. 
Vendar pa vse do 19. stoletja ni bilo nobenega takega upora, ki bi imel grozljive posledice in bi 
prekinil prijateljske odnose med kitajskimi muslimani in kitajsko oblastjo.  
Obstoj večjega števila muslimanov v vsaki kitajski provinci bi težko razlagali samo z 
naseljevanje muslimanov od drugod in naravnim prirastkom. Muslimani so svoje število 
povečevali s kupovanjem otrok. Tega je bilo največ v obdobju lakot in splošnega pomanjkanja. 
Te otroke so potem vzgojili v duhu islama (Arnold,1989). 
Kitajski muslimani so bili vedni naklonjeni skupnemu življenju v ločenih vaseh in mestih, tako 
da nemuslimanom sploh ni bilo dovoljeno živeti z njimi (Broomhall, str. 226, Grosier, zvezek 
IV, str. 508, v Arnold, 1989, str. 379). Čeprav so se držali v izolaciji, so se trudili, da ne bi s 
svojim načinom življenja vznemirjali sosedov in izzvali nestrpnost. V vsakdanjem življenju so se 
držali pravil in navad, ki so vladale okoli njih, pri verskih obredih pa so upoštevali svoje običaje. 
Tudi visokih minaretov niso gradili, prav zaradi tega, da ne bi prišlo do nestrpnosti (Vasilev, str. 
15, v Arnold, 1989, str. 379). V večini primerov so njihove mošeje prilagojene kitajski 
arhitekturi in se ponavadi ne razlikujejo od kitajskih svetišč ali hiš ( Bromhall, str. 237, v Arnold, 
1989, str. 379). Vsaka mošeja je po zakonu morala imeti tablo, na kateri je bilo vklesano »živel 
nesmrtni cesar za vedno«. Po kitajskem običaju, so se morali tudi muslimani pokloniti tej tabli 
(Arnold, 1989). Prav tako so muslimani tudi ob praznikih izkazovali svojo predanost cesarju 
oziroma njegovemu portretu, tako da so se po kitajski navadi s čelom trikrat dotaknili zemlje 
(Vambery, Travels in central Asia, str. 404, v Arnold, 1989, str. 379). Vsi muslimanski 
mandarini so kot vsi ostali kitajski uslužbenci opravljali posebne obrede v konfucijanskih 
templjih. Muslimani so bili zelo pazljivi, da se njihova vera ne bi slučajno pokazala kot opozicija 
državni religiji ( Arnold, 1989). Muslimani so svojo vero predstavljali Kitajcem tako, kot da se 
popolnoma sklada s tem, kar je učil Konfucij, samo s to razliko, da si oni umivajo roke pred 
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jedjo, da jim je prepovedano jesti svinjino, piti vino, kaditi tobak in kockati ( Vasilev, str. 16, v 
Arnold, 1989, str. 380). 
Nekako tako so muslimani živeli vse do 19. stoletja. Takrat se njihov položaj menja in nastane 
burni preobrat, ki je imel strašne posledice. Prva muslimanska vstaja je bila leta 1818 v provinci 
Yunan. V obdobju med leti 1826-1828 so se prav tako dogajali nemiri. 1834 je spet izbruhnil niz 
vstaj, ki so trajale vse do leta 1840. Vstaja, ki je izbruhnila leta 1855 in je trajala do leta 1873, je 
bila najhujša. Spor se je začel med muslimanskimi in kitajskimi rudarji, ki so delali v bogatih 
rudnikih srebra v Shiyangchangu v provinci Yunan. Bartolomejska noč za kitajske muslimane je 
bila ukazana za 19. maj leta 1856. Skrivni ukazi so bili poslani raznim državnim uslužbencem v 
provinci Yunan. V prvem pokolu so pobili okoli 300 muslimanskih družin. Njihove hiše in 
mošeje so bile požgane. Po tem pokolu se je zgodil še eden v glavnem mestu province Yunan. 
Pobili bi naj kar 700 družin, skupaj z muslimanskimi diplomiranci, ki so bili v mestu zaradi 
državnih izpitov. Ocenjuje se, da naj bi v času teh uporov izginilo okoli milijon ljudi ( Arnold, 
1989). 
Po letu 1949 so kitajski muslimani delili usodo drugih religij. Težko je tudi izvedeti, kaj se je v 
resnici dogajalo tisti čas, ker kitajske oblasti niso dovoljevale vstopa v mesta z muslimanskim 
prebivalstvom vse do leta 1978, ko so to dovolili nekaj študentom in znanstvenikom. Tudi čas 
kulturne revolucije jim ni bil naklonjen, vlada je podpihovala antimuslimansko razpoloženje, 
podirali so mošeje in zapirali muslimane. Po kulturni revoluciji leta 1976 je kitajska vlada 
spremenila politiko. Financirati je začela obnovo mošej, distribuirala kopije korana in na splošno 
začela izvajati bolj pozitivno politiko do samih muslimanov. Ponovno so začeli odpirati trgovine 
in podjetja ( Đogić, 2001).  
V vseh kitajskih provincah živijo muslimani in islam je na Kitajskem prisoten že približno 1300 
let. Natančno število muslimanov na Kitajskem je težko odkriti, neuradno naj bi jih bilo dvajset 
milijonov, uradno petnajst, po nekaterih podatkih pa celo sto milijonov. Poleg naturaliziranih 
muslimanov Huijev so prisotni še Ujguri, Kazaki, Kirgizi, Tatari in muslimani Dongshang. 
 
 

Boštjan Perger 
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Kultura nahrbtnikarjev (backpackerjev) kot sodobni fenomen 
nomadstva 
 
Zakaj se pravzaprav odpravljamo na potovanje? Kaj nas žene v svet?  
 
Mogoče potujemo zato, ker so kraji, do katerih je težko priti, bolj zanimivi? Mogoče želimo 
občutiti strast davnih popotnikov in raziskovalcev? Morda gremo na pot zato, ker vemo zelo 
malo o deželi in njenih ljudeh in nas v svet žene želja po vedoželjnosti, odkrivanju, spoznavanju? 
Mogoče nas žene sla po odkritju nove, popolnejše resnice? Morda želimo potovati zato, ker 
želimo primerjati deželo, ki jo nosimo v srcu in o kateri smo nič koliko stvari slišali in prebrali, 
da bi videli, koliko se bo resnična dežela razlikovala od duhovne slike? Morda v nas tli nekakšen 
mladostni nemir, nabito poln avanturizma? Razlogi za različne načine potovanja so različni, 
vendar lahko vseeno najdemo skupne vzvode: življenjski nemir in radovednost, interes po 
spoznavanju novega, pripravljenost na spopadanje z neznanim in nepredvidljivim.  
 
Kdo so nahrbtnikarji? 
 
S terminom backpacker/nahrbtnikar se srečujemo od 90. let 20. stoletja dalje, ko ga je v 
akademski literaturi prvi uporabil Pearce leta 1990. Po Pearceu je nahrbtnikar oseba, ki teži k 
cenejšim prenočiščem, srečuje se z ostalimi nahrbtnikarji, sam si organizira potovanje, rad ima 
dolga potovanja in se na njih udeležuje raznih aktivnosti. Nekateri so govorili o popotnikih, ki 
potujejo dalj časa in pazijo na svoj proračun, o turistih, ki si sami organizirajo potovanje, o 
poslednjih romantikih, o neodvisnih popotnikih, o neustrašnih turistih, o globalnih državljanih, o 
novih nomadih, o turistih prihodnosti, o turistih postmoderne družbe potrošništva, o turistih z 
manjšim proračunom. Za nekatere je nahrbtnikar oseba, ki ima nahrbtnik, spalno vrečo, turistični 
vodič, sandale, prazno denarnico, zbledela in razvlečena oblačila. Tak nahrbtnikar je odprt, 
komunikativen, radoveden, prilagodljiv, spi v večposteljnih sobah, prevaža se z javnimi 
prevoznimi sredstvi, jé v lokalnih restavracijah, hodi izven uhojenih poti, se ne udeležuje 
organiziranih izletov. Vsak izmed nas ima lastno predstavo, kdo je pravi nahrbtnikar, vendar je 
pravi nahrbtnikar le ideal, h kateremu stremimo in se mu želimo približati. Pravi nahrbtnikar je 
umetnost, ki umira1, saj si včasih na potovanju privoščimo organizirane oglede, spimo v boljših 
prenočiščih, se po državi prevažamo z letali, nakupujemo drage stvari, se ne toliko družimo z 
lokalnim prebivalstvom in imamo dovolj denarja, da ne štopamo.  
Vsako leto se na potovanje z nizkim proračunom, največkrat gre za potovanja v manj razvite 
države ali države tretjega sveta, odpravi množica nahrbtnikarjev.2 Tako je potovanje 
nahrbtnikarjev, ki nima ne geografskih in ne časovnih omejitev, saj lahko potujemo kadarkoli in 
kamorkoli, postalo sodobni, množični in globalni fenomen. Nahrbtnikarstvo je tako  potujoča 
kultura, kultura v gibanju.3 Pojavlja se tam, kjer se pojavijo njeni akterji ter izgine takrat, ko 
gredo njeni akterji domov.4 Heterogenost kulture nahrbtnikarjev se kaže predvsem v tem, da vsi 
                                                 
1 RICHARDS, Greg; WILSON, Julie. »Drifting Towards the Global Nomad«. The Global Nomad: Backpacker 
Travel in Theory and Practise, Channel View Publications, Clevedon, Buffalo, Toronto, Sydney 2004, str. 7.  
2 Okoli 140 milijonov mladih naj bi vsako leto potovalo v države v razvoju. Dostopno preko: www.istcnet.org, 16. 
8. 2006. 
3 ALLON, Fiona. »From Visiting Cultures to Travelling Cultures: Local Communities, Backpacker Tourism, and 
the Consumption of Authenticity in Sydney«. Tourism, letnik 52, št. 1, str. 65-73. 
4 VODOPIVEC, Barbara. Kultura popotništva. Diplomska naloga, FDV, Ljubljana 2004, str. 29. 
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nahrbtnikarji niso isti, saj se vsak nahrbtnikar odpravi na potovanje z različnimi cilji, 
pričakovanji in motivi. Poleg tega so nahrbtnikarji tako moški kot ženske, heteroseksualci in 
homoseksualci, tisti, ki se na pot odpravijo za dalj časa in tisti, ki na poti preživijo le 14 dni, tisti, 
ki imajo veliko denarja in tisti z malo manj denarja, mladi in stari, belci, črnci in poševnooki 
Azijci, visoko izobraženi in tisti z nižjo stopnjo izobrazbe. Edino, kar jih povezuje, je dejstvo, da 
so nahrbtnikarji, da so si tujci v tujem kraju.5 Nahrbtnikarji so nekakšna zamišljena skupnost, 
tujci do lokalne družbe in ljudi v njej. Poleg tega pa se homogenost kulture nahrbtnikarjev kaže 
še v njihovem nomadskem načinu potovanja, ki si ga sami organizirajo. Velja pa poudariti, da je 
nomadski stil premikanja po prostoru nek ideal, h kateremu sodobni nomadi stremijo, saj zaradi 
uporabe vodičev točno vedo kam so namenjeni.  
 

 
 
Potepuhi iz 60. let 20. stoletja so bili predhodniki današnjih 
nahrbtnikarjev 
 
V 60. letih se je oblikovala kultura potepanja dolgolasih in zanemarjenih potepuhov, ki so 
potovali brez vnaprejšnjih načrtov in jasnega cilja.6 Pripadniki hipijevskega gibanja so izhajali iz 
meščanskih družin srednjega in višjega družbenega sloja. Bili so belci, stari med 17 in 25 let, 
prezirali so prevladujočo ideologijo (družbeno sprejete norme in vrednote, konvencionalen način 
življenja), prosjačili so za hrano in stanovanje, močno so bili povezani s kontrakulturo in drogo, 
iskali so duhovne in emocionalne izkušnje, eksotiko, cenili so novo, spontanost, neodvisnost, 
tveganje, izogibali so se turističnim potem in delovni rutini doma. Biti potepuh je pomenilo 
mnogo več kot samo tavati po svetu; pomenilo je razmišljati kot odpadnik od kulture starejših.7 
Ta individualni popotnik je zavračal tehnološko okolje in njegove izdelke, ni priznaval vsiljenih 

                                                 
5 ANDERSKOV, Christina. Backpacker Culture. Meaning and Identity Making Processes in the Backpacker 
Culture among Backpackers in Central America. University of Aarhus 2002. Dostopno preko: 
http://www.anthrobase.com, 5. 11. 2006. 
6 Eric Cohen, izraelski sociolog, je v 70. letih 20. stoletja izoblikoval termin drifters za popotnike potepuhe, kasnejše 
nahrbtnikarje/backpackerje. Angleška beseda drift izhaja iz francoske besede dérivé, kar pomeni hoja, potovanje. 
7 PERLA, Tadej. »Turizem in kontrakultura mladih«. Lipov list, letnik 29, št. 1, 1987, str. 8. 
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pravil vladajočih razredov, bežal je stran od družbe, ki ga je omejevala, proti družbi8, kjer je bil 
svoboden in je lahko tam počel stvari, ki so bile na Zahodu takrat nesprejemljive. Po drugi strani 
so bili domačini zbegani nad početjem hipijev, ki so se nagi sprehajali naokoli, medtem ko so 
hipiji, iščoč svobodo, trdili, da domačini že vedo, kaj počnejo.9 Paradoks je bil v tem, da je bila 
družba, v katero so hipiji vstopili, daleč bolj konzervativna kot družba, iz katere so pobegnili. 
Motivi za prostovoljno potepuštvo so bili kulturno, ekonomsko in politično pogojeni. Biti 
potepuh je bil izraz neke širše odtujenosti mladine tistega časa. Samo izključitev opredeljujejo 
kot primaren življenjski cilj, ki nasprotuje dominantni kulturi odraslih. Ta hipi generacija je 
razvila radikalno kritiko družbenih napak, gradila je pot za novo boemstvo, zanikala je vrednote 
srednjega razreda, mit o napredku. Dolgi lasje in rože v njih so bili najočitnejše znamenje 
njihovega upora proti takratnim togim družbenim normam, saj so s tem žalili starejšo postriženo 
generacijo. Umaknili so se daleč stran od skomercializiranega sveta in potrošniške družbe na 
druge kontinente, v neznane dežele in k drugim kulturnim vzorcem, v države, kamor so 
prostovoljno želeli oditi in kjer bi živeli, kakor bi sami hoteli. Ideje o eksotičnosti Vzhoda, biti 
na cesti in svobodno življenje, so gnale popotnika v širni svet, saj na zahodu ni mogel razviti 
svoje duhovnosti. Družba ga je zatirala in omejevala. Imeli so možnost izbire, ali ostati doma in 
se priključiti politiki, se udeležiti demonstracij proti vietnamski vojni, ali oditi na Vzhod.10 
Nekateri so se na pot odpravili za dve leti, denarja pa so imeli le za štiri mesece, vendar je bilo 
bistveno, da se človek odpravi. Vse svoje premoženje so nosili v nahrbtniku. 'In' je bilo potovati 
brez denarja, fotoaparata ali katerih drugih materialnih dobrin11, saj se duhovno razsvetljenje 
doseže samo takrat, ko nimaš ničesar s seboj. Spanje na tleh restavracij ali železniških postajah 
ter v indijskih ašramih je bil znak avtentične izkušnje, ki je v zahodnem svetu ni bilo več moč 
dobiti oz. spanje na zahodu je bilo možno le v hotelih, medtem ko so na tleh spali le berači in 
potepuhi. Zavračali so kakršno koli udobje, napori so bili visoko cenjeni, kot npr. vožnja z 
počasnimi indijskimi vlaki v tretjem razredu, divje vožnje z nepalskimi vozniki, itd. Pravi 
potepuh je potoval brez kakršnega koli načrta in turističnih vodičev, tako da se je velikokrat 
zgodilo, da sploh ni vedel imena naslednje dežele in je odhajal v mesta, ki jih je izbiral v skladu s 
trenutnim razpoloženjem in ostal v njih, dokler ni začutil potrebe po nadaljevanju poti. Drugi 
popotniki so mu na list papirja napisali pomembne stvari o avtobusih, hotelih, cenah, narisali so 
mu tudi poti. To je bil njegov turistični vodič.12 Nihče izmed njih ni imel zdravstvenega 
zavarovanja, nihče ni slišal za aids. Na poti so prebirali poglavja iz knjig, kot so: Siddhartha 
(Hermann Hesse), Na cesti (Jack Kerouac), Bhagavadgita, Vrata zaznavanja (Aldous Huxley), 
Indijski dnevnik (Allen Ginsberg), Junky (William S. Burroughs) in druge ter hipijevski časopis 
International Times, ki je oktobra leta 1969 objavil odhod 'Budget' avtobusa iz Londona v Delhi 
za 65 £, vlaka iz Istanbula v Indijo za 12 £.13 Na to pot so se z avtomobili odpravljali stari in 
mladi, tisti z in brez vozniškega dovoljenja in ljudje, ki so se sproti učili voziti. 

