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Beseda urednice

Rahlo izrabljena fraza, »čas teče, nič ne reče«, je še kako resnična. Spet je preteklo leto dni in zopet je
tu naša revija – Clio. Tudi tokrat napolnjena s članki z različnih področij, pravimi interdisciplinarnimi
članki. Moram poudariti, da smo to leto imeli veliko srečo s pisci člankov, dobili smo jih namreč toliko
(predvsem tako obsežnih), da smo nekatere morali prestaviti na naslednje leto. Če bo tudi v prihodnje
tako, bo naša revija še bolj obsežna. Veseli me, da postaja Clio prepoznaven, da študentje želijo
napisati članek in nam zaupati svoje razmišljanje.
Lansko leto sem izrazila razočaranje nad študenti in mladino na sploh. Del tega na žalost še vedno drži
in verjamem, da bi se marsikdo izmed vas strinjal z mano, ko se sprašujem, le kam gre ta svet. Ampak
... Zdi se mi, da gre letos v pravo smer. Skupaj s študenti nižjih letnikov smo se lotili organizacije
vsakoletnega poletnega seminarja ISHA international. Najbrž si lahko predstavljate, da je za takšnim
dogodkom veliko dela, skrbi, usklajevanja in odrekanja, a tudi veselja. Tako so naši sredini sestanki ob
šestih zvečer postali prijetno kramljanje ob kavi, naravnemu soku ali vroči čokoladi, s to izjemo, da
»kramljamo« o malo bolj resnih zadevah. A je vseeno luštno, prijetno s koristnim, bi jaz temu rekla. In to
je tisto, kar predstavlja društvo. To ni nek »bav bav«, za katerim stoji samo ogromno dela, temveč zna
biti ob pravih ljudeh res prijetna zadeva, kjer spoznaš sebi podobne ljudi in se preizkusiš na različnih
področjih. Meni osebno je bila organizacija izletov in ekskurzij ena najbolj zanimivih izkušenj, ki sem jih
pridobila. Predvsem ekskurzije so zanimiv projekt, ker se organizacija začne že veliko prej, preden
odrineš v zgodnjih jutranjih urah na pot in traja več kot le en dan. Preizkus, če znaš ohraniti »mirno kri«,
takrat, ko imaš vsega že vrh glave. Res se preizkusiš in ugotoviš, ali si dober organizator in če si sploh
sposoben delati z ljudmi. Vsi, ki ste kdaj delali z ljudmi, veste, da včasih nekateri želijo, da se jih »nosi
po rokah«. Tako se ti po nekaj dneh ne da razlagati in se opravičevati, zakaj se nismo ustavili ob eni ali
drugi znamenitosti. Se zamisliš in pomisliš, da držijo trditve, da so ljudje dandanes funkcionalno
nepismeni, očitno še programa ekskurzije ne znajo prebrati. A si po določenih izkušnjah misliš svoje,
pomahaš s papirjem in rečeš, »saj tega pa ni v programu«. Morda se vam to zdi preveč »egotrip«, a
prej ali slej ugotoviš, da vsem ne moreš ugoditi in pelješ stvar tako, kot je bila zastavljena na začetku.
In tako je na vseh področjih, ne le na ekskurzijah, temveč na sploh v življenju. Prideš do spoznanja, da
se ne moreš razdajati vsem po malem; si oseba – sama zase – in stojiš za sabo in svojimi dejanji.
Osebno bi rekla, da gre za trening v vzdržljivosti, potrpljenju in preizkušanju meja samega sebe. Sedaj
vem, do kam grem.

Lea Vrečko
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Erika Gliha: Jernej Kopitar - Avstroslavist

Povzetek: Kopitarjeva avstroslavistična koncepcija predstavlja idejno in politično ozadje njegovih zamisli o
potrebah Južnih Slovanov. Avstroslavizem je bil razširjen med vsemi Slovani Avstrije, izstopal pa je predvsem pri
Slovencih, Čehih in Hrvatih. Središče ideje je bila misel o Avstriji kot domu Južnih Slovanov.
Ključne besede: avstroslavizem, Jernej Kopitar, panonska teorija

Avstroslavizem

Avstroslavizem zastopa stališče, da je obstoj Habsburške monarhije v interesu njenih slovanskih
narodov. Razširjen je bil sicer med vsemi Slovani Avstrije, izstopal pa je predvsem  pri Slovencih, Čehih
in Hrvatih. Zahteve  po ureditvi monarhije so bile v smislu večje enakopravnosti narodov, kajti v
monarhiji živeči Slovani niso bili zadovoljni s položajem, v katerega so bili prisiljeni. Nekateri imajo za
prvega avstroslavista Antona Tomaža Linharta, ki je v predgovoru neke svoje knjige opozoril na to, da
so Slovani najštevilčnejši narod v državi, zato bi Avstrijo morali imenovati slovansko državo. Jernej
Kopitar se je navduševal za Dunaj kot središče slovanstva in vseh najvišjih slovanskih institucij. Želel
je, da bi imeli Slovani v Avstriji pomembnejšo vlogo. Leta 1791 je tudi Dobrovski govoril o pripadnosti
Slovanov Habsburški monarhiji, saj je bil prepričan v možnost pravičnejše ureditve države.
Jernej Kopitar je Avstrijo razumel kot slovansko državo, vendar pa ni predvidel reforme obstoječega
družbenega sistema. Tako kot imamo Slovenci Linharta za prvega avstroslavista, imajo Čehi grofa Lea
Thuna za prvega političnega avstroslavista, ki je napisal brošuro O stanju češke literature (1842). Po
njegovem mnenju lahko obstoj države zagotovi le spoštovanje individualnosti vsakega naroda. Ideje
Thuna so padle na plodna tla predvsem pri češkem liberalnem meščanstvu.
Avstroslavistični koncept je prišel do izraza ob revoluciji leta 1848. Bil je splošna usmeritev  tedanje
politike avstrijskih Slovanov, saj so ga zastopali tako liberalci kot demokrati. Le-ti so nasprotovali
velikonemškemu načrtu frankfurtskega parlamenta, saj so ga dojemali kot grožnjo slovanskim narodom.
Nasprotovali pa so tudi Madžarom, ker niso priznavali enakopravnosti narodov. Slovani pa so se
seveda zavzemali za monarhijo, urejeno kot federacijo enakopravnih narodov.

Jernej Kopitar med Južnimi Slovani

Južnoslovanski literarni kritiki, pa tudi literarni zgodovinarji, na znanstvenika Kopitarja gledajo kot na
najpomembnejšega slavista (slovenskega rodu) prve polovice 19. stoletja, ki je utemeljil zahtevo po
slavističnih stolicah na evropskih univerzah (na Dunaju, v Gradcu, Pragi, Leipzigu, Berlinu, Parizu ...).
Za svojega varovanca, sodelavca in prijatelja je sprejel Vuka Stefanovića Karadžića. Pomagal mu je
napisati, natisniti in uveljaviti srbski črkopis, pravopis in slovnico. Kopitar je trdil, da so Hrvatje Iliri, to je
eno s Srbi, da imajo z njimi eno zgodovino in jezik. Da so rasno enaki in se ločijo le po obliki krščanske
veroizpovedi.
Med manj znanimi, a upoštevanja vrednimi viri za oblikovanje literarnozgodovinske oziroma
kulturnozgodovinske sodbe o pomenu Kopitarjevega dela v njegovem času in pozneje, velja omeniti še:
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Kopitarjevo avtobiografijo (Dunaj 1839), Kopitarjevo korespondenco (pisma karlovškemu zdravniku
Šporerju, V. S. Karadžiću ...). Pisal je o slovanskih zadevah, skupnem slovanskem jeziku, o
književnosti; o Dositeju Obradoviću  in Lukijanu  Mušičkemu.
S svojo t. i. karantansko-panonsko teorijo je spodbudil znanstveno in splošno zanimanje za Slovence in
Južne Slovane. Z izdajo Glagolite Clozianus je za vedno umestil Slovenijo v srednjo Evropo.
Jernej Kopitar je ostal pri Južnih Slovanih zapisan kot kontroverzna osebnost (predvsem v kulturni
javnosti in literarni zgodovini pri slovenskih, srbskih, črnogorskih in hrvaških avtorjih). Pri črnogorskih
avtorjih je mogoče zaslediti  dvojnost meril in vrednotenja. Najprej je tu "zamera, ker je Kopitar kot
avstrijski dvorni cenzor zavrnil natis pesnitve Glas Kamenštaka (na Dunaju; 1833) in nato spoštovanje
Kopitarjevih zaslug za srbstvo, za sloves
ljudske epike in za prve glasove o Južnih Slovanih, takrat označenih kot Serbo-Horvate.1

Kopitarjeva koncepcija avstroslavizma

Kopitarjeva vera v napredek in prepričanje o pomenu majhnosti je imela velik vpliv zlasti na male
narode. Kopitarjev avstroslavizem je treba ocenjevati s stališča časa, v katerem je šlo predvsem za
človeštvo in domovino, ne pa še toliko za ljudstvo in narod. Njegovo poudarjanje objektivnih in splošnih
aspektov je bilo utemeljeno v mnogonacionalni  avstrijski državi. Izhajal je iz prepričanja, da je to edina
podlaga za nadaljnji obstoj Slovanov, katerih kulturno in politično središče naj bi bilo na Dunaju.
Kopitarjeva avstroslavistična koncepcija je predstavljala idejno in politično ozadje njegovih zamisli o
potrebah Južnih Slovanov. Središče ideje je bila misel o Avstriji kot domu Južnih Slovanov. Iz
balkanskega prostora je želel izbrisati ruski kulturni vpliv.
Kopitar  je v svoj program uvrstil: jezikovno združitev Hrvatov in Srbov ter kulturno ločitev Srbov in
Rusov. Preporod južnoslovanskih narodov je videl le v okviru avstrijske države. Pripadnost Avstriji
izpričujeta tudi Kopitarjevi diplomatski misiji, ki ju je opravil po naročilu dunajskega dvora. Leta 1814 je
odpotoval v Pariz z namenom, da bi dosegel vrnitev knjig, rokopisov in drugih dragocenih stvari, ki jih je
Napoleon odnesel z Dunaja. Leta 1827 pa si je prizadeval, da bi v dunajsko dvorno knjižnico prenesli
nekaj slovanskih rokopisov z gore Atos. Knjižnica je dobila le nekaj rokopisov, ostale pa so dobili Rusi.

Kopitar pri Čehih, Slovencih in Hrvatih

Po letu 1818 je Kopitar občutil, da Praga s svojo organizacijo postaja nevarna za njegov koncept. Dunaj
naj bi postal središče zahodnih in južnih Slovanov. Všeč mu ni bilo tudi to, da so Čehi hoteli svoj
nacionalizem zgodovinsko utemeljiti na lažnih virih.
Hrvaška je bila v Kopitarjevem času upravno, politično in kulturno razdrobljena, predvsem pa
podvržena močni madžarizaciji. V 30. letih 19. stoletja so izoblikovali ilirizem. Ljudevit Gaj je hotel
uresničiti idejo kulturne enotnosti Južnih Slovanov najprej z jezikovnim poenotenjem na štokavski
podlagi in z združitvijo različnih južnoslovanskih književnih tradicij. Ta ideja pa se ni prijela. Ilirizem je v
nasprotju s Kopitarjevimi tremi etničnimi  jedri (Bolgari, Srbi, Slovenci) postavljal vizijo etnične in
jezikovne enotnosti vseh Južnih Slovanov. Kopitar je ostro obsodil jezikovno približevanje
dubrovniškemu izraznemu standardu in obžaloval opuščanje kajkavščine.