                                                 
8 »Indija je zelo posebna mistična država polna eksotike, skrivnostnosti, ekstremov, raja, ki lahko gosti vsakogar. 
Indija je bila tiste čase zelo popularna. Tako je leta 1971 Indijo obiskalo 301 000 popotnikov, leta 1993 pa kar 1 765 
000 nahrbtnikarjev. « V: TOMORY, David. A season in Heaven: True Tales from the Road to Katmandu. 
Hawthorn: Lonely Planet Publications 1998, str. 18, 46.  
9 ROLF. Remembering the Hippie Trail. Dostopno preko: http://www.vagablogging.net, 10. 11. 2006. 
10 TOMORY, David. A season in Heaven: True Tales from the Road to Katmandu. Hawthorn: Lonely Planet 
Publications 1998, str. 25, 27. 
11 TOMORY, David. A season in Heaven: True Tales from the Road to Katmandu. Hawthorn: Lonely Planet 
Publications 1998, str. 52. 
12 TOMORY, David. A season in Heaven: True Tales from the Road to Kathmandu. Hawthorn: Lonely Planet 
Publications 1998, str. 76. 
13 TOMORY, David. A season in Heaven: True Tales from the Road to Kathmandu. Hawthorn: Lonely Planet 
Publications 1998, str. 34, 37. 
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Nikomur se nikamor ni mudilo. Na svoji pomembnosti so pridobile nekatere poti skozi Evropo in 
Azijo, čeprav so bile nastanitvene zmogljivosti, uporaba javnih transportnih sredstev še vedno v 
povojih. V iskanju avtentičnosti in primitivnosti so se odpravili na romarsko pot _ Hippie Trail – 
v Vzhodno Azijo, samostane zen budizma, notranjost Indije, ki je bila tisti čas zelo modna, 
poceni, saj si tam lahko živel v gozdu, jedel gozdne sadeže, meditiral v jamah, naokrog si lahko 
hodil nag, delal si, kar si hotel in nihče ti ni nič rekel. Pot hipijev (ang. Hippie Trail) ali pot v 
Kathmandu je predstavljala pot po kopnem iz Evrope do Vzhodne Azije. Vodila je od Istanbula, 
kjer so se hipiji vkrcali na enega izmed Harry Deissingovih, Yes, Hog Farmovih ali Magičnih 
avtobusov (ang. Freak buses), ki so vozili na razdalji Istanbul –  Delhi kot končna postaja, kjer si 
lahko našel pošto, mednarodne časopise, banko, zdravnika, zobozdravnika, ambasado in druge 
stvari. Potovali so po eksotičnih držav, kot so npr.: Iran (lepa dekleta v kratkih krilih), 
Afganistan (Kabul je bila prava hipijevska Meka, saj je bilo tu kajenje hašiša v primerjavi z 
Ameriko, Evropo, Turčijo in Iranom legalno dejanje.), Pakistan (zaradi velike vročine so si dolge 
hlače zrezali in iz ostankov blaga so si naredili nahrbtnike), do Katmanduja (Nepal), ki je slovel 
daleč naokoli po poceni hašišu14. Sem so se zgrinjale velike množice Američanov, saj slednji 
niso bili zaželjeni v Indiji predvsem po letu 1971 (vojna med Indijo in Bangladešem), ko je 
ameriški predsednik Nixon poslal 7. ameriško ladjevje v bengalski zaliv. Kathmandu je tako bilo 
mesto boemov, hipijev in Amsterdam Vzhoda. Še danes obstaja v Katmanduju cesta hipijev 
(ang. Freak Street) v spomin na takratne popotnike. Skoraj sedemnajst stoletij so po tej poti 
hodile karavane trgovcev, ki so na zahod prinašale nove izdelke. To je bila t. i. svilena cesta. 
Poleg tega pa je pot hipijev tekla čez države, v katerih so bili veliki nasadi hašiša, t.i. pot hašiša. 
In kot je Tony Wheeler dejal v prvi izdajo Lonely Planeta: »Če je hašiš to kar iščeš, potem greš v 
prave države. V nekaterih krajih, še posebej pa v mestih, te samo pasivno vdihovanje hašiša, 
omami.« Poleg te poti je obstajala še alternativna pot preko Turčije, Sirije, Jordanije, Iraka v Iran 
in od tu dalje proti Indiji, kjer so pri gurujih iskali modrosti in sreče, Šri Lanki in Avstraliji. 
Zaradi množičnosti popotnikov, ki so se vsako leto v vedno večjem številu zgrinjali v Indijo in 
Vzhodno Azijo, je Hippie Trail, ali kot jo je indijska pisateljica Gita Mehta poimenovala »dolga 
črta norcev«, postal fenomen številka ena v samostojnem in neorganiziranem potovanju 
popotnikov. To je bila pot polna avantur, obredov prehoda, odisejad. Tam ni ne pravil in ne 
policije.  
Do velike množičnosti potepuhov je prišlo konec 60. let in v začetku 70. let  20. stoletja. 
Posledica tega je, da začne ta skupina izgubljati svoje bistvo in se začne prilagajati turistični 
shemi (razvoj turistične ponudbe, nudizem je prepovedan, itd.), tako da se ohranja samo ime. 
»Prvo leto smo sedeli v krogu in igrali kitaro. Drugo leto je eden fant prinesel kasetnik in ga 
priključil na avtomobilsko baterijo. Tretje leto je prišel drug fant še z večjimi zvočniki. Četrto 
leto z ojačevalci. Peto leto je bil že oder postavljen in nekaj otrok je od mene zahtevalo 
vstopnico. Za vraga, kaj se je zgodilo naši plaži? Bil je čas, da se premaknemo kam drugam.«15 
Množičen prihod mladih popotnikov je imel velik vpliv na destinacijo samo in s tam živečim 
prebivalstvom ter njihovimi navadami. Spremenil se je tudi odnos do drog, ki se jih ni moglo več 

                                                 
14 Leta 1973 je uživanje trave postalo nezakonito. Nepalska vlada je dovolila njeno prodajo le v t. im. 'vladnih 
trgovinah'. Tako so morale istega leta vse trgovine v Kathmanduju, ki so se ukvarjale s prodajo trave, hašiša in 
drugih drog, sneti napise iz svojih trgovin. Zaradi teh ukrepov se je cena drog zvišala. »Ukrep proti prosti prodaji 
hašiša je dosegel za začetek le to, da so izginili na bazarju in stranskih ulicah napisi 'Trgovina s hašišem', 'Raj 
hašiša', 'Restavracija hašiša', hašiš pa se je v njih še kar naprej prodajal. Pozneje so te ukrepe poostrili in se je 
prodaja hašiša preselila v razne umetniške trgovine, pa niti tam ni bilo posebnega skrivanja.«, v: JERIN, Zoran. 
Himalaja rad te imam. Mladinska knjiga, Ljubljana 1978, str. 247. 
15 O'FLATTERY, Desmond. Lonely Planet? Not any more. Dostopno preko: http://travel.guardian.co.uk, 10. 11. 
2006.  
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tako prosto izvažati. Francozi so začeli leta 1968 s sistematičnim preganjanjem hipijev, saj so 
cariniki že na meji odslovili osebe z neurejeno pričesko in obleko. Čiščenja, katerega namen je 
bilo očistiti deželo dolgolasih hipijev in jo narediti prijazno za 'prave turiste', so se lotili še v 
Afganistanu, ki vize ni dodelil osebam z dolgo brado in dolgimi lasmi, Italiji, Grčiji, 
Jugovzhodni Aziji, kjer jim Tajska ni dovolila vstopa v državo, če se niso ostrigli, Japonska je 
zahtevala ček v vrednosti 250 $ kot dokaz za finančno stabilnost popotnika, Mehiki, Argentini, 
afriških državah. Zaradi popularnosti in množice mladih ljudi, ki so trumoma hodili po njej, je 
pot po kopnem do Azije izgubila svoj čar. Postala je 'mainstreamovski' trend. »Če misliš, da 
delaš nekaj originalnega, se motiš. Tako štoparji kot hipi magic avtobusi in ostali turisti hitijo 
mimo tebe in skupaj s teboj delijo cesto.«16 Tako je po mnenju Philla Jarrata postalo potovanje 
po kopnem cilj tepcev, ki posedajo po barih, kadijo cigarete in poskušajo priklicati 'solatne 
dneve' leta 1968.«17  
Ko je Iran leta 1979 zaprl svoje meje, je do takrat popularna pot do Indije po kopnem izgubila 
svoj pomen.18 Popularen 'boom' potovanj po kopnem iz 60. in 70. let je minil, delno zaradi padca 
šahovega režima v Iranu leta 1979, vojne v Afganistanu med Rusi in talibani, kjer ni bilo dobro 
kazati rdečega potnega lista in delno zaradi ekonomske recesije in velike brezposelnosti na 
zahodu. Vse te spremembe so povzročile, da se je pot v Indijo obrnila na jug skozi puščave 
Beludžistana in Pakistana, saj je postalo potovanje po kopnem prenevarno.19  
Zaradi ekonomskih, političnih, tehnoloških, družbenih in kulturnih sprememb, ki jih je sprožila 
globalizacija, se je lahko razvil turizem nahrbtnikarjev kot globalni proces proizvodnje in 
potrošnje kapitala. Njihov nomadski obstoj omogočajo: cenovno ugodne letalske karte, 
naraščajoča mreža cenovno ugodnih hostlov in potovalnih agencij, fleksibilnost življenja in dela. 
Z napredovanjem globalizacije so potovanja postala 'mainstream'. Tako je postal turizem 
nahrbtnikarjev lažje dostopen širšemu krogu ljudi.  
Nekdanji potepuhi, klateži in hipiji so postali popotniki in nahrbtnikarji, čeprav se slednji od 
svojih predhodnikov ločijo po tem, da se po svetu ne klatijo brez cilja, ne prosjačijo, niso 
povezani s subkulturo in kontrakulturo, štopanje ni več tako popularno kot je bilo nekoč 
predvsem zaradi nevarnosti, ki pretijo na poti. Uporaba droge je le del kulturne izkušnje, medtem 
ko so 60. leta med potepuhi predstavljala eksplozijo uživanja drog. Takrat ni bilo uživanje drog 
ne bolezen ne kriminalni postopek. Skupina potepuhov je visoko vrednotila uživanje drog in 
pripadniki skupine so bili deležni posebnega statusa. Danes se je koncept uporabe spremenil. 
Nekoč nemoteno uživanje, trgovanje in posedovanje drog v deželah, kjer je uživanje droge del 
stare tradicije in rituala in kjer se popotniki niso počutili krive, ko so kadili hašiš, je danes le še 
bled obris tega. Pri sodobnih nahrbtnikarjih gre bolj za odklop iz vsakdanjega življenja. Ne iščejo 
alternativnega načina življenja.  
 

                                                 
16 SOBOCINSKA, Agnieszka. Hippies blazed a trail to those far-out reaches. Dostopno preko: 
http://www.theaustralian.news.com.au, 10. 11. 2006. 
17 Domačini so potepuhom ponujali najrazličnejše vrste sadja in solate, ki je prej sploh niso poznali. Kasneje se je ta 
trend obrnil in domačini so začeli ponujati krompirjevo solato, dunajske zrezke, krompirček z ribo, bananine 
palačinke. 
18 DARIO. »Overland«. Tribuna, številka 15, 15. 10. 1990, str. 38-40. 
19 SHERWOOD, Seth. A New Generation of Pilgrims Hits India's Hippie Trail. Dostopno preko: 
http://travel2.nytimes.com, 10. 11. 2006. 
 

  - 17 -



 
Poleg tega pa nahrbtnikarji potujejo na način, ki je 
vnaprej določen (uporaba vodičev) in predvidljiv 
(domačini točno vedo, od kod nahrbtnikarji 
prihajajo, kam so namenjeni in kje bodo spali). 
Nahrbtnikarji se postavljajo v opozicijo z ostalimi 
konvencionalnimi turisti in večina jih zavrača 
oznako turist, saj svoj način potovanja v nasprotju z 
organiziranim množičnim turizmom vidijo kot 
individualen in neorganiziran. Nahrbtnikarstvo 
zahteva več truda, a hkrati nudi več doživetij in 
potovanje samo se močneje vtisne v spomin. Ker 
tudi nahrbtnikarji kupujejo letalske karte preko 
turističnih agencij, si uredijo potovalno zavarovanje, 
potovalno ali delovno vizo, letalske in ostale karte, 
cepljenja, dobijo osnovne informacije o državah, 
transferje do hotela, uredijo si eno ali dve nočitvi v 
hotelu ter se na svojih potovanjih udeležujejo 
kratkih, a organiziranih tur (treking, safari, obisk 
plemen v pragozdovih, potapljanje okoli koralnih 
grebenov, jahanje kamel in oslov, spanje pri 
domačinih v puščavi, itd.), večji del potovanja 
hodijo po že uhojenih poteh, več svojega časa 

preživijo v družbi drugih nahrbtnikarjev, postane meja med turisti in nahrbtnikarji zabrisana. 
Nahrbtnikarstvo je tako utečen stroj, ki te neslišno potegne v svoje kolesje in te vrže v mrežo do 
potankosti dodelane ponudbe. Pri čemer ti celo uspe ohraniti občutek, da vse delaš sam. Tako 
turisti kot nahrbtnikarji potujejo na najrazličnejše načine, v različnih letnih časih in delih leta in v 
različnih življenjskih obdobjih. Ravno tako obiskujejo zgodovinske kraje, nacionalne parke, 
posedajo po barih in restavracijah, se sprehajajo po plaži in družijo z ostalimi nahrbtnikarji, 
nakupujejo ter gledajo piratske filme na dvd-jih. Nahrbtnikarstvo je na ta način nekakšna 
mešanica potovanja in počitnikarstva. A tudi takšen način potovanja, četudi si ga nahrbtnikarji 
sami organizirajo, postane del masovnega turizma.  
 
 

Vesna Velišček 
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Oris zgodovine bosanskih Judov z gospodom Danilom 
Nikolićem 
 
Lansko poletje sem se potepala po Balkanu, brezskrbno štoparsko izkušnjo sem združila s 
koristnim, obiskala sem Sarajevsko sefardsko judovsko skupnost. Sefardski judje so potomci 
Judov iz Španije, izgnani v 15. stoletju, ločimo jih po posebnem izvajanju obredov, govorijo 
ladino jezik. V prostorih judovske kulturno-izobraževalne in humanitarne organizacije »La 
Benevolencija« je nastal tale pogovor z gospodom Danilom Nikoličem, predstavnikom 
sarajevske skupnosti ter soavtorjem brošure o Sarajevski Megili. 
 
Kdaj in kako so sefardski judje prišli v Sarajevo? 
Po nasilnem izgonu iz Španije leta 1492 (izgnanih je bilo skoraj 200.000 judov) so bili prisiljeni 
zapustiti to deželo. To se je zgodilo v dveh smereh: proti Severni Afriki (Tunizija, Maroko), proti 
Italiji in Mediteranskemu morju. Velika večina te skupine je odšla proti Otomanskemu imperiju, 
kajti sultan je dovolil beguncem emigrirati. Zelo majhna skupina pa je odšla po kopenski poti, 
preko Provanse, Francije, do Nizozemske. Danes je tam velika skupnost. 
 
Kakšno je bilo življenje Judov  pod Osmani? 
V Otomanski imperiju so Judje imeli enakopraven status, enak kot vsi ostali nemuslimani. To 
pomeni, da niso živeli v getih kot drugod v Zahodni Evropi. V Bosno, pod Otomanskim 
imperijem, so se Judje naseljevali tudi iz Male Azije, Grčije in Makedonije. 
 
Ali obstajajo kakšni viri o tem? 
Eden prvih pisnih dokumentov o Judi v teh krajih je sodni spis, imenovan »Sigil«, datiran v leto 
1550, po čemur tudi sklepamo, da je to tudi leto nastanka skupnosti. V njem je zapisano, da je 
nek Jud posodil denar muslimanu, kateri je kmalu umrl. Vsebina spisa potrjuje, da se dolg 
prenese na njegovega sina.  
 
Kako je potekala integracija Judov? 
Ker je bila ta pokrajina imperija dokaj zaostala, so Judje živeli tu zelo konzervativno. 
Premožnejši med njimi so dobili posebna dovoljenja za trgovanje z Dubrovniško republiko in 
Benetkami. To je posledica dejstva, da so bili Judje izobraženi, govorili so tuje jezike ter imeli 
družinske vezi v sosednjih državah. Predstavljali so pomembno trgovsko silo. 
 
Kaj se zgodi ob zamenjavi oblasti ? Kakšne so posledice ? 
Najprej so samo sefardski Judje živeli v teh krajih. Posledica okupacije Avstro-Ogrske 1878 je 
prihod aškenazi Judov iz zahodne Evrope, Nemčije, Avstrije ter Madžarske. To so bili oficirji, 
lekarnarji, uslužbenci Avstro-Ogrske monarhije. Visoko izobraženi ljudje, poslani v podporo 
novi administraciji. To je tudi začetek obstoja samostojne aškenazi skupnosti. Ločeno sta 
delovali do leta 1941. Aškenazi Judje so potomci nemških in vzhodnoevropskih Judov, ki 
govorijo jidiš. 
Sarajevo postane močan, velik kulturni in verski judovski center na Balkanu. To dokazuje pet 
sinagog, zgrajenih iz fundacij samih skupnosti; tri privatne sinagoge, katere so financirali bogati 
trgovci; ter sinagogi v judovski srednji šoli ter osnovni šoli. Za primerjavo od tega imajo 
pravoslavci v tem času v Sarajevu tri cerkve, katoličani pa štiri. Samo muslimani so imeli več 
verskih objektov (mošej). Sarajevo je imelo tedaj 25.000 prebivalcev, 11.000 je bilo Judov, kar 
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pomeni, da je bil vsaki četrti prebivalec Jud. Poleg tega je bilo Sarajevo poznano v judovskem 
svetu po Sarajevskem rabinskem seminarju, instituciji za šolanje rabinov. V tej šoli je bilo 
izobraženih nekaj svetovno znanih rabinov: sefardski nadrabin za Anglijo Salamon Jichak Gaon, 
umrl v Jeruzalemu leta 1997; dr. Moric Levi, umrl v Ženevi leta 2006 v 93. letu starosti. V 
privatnih sinagogah, v ješivah, se je preučevala tora in filozofija, učeni rabini pa so pisali 
filozofske razprave. 
 
Kolikšne so bile žrtve druge svetovne vojne? 
Kot posledica okupacije nacistov in holokavsta so leta 1941 ukinjene judovske skupnosti in 
institucije. Od 11.000 Judov preživi vojno le 3000. Leta 1950, ko poteka glavnina izselitve v 
Izrael, emigrira 1000 Judov. Tako da je leta 1992, ob začetku zadnje vojne, judovska skupnost v 
Sarajevu štela od 1000 do 1200 članov, danes je ta številka okoli 700. 
 
Kakšna so bili odnosi z drugimi verskimi skupinami v teku zgodovine? Ali so bili ti odnosi 
prijateljski, pozitivni ali ne? 
Odvisno od vsakega obdobja posebej. Posebna je zgodba o rabinu Moše Danonu, zgodba o tem, 
kako so muslimani pomagali preživeti Judom. To si lahko preberete v  brošuri Sarajevska Megila 
(Sarajevska Megila, Megila de Sarajevo, The Sarajevo Megila (Sarajevo 2004), op.p.), katere 
soavtor sem sam. . Člani skupnosti vsako leto obiščemo grob rabina Moše Danona v Stolacu. 
Lahko rečemo, da so bili trenutki dobrih in slabih odnosov z drugimi verskimi skupnostmi. 
 
Kako je bilo v času Jugoslavije, komunističnem času? 
Mislim da je bilo to dobro obdobje za vse ljudi, ampak to je moje osebno mnenje. Resnica je, da 
nismo imeli neke velike pomoči od države, ampak tega niso imele niti ostale religije. Vendar pa 
nas ni vlada nikoli motila pri našem delu. Imeli smo organizirana redna letovanja, mladina je 
vsako leto šla na morje. To je bilo pomembno za odnose z drugimi judovskimi skupnostmi ter 
zaradi vzgoje, tradicije. Na letovanjih so se srečevali mladi s celotnega teritorija bivše 
Jugoslavije ter Evrope. Religije na splošno niso bile popularne v komunističnem obdobju, v 
šolah se ni učilo verouka. Vendar vsakdo, ki je hotel biti veren, ni imel nikakršnih ovir. 
 
Kakšna je situacija sedaj, po zadnji vojni? 
To je bila edina vojna na svetu, za katero Judje niso bili krivi. Vojno smo prestali kot vsi ostali 
prebivalci Sarajeva, bili smo brez elektrike, vode, hrane. Nismo bili izpostavljeni neki posebni 
politiki, antisemitizmu ali kaj takega. Ni bilo nekih posebnih napetosti z ostalimi verskimi 
skupnostmi. Obdržali smo dobre odnose z vsemi tremi. 
Danes smo redno povabljeni na muslimanska, katoličanska, ortodoksna praznovanja; in ravno 
tako obratno. Radi prisostvujemo. Obstaja tudi medverska organizacija, katere so člani vsi 
najvišji predstavniki vseh štirih religij. Preko te organizacije imamo dobro komunikacijo z njimi. 
 
 

Polonca Vodopivec 
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Listina rižanskega placita 
  
Uvodoma naj najprej razložim izraz placit. To je srednjeveška sodna razprava. Trajala je tri dni, 
običajno na prostem. Razpravljali so o sodnih in zakonskih zadevah. Lahko je bil reden ali 
izreden, lahko mu je predsedoval vladajoči (tuji mejni) grof, ali pa celo sam vladar s pomočjo 
posebnih sodnikov – nadzornikov.  
Sklicanje placita naj bi razrešil nasprotja med mesti, škofi, vojvodo Janezom in gradeško 
cerkvijo. Različne ocene so odvisne od nacionalne pripadnosti zgodovinarjev oz. strokovnjakov 
ter njihovega poznavanja pravne, gospodarske in politične zgodovine srednjega veka. Potrebno 
je opozoriti na dosedanje pomanjkljivo poznavanje in upoštevanje bizantinskega upravnega in 
davčnega sistema v Istri. Interpretacija listine kot poglavitnega pisnega vira se je že dokaj 
izčrpala. Listine Rižanskega placita ne moremo več vrednotiti in ocenjevati le v kontekstu 
slovanske naselitve oz. prisotnosti v istrskem prostoru. Tudi domače zgodovinopisje mora s 
kritično analizo in interpretacijo določiti pomen in mesto, ki ji zaradi celotne vsebine pripadata. 
Ve se, kdo jo je izstavil, ne ve pa se, kdo jo je dobil. Potrebno bi bilo opraviti še diplomatično 
analizo listine.1 

Pomen 
 
Listina je eden najpomembnejših dokumentov družbenih, upravnih, gospodarskih in političnih 
razmer v Istri na prehodu med bizantinskim in frankovskim sistemom. Zanimiva je zlasti za 
pravne zgodovinarje, saj predstavlja mejnik v zgodovini istrskega prava. Rižanski placit je bil 
sklican zaradi zahteve istrskih mest in posestnikov, da jim povrnejo stare pravice in privilegije. 
Prav tako ne smemo zanemariti sklica placita zaradi potrebe po pomiritvi nezadovoljnega 
istrskega prebivalstva v času odločilnih bojev za Dalmacijo in Beneško laguno. 
 
Dosedanji prepisi 
 
Ohranili so se le prepisi listine. Najbolj v veljavi je kopija originala, ki naj bi se ohranila le v 
Trevisanskemu kodeksu, ki ga hranijo v Državnem arhivu v Benetkah. Njen pomen je sčasoma 
naraščal, pogosto so jo uporabljali, zato so izdelali več kopij; ti pa žal ne nosijo več originalnega 
naslova niti signature niti letnice. Prepisi so hranjeni tudi v Državnem arhivu na Dunaju in 
Biblioteki Marciana v Benetkah; izvod naj bi imel tudi zgodovinar Verci. 
 
Vsebina 
 
Prevod listine Rižanskega placita z obsežnim komentarjem je delo dr. R. Bratoža. Kot prvo 
vprašanje se postavlja vprašanje, kje točno se je placit odvijal. Mesto dogajanja je opisano kot: 
'in territorio Caprense, loco qui dicitur Riziano – mesto, kjer je danes cerkev sv. Petra v 
Lazaretu, nakdanja prafara sv. Marije Vnebovzete. Territorium Caprense Locus Rizianus - je 
najverjetneje na ravnici ob izlivu Rižane. Šlo je za okoliš same Rižane (vasi) ali pa celo rečnega 
izvira pri Zvročku. Zetto domneva da gre za višavje nad Rižano med Stepami, Rožarjem in 
Krnico. Koprski otok naj namreč ne bi prišel v upoštev zaradi klimatskih razlogov. 

                                                 
1 Diskusija v serijski publikaciji Acta Histriae II, 1994, 131-147. 
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Istrani so vojvodi očitali: korupcijo – lastil naj bi si dohodke, ki jih plačujejo mesta in kašteli 
državi - , da jim nalaga delovne in druge obveznosti, ki jih pod bizantinsko oblastjo niso bili 
dolžni, da jim je vzel gozdove in kmetije, da uvaja nove upravne oblike in nove uradnike 
(centrarhe), ki omejujejo njihovo samoupravo in da na mestna ozemlja naseljuje poganske 
Slovane, ki zdaj tam pasejo živino in obdelujejo njihova polja.2  
Sklepi zbora so bili, da se preneha z novotarijami na škodo Istranov, z njihovim dovoljenjem pa 
lahko Slovani ostanejo na mestih, kjer domačemu prebivalstvu ne delajo škode. Karel Veliki je 
bil Istranom pripravljen prisluhniti in pomiriti konfliktno situacijo. 
Listina Rižanskega placita je podatkovno izredno bogata. Predstavlja pravni postopek reševanja 
razmerja med kapitani istrskih mest in kastelov v vlogi zastopnikov istrskega ljudstva na eni in 
gradeškim patriarhom, istrskimi škofi in frankovskim vojvodo Janezom na drugi strani. Vsebuje 
podatke o družbeni strukturi prebivalstva istrskih mest in njihovega zaledja, o prodiranju 
frankovskega fevdalnega sistema in o načrtnem naseljevanju Slovanov. V slovenski 
historiografiji se največkrat omenja v zvezi s slovansko kolonizacijo na primestno ozemlje. 
V listini je prisoten tudi dogovor o sožitju. Nehote listina nudi vpogled v nekdanjo vlogo, 
življenje, gospodarstvo in družbo istrskih mest in njihovega zaledja. Omenja se: paša živine, 
kmetijske kulture v primestnem zaledju – vinogradi, najeta cerkvena zemljišča – pravica do trave 
za živino, pravica do žirnine, na pašo svinj, ribolov. Zanimiva je omemba žganja apna in 
izdelava opeke za gradbene namene.3 
Listina vsebuje in posreduje večino podatkov o panogah istrskega gospodarstva. Zapis sicer 
zaostaja za zbirom, nudi pa pojasnilo za enega ključnih vprašanj o načinu izvajanja (zgodnje) 
srednjeveške kolonizacije. 
V Listini ni moč najti slovanske in predneolatinske jezikovne prvine, kar je posledica odsotnosti 
Slovanov na razpravi. Manj verjetno je, da je to posledica kasnejših popravkov pri prepisovanju 
listine. 
V tekstu je malo krajevnih imen, niti enega slovanskega osebnega imena, besed slovanskega 
porekla ni, možno pa je da so uporabili kako izposojenko iz slovanskih idiomov pa jo je notar 
polatinil, ali pa je bila zamenjana kasneje. 
 
Komentarji 
 
Večji del Italijanskih zgodovinarjev sledi Trevisanskemu prepisu Marciana, ki je sprejel tiste 
sklepe zbora, ki so bili neugodni za vojvodo in Slovane. 
V delu zagovora vojvode Janeza, so za nekatere Italijanske zgodovinarje sporne besede: ''jih 
(Slovane) od tam preženemo''4, v teh besedah vidijo vojvodovo odločitev, da Slovane prežene iz 
Istre. Temu nasprotujeta Kos in Kirac. 
Na splošno se veliko ukvarjajo z vprašanjem kdaj so se pojavili Slovani v Istri. Zapis naj bi bil 
dokaz, da so tu bili že pred prihodom Frankov, po zboru pa so bili pregnani. Glede naselitve sta 
Kandler in Schiavuzzi mnenja, da je bila vzstrajnost Istre že v bizantinskem obdobju naseljena z 
mešanico Slovencev in Hrvatov. Benussi pravi, da je Slovane sem pripeljal šele vojvoda Janez. 

                                                 
2 Povzeto po Peter Štih, Ozemlje Slovenije v zgodnjem srednjem veku. Osnovne poteze zgodovinskega razvoja od 
začetka 6. do konca 9. stoletja, Oddelek za zgodovino Filozofske fakultete v Ljubljani, 2001, 54-55. 
3 Gradnja hiš, tovorjenje, plovba. 
4 Glej Salvator Žitko, Objave in interpretacije listine Rižanskega zbora v domačem in tujem zgodovinopisju, v Acta 
Histriae 13, 1, 2005, 158. 
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Posamezni hrvaški zgodovinarji (Margetić) so polemizirali glede Kosove teze o obsegu antične 
Istre ter glede smeri in posameznih stopenj slovanske kolonizacije. Mnenja so, da je poskus na 
podlagi etimoloških, arheoloških in zgodovinskih raziskav moč znanstveno utemeljiti tezo o 
sistematični slovanski kolonizaciji istrskega polotoka v obdobju po velikih obrsko – slovanskih 
vdorih okoli leta 600 pa do Rižanskega placita leta 804. 
 Avtentičnost same listine je predvsem ob vprašanju pićanske škofije oz. škofa vprašljiva. 
Bratož skuša dokazati možnost obstoja. Opira se ne število petih škofov iz Istre na lateranski 
sinodi 680. 
 Hrvaško zgodovinopisje pa je Italijanskemu nasprotovalo glede porekla oziroma izvora 
vojvode Janeza. 

 
 

Tina Stele 
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Vloga konj v veliki vojni 

'I believe that every soldier who has anything to do with horse or mule has come to love them for what they are and 
the grand work they have done and are doing in and out of the death zones.' 1 

24. novembra 2004 so, v Park Lane-u centralnem delu Londona, slovesno odkrili spomenik v 
čast živalim sodelujočim v bojnih operacijah britanskih in zavezniških enot. Ne gre niti ne za 
prvi, niti ne zadnji primer poskusa dušenja skeleče človeške vesti in hkrati opomina, saj so živali 
tudi danes prepogost nosilec vojaških insignij. Spomenik slavi vrsto živali uporabljenih v bojnih 
operacijah (mul, konj, delfinov, slonov, celo kresničk), osredotoča pa se predvsem na živalske 
vojne heroje 2. svetovne vojne. Od takrat so jim namreč začeli podeljevati celo častne medalje. S 
takšnim, po mojem mnenju pretiranim slavljenjem neprostovoljnih vojnih herojev, pa se 
prepogosto pozablja na dejstvo, da so milijoni živali spremljevalke človeških morij že od vseh 
začetkov zgodovine človeškega bojevanja. Prva svetovna vojna ni v tem pogledu nikakršna 
izjema, ravno nasprotno, samo številka 8 milijonov umrlih konj govori o množičnosti njihove 
prisotnosti. Prva svetovna vojna predstavlja vrhunec v številčnosti in raznovrstnosti uporabe 
živali v in izven pekla bojišč. Vlogo, nakup, transport in oskrbo konj sem analiziral na primeru 
Anglije, ki slovi kot ena izmed držav s posebno skrbjo do konj. Samo Anglija je v prvi svetovni 
vojni, skupaj na vseh bojiščih, uporabila milijon konj, mul in oslov. Služili so tako na fronti, 
kakor v zaledju. Bili so zvesti spremljevalci prvih dni vojne, skupaj z možmi pogumno korakali 
v boj in končno zmago. Od tega se jih samo iz zahodne fronte 256.000 ni nikoli vrnilo. Zakaj je 
bilo potrebnih toliko konj v britanski armadi nam pove podatek, da je na eno divizijo (8.000 
mož) odpadlo 5.600 konj.2 Tolikšno število konj so si lahko zagotovili le s posebnim kraljevim 
odlokom, ki je zapovedoval izročitev vseh konj v industriji, rudarstvu, poljedelstvu in transportu. 
Ob začetku vojne je dobilo posebno telo znotraj britanske vojske imenovano Remount 
Department nalogo, da obstoječo številko 20.000 že mobiliziranih konj, dvigne na 140.000 konj. 
Zaradi kasnejših vedno večjih potreb in izgub pa so bili Britanci prisiljeni obnoviti trgovske 
povezave, še iz burskih vojn, z ZDA, Kanado in Avstralijo. Ob koncu vojne je bilo vseh, t.i. 
»jenkijev«, kar dve tretjini. Takšne povezave so razumljivo predstavljale precejšen logistični 
zalogaj. V Kanadi in ZDA se je Velika Britanija povezala z vsemi večjimi rejci konj, zgradila 
posebno infrastrukturo in zaposlila armado strokovnjakov s področja konjereje in veterinarstva. 

Konji so bili tam skrbno pregledani, 
odbrani ter preko železnice in morja 
prepeljani v Anglijo. 

 

( Slika1: http://www.gwpda.org/photos ) 

Transport je bil organiziran 
sistematično z namenom, da bi bilo 
število poškodb in poginov 
zanemarljivo. Že v tej fazi so se, kot 
mirnejše in bolj potrpežljive, izkazale 

                                                 
1 Citirano po: Rees 2004. 
2 Cooper 2000, 27. 
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mule in osli. V Britaniji so bili zbrani v posebnih, strogo varovanih postajah, kjer so jih ponovno 
pregledali. Postaje so bile varovane zato, ker so vesti o dobavah kmalu prišle tudi do nasprotne 
strani in verjetnost sabotaž je bila vedno večja. Sledilo je čiščenje, krajšanje grive in repov, razen 
če je bila njihova končna postaja konjenica. Po nekaj dnevnem počitku in preizkusom so bili 
dodeljeni različnim bojnim enotam, kjer so se dokončno izurili. Sledila je še kratka plovba čez 
preliv in prihod na fronto.  

 

( Slika 2 : http://www.greatwardifferent.com/Great_War/index.htm ) 

Načrti pred začetkom vojne so kazali na prepričanost o še vedno pomembni vlogi konjenice, kar 
se je kasneje hitro izkazalo za napačno. Razen bojišč v Palestini, Mezopotamiji in deloma 
vzhodni fronti so se konji, kljub novemu konceptu »galopiranje skozi«, izkazali za neposredne 
vojaške naloge neustrezni. Bodeča žica, blato, tank, mitraljez in artilerija statičnega pozicijskega 
bojevanja je potisnila konjenico povsem na obrobje. Vse do 1918 so bili trenutki ugodni za 
njihovo uporabo redki. Na drugi strani pa so predstavljali hrbtenico transportnih enot. Težje 
hladnokrvne konje so uporabljali za vleko težke artilerije, lažje vrste konj pa za prevoz streliva, 
hrane, bolnišničnih, poštnih in ostalih voz. Brez konj in vedno pomembnejših mul, bi bilo 
premikanje topov ter dostava potrošnega materiala po blatnih in razritih cestah nemogoče. Zlasti 
na zahodni fronti so bile razmere tako katastrofalne, da so bili konji edino uporabno transportno 
sredstvo. Te enote so se morale nenehno prebijati v smeri fronte ali zaledja skozi vrsto 
nevarnosti. Poleg sovražnega ognja jim je največ preglavic delal že zgoraj omenjeni teren. 

Vsaka napačna poteza se je lahko končala v blatu, jarku ali z vodo zalitem bombnem lijaku, kar 
je za konje lahko pomenilo hudo poškodbo ali smrt. Eden takih dogodkov se je zgodil na Sommi, 
ko je v blatu in pred očmi ostalih nemočnih vojakov v živem blatu izginilo 6 mož in 3 konji.3 Od 
vseh izgubljenih britanskih konj na zahodni fronti, jih je zaradi nemškega ognja od 256.000 
umrlo le 58.000.  

                                                 
3 Cooper 2000, 46. 
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( Slika 3:http://www.iwm.org.uk/server/show/conEvent.686) 

Vse ostalo se lahko poleg že omenjenega pripiše 
še mrazu, lakoti, nekaj pa tudi zastrupitvi zaradi 
uporabe bojnih strupov. Za zaščito so jim v 
nosnice potisnili zamaške in jih skozi nosnice 
pritrdili z žeblji. Zaradi nehumanosti se to ne 
uveljavi, so pa veliko širše uporabljali vrečke in 
kasneje že prave konjske plinske maske. Po grenki 
preizkušnji v Burski vojni, kjer je poginila kar 
polovica vseh mobiliziranih konj, jim je bila v tej 

vojni posvečena večja pozornost. Konji so morali dobivati hrano vsak dan ob točno določenih 
urah, zgodaj zjutraj in pozno zvečer, ne glede na utrujenost njihovih skrbnikov. Poleg 
omenjenega velja prva svetovna vojna  za prvo, kjer so vojaške enote spremljale izurjene 
veterinarske enote. Te so lahko hitro poskrbele za urgentne primere, obvezale rane in manjše 
poškodbe, resnejše primere pa so pošiljali v splošne ali specialistične bolnišnice v zaledju. 

Konje, ki niso mogli hoditi, so naložili na 
posebne v ta namen prirejene vozove.  