1 Vladimir Osolnik, Jernej Kopitar v srbski kulturni zgodovini (v J. Kopitar in njegova doba, 1996).
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Slovencem je Kopitar namenil posebno vlogo, saj naj bi postali temelj južnoslovanske kulture. Današnji
slovenski etnični skupini je pridružil kajkavce. Da bi to zgodovinsko utemeljil, je izdelal tezo o
karantanizmu, pozneje pa še panonsko teorijo. Kopitar je Slovence delil na dve jedri: v panonsko so
spadali spodnještajerski Slovenci, Prekmurci in Hrvati; Kajkavci, Korošci in Kranjci pa v karantansko.
Predvideval je zlitje obeh skupin. To idejo je Kopitar utemeljeval tudi zgodovinsko, to je z obstojem
srednjeveške vojvodine Karantanije. Panonska teorija govori o tem, da stara cerkvena slovanščina
izvira iz Spodnje Panonije. To teorijo so kasneje prevzeli Vraz, Miklošič in Levstik.

Sklepne misli

Kopitar  je želel svoj koncept razširiti na vse Južne Slovane, zanj zadovoljivo pa ga je uresničil le
Karadžić. Vuk  je postal izvrševalec njegovega kulturnega in jezikovnega koncepta med Srbi.
Svetovnonazorsko lahko Kopitarja uvrstimo med tiste, ki so povezali razsvetljensko miselnost 18.
stoletja z liberalizmom 19.  Žal pri Slovencih ni mogel uveljaviti svojega jezikovno-kulturnega koncepta.
Prizadeval si je, da bi v ljudskem jeziku pisali poučne tekste za kmeta. Temu pa sta se zoperstavila
Prešeren in Čop, saj jezik kmeta naj ne bi bil ustrezen tudi za meščane. Idejno in politično ozadje
Kopitarjevih zamisli je predstavljala njegova avstroslavistična koncepcija. Središče te ideje je bila
Avstrija kot dom Južnih Slovanov.

Literatura

Stanislav, Hafner. (1996). Jernej Kopitar kot avstroslavist. SSJLK. 23-34.
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Mateja Prinčič: Bitka na Kosovem polju in njene psihološke razsežnosti

Povzetek: Pričujoč članek predstavlja vlogo, ki jo je odigrala bitka na Kosovem polju pri oblikovanju
protonacionalnih čustev Srbov. Ta so se odražala skozi Lazarjevo kanonizacijo in kosovske epske pesmi.
Nadalje skuša predstaviti pomen teh kolektivnih čustev pri oblikovanju modernega srbskega nacionalizma.
Ključne besede: protonacionalna čustva, nacionalizem, bitka na Kosovem polju, religija, epske pesmi

»Moj Bog, čemu smo priča! Dočakali smo osvobojeno Kosovo.
Duše kneza Lazarja, Miloša in vseh ostalih mučenikov strmijo v nas. Počutimo se močne in ponosne,
da smo ravno mi tista generacija, ki je izpolnila stoletja dolge sanje celotnega naroda: sanje, o svobodi,
ki je bila z mečem izgubljena in z mečem ponovno pridobljena.« 1

Tako so bile zabeležene misli anonimnega udeleženca 2. balkanske vojne (1912–1913) med sklepnim
delom osvoboditve Kosova.2 Misli posameznika, hkrati pa zrcalo ljudske percepcije dogodkov
povezanih z bitko na Kosovem polju (1389), predstavljajo psihološki fenomen, katerega domet še
vedno traja. »Zibelka srbstva« je hkrati utelešenje trpljenja, samožrtvovanja, mučeništva, hrabrosti ter
izgubljene svobode. S krvavo bitko zaznamovano Kosovo polje ni postalo zgolj kraj kolektivnega
spomina, ampak tudi torišče za oblikovanje v 19. stoletju formiranega kosovskega mita.

Po mnenju Hobsbawma so pred 19. stoletjem pri Srbih obstajala protonacionalna čustva, ker so
spomin na staro kraljestvo – poraženo s strani Turkov – ohranjali v junaških pesmih, zgodbah in liturgiji
srbske cerkve, ki je kanonizirala večino srbskih kraljev, med njimi tudi kneza Lazarja.3 Prvo vprašanje,
ki se poraja ob tem, je vloga, ki jo je pri oblikovanju teh čustev odigrala bitka na Kosovem polju. Drugič
se spet lahko vprašamo, kakšno vlogo so ta protonacionalna čustva, ki jih je sprožila bitka, odigrala pri
oblikovanju srbskega nacionalizma.

Kanonizacija kneza Lazarja, ki je bil za svetnika proglašen leto ali dve po uboju, pomeni začetek
njegovega kulta.4 Vsakoletno liturgično praznovanje knezove smrti na Vidov dan, tj. 15. junija (28. junij
po gregorijanskem koledarju), je dosledno ohranjala njegova "zadužbina v Ravanici", v 17. stoletju pa je
bila tudi edini kraj, kjer je bilo čaščenje kulta svetnika Lazarja sploh še prisotno. Kontinuiteta med
samimi začetki počastitve spomina in današnjim praznovanjem dneva Sv. Vida je zelo subtilna, navidez
skoraj nepomembna,5 vendar pa praznik dolgega trajanja po besedah Michela Vovella ni »okamenela
struktura, ampak kontinuum sprememb, zdrsov, sprejemanj z eno roko in zavračanj z drugo …«.6 Ideja
nacionalno- religioznega praznika Sv. Vida je namreč skovanka 19. stoletja7 in je ne moremo enačiti s
prvotnim liturgičnim praznikom, kar pa ne pomeni, da zato tudi ne smemo iskati morebitnih vplivov. Če
se ponovno navežem na Vovella, je praznik trenutek resnice, v njem skupnost v simbolnih izrazih
prikaže predstavo svojega pogleda na svet. Zatorej je za zgodovinarja lahko čudovit predmet

1 Vojnićki glasnik 13, 28 Junij 1932 v Thommas Emmert, Serbian Golgotha: Kosovo, 1389, New York: Columbia University Press, 1990,
133-4, citirano po: Maria Todorova, Balkan Identities. Nation and memory. London: Hurst & Company, 2004, str. 28
2 Prav tam
3 Eric J. Hobsbawm, Nacije in nacionalizem po letu 1780. Program, mit in resničnost, Ljubljana: *cf, 2007, str. 93
4Ignacij Voje, Slovenica Balcanica. Zgodovinske študije. Ljubljana: Slovenska matica, 2005, str. 225
5 Zirojević, Kosovo u pamćenju str. 16, citirano po: Noel Malcolm, Kosovo. A short history. London: Papermac, 1998, str.78.
6 Michel Vovelle, Ideologije in mentalitete. Ljubljana: Studia Humanitatis, 2004, str. 218.
7Zirojević, Kosovo u pamćenju str. 16, citirano po: Noel Malcolm, Kosovo. A short history. London: Papermac, 1998, str. 78.
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opazovanja.8 Kozmične razsežnosti verskih razlag bitke na Kosovem polju so bile namreč sčasoma
integrirane kot moralna komponenta v identiteto skupnosti. Kot je razvidno iz srbskih in turških opisov v
1. polovici 15. stoletja, sta si obe strani, vsaka zase, razlagali smrt kneza Lazarja oz. sultana Murata
zelo podobno, in sicer kot mučenika. Mučeniška smrt Lazarja in soborcev  je predstavljala njihovo
moralno zmago, bitka, dogodek v katerem ni duhovnih poražencev ampak zgolj fizični, smrt za pravo
vero, pravoslavje, pa simbol vrhovne vrline. Lazar je v času srbskega nacionalnega gibanja postal
utelešenje trpljenja podjarmljene skupnosti, njegovo žrtvovanje je postalo simbolno žrtvovanje naroda.9

Drugi protonacionalni element so že omenjene junaške pesmi, med katere uvrščamo tudi venec
pesmi o kosovski bitki. Prenašale so se ustno, iz roda v rod, tako kot pravljice, za katere Robert
Darnton pravi, da so najbogatejši vir, ki ga posedujemo, če sploh želimo stopiti v stik z mentalnim
kmetskim svetom v preteklosti. Zatorej bi bila napaka večja, če bi zavrnili uporabo folklore, kot pa če bi
tvegali njeno nepravilno interpretacijo.10 Poglejmo si torej sporočilno vlogo nekaterih izmed njih.
Ljudske pesmi o Kosovu ne opisujejo toliko dogodkov, temveč bolj razmišljajo, tolažijo in v skupnosti
vzbujajo upanje na lepšo prihodnost.11 V Majki Jugoviča mati premaga bolečino, ker so njeni dragi
žrtvovali življenje za nekaj plemenitega. Zavest dolžnosti do domovine je večja od materine žalosti:12

»Djeco moja, sokolovi moji,
izginuste mladi na Kosovu!
Ja ne žalim što ste izginuli,
braneć zemlju od dušmanske ruke,
jer ste pleme svoje osvetlili.«13

Izginuti – poginiti; dušman – sovražnik; pleme – rod; osvetliti – maščevati

Pesem Kosovska djevojka opeva neznano deklico, ki je skušala med ranjenci po bitki poiskati svojega
zaročenca. Ni se srečala z njim, ampak z usodno resnico, da je z nesrečo domovine končana tudi
njena sreča. Kneževa večera zajema svojo simboliko v biblijski »zadnji večerji«, odvijajoči se na
predvečer bitke, v kateri knez Lazar za mizo gosti vso takratno gospodo. Med njo sodi tudi Vuk
Branković, kateremu je ljudska pesem pripisala izdajstvo. Morala je namreč najti opravičilo za poraz.14

Bolečina, trpljenje, žalovanje za izgubljeno svobodo, izdajstvo in hrabrost so torej nekateri izmed
osrednjih tem kosovskih pesmi, za katerimi stoji mentalni svet ljudi.