(Slika 4: http://www.iwm.org.uk/server/show/conEvent.686) 

Vsak takšen evakuiran konj je nosil poseben 
zvitek papirja, kjer je bila izpisana njegova 
serijska številka. Z barvo pa so označili tip 
poškodbe: zelena za kirurški poseg, bela za lažje 
poškodbe in rdeča za nalezljive bolezni ali 
zastrupitve. Skozi celoten potek prve svetovne 
vojne je bilo v veterinarske bolnišnice v Franciji 
sprejetih 2.562.549 konj in od tega se jih je 
vrnilo kar 2 milijona, kar govori o učinkovitost 
in smiselnosti oskrbe. Poleg dobro organizirane 

oskrbe se lahko za manjše število poginulih živali zahvalimo tudi različnim organizacijam, kot 
npr. Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals (RSPCA), Blue Cross Fund in the 
Blue Gross Fund, ki so prispevale predvsem finančna sredstva, zdravila, odeje in ostale 
potrebščine. Značilnost prve svetovne vojne, ki jo najdemo v raznih poročilih, slikah in 
upodobitvah, je poleg dobre veterinarske oskrbe tudi močno sožitje in iz tega izhajajočo 
povezanost med konji in vojaki. Skupno, tudi večletno življenje, delitev hrane in strahu je bilo 
skupno vsem udeležencem vojne. Eno lepših upodobitev tovrstnega tovarištva najdemo v 
upodobitvi, naslovljeni z Goodbye Old Man, temelječo na resničnih dogodkih.  Nek vojak 
Gloucestershirskega regimenta je ob pogledu na svojega ležečega in ranjenega konja brez 
pomisleka stekel na pomoč in mu ponudil svojo vodo, kljub napredujočim nemškim silam. 
Naslednji dan, ko je bil položaj ponovno zavzet, so oba našli na istem mestu, mrtva.4  

                                                 
4 Povzeto po Clark 1917 
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Zgodba o vlogi konj bi se tu lahko končala lepše, vendar temu ni bilo tako. Po koncu vojne je 
bilo zaradi visokih stroškov veliko konj, ki niso bili več uporabni za vojaške namene, prodanih v 
klavnice ali lokalnim kmetom, kjer so neslavno dočakali svoj konec.  

 

Kljub temu da sem pretežno govoril o konjih, pa so izjemno 
pomembno vlogo odigrale tudi mule. Njihovo število je bilo 
sprva nizko, vendar se je tekom vojne in spoznanju, kako 
uporabne so, njihovo število vztrajno višalo, saj se je s 
svojim karakterjem izkazala za  boljšo transportno žival od 
konja, zlasti v posebno težkih okoliščinah.. Kljub njihovi 
občasni muhavosti in močni brci, so se izkazale za izjemno 
vzdržljive, potrpežljive in veliko manj zahtevne. Manj so 
zbolevale za pljučnico, v kritičnih razmerah pa so ravnale 
bolj hladnokrvno. Medtem, ko je konj ob eksploziji zbezljal 
v bodečo žico ali jarek, se je mula ustavila in počakala na 
konec nevarnosti. Tudi s transportom mul iz raznih koncev 
sveta je bilo veliko manj težav. Odlično so se izkazale v 
gorskih predelih, tudi na soški fronti.  

(Slika 5: http://www.greatwardifferent.com/Great_War/index.htm) 

 

Žiga Koncilija 
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Šolstvo v času terezijansko - jožefinskih reform ter obnovitev 
evangaličanskih verskih občin med Muro in Rabo (1770 – 
1790) 
 
Prekmursko šolstvo je bilo za Slovence dolgo zakrito, saj se je Prekmurje razvijalo pod drugo 
oblastjo združene Avstro-Ogrske monarhije kot ostala današnja Slovenija. Oviro pa je 
predstavljal seveda tudi jezik. Ena izmed reform, ki jih je vladarica Marija Terezija sprejela, da 
bi zvišala blaginjo svoje države, je bila reforma šolstva, ki ga je regulirala s prvotno Splošno 
šolsko naredbo (1774), kasneje pa ga dopolnila še z znanim Ratio educationis (1777) za ogrski 
del svojega cesarstva (Ratio educationis totisquerei literariae per regnum Hungariae et provincias 
eidem adnexas). Ta zakon so izdelali kanonik in bivši jezuit Pál Makó, József Ürményi in 
pravnik ter sekretar arhiva dvorne komore Dániel Terstyánszky. Vladarica se je seveda nadejala 
velikih uspehov, ko je sprejemala tak dokument, saj je bila prepričana, da bo bolj izobraženo 
ljudstvo znalo boljše kmetovati, seveda tudi z bolj naprednimi tehnikami. To je bil seveda samo 
eden cilj, drug je bil bolj skrit in je bil za vladarico skorajda bolj pomemben od prvega. Da bi 
svojo večnacionalno državo pomirila in da se seveda ne bi država cepila, je uvedla nemški jezik 
v vse šole kot koristni jezik, kot obvezni jezik pa je predpisala latinščino. Tako so se v Ogrskem 
delu monarhije učili otroci poleg latinščine in materinščine še nemščino. Ker pa so šole bile do 
tega časa pod cerkveno oblastjo, država seveda ni imela vpliva na šolstvo. To se je zdaj 
spremenilo, kajti vse šole so bile po novem pod državnim nadzorom. Ta ukrep je bil seveda 
smoteren, kajti ob popisu šol, ki ga je vladarica zaukazala leta 1770, lahko vidimo, da je bilo 
ljudstvo v Ogrskem delu monarhije na začetni stopnji izobraževanja in da ponekod otroci sploh 
niso hodili v šolo, četudi je ta v kraju bila, saj so jih starši zaposlovali z domačimi opravili ali pa 
jim je to preprečevala drugačna veroizpoved kot je bila šolska (prve šole so namreč bile cerkvene 
in so bile ob cerkvah). Ustanovitev Somboteljske škofije in delovanje Mikloša Küzmiča je za čas 
reform bilo izrednega pomena, kajti z ustanovitvijo nove škofije in opustitvijo dveh starih so bili 
leta 1777 končno vsi katoliški Slovenci na Ogrskem pod eno škofijo in vodeni iz enega centra. 
Takoj po ustanovitvi je seveda prvi škof János Szily pri vizitaciji slovenskega dela škofije 
ugotovil, da se otroci ne morejo naučiti ne branja in ne pisanja, kajti za to ni bilo potrebnih knjig. 
Tedaj mu je postalo seveda jasno da bodo Prekmurci potrebovali knjige v svojem jeziku. Pri 
svoji vizitaciji je spoznal bedeniškega župnika Mikloša Küzmiča ter videl, »da mu sije s čela 
domoljubnost, iz prs pa diha domorodstvo«, zato ga je opogumljenega prosil naj priredi 
neizogibno potrebne knjige svojim slovenskim vernikom. Tako je Mikloš Küzmič 1. marca 1779 
obvestil svojega nadpastirja, da je pripravil prevod evangelijev za tisk. Leta 1780 so s škofovo 
podporo izšli nedeljski in praznični SZVÉTI EVANGYELIOMI Pouleg Kalendárioma, i Réda 
Rimszkoga na Vsze Nedelne, i Szvétesnye Dní z Obcsinszkoga Szvétoga Píszma po zapouvidi 
NYÍH GOSZPOSZTVA, i Naj Visse Postüvanoga GOSZPODINA SZILY JÁNOSA, z-
Gornyega Szopora, Prvoga Szombotelszkoga Püspeka, na Sztári Szlovenszki Jezik, Po 
Postüvanom Goszpoudi KÜZMICS MIKLÓSI; Szvétoga Benedeka Fare Dühovníki, ino 
Okroglíne Szlovenszke Vice – Öspörössa. Ker tedaj učenci niso imeli posebnih beril, ampak so 
jih nadomeščali učbeniki za verouk, lahko štejemo Evangyeliome med učne knjige. Tej knjigi sta 
v letu 1780 sledili še dve; iz madžarščine je prevedel učbenik za verouk KRÁTKA SUMMA 
VELIKOGA KATEKIZMUSSA Z-SZPITÁVANYEM, I ODGOVÁRJANYEM MLADOSZTI 
NA NÁVUK VU CZASZARSZKI, I KRALESZKI DRSANJAJ, ki je izvleček velikega 
katekizma z vprašanji in odgovori ter namenjena učencem višjega razreda, in SZLOVENSZKI 
SILABIKÁR, z steroga sze decza steti more navcsit, z nikimi rejcsniczami navküpe pod prespan 
stampanja dáni. V Soproni pri stampari Siesz József Jánosi 1780. Obe knjigi sta izšli v Šopronu, 
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silabikár, pozneje imenovan tudi ABECEDAR, SZLOVENSZKI ABCDAR, kar v enajstih 
izdajah. Tako je ustvarjal in zapisal prve knjige za katoliško deco, ki se je iz njih lahko učila brati 
in pisati, seveda je pa Mikloš Küzmič deloval tudi po vladaričini smrti. Med vladanjem Franca 
Jožefa pa so izšle svetopisemske zgodbe SZTÁROGA, I NOUVOGA TESTAMENTOMA 
SZVÉTE HISTÓRIE KRÁTKA SUMMA. 
 
Vse navedene Küzmičeve knjige so bile namenjene katoliškim šolam v Slovenski okroglini, da 
bi tudi tam potekal pouk po reformnih naredbah razsvetljene vladarice in njenega naslednika. 
Napisani so v goričanskem govoru (narečju) prekmurskega narečja (jezika), ki ga pisec imenuje  
»stari slovenski jezik« z očitnim kajkavskim vplivom in madžarskim črkopisom kakor dela 
evangeličanskih piscev. Mikloš Küzmič se je kot prvi pisec knjig v prekmurskem narečju 
(jeziku) za katoliške šole pridružil naporu razsvetljencev, da bi z obvezno vzgojo in poukom 
moške in ženske mladine oblikovali duha tedanje družbe in dvigali njeno blaginjo. Madžarski 
škof Szily je dal spodbudo za uvedbo slovenščine (prekmurščine) v osnovne šole v skladu s 
terezijansko šolsko politiko in tedanjimi težnjami katoliške cerkve po poglobitvi verske in nravne 
vzgoje, to pa so lahko ostvarjali samo v jeziku, ki ga je razumelo ljudstvo. Küzmičeve knjige so 
v številnih ponatisih ostale obvezne in v rabi vse do 1868, ko so se po izidu prvega ogrskega 
šolskega zakonika pojavili novi učbeniki tudi v slovenskih šolah med Muro in Rabo. Küzmič je 
kot šolski nadzornik skrbel tudi za učiteljski naraščaj v Prekmurju. To je delal s tem, da je 
pošiljal nadarjene dečke v Kelcz-Adellfijevo sirotišnico v Köszegu. Sirotišnica v Köszegu se je 
pojavila v času manufakturnega kapitalizma, ki mu je utrl pot prosvetljeni absolutizem. Ker je 
novi način proizvodnje zahteval več delovnih rok, so v delo vključevali tudi delavske otroke. 
Poleg vključenih otrok pa je bilo še veliko nepreskrbljenih in prepuščenih potepuštvu in 
beračenju. Da ti nebi kot prestopniki preobčutno bremenili meščanske družbe, so v evropskih 
deželah ustanavljali zanje sirotišnice ter jih često povezovali s proizvajalnim delom. Sirotišnice 
za vzgojo revnih otrok so ustanavljali že v prvi polovici 18. stoletja tudi na Ogrskem, kjer so 
poleg mestne in nič manjše vaške revščine vznemirjala deželo še verska nasprotja. Prvi so začeli 
ustanavljati zavode za siromašne in marljive kmečke dečke evangeličani. Ti naj bi kot bodoči 
duhovniki in učitelji pomagali varovati evangeličansko izročilo pred protireformacijo. Prvi dom 
za siromašne in nadarjene otroke so imeli ogrski evangeličani že pred 1741 v artikularnem kraju 
Nemescsó, prvi tak dom na Ogrskem. V njem so našli oskrbo in vzgojo tudi revni mladeniči med 
Muro in Rabo. Katoličani so tudi ustanavljali domove za siromašne in nadarjene otroke iz mesta 
in podeželja. Vendar so njihove sirotišnice poleg izobraževalnega pomena imele namen 
predvsem širiti in krepiti katoliško vero, kar se kaže tudi po sprejemanju mladine predvsem iz 
mešanih zakonov in evangeličanskih okolišev. V njih se je mladina ob gmotni podpori in vzgoji 
pokatoličanila ter se celo pripravila za duhovniški poklic. Te sirotišnice so najraje ustanavljali v 
bližini že obstoječih evangeličanskih. Tako je istega leta 1741 nastala sirotišnica v Köszegu kot 
protiutež evangeličanski v Nemescsóu. Bila je prva katoliška sirotišnica na Ogrskem. Köszeški 
mestni župan Jószef Szvetics (Svetič) je ob otvoritvi te sirotišnice dejal, da so jo ustanovili zato, 
da v Nemescsóu ne bi vzgajali sirot za evangeličane. Smoter sirotišnice je bil pridobivati čimveč 
otrok, tudi evangeličanskih staršev, za katoliško cerkev.  
A vendar je sirotišnica v Köszegu imela težave z prostori, saj so bili ti dotrajani. Zato so začeli 
graditi novo, da bi izpolnili zakonske norme in obdržali sirotišnico v kraju, vendar se to ni 
zgodilo, saj so jo občinski možje dali premestiti v Požun, kamor so preselili tudi gojence. 
Sirotišnica v Požunu je delovala od 1. maja 1787 do 25. maja 1790. 
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Slika 1.:Sirotišnica v Köszegu v začetku 20. stoletja  

 
 

Viri pravijo da so se gojenci zavoda v Köszegu težko 
ločili od Köszega. Dva »vendska« fanta sta celo 
pobegnila iz Požuna v rojstni kraj, kar je vznemirilo 
tudi »vendsko« ljudstvo med Muro in Rabo. V 
Požunski sirotišnici so se varovanci pritoževali nad 
hrano in si hoteli domov, kar pa je delalo skrbi 
duhovščini, saj bi čez čas začelo primanjkovati 

duhovnikov, ki bi razumeli in govorili »vendski« jezik. Škof Szily je zato pisal župniku pri Sv. 
Benediktu Miklošu Küzmiču in ga prosil, naj potolaži tamkajšnje ljudstvo, saj je bil Küzmič 
»oče vendskega ljudstva« in mu je ljudstvo zaupalo. Problem katoliške sirotišnice se je rešil leta 
1790, medtem, ko je Jožef II. razveljavil večino svojih uredb in tako je škof Szily dosegel da so 
ponovno Köszegu vrnili sirotišnico, katere zgradba je bila konfiscirana in skladi odvzeti. Edina 
razlika med prejšnjo in novo sirotišnico je bila ta, da so zdaj vodstvo sirotišnice zaupali jezuitom. 
Sirotišnica v Köszegu je naredila domovini veliko uslugo in to ne le s tem, da je vzgajala sirote, 
temveč tudi s tem, da je izvajala madžarizacijo mladine in to brez prisile. Madžarizacija je bila 
naravna posledica bivanja v zavodu, pravila so namreč določala, da se morajo gojenci 
pogovarjati izmenoma madžarsko in nemško, »latinci« pa tudi latinsko. Znanje madžarščine je 
bilo vsakemu gojencu potrebno iz praktičnih razlogov javnega življenja, saj se je lahko samo 
tako posameznik vključil v javno življenje in uveljavil, zlasti, ko je postala madžarščina državni 
jezik. Jožef II. je v okviru svojih reform 2. decembra 1781 razglasil patent o verski strpnosti, 
veljaven tudi na Ogrskem. S tem, ko je združil vso oblast v svoje roke in omejil vpliv dotlej 
vsemogočne Cerkve, je postavil temelje verski strpnosti in zaukazal cerkvi, da naj posluša 
njegove (državne) ukaze. S tem, ko je izšel ta omenjeni patent o verski strpnosti, je prišlo do 
novega prebujanja evangeličanov, kalvincev in drugih skupin, ki so smeli poslej javno 
izpovedovati svojo vero in opravljati zasebno bogoslužje. Eden izmed členov patenta je tudi 
določal, da si lahko tudi v neartikuliranih krajih, povsod, kjer biva sto družin nekatoliške 
veroizpovedi, le te smejo postaviti cerkev, župnišče in šolo. Pozneje so dovolili tudi občinam s 
50 protestantskimi družinami, da ustanovijo svoja župnišča. Po tej reformi so tudi evangeličani 
in kalvinci v krajini med Muro in Rabo znova začeli ustanavljati svoje cerkvene občine ali 
»gmajne« ter obnavljati svoje šole. Po razglasitvi verske svobode je vse več krajev, ki niso bili 
artikulirani, ustanovilo oz. obnovilo svoje cerkvene občine. Obnovitev evangeličanskih »gmajn« 
in šol se je začela dne 4. avgusta 1783, ko so ustanovili evangeličansko versko občino v 
Puconcih, prvo po razglasitvi verske svobode. Cerkev, tedaj še brez zvonika, so blagoslovili 
1784 in to leto ustanovili tudi šolo. Že 20. avgusta istega leta je namestniški svet v Požunu 
dovolil ustanovitev evangeličanske občine na Hodošu. 25. avgusta je sledila še ustanovitev 
evangeličanske cerkvene občine v Križevcih. Na novo ustanovljena verska občina v Križevcih je 
izvolila za svojega duhovnega pastirja Mihala Bakoša, rojaka iz Šalovec. Po smrti Števana 
Küzmiča je Bakoš postal naslednik v Šurdu, kjer je pastiroval od 1780 do 1784, nato pa se je 
preselil v Križevce. V skrbi za evangeličansko šolo, ki je občutila pomanjkanje šolskih knjig se 
je pisanja voljni in za evangeličansko vero vneti Bakoš v letih službovanja v Križevcih posvečal 
delu za slovensko knjigo, saj je minilo že skoraj 60 let, odkar je izšel prvi prekmurski abecednik 
(1725). Tako je nastal drugi znani prekmurski abecednik. Izšel je 1786 v Požunu v 300 izvodih z 
naslovom SZLOVENSKI ABECEDAR za deczo. Bakoš je že med svojim bivanem v Šurdu z 
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lastnimi prevodi dopolnjeval še neobjavljeno pesmarico Števana Küzmiča z naslovom NOUVI 
GRÁDUVÁL. Nouvi gráduvál je prva natisnjena prekmurska evangeličanska zbirka cerkvenih 
pesmi in je ostala osnova poznejšim pesmaricam. Dne 11. septembra 1790 se je Bakoš vrnil v 
Šurd, kjer je kot senior služboval do smrti 1803. Z njegovim odhodom so Križevci prenehali biti 
središče dejavnosti za rast slovenske evangeličanske in šolske knjige. Terezijansko – jožefinske 
reforme so s svojimi novostmi na področju vere in šolstva močno vplivale na Slovence med 
Muro in Rabo. Položaj pred letom 1770 ni bil urejen, kajti evangeličani, kalvinci in druge verske 
skupnosti niso mogle javno delovati. Reforme so zato na novo uredile položaj vseh verujočih v 
Slovenski okroglini in jim dale osnovo za nadaljni razvoj. Z ustanavljanjem sirotišnic so 
pripomogli k temu, da so se lahko tudi revni Prekmurci šolali kot drugi otroci v Avstro – Ogrski 
državi. V sirotišnicah so imeli varovanci možnost srednješolske izobrazbe in naprej izobrazbe 
duhovnikov in učiteljev. S tem, da so se nato duhovniki in učitelji vrnili v domače kraje, pa so 
vplivali na razvoj domačega jezika in krepitev tako cerkvene kot posvetne oblasti na tem 
območju slovenskega narodnostnega območja, ki ni bil vključen v Avstrijski del monarhije, 
temveč v Ogrskega. Zelo pomemben je dejavnik verske svobode, saj je v Prekmurju še danes 
največ evangeličanov, ki so z ustanovitvijo svojih verskih občin pripomogli k izšolanju otrok 
evangeličanskih družin. Če bi pogledali rezultate terezijansko – jožefinskih reform, bi med njih 
nedvomno šteli tudi prispevek Mikloša Küzmiča k nastanku slovenskih knjig za katoliške šole in 
s tem poživitev pouka; obnovitev prvih evangeličanskih šol in s tem v zvezi Bakošev 
šolskoknjižni delež. Vse knjige so bile sicer verske vsebine, vendar so vseeno s svojim domačim 
jezikom vplivale na ohranjanje slovenstva v krajini med Muro in Rabo, tudi pozneje v dobi 
nacionalističnega potujčevanja. 

 
 

Ernest Hari 
 
Viri: 
 
Miroslav Kokolj, Bela Horvat: Prekmursko šolstvo, Pomurska založba M. Sobota, 1977 
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Nevidnost lezbištva 
 
Ko sem pregledovala  literaturo za članek, sem opazila, da je vsepovsod v ospredju gejevstvo. Če 
sem v iskalnik vtipkala besedo homoseksualnost, se mi je na ekranu izpisalo mnogo več 
literature v zvezi z geji kot z lezbijkami.  To mi je postalo izredno zanimivo; zakaj se avtorji in 
avtorice bolj ukvarjajo z raziskovanjem gejevstva kot lezbištva? Sprva sem pomislila v skladu z 
radikalno feministično predpostavko: “Jasno, lezbijke so ženske in so zopet zapostavljene.” Pa 
sem kmalu spredvidela, da temu ni tako. Gre za to, da sama zgodovina molči o lezbijkah. 
Medtem ko imamo v antični Grčiji moško homoseksualnost razdelano do potankosti, natančno 
opredeljeno katero vlogo prevzame erast in katero eromen, določene so sankcije v primeru 
kršitev itd., pa nimamo o ženski homoseksualnosti skoraj nič. Obstajajo sicer indici, ki bi naj 
nakazovali na prisotnost ženske homoseksualnosti na otoku Lezbosu v 6. st. pr. Kr., kjer naj bi 
delovala tudi pesnica Sapfo. Neki  drugi  indici govorijo o prisotnosti določene vrste ženske 
pederastije v Šparti, kaj več o tem pa ne.  Tudi sami zakoni molčijo o lezbištvu, tovrstne 
aktivnosti med ženskami niso bile eksplicitno prepovedane.  Opazila sem, da je bilo lezbištvo 
skozi celotno zgodovino (gotovo pa do srede 19. stoletja) bolj pozitivno obravnavano, oziroma  
bilo je nekaj, za kar so menili, da ne obstaja in ga kot takega ni bilo moč prepovedati.  Seveda so 
bila obdobja, ko so lezbijke preganjali, jih sežigali na grmadah zaradi tovrstnega početja, vendar 
manj radikalno kot so preganjali geje. Zanima me predvsem, zakaj je prihajalo do teh razlik,  na 
kakšen način je lezbištvo živelo skozi zgodovino in zakaj se do določenega obdobja ni 
problematiziralo. 
 
Preden skušam odgovoriti na vprašanja, pa moram opredeliti lezbični odnos. Ljubezenski odnos 
med ženskami kot popestritev moške spolne fantazije, se je najprej razvil  v moški fantazijski 
literaturi 16. in 17. stoletja. V francoski literaturi se je na lezbištvo gledalo kot na predigro k 
heteroseksualni ljubezni. Le tega ne gre jemati resno, ker se bo naravno umaknila pred 
heteroseksualno ljubeznijo.1  
 
V literaturi zasledimo različne definicije lezbištva. Eno izmed definicij poda Lillian Faderman, 
ko govori o t.i.  romantičnem prijateljstvu, ki se je odvijalo med ženskami. Ponavadi je bilo tako, 
da je v odnosu starejša vodila in usmerjala mlajšo. Pogosto so si ženske podarjale šopke, razna 
darilca ali si pisale naklonjena pisma. Vendar nikjer ni jasno zaslediti indicov, ki bi nakazovali, 
da so ta razmerja vsebovala tudi seksualno oz. spolno komponento. Lilian Faderman  pravi, da 
romantična prijateljstva 16.-17. stoletja lahko smatramo za lezbična, če pod lezbištvom 
razumemo silovito čustveno razmerje, v katerem sta si ženski predani. Lahko gre za popolno 
odsotnost spolnega impulza. Pravi, da so bila ženska ljubezenska razmerja manj telesna, ker se je 
od žensk zahtevalo, da zadržujejo vsakršen spolni impulz.2  Lynda Hart poudarja, da ni šlo toliko 
za zatiranje poželenja med ženskami kot za to, da je bilo izključeno. Nikoli se ni pojavilo v polju 
simbolnega in v tem smislu ni imelo imena.3 

 
Kot v svojem delu nakaže Lillian Faderman  je ta romantična navezanost izšla iz  viktorjanske 
dobe, ko so bile ženske vzgojene v strahu pred  predzakonsko heteroseksualno ljubeznijo, zaradi 
tega so si poiskale varen  čustven izhod k drugim ženskam. Takšen način razmerja med ženskami 

                                                 
1 FADERMAN, Lillian, Več kot ljubezen moških. Romantično prijateljstvo in ljubezen med ženskami od renesanse 
do sodobnosti, str.: 29.  
2 Ibidem, str.: 20. 
3 HART, Lynda, Fatal women: Lesbian sexuality and the mark of aggression, Routledge, London 1994, str.:15. 
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je v 18. stoletju postalo žlahtno in splošno sprejeto. Predvsem zaradi tega, ker se je smatralo, da 
se razmerje med ženskami ne more izteči v nezakonitost. Je neškodljivo, ker ne vključuje 
penetracije4 in s tem ne pride do potomstva. Nasplošno je v 17. in 18. stoletju bilo tovrstno 
prijateljstvo kot nekakšna moda. Družba tistih stoletij je romantična prijateljstva dovoljevala, 
tudi med poročenimi ženskami, zato ker ločitev ni bila mogoča. Hkrati pa je ženska, ki je bila 
odtujena od moža, še vedno ostala krepostna, namesto da se je zapletla z drugim moškim, je 
svoje “srce izlila” drugi ženski, ki ji je nudila ljubezen in razumevanje.5  
 
Ta romantična prijateljstva so se razvila tudi v tipičnih dekliških internatih. Že pred 18. stoletjem 
so ženska prijateljstva opravičevali in jih niso jemali kot grožnjo moškemu priviligiranemu 
položaju v spolnosti. Avtor iz 16. stoletja de Brantom poudarja, da je bolje, da se ženske vdajajo 
tem puhlim in lahkomiselnim užitkom kot pa da se zapletejo z moškim in izgubijo čast. Ta  
izguba časti se veže na to, da bi v takem razmerju lahko prišlo do zanositve in bi tako nasledstvo 
dobil otrok ljubimca in ne moža. Predvsem ta nasledstvena skrb je bila tista, ki je povzročila, da 
so bila intimna prijateljstva med ženskami sprejeta, družba jih je na ta način opravičevala.6 Avtor 
vidi lezbištvo kot vajeništvo, predigro za heteroseksualen odnos, ki sledi in le tu  ženske najdejo 
prave užitke.   
 
Vendar niso bila vsa ženska razmerja dovoljena, npr. transvestitske ženske, ki so se oblačile v 
moška oblačila in se predstavljale kot moški, so bile preganjane, pogosto tudi usmrčene.  Če se je 
ženska oblekla v moško oblačilo, se je predpostavljalo, da v spolnem odnosu prevzame aktivno, 
moško vlogo. Ženske pa so bile lahko obtožene za lezbijke že, če so se oblačile kot moški, še 
huje je bilo, če so si želele poiskati zaposlitev ali živeti v skupnosti z drugo žensko. Ženske so 
bile obsojene na podlagi lastitve moških privilegijev, glede svobodnih potovanj, neodvisnosti, 
svobode izbire poklicev. Pogosto je ob obsodbi bila navedena tudi uporaba dilda kot 
pripomočka, s katerim bi naj ženska v spolnem stiku z drugo žensko prevzela aktivno vlogo.  
 
Vse dokler so se ženske vedle ženstveno, jih niso preganjali, tovrstno spolno vedenje med 
ženskami se je razumelo bodisi kot uvod v heteroseksualno spolnost, bodisi da se temu ženske 
vdajajo takrat, ko ni na voljo moških.7 Netransvestitskim ženskam je bila dovoljena svoboda pri 
izražanju čustev do drugih žensk, saj so sprejemale žensko vlogo kot matere, oblačile so se v 
krila in to ni napeljevalo, da se želijo osamosvojiti, otresti nadvlade in odvisnosti s strani moških. 
Pri obsojanju žensk za lezbijke večinoma ni bil moteč seksualni vidik lezbištva, temveč poskus 
prilaščanja moških ekskluzivitet.8  
 
Ruthann Robinson, ki jo v svoji knjigi povzema Lynda Hart, pravi, da ne gre za to, da lezbijk 
niso preganjali. Temveč so bile lezbijke pogosto izključene iz pregonov zaradi miselnosti, da je 
za tovrstno dejanje potreben velik klitoris, ki nadomesti moški falus. Takšen klitoris bi naj imele 
črnske ženske, v kasnejši koncepciji bi naj takšen klitoris imele tudi ženske nižjih slojev. 
Preganjane pa so bile tudi ženske, pri katerih niso našli takšnih bioloških značilnosti, ki bi jih 
določile za lezbijke in so na primer posedovale eno drugo lastnost stereotipnega prikaza lezbijk: 

                                                 
4 FADERMAN, str.:16. 
5 Ibidem, str.:85. 
6 VICINUS, Martha, Distance and desire: English boarding-school friendships, v: The lesbian issue: essays from 
signs, ed.: Treednan, E. B.; Gelp, B. C.; Johnson, S. L.; Weston, K. M., str.: 43. 
7 FADERMAN, str.:26. 
8 Ibidem, str.:56. 
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moška oblačila in možato vedenje, prilaščanje drugih moških privilegijev (določeni poklici, 
vstop v salone namenjenim moški družbi, ekonomska neodvisnost, samostojna potovanja itd.).  
 
Lynda Hart vidi lezbično identiteto kot zgodovinski konstrukt poznega 18. stoletja, ki vstopi v 
diskurz kot grožnja moški prevladi v družbi. Moški se začno zaradi “novih konkurentk” na 
delovnem področju počutiti šibki, možnosti moških za nadvlado nad ženskami pa so postajale 
vse bolj omejene. Zato nastopijo z obrambno pozicijo in ženske, ki si začno prilaščati prej njim 
nedostopne privilegije (pravice do samostojnega preživljanja, pojavljanje v “javni” sferi, nošnja 
hlač in navsezadnje aktivna vloga v spolnem odnosu)  imenujejo za pataloške, neprave ženske, 
skratka možače. Svoje žene in hčere želijo obvarovati pred novimi impulzi, to storijo tako, da 
lezbištvo skonstruirajo kot skrivnost, ki mora ostati izven dosega potencialnih “praktikantk”. 
Hartova poda angleški primer iz leta 1921, ko so razpravljali ali naj uvedejo legalne sankcije za 
lezbištvo. Lord Desart je izjavil, da bodo s tem informirali ženske o tej vrsti dejanj, o katerih pa 
tedaj velika večina ni vedela nič. Soočili so se z dejstvom ali legalno prepovedati nekaj, kar v 
resnici sploh ne obstaja.9 
 
Kot sem omenila že v uvodu, obstajajo indici, ki nakazujejo obstoj ženske homoseksualnosti v 
antični Grčiji. Tudi srednjeveški in renesančni čas ni bil popolnoma sramežljiv do seksualnosti, 
saj so se le te zavedali. Nevidnost lezbištva  se je kazala v tem, da se je le malo takratnih 
strokovnjakov zavedalo možnosti, da lahko ženska ženski nudi spolni užitek10, to se je 
izpeljevalo predvsem iz odsotnosti penisa pri ženskah.11 Vloga moškega kot tistega, ki ima 
izključno pravico nudenja spolnih užitkov, ter edini možnost penetracije (penis), kar se je 
smatralo za spolni odnos. Zato početje žensk med sabo ni bilo označeno kot spolno. Gre za to, da 
je umanjkal diskurz o ženski seksualnosti nasploh, ne le o ženski homoseksualnosti. Družbe 
srednjega veka in renesanse so bile prepojene s krščanstvom in  zato ni čudno, da so bile zaradi 
čarovništva bolj preganjane ženske. Obvladale so razna znanja, ki so lahko preprečila bodisi 
prekinila nosečnost. Poleg tega je Biblija prepovedovala vsakršno spolno dejanje, ki je bilo 
namenjeno le užitku in za rezultat ni imelo potomstva.  Ženske niso bile pojmovane kot spolna 
bitja, viktorjanska koncepcija seksualnosti je ženske smatrala za aseksualne, brezstrastne; 
pojmovane so bile kot pasivni objekt moške spolne želje, vedno na voljo moškemu.12 Znotraj te 
koncepcije seksualnosti je bilo vsako spolno dejanje izven heteroseksualne institucije zakona 
označeno kot degenertivno in kot grožnja za celotno civilizacijo.  
 
V 19. stoletju je obstajalo mnenje, da se krepostne ženske in ženske višjega stanu ne zanimajo za 
seksualnost in se vanjo ne zapletajo, razen za potešitev mož in za prokrecijo oziroma za 
zagotovitev potomstva. Je pa bila nagnjenost k razuzdanosti sprejemljivejša za dekadentno 
aristokracijo, igralke, prostitute. V takšnih primerih so homoseksualnost mnogokrat spregledali 
in ženske niso obsodili za lezbijke, zato ker je pripadala določenemu sloju, za katerega se to ni 
zdelo tako nenavadno. 
 
V dobi modernizma so se začele ženske jasneje izražati, se oblačiti kot moški, kaditi itd., skratka 
začele so si prilaščati ekskluzivitete moških. Ženska spolnost je postajala bolj razvidna, ženska je 
                                                 
9 HART, str.: 4. 
10 BROWN, Judith C., Lesbian sexuality in Renassiance Italy: The case  of sister Benedeta Carlini, v: The lesbian 
issue: essays from signs, ed.: Treednan, E. B.; Gelp, B. C.; Johnson, S. L.; Weston, K. M., str.:12. 
11 NEWTON, Esther, The mythic mannish lesbian: Redcliffe Hall and the new women, v: The lesbian issue: essays 
from signs, ed.: Treednan, E. B.; Gelp, B. C.; Johnson, S. L.; Weston, K. M., str.: 273. 
12 Ibidem, str.: 11. 
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lahko priznala, da ima spolne potrebe.  To se je sprva zgodilo v srednjem in delavskem razredu 
in v posameznih poklicih, npr. igralke.13 Vendar so bile te ženske ozačene kot manj vredne,  v 
smislu “lahkih žensk”.  
 
Na splošno pa bo lezbična zgodovina ostala zgodovina diskontinuitete, kot poudarja  Martha 
Vicinus, zato ker le redko natančno vemo, kaj so ženske v zgodovini počele med sabo. Relativno 
malo vemo o legalni poziciji lezbištva, v nasprotju z bogato dokumentacijo zatiranja gejev. 
Odkrivanje preteklosti lezbijk se je in se vedno še osredotoča na poznane pisateljice, aktivistke, 
umetnice, ki so za sabo pustile vsaj kakšno dokumentacijo.14  
 
           

Lea Vrečko 
 

 
  

                                                 
13 BROWN, Judith C., Lesbian sexuality in Renassiance Italy: The case  of sister Benedeta Carlini, v: The lesbian 
issue: essays from signs, ed.: Treednan, E. B.; Gelp, B. C.; Johnson, S. L.; Weston, K. M., str.:15. 
14 VICINUS, Martha, They wonder to wich sex I belong: The historical roots of the modern ilesbian identity; v: The 
lesbain and gey studies reader, ed: Abelove, Barale, Halperin, Routledge, NY,1993, str.:432-352. str.:434 
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O, Fortuna 
 
December je mesec zapolnjen s cerkvenimi in državnimi prazniki. Nekateri  ljudje pretirano 
nakupujejo, spet drugi jim ne posvečajo veliko pozornosti, saj si sami ustvarijo svoje »praznike« 
in jih praznujejo na svoj način. Sama pa sem decembra uživala predvsem v  glasbi ter koncertih 
in lani me je navdušila Carmina burana.  
Theodor Adorno v svojem delu Uvod v sociologijo glasbe pravi nekako takole. Poslušalci se 
svojega nerazumevanja niti ne zavedajo. Kar je seveda normalno. Nekaj nam je všeč, a ne znamo 
jasno povedati zakaj. Kaj je tisto, ker nas navdihuje? Radi rečemo, da pač glasba sama. Umetnost 
zaradi umetnosti. Nas sprošča? Ne vem. Užitek ob poslušanju glasbe tokrat ne bomo iskali v 
znanosti. Ker želimo samo na kratko osvetliti, kaj vse lahko glasba nam, študentom zgodovine, 
pove. Tudi, če ne dojamemo, kaj glasba želi povedati, torej, kaj je njena specifična notranja 
vsebina, nam še vedno ostane površinskost, plehkost. Ljudje večinoma razumemo le drobce 
smiselne povezanosti.1 
Carmina burana je scenska kantata. Kantata je kot glasbena zvrst nastala v začetku 17. stoletja in 
je kot »skladba za petje« skladno s slogom dobe razvila posvetne in cerkvene oblike. Čeprav si je 
skladatelj Carl Orff to monumentalno orkestralno in zborovsko delo prizadeval spremljati s 
scensko magično imaginacijo, se Carmina največkrat izvaja brez vizualnih dodatkov. Kaj bi 
sploh dodali? Kdor je imel priložnost slišati in videti izvedbo te mojstrovine, ni mogel ne opaziti 
bogastva zvoka in spektakla instumentalistov. Delo namreč zahteva simfonični orkester in dva 
klavirja, zahteva veliki mešani zbor in mali deški zbor. Da ne omenjamo gonga in treh solistov. 
In dirigenta, ki naj usklajuje to množico. Zahteva ogromno koncertno dvorano in nenazadnje 
publiko. Vsa predstava je namenjena njej. Publiki, ki ve kaj posluša in ceni umetnost. »Če pa je 
res, da prevladuje tip tistih, ki zaznavajo glasbo kot zabavo, in jih prav malo briga zahteva po 
estetski avtonomiji, tedaj to ne pomeni nič manj, kot da ima kvantitativno znatno območje 
domnevno duhovnega življenja v temelju drugačno socialno funkcijo od tiste, ki mu pripada po 
njegovem lastnem razumevanju.« (Adorno, 1986, str. 60) 
Leta 1847 je zbirko srednjeveških vagantskih pesmi in po eno božično ter velikonočno igro 
uredil zgodovinar J.A. Schmelle ter ji nadel ime Carmina burana. Te »Pesmi iz 
Benediktbeuerna« so bile odkrite v benediktinskem samostanu na Bavarskem, danes pa jih hrani 
Bavarska državna knjižnica v Munchnu. Večinoma so nastajale v začetku 13. stoletja, po 
raziskavah sodeč pa jih je prvotno posedovala sekavška škofija. Zbirka vsebuje več kot 1000 
pesmi in je opremljena s poslikavami. Rokopisi so bili torej odkriti, ljudje, ki so jih raziskovali 
so znani skladatelji, ki so pesmi uglasbili ter tudi poželi slavo, mi pa danes uživamo v poslušanju 
in vznemirjeno brskamo po knjigah … Pisci pa? Kdo so avtorji? Kdo je hrepenel v 13. stoletju? 
Pisci teh posvetnih pesmi, ki pripovedujejo o naravi, hrani, pijači, ženskah, ustnicah in nesrečni 
usodi so neuspešeni študentje, nemoralni menihi in mladi duhovniki. Pesmi so nastajale v 
latinščini, srednjeveški nestandarizirani nemščini in stari francoščini in z njimi so propadli 
študentje skušali služiti in preživeti. Rokopise so opremili z nevmami, to je srednjeveška notna 
pisava iz pik, črtic, krivulj in kljukic. Pesmi so v takratni melodiji peli potujoči pevci. Izobčeni 
kleriki so namreč ravno s pisanjem pesmi o telesnih užitkih mladih fantov in deklet sramotili in 
satirizirali Cerkev. Institucija, ki telesno ljubezen med moškim in žensko regulira, omejuje oz. ji 
narekuje kako, kje in kdaj, je že v srednjem veku doživljala prve kritike.  
 