V prvih desetletjih 19. stoletja so bile številne epske pesmi, med njimi tudi kosovske, zapisane in
objavljene, za kar je bil najbolj zaslužen srbski folklorist in jezikovni reformator Vuk Stefanović Karadžić.
To je bil hkrati tudi pomemben korak, s katerim je bila ljudska tradicija epskih pesmi preoblikovana v
nacionalno ideologijo,15 njene teme, ki so bile ljudem dobro poznane, pa so odigrale pomembno vlogo
pri političnem mobiliziranju množic novonastajajočega srbskega naroda.16

Za zaključek tega poskusa opredelitve protonacionalnih čustev Srbov v odnosu do bitke na
Kosovem polju se v razmislek navežimo še na misel Carla Gustava Junga, ki pravi:

8 Michel Vovelle, Ideologije in mentalitete. Ljubljana: Studia Humanitatis, 2004, str. 213.
9 Maria Todorova, Balkan Identities. Nation and memory. London: Hurst & Company, 2004, str. 35-39.
10 Robert Darnton, Veliki pokol mačk in druge epizode francoske kulturne zgodovine. Ljubljana: Studia humanitatis, 2005, str. 311.
11 Janko Jurančič, Srbska in hrvatska ljudska epika. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1959, str. 157.
12 Prav tam, str. 159.
13 Oskar Hudales, Vilko Kunst, Venceslav Winkler, Četrta čitanka. Ljubljana: Državna založba Slovenije, 1948, str. 10.
14 Janko Jurančič, Srbska in hrvatska ljudska epika. Ljubljana: Mladinska knjiga, 1959, str. 157-160.
15Noel Malcolm, Kosovo. A short history. London: Papermac, 1998, str. 79.
16 Maria Todorova, Balkan Identities. Nation and memory. London: Hurst & Company, 2004, str. 34.
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»Ko se ozremo na človeško zgodovino, vidimo samo tisto, kar se dogaja na površju ... Vojne, dinastije,
socialni prevrati, osvojitve in religije, ki so zgolj zunanji znaki skrivnostne psihične drže, neznane niti
posamezniku samemu sebi ...«17
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Ana Cergol: Evgenika

Povzetek: v članku je podana definicija izraza evgenika, nato sledi kratek oris evgeniki podobnih praks skozi
zgodovino. Naveden je utemeljitelj evgenike ter zgodovina te psevdoznanosti v ZDA, vključno z vzroki,
teoretskimi izvori, ukrepi, popularizacijo in posledicami. Nato so opisana še švedska ter nemška (oziroma
nacistična) evgenična prizadevanja. V zaključku je nakazana problematika sodobne evgenike.
Ključne besede: evgenika, zgodovina znanosti, ZDA

Razvoj znanosti nas skozi celotno zgodovino, še posebej pa v zadnjih stoletjih, neprestano postavlja
pred nova in nova etična vprašanja. V številnih primerih njeno napredovanje zaustavljajo neupravičeni
družbeni predsodki, strah pred novim.  Po drugi strani pa tudi znanost sama večkrat zaide v slepo ulico
in tako obremeni človeštvo z usodnimi posledicami. Primer tovrstne zablode so evgenična prizadevanja
iz začetka 20. stoletja.
Evgenika je bila »nauk o metodah za dosego telesno in duševno zdravega potomstva«.1 Na podlagi
napačnih znanstvenih dognanj, neupravičenih predsodkov in rasizma je spodbujala prokreacijo parov z
»dobro dedno zasnovo« (t. i. pozitivna evgenika) in si s pomočjo kontracepcije, sterilizacje, prepovedi
poročanja prizadevala za preprečevanje razmnoževanja ljudi s »slabo dedno zasnovo« (t. i. negativna
evgenika).  Skrajni, vendar ne edini primer tovrstne prebivalstvene politike, je bil  nacistični ...
Ideje, povezane s selekcijo potomcev, zasledimo že v antičnih tekstih. Tako je bil npr. Platon prepričan,
da bi človeško razmnoževanje morala nadzorovati država. Tudi v Bibliji lahko beremo zgodbe, ki imajo
določene evgenične konotacije.2

Pojem evgenike pa je leta 1865 prvi formuliral Sir Francis Galton, bratranec Charlesa Darwina. Galton
si je prizadeval za uveljavitev »pozitivne evgenike«. Njegove ideje so prevzela številna angleška
društva, ki pa sicer, kakor pojasnjuje hrvaški bioetik Darko Polšak,  niso nikoli prešla »iz besed na
dejanja«.3 Čeprav je bila torej Velika Britanija matična dežela te skrajno rasistične teorije, je v praksi
evgenika zaživela šele v ZDA, kjer je bil leta 1907 sprejet prvi zakon, ki je zapovedoval sterilizacijo
»degeneriranih« posameznikov. Tovrstne postopke so z zaključkom znanega sodnega spora Buck vs.
Bell l. 1924 legalizirali na zvezni ravni. Čeprav so evgenična prizadevanja spričo novih znanstvenih
spoznanj konec tridesetih let izgubila zagon, so s sterilizacijami v nekaterih umobolnicah nadaljevali
vse do srede sedemdesetih let. Tako so bile, gledano v celoti, reproduktivne pravice kršene kar 60 000-
im Američanom.4
Svoje nazore  so evgeniki oblikovali v skladu s tedaj aktualno Mendelovo teorijo o dedovanju, po kateri
naj bi biološke lastnosti določali posamezni podedovani elementi, kasneje poimenovani geni. Charles
Davenport, ustanovitelj vplivne Eugenics Record Office (ERO) v Cold Spring Harborju,5 je Mendelove
ideje prenesel na kompleksno področje človekovega ravnanja ter izumil tako absurdne kategorije
podedovanih značajskih lastnosti, kakor so »nomadizem«, »shiftlesness« in celo »thalassophilia«.

1 http://bos.zrc-sazu.si/cgi/a03.exe?name=sskj_testa&expression=evgenika&hs=1, SSKJ, ogled 2. 4. 2008.
2 http://www.eugenicsarchive.org, , Image archive on the american eugenic movement ,ogled 2. 4. 2008. 2. 4. 2008.
3 Darko Polšak, Američka eugenika, Prolegomena - Časopis za filozofiju, Vol. 1 No. 2, 2002, str. 166.
4 http://www.eugenicsarchive.org/eugenics/, 2. 4. 2008.
5 http://www.dnai.org/e/index.html, Chronicle, ogled 2. 4. 2008.
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http://www.eugenicsarchive.org
http://www.eugenicsarchive.org/eugenics/
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Thalassophilio (ljubezen do morja) so dokazovali z rodovniki, v katerih so bili vsi moški potomci
mornarji, kapetani ladij itd. Jasno je torej, da so evgeniki popolnoma zanemarili vpliv okolja, družbe,
vzgoje na osebnostno oblikovanje posameznika.6
Evgenična psevdoznanost se je ujemala tudi z rasističnimi čustvi ameriških belcev. Prepoved porok
med črnci in belci je bila sicer  v veljavi že poprej, vendar ji je evgenika ponudila nove, »znanstvene
temelje«. Rasno mešani zakoni naj bi po mnenju ameriških evgenikov vodili v uničenje bele civlizacije.
Skrb so jim vzbujale tudi migracije iz vzhodno- in južnoevropskih držav. Skrajno pristranske raziskave
so dokazovale, da naj bi bili vzhodno- in južnoevropski priseljenci dedno podvrženi kriminalu,
slaboumnosti, prostituciji, pavperizaciji ... Tako so leta 1924 te empirične (vendar v celoti prirejene)
študije odločilno pripomogle k izglasovanju »Immigration Restriction Acta«,7 ki je zajezil njihovo
doseljevanje. S tem se je zaključilo obdobje velikih imigracij v ZDA.

Neracionalna fobija pred drugorodnimi prišleki je bila en izmed poglavitnih generatorjev uspeha
evgenike na ameriških tleh. Kateri so bili še drugi?

Zaradi pospešene industrializacije je začelo mestno prebivalstvo na začetku 20. stol. v ZDA naraščati.
Zakonitosti zgodnjekapitalističnega sistema, neustrezna infrastruktura, številne gospodarske krize so
potisnile urbani proletariat v brezizhoden položaj. Ameriška buržuazija je postala zaskrbljena, ko so se
zaradi pavperizacije začeli kazati stranki učinki: naraščanje kriminala, alkoholizem, prostitucija.
Obenem so iz Evrope začele prihajati vesti o oktobrski revoluciji. Potrebne so bile socialne reforme.
Elita pa seveda ni želela spreminjati okostenele družbene strukture, zato je za slabo stanje okrivila
same žrtve in vzroke poiskala v njihovi »naravi«. Tedaj so bili tudi prepričani, da bo znanost rešila vse
probleme, tudi družbene. Verjeli so, da družba funkcionira po bioloških zakonistostih. Skratka –
znanstveni napredek je produciral družbene strategije in stanja, obenem pa je tudi družba oblikovala
določene ideje na znastvenem področju. Tako je evgenika prodrla v šolske učbenike, univerzitetne
programe (tudi na Harvardu ) ter celo v popularno kulturo. Izjemno priljubljen film »The black stork« iz
leta 1917 je nagovarjal k sterilizaciji neprimernih posameznikov. Nad tovrstnimi idejami se je
navduševal celo Theodore Roosevelt.8
O tem, da ni bilo nič bolje v Evropi, nam v prispevku nakaže Alenka Puhar. Vzorčni (ali morda najbolj
raziskani) primer je Švedski, kjer so bile tudi v praksi prisilne sterilizacije. "Nastradali" so celo »uporni,
begavci ter neprilagojeni.«9 »Švedi so še v 60-ih letih spodbujali ljudi, naj spremljajo sosede in
sporočijo, ali se jim zdi, da kdo ni primeren državljan.«10 Tem postopkom pa so se nato odpovedali iz
pragmatičnih (premajhna rodnost) in ne iz etičnih razlogov! Puharjeva v svojem članku navaja
hladnokrvno modrovanje Alvara Myrdala – nobelovca za mir: »imamo veliko število nevrednih
posameznikov, kaj nam je torej storiti? Priporočamo resno selekcijo nezaželenih s pomočjo
sterilizacije.«11 Švedska je imela levo usmerjeno vlado, zatorej njena politika ni bila povezana z
nacizmom.

6 Timothy F Murphy., Marc A. Lappé, Justice and the Human genome project, , University of California Press, 1994, str. 15-17.
7 http://www.dnai.org/e/index.html.
8 http://www.eugenicsarchive.org/eugenics/, Image archive on the american eugenic movement, ogled 2. 4. 2008.
9 Alenka Puhar, Evgenika. Približno pol Evrope zdaj doživlja preiskavo najmračnejših skritih kotov svojega doma, Delo. 40, št.
10(14.I.1998), str. 12.
10 Ibidem, str. 12.
11 Ibidem, str. 12.

http://www.dnai.org/e/index.html
http://www.dnai.org/e/index.html
http://www.eugenicsarchive.org/eugenics/
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Krovna ustanova za evgenična prizadevanja v Nemčiji je bil Kaiser Wilhelm Institute, katerega direktor,
Eugen Fischer, je bil znan tudi kot avtor teksta, ki je navdihoval samega Hitlerja pri pisanju Mein
Kampfa. V Tretjem rajhu so evgeniko stopnjevali do najbolj brutalnih razsežnosti. Čeprav so se nacisti
sprva zgledovali po Američanih, so jih v kratkem prehiteli in do leta 1939 izvedli že 400 000 prisilnih
sterilizacij. Istega leta je stopil v veljavo tudi zakon, ki je umobolnice preobrazil v polja smrti. Ta
»dokončna rešitev« za duševno prizadete je v letih 1940/41 terjala kar 70 000, v premnogih primerih
otroških, življenj. Samo v plinskih celicah umobolnice v Bernbergu je bilo umorjenih 14 000 ljudi. Morija
se zaključila leta 1941 po protestu škofa von Galena. »Osebje«, ki je dotlej skrbelo za usmrtitve v
umobolonicah, pa se je nato preselilo v koncentracijska taborišča na Poljskem, kjer so se evgenični
poizkusi nadaljevali pod taktirko zloglasnega dr. Mengeleja.  Po vojni je »Stric Mengele«, kakor se je
predstavil svojim mladim žrtvam, predvsem dvojčkom, nad katerimi je izvajal krute medicinske
eksperimente, uspel zbežati v Južno Ameriko. Nekaznovani so ostali tudi nekateri drugi nacistični
evgeniki, npr. von Verschauer, ki je bil po vojni celo profesor človeške genetike v Münstru ...12 Zaradi
temne sence nacističnih zločinov  so zagovorniki evgenike po 2. svetovni vojni obmolknili. Vendar je z
napredovanjem genetike na prelomu tisočletja diskurz o izboljšanju genske dediščine človeštva
ponovno zaživel ...
James Watson, odkritelj DNK in duhovni oče projekta Človeški genom, je v zaključni misli o evgeniki
opomnil, da je glavna lekcija, ki nam jo je posredovala nacistična tragedija, moralna nedopustnost
poseganja države v odločanje v zvezi s človeškimi geni,13 pa vendar ... Komu naj danes, v luči novih
odkritij in znanstvenofantastičnih anticipacij »stoletja biotehnologije«,14 prepuščamo tovrstne odločitve?
Tržnim silam? Novim dr. Mengelom? Ali staršem, ki si pod pritiskom številnih zahtev sodobne družbe
želijo otroke z idealnimi geni? Po stoletju se je torej moralna debata o evgeniki obrnila na glavo.
Gledano z optimizmom je psevdoznanstveno teorijo o večvrednosti nekaterih ras zamenjala eksaktna,
humana znanost. To nas straši. Vprašanje je ali naši strahovi neupravičeno zavirajo racionalne sile
napredka ali pa konstruktivno prispevajo k temu, da smo v tem hipernapredovanju nekoliko bolj
previdni.
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Aleš Žlebnik: Bitka pri Petovioni leta 388

Povzetek: Območje današnje Slovenije je že v antiki veljalo za nekakšno mostišče med deželami, ki ga
obdajajo. V nemirnem obdobju četrtega stoletja našega štetja je bilo to ozemlje priča ali prehodom vojsk
vojskujočih se strani, v celi vrsti državljanskih vojn rimskega cesarstva, ali pa celo velikim bitkam z mnogo
žrtvami, od katerih sta najbolj znani bitka pri Petovioni leta 388 in bitka pri Frigidu leta 394. V obeh bitkah je bil
poveljnik vzhodne vojske cesar Teodozij I., ki pa se je leta 388 boril proti Magnus Maksimu, urzupatorju na
zahodu. Po porazu zadnjega pri Sisciju in njegovem umiku so se boji nadaljevali na območju Petovione.
Ključne besede: Petoviona, Teodozij I., Magna Maksim, državljanska vojna

Območje današnje Slovenije je vedno veljalo za nekakšno mostišče med deželami, ki ga obdajajo, in
tega so se zavedali tudi že v antiki. Če se osredotočimo le na dogajanja v četrtem stoletju našega štetja
lahko ugotovimo, da je bilo to ozemlje priča celi vrsti državljanskih vojn, ki so za sabo puščale veliko
žrtev, zlasti med vojskujočimi se stranmi. Za zgodovinarje, ki se ukvarjajo z vojaškimi dogodki tega
časa in ozemlja, so najbolj zanimivi predvsem veliki spopadi med vojskami vzhodnega in zahodnega
dela Rimskega cesarstva, od katerih sta najbolj znani ravno bitka pri Petovioni leta 388 in bitka pri
Frigidu leta 394.1

V tem članku bom na kratko, preko znanih virov2, predstaviti predvsem prvo od velikih bitk med
vzhodom in zahodom, torej bitko pri Petovioni leta 388, med Magno Maksimom, urzupatorjem na
zahodu, in legitimnim cesarjem na vzhodu, Teodozijem I.

Vzroki za spopad

Leta 383 je bil v zahodni polovici Rimskega cesarstva, po šestnajstih letih vladanja, ubit cesar Gracijan,
katerega je takoj nasledil dvanajstletni Valentinijan II., kateremu se je v Galiji, poleti istega leta, uprl
Magnus Maksim. Valentinijanu zvesti frankovski vojskovodja Bauto je pred mejo Italije na ozemlje
Recije takoj postavil hunske in alanske konjeniške oddelke, po vsej verjetnosti vpoklicane iz vrst
panonskih federatov3. S temi barbarskimi elitnimi enotami je Bauto želel nakazati, kot da namerava
Maksimu udariti v hrbet, poleg tega pa je bil vzrok za njihovo uporabo, tudi poskus odbitja vdora
alamanskih Jutungov. Urzupator Magnus Maksim je nato zahodnemu cesarju leta 387 podal predlog,
da bi mu na pomoč v boju proti barbarom, ki so vpadali v Panonijo, poslal svoje enote. Cesar
Valentinijan II. tej lažni ponudbi, s katero je Maksim poskušal doseči vstop v Italijo, ni nasedel in je pred
urzupatorjem pobegnil na vzhod, kjer se je v Solunu srečal z vzhodnim cesarjem Teodozijem I.4

1 Rajko Bratož, Primeri množične smrti na današnjem ozemlju v antični dobi, str. 73, v: Množične smrti na Slovenskem: 29. zborovanje
slovenskih zgodovinarjev, Izola, 22. - 24. 10. 1998. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1999, str. 45–78.
2 V primerjavi z ostalimi velikimi bitkami tistega časa, je o tej bitki malo pisnih virov. Edini znani tekst, ki opisuje to bitko je nastal izpod
peresa Latinija Pakata in je ohranjen v zbirki slavnostnih govorov raznih govornikov (zapisanih v letih od 289 do 389 n. št.) v čast
cesarjem tistega časa pod naslovom Latinski panegiriki (Panegyrici Latini). V: M.C. Howatson, Antika: leksikon. Ljubljana: Cankarjeva
založba, 1998, str. 316 in C.E.V. Nixon, In Praise of later Roman emperors: the Panegyrici Latini. Berkeley, Los Angeles, Oxford:
University of California Press, 1994, str. 667.
3 Lat. foederati; beseda izhaja iz latinske besede foedus, ki pomeni pogodbo med Rimom in neko drugo državo oziroma plemenom. Te
pogodbe so bile lahko sklenjene za čas miru ali bolj pogosto po končani vojni. Izraz federati je tako označeval zaveznike, ki so po končani
vojni morali prispevati določeno število vojakov glede na pogoje v pogodbi. V šestem stoletju je bil ta izraz uporabljen za redne vojaške
enote. V: Pat Southern in Karen Ramsey Dixon, The late Roman army. London: B.T. Batsford, 1996, str. 187.
4 Friedrich Lotter, Rajko Bartož in Helmut Castritius, Premiki ljudstev na območju Vzhodnih Alp in Srednjega Podonavja med antiko in
srednjim vekom (375–600). Ljubljana: Sophia, 2005, str. 69.
Pat Southern in Karen Ramsey Dixon, The late Roman army, str. XI.



13

Magnus Maksim je po umiku Valentinijana II. razširil svojo oblast nad Italijo, preko nje prodrl do
Panonije in nato vse do Siscije, kjer si je nabral velike zaloge hrane in sredstev za vojno z vzhodnim
delom Rimskega cesarstva. Vzhodni cesar Teodozij I. je pričel z vojaškimi akcijami najprej na morju in
urzupatorju na Jadranu zadal poraz, hkrati pa ga je s temi dejanji uspel prepričati, da bo v Italijo prišel
preko morja. Maksim je za obrambo v Italiji zato vojaško oslabil kopenske prehode, skozi katere je
kasneje prodiral Teodozij I. V tem času je vzhodni cesar zbiral svojo kopensko vojsko, katero je
dodatno močno ojačal predvsem s panonskimi federati, ki so po vsej verjetnosti zavrnili Maksimovo
ponudbo o sodelovanju, in močnimi vizigotskimi kontingenti iz Trakije. Tako veliko in zbrano
Teodozijevo vojsko pa je že od začetka pestilo pomanjkanje preskrbe z živili.5

Urzupator na zahodu je nato, ko si je nabral vojni material v Sisciji, z delom vojske nadaljeval s
prodorom proti vzhodu, medtem ko je drugi del oziroma kar glavnina njegove vojske, pod bratom
Marcelinom (Marcellinus), prodirala po cesti iz Celeje v Petoviono, z namenom osvojitve panonsko
obdonavskih provinc in s tem zavarovati bočno stran prodora po Balkanu ter omogočiti vdor v vzhodni
Ilirik. Teodozij je spomladi leta 388 prodiral po Balkanu in dosegel srednji tok Save, kjer je svoji vojski
dodal konjeniške enote panonskih federatov ter tako ojačan dosegel Siscijo, kamor se je umaknil
Magnus Maksim. Tukaj je prišlo do prve bitke, v kateri je Teodozijeva gotsko-hunsko-alanska konjenica
po daljši ježi iz severovzhodne strani planila čez Savo in v konjskem diru nenadno poteptala številčno
močnejšega in popolnoma presenečenega nasprotnika, še preden je ta našel čas, da bi oblikoval
obrambo. Tako je bil zahodni vojski zadan uničujoč udarec in mnogo njenih vojakov je v paničnem
begu našlo smrt v rečnih valovih Save. Kljub temu pa se je Maksimu z delom sil uspelo umakniti proti
severu, kjer so se njegove enote pod poveljstvom brata Marcelina utrdile v okolici Petovione. Tukaj se
je Teodozij po zasledovanju ponovno zapletel v bitko z že poraženim, vendar vojaško še vedno močnim
nasprotnikom.6

Analiza bitke

Sestava vojsk in vrhovni poveljniki
Ker je za to bitko znan le Pakatov opis, je možno seznam sodelujočih enot sestaviti le s poznavanjem
dogajanja v takratni vzhodni armadi in na zahodu ter ob spremljanju dogodkov pred samo bitko pri
Sisciji. Na strani vzhodnega dela Rimskega cesarstva, pod neposrednim poveljstvom cesarja Teodozija
I., so bile zbrane regularne enote vzhodne rimske vojske in barbarski oddelki.7

Za vzhodno vojsko je bilo zlasti odločilno leto 378, ko se je pod poveljstvom cesarja Valensa 9. avgusta
pri Adrianoplu (turško Edirne, Odrin; do leta 1323 Adrianopolis, tudi »Hadrijanovo mesto«) spopadla z,
od leta 377, upornimi zahodnimi Goti oziroma Vizigoti. V tej bitki je bila ob nenadnem napadu gotsko-
hunsko-alanske konjenice vzhodna vojska popolnoma poražena, življenje pa je izgubil tudi sam cesar
Valens. Vojska je bila po tem uničujočem porazu obnovljena, vendar na račun barbarizacije. Potreba po
vojski je bila namreč velika in rekonstruirali so jo lahko le z vključevanjem novih rekrutov, ki pa so, po
tem porazu, prišli ravno iz vrst barbarov. Posamezno ali v večjih skupinah so v vojsko začeli rekrutirati
Gote in druge pripadnike germanskih plemen, ki so bili znani po vzornem služenju v vojski. Res je, da
je po bitki pri Adrianoplu prišlo do opazne barbarizacije rimske vojske, vendar to še ne pomeni, da prej
rimska vojska v svoje vrste ni sprejemala barbarov. Skozi vse obdobje svojega obstoja, predvsem pa z