                                                 
1 Povzeto po Adorno, H. (1986). Uvod v sociologijo glasbe, str. 60 
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Fant pripelje si dekle, 
z njo se v kamrico zapre. 

združitev neizrekljiva: 
ju sprva sram obliva, 
ljubezen je zdravilo, 

ki sram bo prepodilo. 
to je igra vseh čudes, 

ustnic, rok, lahti, teles.2 
 

 
Carl Orff, ki je imel ob premieri Carmine burane 41 let, je z delom zaslovel. Izbral je 25 pesmi in 
jih kreiral v pravo avanturo. Orff ni bil zgolj skladatelj. Kot glasbeni pedagog je s svojo  ženo 
vodil posebno šolo, ki je mlade učila plesa, igranja in petja. Njegova Schulwerk še danes na 
enostaven način seznanja otroke z melodijo, ritmom, inštrumenti in plesom. Carmina burana pa 
je vendarle zasenčila vsa njegova ostala dela. 
Njegova glasba sprva ni bila cenjena. Tudi njegova dela so morala prestati posmeh in 
kritizerstvo. Orffu je nek kritik pripomnil, da je njegova glasba prehrupna in ne nudi užitka. 
Glasba naj bi bila nežna in prefinjeno melodična, njegova pa da je divja in preveč ljudska. Orff s 
temi modreci ni veliko razpravljal. Zavedal se je, da je v 20. stoletju publika vajena hrupa, da 
orkestri nastopajo v velikih dvoranah in da publika bolj kot karkoli obožuje raznolikost zvoka. V 
svojo kantato je zatorej vključil vse, kar klasična glasba dovoljuje. Navdihnili pa so ga tudi 
folklorni motivi domače Bavarske, srednjeveška misterioznost in grška mitologija. 
Carmina ne poje o našem Gospodu in ne o Mariji Devici. Ne poje o grehu in pokori. Ne slavi 
Vsemogočnega in ne prosi usmiljenja. A numinoznosti tekom poslušanja ne manjka. Vse se 
začne z množico moških in ženskih glasov. In ti pojejo o Usodi. 
 

O, Fortuna, 
kakor luna 

spremenljiva venomer, 
pada, vstaja 

v ščip iz mlaja- 
vse življenje klet nemir: 

zdaj nasprotno, 
zdaj dobrotno 

zanori nas spet in spet, 
siromaštvo 
in veljaštvo 

raztopi kot sonce led. 

Pevci nagovarjajo boginjo Fortuno, ki svoje kolo hudomušno vrti. 
Tudi sreča se torej le vrti.  Vprašanje človekove sreče ni nič drugega 
kot Fortunina igra. V več kot enournem koncertu slišimo melodične 
sopranove tožbe, baritonovo veseljaštvo v pivnici, tenorjevo stokanje, 
vsesplošno veselje celotnega zbora. Tu zbor ne spremlja, temveč kot 
množica solira. »Njen zvok sugerira glas kolektiva, ki svojih prisilnih 
članov ne pušča samih. Pri tem pa glasba regredira v svoji 
zunajestetski podobi, ki jo marljivo obrača k ljudem, na starejše, 
predmeščanske oblike. Da, na take, ki so najbrž obstajale, še preden se 
je sploh izoblikovala v umetnost.« (Adorno, 1986, str. 64) 

 
Orkester daje glasovom čar. A govoriti o glasbi sami ne znam. Glasba je zame pripoved. Glasba 
je del kulture. In ko so strasti neizrekljivo močne, jih je morda najlepše zapeti. »Preveč 

                                                 
2 Prevedel: Primož Simoniti 
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racionalistično bi bilo, če bi hoteli sedanjo funkcijo glasbe neposredno prenesti na njen učinek, 
na reakcije ljudi, ki so ji izpostavljeni.« (Adorno, 1986, str. 62) In klasični glasbi ne gre odrekati 
ljudskega momenta. Glasbo ustvarjajo ljudje in je le-tem namenjena. Zato še tako resna klasična 
glasba vsebuje ljudske narodne melose. »Je sicer jezik, a brez pojmov. Njena določnost je 
uporabna za kolektivni vedenjski vzorec discipliniranosti; zaradi njene nepojmljivosti sploh ni 
mogoče postaviti neljubih vprašanj o njenem Čemu.« (Adorno, 1986, str. 65) 
Carl Orff je napisal kantato v času nacistične Nemčije leta 1937 in jo premierno izvedel v 
Frankfurtu. Kot noviteta je v glasbenem miljeju sprva veljala za degenerirano glasbeno delo, a jo 
je kmalu zaščitniško objel nacističen režim in jo uporabljal kot simbolizacijo arijske kulture. A 
sporočilo besedila in umetnost glasbe sta navduševali tudi ostale dele sveta. Večina kultur 
namreč priznava, da ni nič lepšega od hrane, pijače, narave in ljubezni. Usoda je nepredvidljiva 
in življenje tako hitro mine. Teh strasti in strahov ne more zatreti ali pa si prilastiti nobena 
država, ideologija ali režim. Nobena religija. Leta 1966 je bila Carmina tako izvedena tudi v 
Izraelu. 

 

 
 

Pije gospodinja s farjem, 
pije vitez z gospodarjem, 

pije prvi, pije druga, 
pije dekla, pije sluga, 
pije pridni ob lenuhu, 
pije beli ob črnuhu, 

pije vztrajni z vetrnjakom, 
pije modrijan z bedakom, 

 
pije revež in izgnanec, 
pije bolni in neznanec, 
pije starček ob opatu, 
pije dečko ob prelatu, 

pijejo sestre in brati, pije babica in mati, 
pijejo čez vsako mero, 
pije sto jih, tisečero. 

 

 
In koliko erotike se skriva v klasičnem koncertu. Najbolj lascivne dele besedila pojejo nedolžni 
glasovi deškega zbora. Delo v originalu namreč zahteva tri zbore, simfoničen orkester in tri 
soliste. Tu ni mikrofonov in ojačevalcev zvoka, a veličastnost glasov je… To morate enostavno 
doživeti. 
Ali se bomo vdajali pitju, pohlepu, igram in poželenju, o čemer ti glasovi pojejo? »Manj ko 
subjekti sami čutijo življenje, toliko srečnejši so ob iluziji, da so zraven, kjer si govorijo, da 
živijo drugi.« (Adorno, 1986, str. 66)  
                              
Uvodno pesem O, Fortuna pa so naši prijatelji Američani uporabili v reklami za Old Spice 
aftershave, kot uvoden motiv filma Jackass, režiserja Johnnya Knoxvilla, kot vrhunec dogajanja 
v filmu Natural Born Killers. Ozzy Osbourne in skupina Therion s to skladbo začenjajo svoje 
koncerte. In violončelisti v Apocalyptici … Tudi prav. 

  - 38 -



»Akceptiranje obstoječega je postalo, namesto ideologij kot specifičnih, celo kar teoretično 
upravičujočih predstav o bivajočem, najmočnejše vezivo realnosti. Ena od invariant meščanske 
družbe je slepa pega nevprašujočega sprejemanja nečesa obstoječega, nečesa, kar je na svojem 
mestu. Tako obstoječe od Montesquieuja naprej družba časti s titulo historično nastalo.« 
(Adorno, 1986, str. 63) 
 
In kaj je torej večno? 
 
Brez mira niha duše tehtnica; 
zdaj vlečeta jo sem, zdaj tja 
nedolžnost in ljubezni sla. 
med tem izbiram, kar uzrem: 
pod jarem sklonim vrat-o, vem: 
pod jarem sladki rada grem. 
 
Če se božje ime vendarle pojavi, gre v Carmini za grške in rimske bogove. Ti so imeli človeške 
lastnosti in slabosti. Zato verjeti v njih pomeni verjeti v življenje. Verjeti v nekoga, ki ljubi, 
pijančuje, se jezi - in je klub temu močan – ki omahuje in je zmotljiv, pomeni verjeti v človeka. 
Verjeti v Nekaj, kar je večno. 
 Fortuna je bila rimska boginja usode. Povezovali so jo z igro naključja. Pri razdeljevanju sreče 
ni gledala na družbeni sloj, saj so se verskih ceremonij v starem Rimu, njej v čast, lahko udeležili 
tudi sužnji. V srednjem veku pa se pojavi legenda o Fortuninem kolesu.  
Ljudje smo najbrž tudi danes le igrače neke Njene igre. Samo zdi se, da se z nami igrajo še 
marsikateri »bogovi«. Mi pa kot nekakšni sužnji plešemo na njihove melodije, kadar se njim v 
čast udeležujemo verskih ceremonij. Morda so meni danes ljubši neki drugi ritmi. Izbira je vedno 
tu. 
                     
Na tron Fortunin sem se vzpel  
V višavo vrtoglavo, 
Uspeha krono si nadel 
In se ovenčal s slavo. 
Najsi sem se radoval 
Vse preveč povišan, 
Padam v brezno strmoglav 
Beden in ponižan. 
 
 

    Marija Pokmajević 
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Pogled zahodnjakov na harem 
 