5 Rajko Bratož, Primeri množične smrti na današnjem ozemlju v antični dobi, str. 63, 64.
Friedrich Lotter, Rajko Bartož in Helmut Castritius, Premiki ljudstev na območju Vzhodnih Alp in Srednjega Podonavja, str. 70, 71.
Pat Southern in Karen Ramsey Dixon, The late Roman army, str. 142.
6 Rajko Bratož, Primeri množične smrti na današnjem ozemlju v antični dobi, str. 64.
Friedrich Lotter, Rajko Bartož in Helmut Castritius, Premiki ljudstev na območju Vzhodnih Alp in Srednjega Podonavja, str. 70, 71.
7 Friedrich Lotter, Rajko Bartož in Helmut Castritius, Premiki ljudstev na območju Vzhodnih Alp in Srednjega Podonavja, str. 71.
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začetkom preseljevanja ljudstev, je rimska država sklepala pogodbe z raznimi plemeni ali posameznimi
skupinami, novo naseljenimi na območju cesarstva, ki so vključevale tudi »davek« v rekrutih za vojsko.
Posamezniki ali skupine so tako prihajali v redne enote rimske vojske, kjer pa so bili, poleg drugih
rekrutov, izpostavljeni rimskim poveljnikom, disciplini in rimski kulturi, posledično pa tudi asimilaciji. Z
bitko pri Adrianoplu pa je zaradi izgub prišlo na področju dela z novimi rekruti do velikih sprememb.
Število barbarov se je močno povečalo, pravzaprav celo toliko, da jih z ostankom izkušenih in
discipliniranih mož, izurjenih po rimskih standardih, niso mogli več asimilirati oziroma romanizirati in po
rimskih standardih uriti novincev v vojski. Zarati takšne barbarizacije je vojska pričela v večjem številu
rekrutirali domače prebivalstvo, še zlasti iz plemen Isauricev.8

Kot je bilo že omenjeno, pa so se na Teodozijevi strani borili tudi barbarski oddelki. Te so sestavljali
panonski federati kot konjeniki in močni vizigotski kontingenti iz Trakije. Vizigotske kontingente so
sestavljale enote, katere je Teodozij I. dobil po pogodbi iz leta 382 (nekoliko spremenjena pogodba za
federate), medtem ko so bili panonski federati že kot federati k sodelovanju zavezani po pogodbi –
foedus. Razlika med obema enotama je v tem, da so se Vizigoti, kot homogena etnična skupina, v
vojsko vključili po predhodnih pogajanjih med rimsko oblastjo in njihovi poglavarji, pod svojimi lastnimi
poveljniki, ki so bili odgovorni vrhovnemu rimskemu poveljstvu; po končanih bojih pa jim je bilo
dovoljeno, da so se lahko vrnili domov. Na drugi strani so bili federati zavezani pogodbi, po kateri so se,
ko je bilo potrebno, morali odzvati s svojimi vojaškimi enotami pod lastnim poveljstvom za čas
vojaškega pohoda, s to razliko, da so bile lahko te enote po končanem pohodu vključene v redno
rimsko vojsko, poleg zavezanega annona foederatica, po katerem so morali letno priskrbeti določeno
število rekrutov za rimsko vojsko. Federati večkrat tudi niso bili etnično homogeni in je bila to le oznaka
za skupino mož, ki je bila podrejena določenemu poveljniku.9

O zahodni vojski imamo še manj opisov. Zanjo je značilno, da je odločilen poraz doživela v bitki pri
Frigidu leta 394. Pri Petovioni je stala pod poveljstvom Marcelina (Marcellinus), ki je bil brat Magna
Maksima. Za to vojsko je bilo prav tako značilno, da je bila zaradi barbarskih vdorov neprestano na
bojnem polju, vendar pa se je za popolnjevanje vrst vedno bolj zatekala k barbarom germanskega
porekla. Končno je zahodna vojska popolnoma prešla pod poveljnike germanskega porekla, medtem ko
je vzhodni uspelo ohraniti romanske korenine.10

Oborožitev in enote v spopadu

Glede na posamezne zapise o bitki in enotah, ki so se priključile Teodoziju I., lahko sestavimo
približen seznam oborožitve sprtih strani.

Če se dotaknemo najprej Teodozijevih enot, o katerih imamo nekaj pričujočih virov, ugotovimo, po
pričevanju Pakata, da so se mu ob prodiranju po Balkanu ob srednjem toku Save, priključile
konjeniške enote panonskih federatov (po vsej verjetnosti gotsko-hunsko-alanska konjenica), ki so
bile odločilne v bitki pri Sisciji. Glede na to, da so tam v diru poteptali Maksimovo vojsko, so morali
delovati kot udarne enote oziroma težka konjenica, po vsej verjetnosti oborožena z dolgim mečem

8 M.C. Bishop in J.C.N. Coulston, Roman military equipment: from the Punic Wars to the fall of Rome. London: Batsford Ltd, 1993, str. 160.
Bojan Kerševan, Zgodilo se je: kronologija. Elektronska izdaja. Ljubljana: samozaložba, 2002, geslo Adrianopolis.
Friedrich Lotter, Rajko Bartož in Helmut Castritius, Premiki ljudstev na območju Vzhodnih Alp in Srednjega Podonavja, str. 71.
Pat Southern in Karen Ramsey Dixon, The late Roman army, str. 50–53, 71, 72, 180.
9 Friedrich Lotter, Rajko Bartož in Helmut Castritius, Premiki ljudstev na območju Vzhodnih Alp in Srednjega Podonavja, str. 70, 71.
Pat Southern in Karen Ramsey Dixon, The late Roman army, str. 50, 51, 71, 72.
10 M.C. Bishop in J.C.N. Coulston, Roman military equipment, str. 160.
Friedrich Lotter, Rajko Bartož in Helmut Castritius, Premiki ljudstev na območju Vzhodnih Alp in Srednjega Podonavja, str. 70.
Pat Southern in Karen Ramsey Dixon, The late Roman army, str. 51, 53.
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imenovanim spathae, kakršne so našli v grobovih datiranih v četrto stoletje ali pa sekiro, ki je
upodobljena v rokah konjenika vklesanega v nagrobnik iz Gamizigrada, prav tako datiranega v četrto
stoletje.11

Kar se tiče pehote je, po Pakatu, morala biti razdeljena na lažje pomožne enote in legije. Lažje
pomožne enote, ki so v starih cesarskih armadah prevzele glavnino bojevanja, so lahko sestavljali
močni vizigotski kontingenti, med tem ko je za njimi v legijah stala regularna vojska. Glede na
upodobitve iz tistega časa lahko domnevamo, da so bili pehotni vojaki oboroženi z dolgimi meči
spathae, katere so začeli nositi na levi in ne več na desni strani, ter dvema vrstama kopij. Eno od
takšnih kopij bi lahko bilo verutum, katero je bilo prej poznano pod imenom vericulum. To kopje je
imelo 5 rimskih palcev – 11,4 cm dogo železno konico pritrjeno na 3,5 rimskih palcev – 103 cm dolgo
palico. Drugo kopje v oborožitvi bi lahko bil pilum, kateri je bil v četrtem stoletju poznan pod imenom
spiculum (9 rimskih palcev – 20 cm dolga železna palica s trioglato konico pritrjeno na palico dolgo
5,5 rimskih čevljev – 162,8 cm); Vegetius priča, da ima v njegovem času spiculumu podobno
oborožitev tudi barbarska pehota, le da je to orožje imenovala bebra – v boj so jih poleg ščita nosili
dva do tri. Poleg oborožitve pa lahko na upodobitvah vojakov vidimo, da so bili zaščiteni z železnimi
srajcami, ki so jim padale do kolen, in z lesenimi ovalnimi ščiti visokimi okoli 1,1 m ter širokimi blizu
metra, na sredini ojačanimi z okroglimi kovinskimi ploščami. Na glavah so imeli na pogled značilne
rimske čelade, ki pa so lahko že bile nekoliko spremenjene – npr. bolj konične oblike. Predvsem
Vegetius je pri opisovanju zaščitne opreme nekoliko zavajajoč; piše namreč, da pehota zaradi
barbarizacije ni več imela oklepov in čelad po starorimskem načinu. Glede na to, da lahko to njegovo
trditev za celotno pozno obdobje rimskega cesarstva omajamo s pisnimi deli Ammianusa in
Procopiusa, pa bi mu lahko potrdili, da je do pomanjkanja te in še druge opreme prišlo ob večjih
porazih, kakršen je bil pri Adrianoplu leta 378.12

Iz Pakatovega opisa bitke lahko zasledimo zapis, da so bile Teodozijeve formacije ob premikanju
naprej pričakane z oblaki kopij in puščic. Za kopja je bila morda odgovorna lahka pehota v prvih
vrstah Marcelinove vojske, medtem ko pa omemba puščic nakazuje, da je imel Marcelin v svojih
vrstah tudi enote lokostrelcev. Glede na to, da Pakat v nadaljevanju piše, da so Teodozijeve enote
kasneje nasprotnika premagovale od daleč, kaže na to, da je morala tudi vzhodna vojska imeti neke
enote za boj na daleč; to so bili lahko ravno lokostrelci ali pa pehota oborožena s spiculumi .13

Taktična postavitev

O taktični postavitvi obeh strani ni veliko znanega. Po Pakatovem opisu naj bi bitka potekala v bolj
klasičnem slogu oziroma v pozicijskem bojevanju dveh pehotnih formacij imenovanem pugna
stataria. Za konjenico lahko le domnevamo ali je odločilno pripomogla k zmagi, vemo pa, da je bila
razporejena na krila Teodozijeve formacije. Lahke enote so bile postavljene v prve vrste, za njimi pa
legije, razporejene v kvadrate. Kako je Marcelin postavil svojo vojsko, ne vemo, vendar je po vsej
verjetnosti imel lokostrelce. Glede na to, da je bitka potekala v klasičnem slogu, Marcelinova
postavitev vojske ni mogla biti zelo drugačna od Teodozijeve. Za Marcelina vemo le še, da je imel
številčno močnejše enote.14

11 M.C. Bishop in J.C.N. Coulston, Roman military equipment, str. 162.
Friedrich Lotter, Rajko Bartož in Helmut Castritius, Premiki ljudstev na območju Vzhodnih Alp in Srednjega Podonavja, str. 70, 71.
Pat Southern in Karen Ramsey Dixon, The late Roman army, 1996, str. 93.
12 M.C. Bishop in J.C.N. Coulston, Roman military equipment, str. 164.
Friedrich Lotter, Rajko Bartož in Helmut Castritius, Premiki ljudstev na območju Vzhodnih Alp in Srednjega Podonavja, str. 70, 71.
C.E.V. Nixon, In Praise of later Roman emperors: the Panegyrici Latini, str. 666, 667.
Pat Southern in Karen Ramsey Dixon, The late Roman army, str. 92, 98, 99–103, 105, 112, 113, XIV.
13 C.E.V. Nixon, In Praise of later Roman emperors: the Panegyrici Latini, str. 666, 667.
14 Rajko Bratož, Primeri množične smrti na današnjem ozemlju v antični dobi, str. 64.
Friedrich Lotter, Rajko Bartož in Helmut Castritius, Premiki ljudstev na območju Vzhodnih Alp in Srednjega Podonavja, str. 70, 71.
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Bojišče