Sama sem si vedno želela pokukati v ozadje haremov. Predstavljala sem si harem kot prostor 
poln pomanjkljivo oblečenih ženskih teles, ki preživljajo čas ob poležavanju, kajenju vodnih pip, 
kratkih sprehodih okoli bazenov, čakajoč, da jih sultan izbere, da bo z njimi preživel noč. Ta 
moja predstava je bazirala na informacijah, ki sem jih pridobila o sultanovem haremu, to je 
področje v Istanbulu.  
Obstajata dve različici pomena besede harem. Beseda harem je arabskega izvora in označuje 
ločen ženski prostor znotraj muslimanskega gospodinjstva, v katerega tuji moški nimajo vstopa 
in je rezerviran samo za ženske in otroke. Drugi pomen besede pa označuje skupino žensk, 
spolnih partnerk enega moškega oziroma označuje moško fantazmo o haremu kot izoliranem 
seksualnem zaporu, v katerem se nahajajo krasna, pomanjkljivo oblečena dekleta. Ta zadnji 
pomen besede, ki enači harem z nečistostjo, je s tem harem približal bordelu. Leta 1982 je Leila 
Ahmed definirala harem kot sistem, v katerem ženske sorodnice moškega –žene, sestre, mati, 
tete, hčere- preživljajo čas in ta prostor jim omogoča, da se pogosto med seboj srečujejo in 
obiskujejo. Ta njena koncepcija harema na Zahodu ni bila sprejeta, saj so se raje posluževali 
definicije harema kot prostora nečistosti in razuzdanosti. Filmi, knjige, slike so podobo harema 
preoblikovali v prostor, kjer se dobro jé, kjer dekleta nosijo draga svilena oblačila in so vdana 
sultanu. 
19. stoletje je bilo stoletje velikih sprememb – industrializacija, velike politične spremembe in 
razvoj nacionalnih gibanj, kolonializem, človekova nesigurnost v svetu, nova koncepcija časa, 
poudarjanje ženske čistosti za zidovi lastne hiše. Evropski popotniki so svoje vedenje o življenju 
na Vzhod enosmerno interpretirali. Zavzeli so evropocentrično držo popotnika, ki je potoval na 
Vzhod in o katerem je začel pisati. Intenzivna, množična potovanja na Vzhod ter sistematično 
pisanje o njem je datirano v 19. stoletje. To je čas zahodnega koloniziranja vzhodnih držav ter 
nacionalnih gibanj po Evropi in nastanek novih držav.  
Stoletja je bila Evropa fascinirana nad žensko tančico/pokrivanjem vzhodnih žensk in haremom. 
To sta simbola, ki sta opazovalcu po eni strani onemogočala komunikacijo z ženskami, po drugi 
strani pa si je moško občinstvo začelo domišljati eksotiko in razuzdanost znotraj harema, saj so 
bili mnenja, da če se žensk ne more videti, ker so zakrite, se jih ne vidi zato, ker so ujete znotraj 
lastnih hiš. Takšno razmišljanje pa privede do fantazme harema. Preden so se popotniki odpravili 
na Vzhod, so že vnaprej vedeli, da je harem poln lepih in pomanjkljivo oblečenih deklet, ki 
sedijo na zofah, kadijo pipe in čakajo na gospodarja, da bo eno izmed njih izbral, da bo z njo 
preživel noč. Popotniki so se navdihovali z zgodbami iz 1001 noči/arabske noči ali z biblijskimi 
zgodbami. Pozabili pa so na to, da so haremi skrbno varovani in da se z ujetnico ne bodo mogli 
svobodno pogovarjati. Na ta način so želeli pobegniti surovi realnosti 19. stoletja ter Orientu 
pokazati svojo imperialno držo. Zakrito žensko so enačili z duhom ali smrtjo na ulici, ki raca in 
je od nog do glave oblečena v ohlapno obleko (obraz ima kot gorila, se opoteka kot rejen prašič). 
Tako ženske kot moški popotniki so v 19. stoletju pisali o haremu in ženski zakritosti – harem 
kot zapor, ki ženskam na Orientu ne dovoljuje vstopa v javno sfero. Javna sfera je bila 
namenjena le moškim, plesalkam in prostitutkam, zato so zahodni pisci obsojali poligamijo, 
harem, nemoralnost žensk. Tako se je skozi stoletja oblikovala ideologija deprivilegiranih 
orientalskih žensk, ki so bile skupaj zaprte v harem, kjer so se nage kopale, kar se je smatralo za 
nemoralno dejanje, ki je lahko privedlo do masturbacije in lezbištva. Zahod je vedno mislil, da so 
korenine izprijenosti in pohotnosti žensk v islamu, ki je kriv za vse tegobe orientalske družbe in 
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da je lepota žensk povezana z vero (grde muslimanke nezmožne vzgajati otroke, lepe kristjanke 
kot dobre matere).  
Rezultat takšnega mišljenja pa je bila splošno sprejeta superiornost Evrope nad Drugim. Le 
ženskim popotnicam je bilo dovoljeno, da obiščejo harem. Šlo je za t. i. organizirane oglede 
haremov. Ti ogledi so bili kratki, površni, zato obiskovalke niso imele možnosti doživeti harema. 
Tako so bile do harema in življenja v njem zelo kritične, npr.: če niso videle lepih deklet, so 
njihovo ne-lepoto pripisale neučenosti, pasivnosti, zdolgočasenosti, otroškosti, ignorantskosti, 
slabe matere oziroma če vzhodnjakinja ni ustrezala opisu podrejene ženske, je ta bila po mnenju 
zahodnih popotnic le izjema. Izjeme so vzhodnjakinje, ki razpravljajo o političnih diskusijah, ki 
so neporočene matere z otroki, ki kljubujejo moškim, ki so nepokrite, ki delajo in s tem služijo 
lasten denar, ki vodijo družinske posle,  ki vodijo trgovine s kruhom in zelenjavo, itd. Evropejke 
so se tako na Vzhodu identificirale s svojo raso in ne s spolom in zato so opisovale 
vzhodnjakinje kot otročje, živalske. Lady Mary Montagne se je v javnem kopališču (hamam) 
pripetilo, da so bile vzhodnjakinje presenečene nad njenim korzetom, katerega po njihovem 
mnenju lahko odpre samo mož. Tako so se ženske iz obeh strani videle kot ujetnice. 
Zdolgočasene, naveličane, zafrustrirane vzhodnjakinje so jih tako spominjale na njihovo domačo 
situacijo. 
Ko govorimo o zahodnem orientalizmu, mislimo predvsem na zahodno patriarhalno-
kolonistično-imperialistični pogled na Orient, ki se je izoblikoval v času kolonializma v 19. 
stoletju. Orient kot tak je po mnenju Edwarda Saida evropska iznajdba in vse od antike naprej je 
to kraj romantike, eksotičnih bitij, nepozabnih spominov in pokrajin, izjemnih doživetij. 
Orientalizem kot sistem vednosti o Orientu se je filtriral v zavest zahoda oziroma v zahodno 
kulturo/zavest. Gre za predstave o Orientu, ki so jih dale Evropi kolonialne sile (britanske in 
francoske) in tako so s temi predstavami vstopale v kolonialne odnose.  
Orientalizem se izvaja predvsem na moško percepcijo dojemanja Orienta in kot tak rad poudarja 
eksotiko ženskega spola na Vzhodu. Gre za moško fantazmo o haremu kot izoliranem 
seksualnem zaporu, v katerem se nahajajo krasna, pomanjkljivo oblečena dekleta. Torej, harem 
je s tem stereotipom postal v moški imaginaciji kraj razvrata, nemoralnosti, razuzdanosti. Malek 
Alloula je v svoji knjigi Kolonialni harem preučeval razglednice orientalskih žensk iz Alžirije, ki 
so jih fotografirali evropski fotografi, ki so imeli s fotografskim aparatom možnost ujeti pravi 
trenutek v prostoru in času, pošiljali po vsej Evropi. Tako kot slikarji so tudi oni nadaljevali s 
lažnimi predstavami harema. Vsako fotografijo so opremili s podnapisi, npr.: Dekle iz juga in ji s 
tem dodelili geografske različice Orienta, kar je naredilo dekle na sliki še bolj eksotično in 
zaželjeno. Pornografske fotografije prostitutk so postale osnova za razglednice s haremskimi 
ženskami. Tako je postal za orientalistično fotografiranje harem eksotični podaljšek  bordelov s 
plesočimi plesalkami in s tančico pokrito telo orientalske ženske je vplivalo na fantazmo pri 
Francozih. Tančica je zakrivala žensko telo, a žensko telo se je hkrati kazalo kot nepokrito. Ker 
se je evropskemu fotografu zdelo telo Alžirke nepopolno, je zato kot modele uporabil 
prostitutke. Ženske kot prepovedan objekt želje so ponazorjene s podobami iz harema. Tako 
fotograf vsiljuje svoje kriterije dojemanja ženskega telesa in alžirske družbene strukture ter na ta 
način je žensko telo Alžirke oblika, ki je dana koloniziranemu kot proizvod, ki ga je mogoče 
posedovati, in sicer na 3 načine: ženske na razglednicah niso individui, so brez imena, ampak so 
telesa oziroma deli telesa (oči, dojke), telo je ženska in moški uživa v gledanju ženskega 
telesa/žensko telo kot objekt moških želja ter orientalsko telo je objekt spolnih želja. Družbeno 
sprejemljivo je bilo, da so se ženske iz Orienta slekle do nagega in pozirale fotografu, medtem ko 
so bile razglednice nagih Francozinj prepovedane.  
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Tako je spolna fantazija neločljivo povezana z evropskim razumevanjem Vzhoda oziroma z 
orientalizmom. Evropski moški je svoje fantazije o haremu gradil in jih hkrati preoblikoval po 
literarnih predlogah ženskih potopisov, saj so ženske imele možnost dostopa do notranjosti 
haremov, medtem ko so le-ti ostajali moškim nedostopen in neosvojljiv predmet fantazme. 
Velikokrat se je zgodilo, da so moški, željni novih informacij, plezali na visoke strehe in z 
daljnogledi opazovali nepokrite ženske in otroke. Druga možnost upodabljanja haremov je poleg 
pisanja potopisov predstavljalo slikarstvo. Ženske slikarke so harem naslikale na izrazito realen 
in preprost skoraj asketski način brez marmornatih bazenov, razkošnih preprog in golih odalisk 
in zato jih občinstvo v večini, željno informacij o Orientu, ni sprejelo, saj so že imeli 
izoblikovano predstavo o vzhodnem haremu. Miselnost 19. stoletja je žensko ustvarjanje 
omejevala pri njihovem znanstvenem delu. Ženske so se morale vedno bolj potrjevati v značilno 
moško naravnanem okolju, ki jim ni priznavalo pozicije nevtralnega opazovalca in hkrati 
ženskam ni bila dana možnost znanstvene objektivnosti. Ženske ustvarjalke so bile tako v svojem 
ustvarjanju omejene, pokoriti so se morale družbeno sprejemljivim normam, ki jim jih je 
predpisovalo njihovo okolje. Ženske so zaradi svojega spola ter moških predstav o ženski 
podrejenosti s težavo dosegle avtoriteto in priznanje v družbi. Ženske ustvarjalke so se morale 
stalno dokazovati v družbi, ki je od njih zahtevala, da se morajo zadrževati doma, kjer je njihovo 
mesto. Torej, družba je žensko postavljala v privatno sfero, kjer naj bi se počutila varno, daleč 
stran od javne sfere. Meščanstvo je bilo tisto, ki je razvilo ideologijo o ločenih sferah –javna 
(namenjena moškim), zasebna (namenjena ženskam). Industrializacija je tako žensko zaprla v 
področje doma, jo domestificirala. Tudi od zahodnih žensk se je pričakovalo, da bodo dobre 
matere, gospodinje in žene, vdane moškemu. Praksa ženskega brezdelja se je razširila po vsem 
srednjem razredu, dokler delo za ženske ni postalo nesreča in sramota. Brezdelna odvisnost 
poročene ženske je postala ideal. Viktorijanska doba je imela ženske za popolnoma neseksualno 
osebo, videli so jih predvsem kot matere. Darvinizem je pomembno vplival na splošno sprejeto 
družbeno dejstvo takratnega časa, da je treba ženske kontrolirati in jih podvreči moškemu vplivu, 
ker so šibkejše in bolj ranljive. Na ta način so morale ženske svoje seksualne želje potlačiti, 
drugače so jih imeli za nemoralne, nore, perverzne. Počutile so se ujete, zdolgočasene, bile so 
histerične. Družina je bila zanje zapor, saj niso počele nič in počutile so se nepotrebne. Moškim 
je bilo dovoljeno obiskovanje prostitutk in bordelov (težke zavese, diskretni prostori, malo 
svetlobe, erotične slike po stenah), saj je bila po mnenju znanega seksologa Block Iwana 
prostitucija dopolnilo k poroki. Na ta način se pojavi harem kot popolna imaginacija.  
Zahodne ženske so stereotipno moško spolno fantazmo o haremu spodkopale tako, da so harem 
naslikale oziroma ga opisale kot dnevno sobo, mesto buržoaznega družinskega življenja v 
Evropi. Torej, zahodne avtorice so harem izenačile z evropsko dnevno sobo. Harem je na ta 
način postal prostor družinske in materinske ljubezni in kot tak ni napeljeval k misli o 
izprijenosti ali seksualni razuzdanosti. Poudarjale so tudi družbeno življenje haremskih žensk, 
stike, ki so jih le-te imele z zunanjim svetom, veliko politično moč žensk v haremu, ki so s 
pridobljenimi informacijami manipulirale, si jih izmenjevale ter bile aktivno udeležene pri 
odločitvah svojih mož.  
19. stoletje je bil čas kolonialne ekspanzije, prisvajanja tujih ozemelj ter dominacijo nad njimi. 
Vse to lahko povežemo s t.i. imperialistično ideologijo oziroma imperialistično kulturo. Le-ta je 
pomembno vplivala na delovanje in mišljenje evropskih popotnic, ki so potovale na Orient. 
Hkrati s spodbijanjem moške fantazme o haremu so zahodne ženske tudi same pripomogle k 
ustvarjanju stereotipov in potvarjanju resnice o Orientu in življenju v haremu. Zamolčale so 
zdravstvene razmere, v katerih so haremske ženske živele, zamolčale so tuberkulozo, eno najbolj 
pogostih bolezni v haremu, ki je bila posledica pomanjkanja gibanja, zadrževanja v hladnih in 
vlažnih prostorih in prekomernega kajenja. Krivdo za bolezen so pripisovale lenobi in ne 
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haremskemu režimu. Smrtnost v haremu je bila med ženskami zelo velika. Ženske ustvarjalke 
19. stoletja tako s ustvarjanjem stereotipov o haremu (manj radikalna uprizoritev lezbičnih 
prizorov) niso do konca spodkopale moške seksualne fantazme oziroma dovolile so ji, da se je 
naprej nadaljevala. Tako zahodna ženska predstavitev harema ni dobila zadostnega potrdila v 
družbi, saj so ženskim ustvarjalkam očitali pristranskost in neobjektivnost. 
 
 

Vesna Velišček 
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Metoda dela s pisnim gradivom: mostiščarji na ljubljanjskem 
Barju skozi oči Jalnovih Bobrov v 7. razredu osnovne šole 
 

Uvod 
 
Učno uro zgodovine lahko popestrimo z različnimi metodami in jo tako naredimo zanimivejšo za 
učence. Da bi bil pouk čim bolj raznolik in zanimiv ter hkrati poučen, moramo izbrati metodo, ki 
bo učence maksimalno motivirala. V članku bo predstavljena metoda dela s pisnim gradivom. 
Namen tega članka je prikazati uspešno vključitev zgodovinske povesti o barjanskih mostiščarjih 
v učno uro zgodovine, kako poteka delo v skupinah, navajanje učencev na samostojno branje in 
odgovarjanje na zastavljena vprašanja. 
 
Metoda dela s pisnim zgodovinskim gradivom 
 
Nekateri učitelji so zelo zadržani do samostojnega dela učencev, zdi se jim prezahtevno in 
časovno neracionalno.1 V pouk zgodovine  lahko vključujemo raznovrstna pisna sporočila: 
kronike, spominska pričevanja, zgodovinske potopise, časopisne članke, pa tudi leposlovna dela 
z zgodovinsko vsebino, ki morajo temeljiti na resničnih dogodkih.2 Metodo dela s pisnim 
zgodovinskim gradivom lahko uporabimo v vseh fazah pouka: pri motivaciji, obravnavi, urjenju, 
ponavljanju, preverjanju in ocenjevanju. 
Pri tej metodi učenci pridobivajo znanje z branjem zgodovinskih besedil. Učitelj posreduje nova 
spoznanja z branjem najrazličnejših besedil, pri tem pa poglablja že osvojeno znanje učencev in 
ga povezuje z novimi primeri.3 "V metodiki dela z besedilom se vse bolj uveljavljata 
interpretacijsko-analitični in problemsko-ustvarjalni pristop."4 
Danijela Trškan pravi, da se lahko zgodovinska besedila uporablja na dva načina, in sicer z 
iskanjem podatkov iz virov (besedila oz. pisni viri se uporabljajo za opis in pripovedno 
opisovanje ter razumevanje zgodovinskih dogodkov) in za ugotavljanje, kako, kaj in zakaj so 
zgodovinarji pisali o dogodkih.5 
Metoda dela z zgodovinskimi besedili poteka po več stopnjah: učenci se naučijo brati besedilo 
(ga opazujejo in iščejo podatke),  ugotovijo vrsto pisnega vira, iščejo podatke o avtorju, 
ugotavljajo ozadje dogodka, analizirajo glavne ideje in dogodke v besedilu, razložijo ideje in 
opise z lastnimi besedami, ugotovijo posebnosti sporočila, kritično primerjajo vsebino besedila z 
drugimi viri.6  
 
Leposlovje z zgodovinsko vsebino 
 
Leposlovna dela z zgodovinsko vsebino morajo temeljiti na resničnem dogajanju in imeti 
avtentični značaj. Pisatelji želijo opisati pristno dogajanje nekega obdobja, zato ponavadi dobro 

                                                 
1 Trojar, Š. (1995).  Pomen in metodične značilnosti samostojnega dela učencev s pisnimi zgodovinskimi viri. V: 
Zgodovina v šoli, letnik IV, št. 4, str. 50. 
2 Prav tam, str. 51. 
3 Didaktika (2003). Novo mesto: Visokošolsko središče, Inštitut za raziskovalno in razvojno delo, str. 364 – 365.  
4 Lipnik, J. (1992).  Metoda branja in dela z besedilom v osnovni šoli. Maribor: Pedagoška fakulteta, str. 22. 
5 Trškan, D. (2000). Metoda dela z besedili pri pouku zgodovine. V: Zgodovina v šoli IX, št. ¾, str. 3. 
6 Prav tam, str. 3. 

  - 44 -



preučijo zgodovinske razmere (npr. Janez Jalen: Bobri, Prežihov Voranc: Požganica). Slikoviti 
opisi nekega zgodovinskega dogodka ponavadi zelo pritegnejo učence. Leposlovna dela 
obogatijo njihove predstave o določenih zgodovinskih razmerah, vendar je potrebno izbrati 
krajše in metodično uporabne odlomke.7   
 
Učna ura na temo Mostiščarji skozi oči Jalnovih Bobrov s primeri 
odlomkov8 in z vprašanji 
 
V nadaljevanju članka je opisana učna ura na temo Mostiščarjev, kot jih je opisal Janez Jalen v 
literarnem delu Bobri, in sicer za učence 7. razredov osnovne šole. Učitelj že vnaprej izbere 
odlomke in pripravi vprašanja, ki se nanašajo na odlomke.  
Delo poteka v štirih skupinah. Za skupinsko delo je namenjenih petnajst minut. V tem času 
učenci preberejo izbrane odlomke in odgovorijo na vprašanja tako, da se med seboj posvetujejo o 
najboljšem odgovoru. Sledi frontalni del ure. Predstavniki skupine poročajo o delu svoje 
skupine, učitelj razloži neznane besede. Na koncu je še diskusija, v kateri učenci pridejo do 
zaključkov o mostiščarjih na Ljubljanskem barju. 
 
1. skupina  
 
"Bronasto bodalo je bilo že kar dovolj ostro. Plamenolasec je odložil večji brusilnik in segel po manjšega. 
Skrbno je pričel ostriti notranjo in zunanjo rez svojih treh srpasto ukrivljenih nožev, narejenih iz 
nereščevih čekanov" (Jalen: Bobri, str. 39). "Z bodali za pasovi, omotani z vrvmi in obloženi s sekirami, 
cepini in kiji, so odšli raz mostišče in se napotili proti plitvini onstran izliva Reke" (str. 135). Jutra mladci 
kar pričakati niso mogli. Ob prvem svitu so bili pod Jelenovim koliščem. Prav vsi so nosili s sabo loke in 
imeli obešene prek pleč tule. Sulice ni premogel vsak. Kamnito sekiro le redko kdo, bronasto pa prav 
nobeden. /.../ Mladca Ostrorogega sta bila oborožena kakor odrasli lovci. Celo bronasto bodalo je tičalo 
obema za pasom. Zaviti v kožuhe in pokriti v kosmate oglavnice so mladci čakali na Jelena" (str. 153). 
 
a)  Kakšno orodje in orožje so poznali mostiščarji? Ali bi lahko ugotovili za katero obdobje gre? 
b)  Ali so v tem obdobju že poznali razslojevanje in po čem sklepaš? 
c)  Na izbranem odlomku skušaj opisati vsakdanje življenje mostiščarjev? 
 
2. skupina 
 
"Ostrorogi Jelen se je sklanjal nad vnetilo, urno potegoval vrtilo sem in tja. /.../ Ostrorogi je zanetil na še 
neožganem ognjišču nov ogenj" (str. 149). 
"Na mostišču v Velikem jezeru tudi najstarejši ljudje niso pomnili, da bi jezerjani zimo tako lahko 
preživljali kakor tokrat. Vodni orešček je bil v jeseni bogato obrodil; vse polno so ga bile nabrale ženske. 
Nažele so dokaj bara in še drugih trav in namele polne mehove drobnega zrnja, ga sušile in mlele v 
žrmljah in mesile in pekle podpepelnjake. Jagod in borovnic, malin in robidnic in češenj so se bili poleti 
otroci do grla najedli; kasneje pa brusnic in mahovnic in drnulj. /.../ Žir je ljudem celo ostajal. Dokaj so ga 
bili deležni prašiči, ki so jih redili čez zimo za pleme. /.../ Vsi so radi pili kiselkastosladko vodo" (str. 
207). 
 
a) Kaj pomeni, da je "Ostrorogi zanetil na še neožganem ognjišču nov ogenj?"  
b) Kakšne prehrambene navade so imeli mostiščarji? Iz česa so delali podpepelnjak? 

                                                 
7 Trojar, Š. (1995), str. 51. 
8 Vsi izbrani odlomki so iz: Jalen, J. (2006). Bobri. Celje: Mohorjeva družba. 
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c) V čem se življenje mostiščarjev razlikuje z današnjim? 
 
3. skupina 
 
"Vdova Tršatega Tura je odvezala skrivnostno bisagico, pričela jemati iz nje svoja vračila in jih razlagati 
na rob ognjišča. Izmed njih je odbrala  dolgo in tenko in voljno črno koreniko in jo zavezala Somu okrog 
zapestja neokretne roke. Na razgaljene, osivelo kosmate prsi pa mu je natresla iz črnorjave, z okroglimi 
zavoji okrašene lončene bučke rumenkljat prah. V vsako roko mu je stisnila pisano žilast, v studenčni 
vodi zaokrogličen kamen. Nazadnje mu je pa še nadrgnila brke pod nosom z zagatno dehtečo temnorjavo 
bobrovino. Potem je stegnila roke predse, pridvignila dlani in se pričela sklanjati nad bolnika. /.../ se 
zazrla Brkatemu v obraz in mu trikrat zapored močno pihnila v odprta usta in nos. V uho ga je pa 
poščegetalala s črnim krokarjevim peresom. Som se je stresel, se prebudil iz nezavesti in na široko odprl 
oči" (str. 216). 
 
a) Kaj opisuje odlomek? 
b) Kaj pomenijo imena: Tršati Tur, Brkati Som, Ostrorogi Jelen, Pegasti Ris? 
c) Ali so mostiščarji v kaj verovali? Sklepaj po odlomku. 
 
4. skupina 
 
"Mi pa smo se tukaj v zemljo zagrizli. Zemlja! Zemlja! Zemlja!" /.../ "Mladec se je sklanjal nad rogovilo 
drevesa. Močna, priostreno odsekana veja je rila po zemlji in jo razkopavala. Za junci in hlapci, za 
drevesom in Kmetom pa je ostajala črna raza – brazda. Starec Ostrorogi Jelen ni mogel koj  zapopasti, kaj 
dela Trdoroki Kmet. Šele počasi se je spreumel, da orje. 
/.../ Veliko jezero se je bilo sprevrglo v ravno planjavo. Vso so bili junci razrili z drevesi v črne brazde. In 
po vsej obširni, z zelenimi hribi obrobljeni ravnini, valovi morje zlato zoreče pšenice" (str. 585). 
 
a) Kaj menite, da mostiščarjem pomeni zemlja? 
b) S čim in kako so jo obdelovali? Kaj se je do danes spremenilo? 
c) Kaj so sejali? 
 
Zaključek 
Pri  metodi dela s pisnim gradivom je pomembno, da je besedilo zanimivo in ni pretežko za 
razumevanje. Učence moramo naučiti dobrega branja zgodovinskih besedil, da kasneje nimajo 
težav pri samostojnem reševanju nalog. Učence s prikazano metodo navajamo na samostojno 
delo in spodbujamo k razmišljanju. Z obravnavanjem leposlovnih zgodovinskih del učenci 
dobijo boljši vpogled v neko zgodovinsko obdobje oz. dogodke. 
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Antifašistična fronta žensk – feministična organizacija? 
 