O terenu ni podanih nikakršnih zapisov. S Pakatom si lahko pomagamo le toliko, da zvemo, da je bilo
bojišče obdano z gozdovi in da je bila v bližini voda. Pakatov opis namreč priča, da so premagani
vojaki bežali toliko časa, dokler niso dosegli gozdov in vode. Če so bile Marcelinove vrste predrte, je
lahko imel ta gozd in vodo za svojim hrbtom. Če si je izbral takšno pozicijo, na kateri je bil zaščiten z
gozdovi, lahko v tem najdemo tudi vzrok za neposredovanje Teodozijeve konjenice, katera morda
ravno zaradi teh naravnih ovir ni mogla priti Marcelinu za hrbet. Poleg tega je bil Marcelin tisti, ki je
pri Petovioni čakal na Teodozija tako, da se je lahko v vseh pogledih bolje pripravil na samo bitko ter
izbral njemu primeren teren.15

Spopad

Teodozijeva vojska je prispela v okolico bojišča že najmanj dan poprej in se utaborila v relativni
bližini Marcelinovega tabora. Z zoro je nato ista vojska, v kateri naj bi bila morala visoka, v disciplini
zasedla svoje položaje na bojnem polju.16

Bitka se je pričela s premikanjem Teodozijevih vrst v hitrem koraku proti Marcelinu, kjer pa jih je ta
pričakal z »oblaki kopij in puščic«. Teodozijeve sile se pod izstrelki niso zlomile, ampak so napredovale
vse do Marcelinovih vrst, kjer se je vnel spopad z meči mož na moža. Boj je bil hud in Marcelinove vrste
sprva niso popustile pod pritiskom Teodozija, vendar je bila Marcelinova linija končno predrta. Ta preboj
je povzročil paniko in Teodozijevi nasprotniki »so začeli nepremišljeno teči ali masovno bežati tako, da
so v svoji naglici ovirali eden drugega«. Teodozijeva vojska je bežečim vojakom sledila in jih poskušala
čim več pobiti, vendar jim je načrte prekrižala noč. Nekaj Marcelinovih enot pa ob porazu ni zapustilo
bojišča, vendar so raje odložile svoje prapore in prosile za pomilostitev. Te enote je Teodozij I.
pomilostil in tako združil svojo vojsko z ostanki Marcelinove; enako je kasneje storil tudi s premaganci
pri Frigidu.17

Rezultati bitke in zaključek državljanske vojne

V bitki pri Petovioni poleti leta 388 je vzhodni cesar Teodozij I. ponovno odločilno porazil nasprotnika.
Kljub več deset tisoč vojakom, ki so obležali na bojnem polju, se je Teodozij počutil dovolj močnega, da
je zasledoval Magna Maksima v Italijo. Samo zasledovanje je od Petovione po vsej verjetnosti
nadaljeval preko Celeje in Emone, kjer je naredil kratek postanek, nato pa je pot nadaljeval preko
alpskih prehodov vse do Akvileje. Tu se zdi, da je Teodozij (kot že prej ob prehodu čez zapore Julijskih
Alp) še razpolagal s federati, saj so njihove enote prve napadle Akvilejo, vendar pa naj bi jih kasneje
odslovil, da so se lahko vrnili na svoja naselitvena področja v Panonijo in Trakijo.18 Po vsej verjetnosti
jih je odslovil tudi zato, ker jih ni več potreboval in so mu zadostovale redne enote rimske vojske. Pred
Akvilejo je Teodozij I. tudi zajel proticesarja Magno Maksima in ga dal usmrtiti. S tem se je zaključila
državljanska vojna.19

15 C.E.V. Nixon, In Praise of later Roman emperors: the Panegyrici Latini, str. 666, 667.
16 Prav tam.
17 Rajko Bratož, Primeri množične smrti na današnjem ozemlju v antični dobi, str. 64.
C.E.V. Nixon, In Praise of later Roman emperors: the Panegyrici Latini, str. 667.
18 Rajko Bratož, Aquileia tra Teodosio e i Longobardi (379–568), v: Aquileia dalle origini alla costituzione del ducato Longobardo / a cura di Giuseppe
Cuscito (Antichita Altoadriatiche 54). Trst: Editreg, 2003, str. 477–527.
19 Rajko Bratož, Primeri množične smrti na današnjem ozemlju v antični dobi, str. 64, 73.
Rajko Bratož, Aquileia tra Teodosio e i Longobardi (379–568), str. 484–490.
Friedrich Lotter, Rajko Bartož in Helmut Castritius, Premiki ljudstev na območju Vzhodnih Alp in Srednjega Podonavja, str. 71.



17

Zaključek

To je bila kratka predstavitev bitke med vzhodnim in zahodnim delom Rimskega cesarstva, poleti leta
388 v okolici današnjega Ptuja. Od dejavnikov, ki so najbolj vplivali na ta spopad, lahko izpostavimo
zlasti organizacijo vojsk sprtih strani. Obe sta bili namreč podvrženi barbarizaciji, vendar s to razliko, da
je bila ta mnogo bolj opazna na zahodu. Iz poročil je razvidno, da je bil pri barbarih velik problem z
disciplino in morda je ravno ta dejavnik vplival na poraz zahodne vojske pri Petovioni. Teodozij I. je
Marcelina napadel na njegovem teritoriju z manjšimi, vendar bolje organiziranimi in izurjenimi silami.
Pakat priča, da so se zahodne sile borile kot gladiatorji in da niso odstopili niti centimetra ozemlja, kar
kaže na to, da so bili hrabri borci, vendar pa jih je hrabrost zapustila, ko so bile njihove linije predrte.
Morda je bila tukaj tudi napaka Marcelina, ko ni imel v zaledju pripravljene taktične rezerve, s katero bi
posredoval v takšnih trenutkih. Cesar Teodozij I. je s to odlično izpeljano bitko, premagal glavnino sil
urzupatorja Magna Maksima in se na koncu pokazal kot modri voditelj.20 Vzrok za takšen rezultat so
bile po vsej verjetnosti njegove disciplinirane in izurjene sile.
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Neja Blaj Hribar: Obnova Ljubljane po potresu

Povzetek: Leta 1895 je Ljubljano prizadel močan potres. Mestna občina je hitro reagirala in pomagala
mestu, da se je dvignilo iz krize. Pridobljena finančna sredstva se ni porabilo le za obnovo, ampak tudi
za modernizacijo mesta. Članek obravnava predvsem prve ukrepe po potresu, sprejemanje in
oblikovanje regulacijskega načrta, spremenjeno zunanjo podobo mesta ter zasluge župana Ivana
Hribarja (1896-1910) pri modernizaciji Ljubljane.
Ključne besede: Ljubljana, popotresna obnova, regulacijski načrt

Splošno o Ljubljani v 19. in začetku 20. stoletja

Ljubljana je bila glavno in največje mesto dežele Kranjske. V primerjavi z nekaterimi drugimi mesti v
Habsburški monarhiji je veljala za manjše do srednje veliko mesto. Širiti se je začela šele proti koncu
18. stoletja, ko so podrli mestno obzidje. Rast prebivalstva je bila največja po potresu, saj se je takrat
mesto hitro moderniziralo. Leta 1880 je imela 26.284 prebivalcev, do leta 1900 pa še dodatnih 10.000
več.53

Center mesta je bilo staro mestno jedro okoli Magistrata, na desnem bregu Ljubljanice od današnje
Kopitarjeve ulice do Zoisove, na levem pa do Gradišča na zahodu in po Vegovi do Kongresnega trga.
Mestni občini je pripadalo še sedem predmestij, šentpetersko, poljansko, kapucinsko, ribniško –
krakovsko, trnovsko, karlovško predmestje ter Gradišče.54 Ljubljana je počasi širila tudi svoje občinske
meje. Leta 1865 je kupila Tivoli, ki je bil do tedaj v državni lasti, 1866 si je priključila Kolizej, 1896 je bil
inkorporiran del Vodmata, leta 1905 je kupila Grad in v letu 1914 si je priključila Spodnjo Šiško.55

Moste, Zgornja Šiška in Vič so bili priključeni k Ljubljani šele leta 1935.56

Potres 1895

Ljubljano je 14. 4. 1895 v nočnih urah stresel močan potres. Prvi sunek, do katerega je prišlo ob 23:17,
je tresel zemljo 23 sekund. Opazovalci naj bi do popoldneva
naslednjega dne našteli še 47 popotresnih sunkov.57 Ljudje so
se sredi noči, zaradi večje varnosti, začeli zatekati na trge in
mostove, saj so bili ti najvarnejši, zaradi padajoče opeke.
Takratni mestni svetnik Ivan Hribar piše, da so bili ljudje
preslabo oblečeni, saj so le odhiteli iz stanovanj, nekateri so
popadali na kolena in vzdigovali roke k molitvi, zatrjevali, da se
bliža konec sveta, mnogi so trdno sklenili, da se ne vrnejo več v
svoja domovanja.58 Potres je terjal 10 življenj, od tega tri

53 Lojze Pipp, Razvoj števila prebivalstva Ljubljane in bivše vojvodine Kranjske, Kronika Slovenskih mest II, 1935, 69-70. Povzeto po:
Andrej Studen, Stanovati v Ljubljani, Ljubljana 1995, 16.
54 Vasilij Melik, Ljubljana pred prvo svetovno vojno, v: Pozdrav iz Ljubljane, Ljubljana 1985.
55 Marjan Drnovšek, Oris odnosa Ljubljanskega občinskega sveta do mestnega razvoja 1850-1914 s posebnim poudarkom na Hribarjevi
dobi, v: Zgodovina Ljubljane, Prispevki za monografijo, Kronika – Ljubljana 1984, 214.
56 Vasilij Melik, Ljubljana pred prvo svetovno vojno.
57 Ljubljana po potresu, ur. mag. komisar Fran Govekar in dr Miljutin Zarnik, Ljubljana 1910, 1.
58 Ivan Hribar, Moji spomini I. del, Ljubljana 1983, 245-247
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otroška, mnogo ljudi je bilo ranjenih. Umrli so predvsem zaradi opeke, neko žensko pa je od strahu
zadela kap.59

V torek 16. aprila je bila sklicana izredna seja občinskega sveta. Na njej je župan Peter Grasseli
poročal, da je ob "prežalostnem dogodku" že odredil, da si komisije ogledajo poslopja in ocenijo škodo,
dimnikarjem je naročil, da pregledajo dimnike, gasilcem, da odstranijo nevarne objekte. Poročal je tudi,
da je na povabilo deželnega poslanca Hribarja, z njim odšel na obisk, k deželnemu predsedniku prosit
za denarno pomoč, katero je le ta tudi obljubil. Predlagal je tudi postavitev 30-ih šotorov na različnih
koncih mesta za 1000 ljudi. Mestni svetnik Hribar je predlagal, da se najrevnejšemu delu prebivalstva in
obrtnikom, ki ne morejo opravljati svoje obrti, razdeli 10.000 goldinarjev ter enako vsoto za izgradnjo
barak za družine, ki so ostale brez stanovanja. Županu je naročil, naj se obrne na deželno
predsedništvo in deželni odbor za denarno podporo iz državnih skladov. Nadalje je predlagal, da se po
oceni škode skliče izredna seja, da se posvetuje o brezobrestnem posojilu državne uprave. Sprejet je
bil še predlog svetnika Vladimirja Hraskega, da se cesarju pošlje telegrafska prošnja za pomoč.60

Na nadaljnjih sejah se je veliko govorilo predvsem o denarni pomoči ter financiranju stroškov zaradi
potresa. Na seji 21. 4. je Ivan Hribar predlagal 25-letno davčno osvobojenje hišnih gospodarjev ob
gradnji hiš, in sicer za gradnje novih stavb med 1. 5. t. l. in 31. 12. 1899. Mestni svetnik Ivan Gogola je
dodal, da se davčno osvobajanje razširi tudi na tiste, ki morajo zaradi potresa za več kot polovico
prezidati poslopje. Predlog je bil sprejet in poslan v deželni zbor.61 Dr. Ivan Tavčar je na seji 26. 4.
poročal, da so v deželnem zboru davčno osvobojenje sprejeli in da ga bodo poslali vladi.62 Do
spremembe predloga je prišlo po tem, ko je vlada sicer sprejela predlog, ampak le za tiste hiše, ki bodo
zgrajene na mestu, kjer so se (se bodo) porušile že prej obstoječe. To bi oviralo regulacijo mesta, ki jo
je pripravljala občina, ker občani ne bi želeli graditi na do tedaj nezazidanih območjih. Zato so se na
mestni seji 9. 5. odločili spremeniti predlog. Tako naj bi bili 25 let davkov oproščeni vsi hišni gospodarji,
ki bi sezidali nove zgradbe na mestu, kjer so že stale, 18 let pa tisti, ki bi gradili na dosedaj
nezazidanem delu, in sicer med 1. 5. 1895 in 31. 12. 1900.63 Ta predlog je bil kasneje potrjen s strani
vlade. Dne 24. 6. 1900 se je veljavnost tega zakona podaljšala s cesarsko naredbo za naslednjih pet
let, 23. 5. 1905 pa še dodatno, do vključno 2. 7. 1908.64

Regulacijski načrt deželnega stolnega mesta Ljubljane

V dnevih po potresu se je začelo razpravljati o regulaciji mesta. Ivan Hribar piše, da bi bila
"večna škoda", če se ne bi izrabila prilika za modernizacijo mesta.65

59 Ljubljana po potresu, 1910, 11-12.
60 Zgodovinski arhiv Ljubljana (ZAL), Cod. III/45, 67-71
61 ZAL, Cod. III/45, 80-83.
62 ZAL, Cod III./45, 91.
63 ZAL, Cod. II./45, 101-102.
64 Ljubljana po potresu, 1910, 135.
65 I. Hribar, Moji spomini, 1983, 256.
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Na seji mestnega sveta 21. 4. je Vladimir Hrasky govoril, da je
potres povzročil veliko škode. Skoraj vse hiše naj bi bilo
potrebno obnoviti, kar nekaj pa tudi podreti. Večina hišnih
gospodarjev naj ne bi bila sposobna kriti stroškov temeljite
prenove. Po njegovem je v interesu občine, da je Ljubljana
dobro in kvalitetno pozidana. Predlagal je, da mestna občina
in Kranjska hranilnica skupaj nastopita kot stavbinski
podjetnici brez dobička. Na podlagi tega naj se osnuje mestna
stavbinska banka, ki bi bila podrejena občinskemu svetu ter
upravi, sestavljeni iz predstavnikov občinskega sveta in

kreditnih zavodov.66

Stavbinski odsek je na mestni seji 9. 5. poročal, da je Magistrat stopil v stik z Društvom avstrijskih
inženirjev in arhitektov z Dunaja. Ti so predlagali več strokovnjakov, ki bi bili primerni za izdelavo
ragulacijskega načrta in vsi ti so oddali ponudbe. Tako stavbinskemu odseku kot mestnemu svetu se je
zdel najprimernejši ravnatelj državne obrtne šole na Dunaju Camillo Sitte. Večina drugih ponudnikov je
zahtevala ponovno meritev mesta, s čimer bi bilo veliko stroškov. Sitte je za izdelavo potreboval le novo
katastrsko mapo v merilu 1:2880, za izdelavo katere je mestni občini finančni minster dal zelo ugodno
ponudbo. Sitte je izdelal načrt ter ga 9. septembra predstavil mestnemu svetu.67 Njegov načrt poznamo
le iz te predstavitve, saj je sam načrt izgubljen.68

Regulacijski načrt sta na lastno iniciativo naredila Maks Fabiani in Adolf Wolf. Hrasky je na seji 20. 11.
poročal, da je stavbinski odsek pregledal vse tri in ugotovil, da je v vseh "dosti dobrih idej, predvsem pri
Fabianiju". Menijo, da zaradi tega, ker so bili vsi trije načrti narejeni zelo na splošno, njihova realizacija
pa predraga, ni mogoče izbrati nobenega. Zato je stavbinski odsek v sodelovanju z olepševalnim
odsekom sam naredil regulacijski načrt.69

Iz zapisnika mestne seje ni razvidno, ali so določeni načrt vzeli za podlago ali so ga sestavili na novo ali
pa so iz vsakega vzeli kakšno idejo. Edina informacija je ta, da je po njihovem največ dobrih idej pri
Fabianiju. V spominski knjigi Ljubljana po potresu je navedeno, da je bil načrt izdelan na podlagi vseh
treh "znanih avtoritet"70. Hribar pravi, da so za podlago vzeli Fabianijev načrt71, prav tako to tezo
zagovarjajo Nace Šumi72, Peter Krečič73 in Damjan Prelovšek74. Slednji pravi, da so mestni uradniki
večinoma upoštevali njegove predloge, vendar jim je bila tuja njihova logična povezanost.75 Da je bil
Fabianijev načrt največja inspiracija za delo stavbinskega odseka, je razvidno tudi ob njuni primerjavi,
ne smemo pa spregledati niti Fabianijeve opazke v predgovoru k drugi izdaji svojega Poročila k načrtu
za regulacijo Ljubljane, kjer pravi, da so se v glavnih potezah uresničili njegovi predlogi76. Fabiani je

66 ZAL, Cod. III./45, 79-80.
67 Nace Šumi, Arhitektura secesijske dobe v Ljubljani, Ljubljana 1954, 10.
68 N. Šumi, Arhitektura secesijske dobe v Ljubljani, 1954, 12.
69 ZAL, Cod. III./45, 326.
70 Ljubljana po potresu, 1910, 25.
71 I. Hribar, Moji spomini, 1.del, 1983, 256.
72 N. Šumi, Arhitektura secesijske dobe v Ljubljani, 1954, 20.
73 Peter Krečič, Urbanistični in arhitekturni razvoj v Ljubljani po potresu leta 1985, v: Homo Sum... Ivan Hribar in njegova Ljubljana,
Zbornik ob razstavi Mestnega muzeja Ljubljana, Ljubljana 1997, 141.
74 Damjan Prelovšek, Ljubljanska arhitektura Hribarjevega časa, v: Grefenauerjev zbornik, ZRC SAZU, Ljubljana 1996, 603.
75 D. Prelovšek, Ljubljanska arhitektura Hribarjevega časa, 603.
76 Maks Fabiani, Regulacija deželnega stolnega mesta Ljubljane, Na Dunaji 1899, (Faksimiliran ponatis ob 120-letnici Fabianovega
rojstva), Ljubljana 1989, 15.
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poznal Ljubljano, Sitteju pa je bila anonimno mesto. Kot začetnik, brez realizacij, je po mnenju mnogih
presegel renomiranega in dolgoletnega načrtovalca mest.

Regulacijski načrt, ki je bil pripravljen na mestni občini (v režiji mestnega
nadinženirja Jana Dufféja in inženirja Hraskega), je predvideval:
I. "V notranjem delu mesta:

1. ščasoma razširitev obstoječih ulic,
2. ureditev nabrežja Ljubljanice na podlagi načrta za osuševanje

barja kot voznih cest in občil I. vrste,
3. povezave srednjega dela mesta z zunanjimi deli s primernimi

predori.
II. Pri zunanjem delu mesta poleg primerne razširitve že obstoječih

ulic, urejanje ravnih in prostornih prometnih prog (cest in trgov) po
dejanski potrebi, in sicer:

1. diagonalno čez mesto iz Šiške k dolenjskemu kolodvoru, na Dolenjski cesti v trnovsko
predmestje, k Staremu trgu in na Sv. Petra predmestje k vojašnicam, bolnici in klavnici, ravno
tako analogične zveze od Dunajske ceste, dalje prometne proge iz Tržaške ceste k
trnovskemu predmestju, k dolenjskemu kolodvoru, na Sv. Jakoba trg, na Mestni trg, k bolnici,
vojašnicam in klavnici,

2. brez posrednih in ravnih zvez iz sredine mesta h kolodvoru,
3. okrožna cesta okoli celega mesta od južnega kolodvora čez Tržaško cesto v trnovsko

predmestje čez Prule poleg Grubarjevega kanala k domobranski vojašnici, bolnici, novi mestni
vojašnici zopet k južni železnici, ki je velikega pomena za tovorni promet v tržnih dnevih,

4. podružne ceste, katere imajo namen omogočati parcelacijo posameznih delov ali olajšati
promet na paralelnih, posebno živahnih ulicah, kjer razširjanja zaradi previsoke odškodnine ni
mogoče tako storiti, kakor bi bilo potrebno,

5. novi trgi so projektirani le tam, kjer nastajajo novi deli mesta in v mali razmeri na razpotjih."77

Zgoraj navedeni "načrt" je postal osnova za regulacijo. Na tej isti seji so odločili izvoliti posebno enketo
(komisijo), ki je s svojimi predlogi dopolnila ali spremenila obstoječi načrt. Najpomembnejše
spremembe, ki so jih pripravili, so pomnožitev javnih prostorov, notranja okrožna cesta ter ravna črta za
Špitalsko in Gledališko ulico. Namen regulacijskega načrta je bil določiti smer in širino cest in trgov,
med tem ko je uvedba tlakov, javnih nasadov, kanalizacije, lega vodovoda in plinovoda stvar
podrobnejšega načrta.78

Deželna vlada je pozno potrdila regulacijski načrt (začasno 10. 8. 1897 in dokončno 19. 8. 189779), kar
je otežilo obnovo mesta. Vseeno so se nekatere gradnje začele že pred tem, prav tako je občina že v
letu potresa kupovala poslopja, ki so bila predvidena za rušenje.