Antifašistična fronta žensk je bila posebna ženska organizacija, ki je bila ustanovljena decembra 
1942 z namenom, da bi pridobila čim večje število žensk za pomoč pri narodnoosvobodilnem 
boju. Nastanek organizacije je temeljil na marksistični predpostavki, da je uspeh vsakega 
revolucionarnega gibanja (pa tudi delavskega) možen le, če v njem sodelujejo vse podrejene 
množice ljudstva. Kot je poudaril že Bebel, so bile ženske dvojno zatirane, enkrat s strani 
kapitala in drugič s strani mož, zato je bilo treba podrejene ženske množice vključiti v delavsko 
gibanje.1 
Med drugo svetovno vojno je potreba po vključenosti žensk v Komunistično partijo in s tem v 
narodnoosvobodilno gibanje narasla. Zaradi mobilizacije velike večine moških članov 
komunistične stranke v vojsko je bilo gibanje za osvoboditev Jugoslavije oslabljeno in edino 
ženske, ki so ostale doma, so lahko nadomestile moške na njihovih funkcijah. Ker pa so bile 
ženske v večini primerov slabo izobražene, nekatere celo nepismene, in povsem izključene iz 
političnega življenja, jih je bilo potrebno pred vključitvijo v narodnoosvobodilen boj poučiti o 
njegovem pomenu in ciljih. Na tem področju je s političnim delom med ženskami odigrala 
pomembno vlogo AFŽ, saj je ženskam razlagala, kako pomembna je narodna osvoboditev ne le 
zanje (saj bodo preko sodelovanja v NOB dokazale svoje sposobnosti in kasneje pridobile 
enakopravnost, kot jim je bilo obljubljeno s strani Tita na ustanovni konferenci AFŽ), temveč za 
celoten narod, saj bo z zmago proti okupatorju prišlo tudi do zmage proti njegovim 
»pomagačem«, kot so imenovali predstavnike prejšnjega režima, ki so sodelovali z okupatorjem, 
in vse tiste, ki se niso priključili k NOB. 
Komunistična partija Jugoslavije je v skladu z marksistično miselnostjo2 že pred drugo svetovno 
vojno trdila, da je edini način za doseganje ženske enakopravnosti ta, da se ženske kot 
enakopravne udeleženke delavskega gibanja vključijo v KPJ in preko sodelovanja v delavskem 
gibanju, z izvedbo proletarske revolucije in s padcem kapitalističnega režima, dosežejo svojo 
enakopravnost.3 V času vojne, ko je KPJ stopila na čelo narodne osvoboditve, pa je postalo 
jasno, da bodo ženske preko sodelovanja v AFŽ in s tem v LF dosegle tudi svoje pravice.4 To je 
bil dober mobilizacijski faktor za vključevanje poprej »brezpravnih« žensk v  NOB in s tem v 
javno, družbeno življenje. Organizacija AFŽ je zajela vrsto nepismenih in brezpravnih žensk, ki 
so se ob vključitvi v NOB začele zavedati, da s svojim prispevkom v NOB dosegajo svojo 
enakopravnost.5  
Preko razlage smisla in ciljev NOB je AFŽ nameravala »zaostale« ženske politično izobraziti, jih 
informirati o pomenu KPJ ter jim razviti politično zavest.6 Hkrati pa je imela organizacija namen 
povezati vse Jugoslovanke ne glede na vero, razredno pripadnost ali narodnost ter jim omogočiti 
prisotnost in množično udejstvovanje v splošnem osvobodilnem  gibanju.7  
Vendar pa AFŽ ni bila organizacija, ki bi bila le objekt razsvetljevanja žensk oziroma kraj, kjer 
so se ženske izobraževale, opismenjevale in se rešile svoje zaostalosti, ki jih je poprej držala v 

                                                 
1 BEBEL, Avgust, Ženska in socializem, Cankarjeva založba, Ljubljana 1960, str. 17. 
2 Več o tem glej: ENGELS, Friedrich, Izvor družine, privatne lastnine in države, Cankarjeva založba, Ljubljana 
1963.  
3 AS 1413, Osebni fond Vide Tomšič, škatla 228, Vida Tomšič, Antifašistična fronta žensk  Jugoslavije, str. 3. 
4 O tem so govorili različni politični veljaki, glej: Govor predsednika Narodne vlade Slovenije tovariša Borisa 
Kidriča na II. kongresu AFŽ Slovenije v Ljubljani, v: Naša žena, št. 4/5, leto 1945, centralna izdaja, str. 48, 49. 
5TOMŠIČ, Vida, Samoupravljanje in udeležba žensk v razvoju, Universum, Ljubljana 1983, str. 63. 
6 AS 1413, Osebni fond Vide Tomšič, škatla 85, Rad Antifašističkog fronta žena u obnovi i izgradnji nove 
Jugoslavije, 18.02.1947, str. 1. 
7 TOMŠIČ, Vida, Samoupravljanje in udeležba žensk v razvoju,… str. 15. 
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domači hiši. Preko te organizacije so ženske postale zavestne članice družbe, ki so se v času 
vojne borile za narodno osvoboditev, si preko tega priborile zakonsko pisane  pravice in se po 
vojni aktivno udejstvovale v različnih akcijah nove  oblasti. 
AFŽ je bila posebna ženska organizacija, saj je združevala ženske okoli njihovih specifičnih 
zahtev, ne samo kar se tiče politične enakopravnosti žensk, temveč tudi skrbi za matere in otroke, 
ustanavljanje vrtcev in menz, zaščite zaposlenih žensk. Vendar pa so se aktivistke AFŽ ves čas 
njenega obstoja trudile razlagati pravo naravo organizacije; govorile so o posebni ženski 
organizaciji, ki pa za izpolnitev svojih zahtev ne postavlja moških in žensk drug drugemu 
nasproti in jih pri tem ne ločuje, zatorej ne more biti označena za feministično organizacijo.  
Po mnenju Vide Tomšič se je vpliv feminizma na delo med ženskami kazal »v usmerjenosti, v 
praksi k izključno ženskim organizacijam, v prizadevanju, da se zberejo vse ženske v boju za 
svoje ženske zahteve, češ da je baje treba voditi boj za ženske zahteve samo v ženskih 
organizacijah ter da lahko postane boj samo tako množičen«.8 Svojo organizacijo so aktivistke 
AFŽ najbrž opravičevale zaradi tega, ker so bile posebne ženske organizacije označene za 
feministične in s tem za delavsko gibanje nesprejemljive,9 saj, kot so zapisali v resoluciji V. 
državne konference KPJ, se je treba »bojevati proti meščanskemu feminizmu, ki ustvarja 
pregrajo med delavkami in delavci in katerega cilj je, da skrha ostrino razrednega boja«.10  
Da je bilo aktivistke AFŽ strah, da bi bila njihova organizacija razumljena kot feministična, 
lahko potrdi pojasnilo Vide Tomšič iz leta 1948, ko je na zasedanju IO CO AFŽJ opozorila, da  
AFŽ ni treba skrbeti, »da bi zapadli v feminizem, ker feminizem pomeni razbijanje linije gibanja 
delavskih mas. Če pa mi pripeljemo žensko na sestanek, zato da jo vključimo v boj za 
socializem, potem tu ni feminizma«.11  
Zato je Vida Tomšič, ko je pisala o AFŽ kot o posebni ženski organizaciji, posebej izpostavila, 
da to ni »klasična ženska organizacija«, saj ni nastala zaradi tega, da bi se borila za ženske 
pravice, temveč iz potrebe, da bi se dotlej neenakopravne in zatirane ženske kot enakopravni 
politični subjekt vključile v NOB.12  Bila je organizacija, ki se ni borila zgolj za dosego ženske 
enakopravnosti, temveč je bila  »instrument v boju za nacionalne, demokratične in socialne 
pravice naroda  Jugoslavije«.13 Izkazala se je za močno podporo »socialistični revoluciji, ki je 
morala prinesti pravice tudi ženskam Jugoslavije.«14 
Kadar so aktivistke govorile o AFŽ kot o posebni ženski organizaciji, so pri tem vedno 
poudarjale, da je to le ena izmed oblik dela KPJ za lažjo mobilizacijo žensk v »družbeno 
akcijo«.15 Ali pa so o posebni ženski organizaciji govorile kot o organizacijski formi, ki je 
omogočala najširše politično delo med ženskami.16 Takšna oblika organiziranja žensk se je 
izkazala za uspešno tudi zaradi tega, ker so zaradi družbeno obstoječih stereotipov o vlogi 

                                                 
8 AS 1413, Osebni fond Vide Tomšič, škatla 228, Referat Vide Tomšič na V. državni konferenci KPJ, 19-23. 10. 
1940 na Dubravi pri Zagrebu, str. 15. 
9 Načelno nasprotovanje posebnim ženskim organizacijam znotraj delavskega gibanja je izrazil že Lenin, glej: 

ZETKIN, Klara, Pogovori z Leninom, Cankarjeva založba, Ljubljana 1959, str. 59. 
10  TOMŠIČ, Vida, Referat Vide Tomšič ob slovesni akademiji za 8. marec leta 1949 v Beogradu, v: TOMŠIČ, 
Vida, Ženska, delo, družina, družba, Komunist, Ljubljana 1976, str.44. 
11 AS 1413, Osebni fond Vide Tomšič, škatla 85, Stenografske beležke z zasedanja IO CO AFŽJ 16-17.12.1948, 
Govor Vide Tomšič, 17.12.1948, str. 77. 
12  TOMŠIČ, Vida, Samoupravljanje in udeležba žensk v razvoju,…str. 15. 
13 AS 1413, Osebni fond Vide Tomšič, škatla 227, Ženske organizacije v Jugoslaviji, str. 5  (Spis je  brez datacije in 
navedbe avtorja.). 
14 Ibidem, str. 6. 
15 TOMŠIČ, Vida, Ženska v razvoju socialistične in samoupravne Jugoslavije, str.74. 
16 AS 1413, Osebni fond Vide Tomšič, škatla 72, Vida Tomšič, Za utrditev organizacije AFŽ, prepis, str. 2  (Članek 
je bil objavljen v Borbi, 6.5.1948, št. 109.) 
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ženske, katere poslanstvo je bilo skrb za otroke in gospodinjstvo, se pravi delo znotraj privatne 
sfere, ženske težko pridobili v mešane organizacije. Preko sodelovanja v posebni ženski 
organizaciji pa so lahko zagotovili množičnejše sodelovanje žensk v NOB. 17 
Aktivistke so večkrat poudarile, da so posebne ženske organizacije smiselne le toliko časa in 
tedaj, če je njihova naloga prebuditi ženske »in jih na poseben, njim dostopnejši način pripeljati 
v politično življenje, jim pomagati preboleti predsodke, ki jih je družba vzgojila v njih samih in v 
njihovi okolici, ki  jih ovirajo, da bi vstopile v politično življenje direktno.«18 Hkrati pa 
izpostavljale, da želi ženska organizacija zajeti ženske, ki še niso ozaveščene, »tiste najširše 
mase žensk, za katere bo AFŽ njihov prvi korak v javno življenje«.19 Pri tem pa so poudarile, da 
posebna ženska organizacija ni bila nikoli cilj, temveč le sredstvo za dosežek večje aktivizacije 
žensk v skupnem boju delovnega ljudstva.20 V takšnih izjavah lahko zasledimo, da jih je bilo 
strah, da bi bila njihova organizacija označena za feministično in s tem za komunistično družbo 
nesprejemljivo, saj je le-ta prepovedovala obstoj kakršnihkoli posebnih, izključnih organizacij. V 
tem pogledu je bila AFŽ izjema. Kljub temu da so bile posebne organizacije prepovedane, pa je 
AFŽ obstajala kot izključno ženska organizacija in zato je bila pogosto tarča političnih veljakov, 
ki jih je skrbel obstoj takšnih organizacij, saj bi lahko le-te spodbujale mišljenje, da lahko 
določene skupine prebivalstva dosežejo uresničenje svojih zahtev, zgolj tako da se povežejo v 
posebno organizacijo nasproti ostalemu delu prebivalstva. V tem primeru, da se morajo ženske 
povezati v posebno organizacijo nasproti moškim. Pri tem je potrebno opozoriti, da so se 
pojasnjevanja aktivistk o AFŽ kot »nefeministični« organizaciji  pojavljala  po opozorilih, ki so 
jih prejele od politične oblasti.  
AFŽ je torej ves čas svojega obstoja delovala kot posebna ženska organizacija, ki je združevala 
in mobilizirala ženske za njihovo večjo aktivnost v javnem oziroma družbeno-političnem 
življenju. Izključno žensko članstvo, zavzemanje za vključevanje žensk v vse sfere družbeno-
političnega življenja, zavzemanje za razbremenjevanje žensk v privatni sferi, bi nam lahko dalo 
misliti, da je bila organizacija feministična. In če bi nanjo gledali iz tega stališča, bi jo lahko 
imeli za feministično. Vendar pa je potrebno poudariti, da so sleherna namigovanja na AFŽ kot 
feministično organizacijo skušali že v kali zatreti. Kot sem skušala prikazati so bila tovrstna 
pojasnila spodbujena s strani političnega vrha in ne s strani samih aktivistk. Sam primarni cilj 
ustanovitve organizacije (za večjo vključenost žensk v NOB, s tem ojačitev »sil« za zmago nad 
okupatorjem in njegovimi zavezniki) nam pojasni, da organizacije s tega stališča ne bi mogli 
smatrati za feministično. Saj njen primerni namen ni bil, da bi povezali ženske v enotno, posebno 
organizacijo, zato da bi s tem lažje dosegle svojo enakopravnost. Temveč je AFŽ Komunistični 
partiji med NOB služila zlasti kot organizacija, ki je izobraževala kader, ki je bil na voljo za 
izvajanje političnega dela KPJ v zaledju, oziroma je bila AFŽ neke vrste oporni steber KPJ, v 
času ko so bili moški po večini na fronti. Gospodarski, ekonomski, političen razvoj družbe in 
postopno ukinjanje stereotipov o izključni vlogi ženske kot matere in žene, je skupaj z zakoni o 
samoupravljanju vodilo k temu, da so se ženske kot aktivne članice družbe vse bolj vključevale v 
družbeno-politično življenje skupaj z moškimi in zaradi tega ni bilo več potrebe po organizaciji, 
ki bi združevala zgolj ženske. Kot je na IV. zasedanju AFŽ poudarila Vida Tomšič, »bi to vodilo 

                                                 
17 AS 1413, Osebni fond Vide Tomšič, škatla 70, Vida Tomšič, Delo med ženami, referat na V. državni konferenci 
KPJ 19-23. 10.1940, str.19.  
18 AS 1413, Osebni fond Vide Tomšič, škatla 70, Vida Tomšič, Nekaj napak v našem delu med ženskami, prepis,  
str. 2 (Članek je bil objavljen v Ljudski pravici, 1.5.1944, št. 5, str.2.).  
19 AS 1413, Osebni fond Vide Tomšič, škatla 72, Vida Tomšič, Za utrditev organizacije AFŽ, prepis, str 2  (Članek 
je bil objavljen v Borbi, 6.5.1948, št. 109.). 
20 AS 1413, Osebni fond Vide Tomšič, škatla 73, Vida Tomšič, O delu in pripravah žensk za IV. kongres AFŽJ, 
prepis, str. 1 (Članek je bil napisan za radio Beograd, 9.6.1953.). 
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k izločanju ženske iz našega skupnega političnega življenja, pripeljalo bi do zgrešenega 
naziranja, da se morajo ženske za uresničevanje svojih pravic bojevati proti ostali družbi, kar je 
posebno nevarno. Tako delo bi demobiliziralo ženske v organih družbene samouprave.«21  
Vendar se postavlja vprašanje o resničnih vzrokih ukinitve organizacije in o tem, ali je bila 
aktivnost žensk v političnem in gospodarskem življenju zares zadovoljiva, saj je le malo več kot 
leto dni prej v svojem članku Vida Tomšič opozarjala na nezadostno vključenost žensk v 
politično življenje. »Navzlic visoki politični zavesti žensk – ta se kaže pri vseh pomembnejših 
političnih dogodkih (volitve, demonstracije in podobno) - lahko ugotovimo določeno 
nazadovanje pri sodelovanju žensk v vsakdanjem političnem življenju, v delu odborov ljudske 
oblasti, ljudske fronte, partije, pa tudi v drugih upravnih organih ter v organih političnega boja za 
socialistično demokracijo, v delavskih svetih, v upravah kmetijskih zadrug itd.« V tem članku je 
govorila o nezadostnem udeleževanju žensk v političnemu življenju, leto kasneje pa je 
zagovarjala stališče, da je sodelovanje žensk v političnemu življenju tako veliko, da ni potrebe po 
posebni ženski organizaciji. Zato se tu odpira vprašanje, ali je bila organizacija zares ukinjena 
zaradi zadostne aktivizacije žensk v »javnem« življenju ali je bil v ospredju prikrit strah, da bi se 
(izobražene in politično osveščene) ženske organizirale v neko samostojno organizacijo s 
feminističnim značajem, kar bi pomenilo, da bi se ženske za uresničitev svojih zahtev borile 
nasproti moškim in bi to posledično povzročilo izločanje žensk iz LF in s tem izpod ideološkega 
vpliva KPJ oziroma Zveze komunistov.22  Navkljub vsemu je bila organizacija na zadnjem, IV. 
kongresu AFŽ v septembru leta 1953, ukinjena iz navedenih razlogov. Ženske, ki so bile pred 
tem vključene v AFŽ, so se vključile v Zvezo ženskih društev, medtem ko je bila pri Socialistični 
zvezi delovnega ljudstva ustanovljena Komisija za družbeno aktivnost žensk, ki je predlagala 
ukrepe za lažje vključevanje žensk v politično življenje, hkrati pa za zbiranje čim večjega števila 
strokovnih delavcev (ne glede na spol) za reševanje prej »specifičnih ženskih vprašanj«. 
 
 

Lea Vrečko 
 
 

 

                                                 
21 AS 1413, Osebni fond Vide Tomšič, škatla 73, Govor Vide Tomšič na IV. Kongresu AFŽJ v Beogradu, 26-27. 9. 
1953, prepis, str. 7 (Članek je bil objavljen v: Naši žena, št. 11, leto 1953, str. 292 ter v: TOMŠIČ, Vida, Ženska, 
delo, družina, družba, Komunist, Ljubljana 1976, str 78-85.).  
22 AS 1413, Osebni fond Vide Tomšič, škatla 73, Vida Tomšič, Ali pri nas obstoja žensko vprašanje?, prepis,  str. 2. 
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