77 ZAL, Cod. III./45, 327.
78 ZAL, Cod. III./46, 30.
79 Ljubljana po potresu, 1910, 132.
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Obnova mesta in župan Ivan Hribar

Po potresu se je v Ljubljani veliko gradilo. Leta 1895 se je zgradilo le 5 stavb, je bilo pa toliko več
prezidav (236) in prizidav (35). Naslednje leto je bilo zgrajenih 10 stavb, narejenih 37 prezidav in 21
prizidav, kar je logično, glede na to, da se je v letu potresa obnovilo veliko poškodovanih stavb, gradnja
novih pa se še ni začela. Med tem ko je število prezidav in prizidav nihalo okoli enakih številk, je število
novih stavb v letih 1897, 1898 in 1899 močno naraslo (52, 48, 62). Skupaj je bilo od potresa do aprila
1910 v Ljubljani zgrajenih 436 novih stavb. 80

Nove stavbe, ki so pomembnejše v arhitekturnem oziru, lahko glede
na stil razdelimo v tri osnovne skupine:81 V prvo skupino, ki bi jo
lahko imenovali historična, med drugim sodijo: Filipov dvorec in nova
Kresija, graškega arhitekta Leopolda Theyera, Mestni dom, Sodna
palača ter Deželni dvorec (današnja stavba Univerze v Ljubljani), ki
je delo arhitekta Hudca.
V drugo skupino Šumi uvršča zgradbe Maksa Fabianija, ki že spada
v moderni slog (secesijo), ki pa je njemu lasten in se razlikuje od
drugih secesijskih arhitektov. Najpomembnejše delo in njegovo prvo
javno naročilo je projekt za jubilejno ubožnico pri Vodmatu, zgrajena
v spomin cesarske petdesetletnice vladanja Franca Jožefa leta 1902.

Druga Fabianova dela so še, Krisperjeva hiša na Slovenskem trgu, Hribarjeva hiša na Dunajski,
Bambergova na Miklošičevi, šentjakobsko župnišče, dekliška šola pri sv. Jakobu in Cesarja Franca
Jožefa mestna višja dekliška šola.
Stavbe v secesijskem slogu spadajo v tretjo skupino. Mestni arhitekt Koch je projektiral kar nekaj
takšnih stavb, npr. Čudnovo hišo, Vodnikovo ter Hauptmanovo. Javne zgradbe v tem slogu so med
drugim Mestna Hranilnica na Prešernovi cesti (današnji Čopovi), hotel Union, ki je bil prvi veliki hotel pri
nas (načrt ni bil v celoti izveden, prvotno naj bi celotno območje od Frančiškanske cerkve do
Slovenskega trga obsegalo kompleks hotela, zgrajeno naj bi bilo še veliko kopališče s šestimi kadicami
in dvema plavalnima bazenoma82), Ljudska posojilnica, Urbančičeva hiša arhitekta Fridericha
Sigmundta, ki jo danes poznamo kot bivši Centromerkur ter Katoliška tiskarna, današnja Pravna
fakulteta.
Z razdelitvijo v te tri skupine se ne strinja Prelovšek, saj med historično in secesijsko kategorijo ne vidi
razlike. Edino kakovostno merilo, za razlikovanje med tradicionalno in avatgardno arhitekturo, je način
moderniziranja antičnega okrasja. Nov tok se je pojavil šele leta 1900 s Fabianijevim načrtom za fasado
šole pri sv. Jakobu. "Popotresna arhitektura je nastajala v razponu med umirjeno Fabianijevo secesijo
in elektičnim posnemanjem modnih oblik."83

V tem času je bilo zgrajenih še kar nekaj drugih javnih stavb, če jih naštejem le nekaj: topničarska in
brambovska vojašnica, bolnišnični kompleksi na Zaloški cesti, tehnična šola na Mirju, poslopje
Glasbene matice, ljudska kopel, ... Veliko število novih vil z vrtovi je zraslo na območju Poljan ter v
šentpeterskem predmestju.84

80 Vsi podatki so povzeti po: Ljubljana po potresu, 1910, 142-143.
81 N. Šumi, Arhitektura secesijske dobe v Ljubljani, 1954, 30.
82 I.Hribar, Moji spomini, 1.del, 1983, 297.
83 D. Prelovšek, Ljubljanska arhitektura Hribarjevega časa, 605.
84 Ljubljana po potresu, 1910, 148.
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Gradbena dejavnost je naraščala sorazmerno z rastjo števila prebivalstva. Tako je Ljubljano še naprej
pestilo pomanjkanje stanovanj. Eden izmed glavnih problemov je bil tudi ta, da se je veliko gradilo
draga stanovanja, majhnih in poceni pa premalo.85

Ureditev ulic, trgov, parkov ter mostov

Ljubljani so spremenile zunanjo podobo predvsem razširjene ulice, novonastali trgi ter nasadi. Eden
večjih projektov je bila razširitev Špitalske ulice. Zavita ulica od Francovega mostu do Magistrata je bila
pred potresom zelo ozka. Ob regulaciji so podrli vse hiše, določena je bila nova širina ulice.
Preimenovana je bila v Stritarjevo ulico, ob njej pa so bile zgrajene nove mogočne stavbe.
Druga ulica, ki je veliko pridobila z razširitvijo, je Kolodvorska. Čeprav naj bi se po prvotni zamisli podrla
skupina hiš med Prečno ulico in Kolodvorsko ter med Sv. Petra cesto ("Ajdovo zrno"). Nastal naj bi
trikotni trg, kjer bi bilo možno postaviti tudi vodnjak ali spomenik. Zaradi pomanjkanja denarja se ta
zamisel ni uresničila, prišlo pa je do razširitve Kolodvorske ulice in postavitve manjših nasadov v njej.86

Za najboljše projektiran in urejen trg je veljal Sodnijski oz.
kasneje preimenovan Slovenski trg. Načrt je izdelal Maks
Fabiani, urejen pa je bil kot park. Sklepa se, da je
načrtovalec določil tudi višino okoliških zgradb.87 Izteki
ulic so se končali s stolpiči na hišnih vogalih. Do tega
motiva naj bi "gojil posebno ljubezen" župan Hribar, ki naj
bi želel narediti iz Ljubljane drugo Prago.88 Trg je bil
dokončan leta 1902, leta 1908 pa so v njem postavili kip
cesarja Franca Jožefa, kiparja Svitoslava Peruzzija.
Marijin trg, današnji Prešernov trg, je v dobršni meri obdržal svojo prejšnjo podobo. Z manjšimi posegi
naj bi bila dosežena večja enotnost trga. Jože Plečnik pa je preureditev trga komentiral takole: "Najlepši
košček mesta, Marijin trg (sedaj Prešernov trg), se je raztrgal in protokoliral s takimi brezizraznimi koti
in linijami, da bi se človek zjokal na njem."89 Leta 1905 so na njem postavili kip Franceta Prešerna.
Podstavek je zasnoval Maks Fabiani, bronasti kip je delo kiparja Ivana Zajca.
Hribar si je prizadeval tudi za dograditev trga Tabor, ki naj bi dobil vlogo drugega Kongresnega trga.
Občinski svet naj za to ne bi imel posluha in se je na tem mestu zgradila nova telovadnica sokolskega
društva.90 Nedodelan je ostal, ob potresu "po nesreči" nastali, Ribji trg. Na Vodnikovem trgu ni bila
realizirana postavitev tržnice.
Na mostovih potres ni povzročil nobene škode, gradnja novih je bila posledica večjega prometa.91 Ob
štirideseti obletnici vladanja cesarja, je bilo sklenjeno sezidati nov železobetonski most, ki je nadomestil
stari leseni, Mesarski most, danes znani kot Zmajski most. Zaradi prevelike obremenitve je bil leseni
most čez Gradaščico pri izlivu v Ljubljanico nadomeščen z železnim. Nov lesen most za električno
železnico je bil zgrajen ob Šentpeterskem mostu.

85 Andrej Studen, Stanovanjske razmere v Ljubljani pred prvo svetovno vojno, v: Homo Sum... Ivan Hribar in njegova Ljubljana, Zbornik ob
razstavi Mestnega muzeja Ljubljana, Ljubljana 1997, 181-182.
86 I. Hribar, Moji spomini, 1.del, 1983, 273.
87 N. Šumi, Arhitektura secesijske dobe v Ljubljani, 1954, 25.
88 N. Šumi, Arhitektura secesijske dobe v Ljubljani, 1954, str. 44, opomba 76.
89 Damjan Prelovšek, Josef Plečnik 1872 – 1957, Architectura perennis, Wien – Salzburg 1992, 61-62. Povzeto po: D. Prelovšek,
Ljubljanska arhitektura Hribarjevega časa, 600.
90 I. Hribar, Moji spomini, 1.del, 1983, 273.
91 Ljubljana po potresu, 1910, 151.
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Ivan Hribar in  njegova prizadevanja za Ljubljano

Hribar je bil prvič izvoljen za mestnega svetnika leta 1882, komaj osem let kasneje je postal častni
meščan zaradi zaslug pri izgradnji vodovoda. "V četrtek, dne 7. maja 1896 je bil občinski svetovalec
Ivan Hribar soglasno izvoljen za župana. Izvolitev Ivana Hribarja županom ljubljanskim pomenja za
Ljubljano začetek preporoda mesta na vsej črti. Ta preporod je za Ljubljano tem blagodejnejši, ker je
mesto pravkar še ječalo v sponah potresa in v obupni bojazni, da v doglednem času ni rešitve iz
razvalin."92 Podobnih hval sodobnikov je še mnogo, zasluge za modernizacijo mesta mu priznavamo še
danes. Najbolje je lahko svoje ideje in prizadevanja uresničeval v času županovanja, iz zapisnikov
mestnih sej pa je razvidno, da je bil zelo aktiven s predlogi, tudi v času, ko je bil še svetnik. Takoj po
potresu si je najbolj prizadeval za denarno pomoč Ljubljani, saj je bil predvsem izkušen bančnik, ki je v
mestni upravi uredil finance.93

Vseskozi si je prizadeval za prenovo in modernizacijo Ljubljane. Sam piše, da je veliko pozornosti ob
regulaciji mesta posvečal nastajanju javnih trgov, saj je bil navdihnjen z "novodobnim higijenskim
naukom", zanj so bili trgi "pljuča mest".94

Poleg že omenjenih njegovih prizadevanj je ostalo tudi nekaj neuresničenih projektov, prestavitev
botaničnega vrta, predložil je več predlogov za kakovostnejši odvoz smeti, spodletela je postavitev
tržnice, električnega dvigala na Grad ter prenova Kolodvora.95

Da je bil iznajdljiv človek, je razvidno v njegovih spominih, na veliko mestih. Zanimiva pa je predvsem
njegova pojasnitev, zakaj je bilo več gradenj (ljudska kopel, Zmajski most in ubožnica v Vodmatu)
posvečenih jubilejem cesarja. Ker je z novimi projekti večkrat naletel na odpor pri mestnem svetu, je za
te projekte izrabil cesarjeve jubileje. Mnoga stolna mesta so z raznimi ustanovami in gradnjami
počastile cesarja, tako da je temu morala slediti tudi Ljubljana.96

Sklep

Velik korak naprej za modernizacijo mesta so bili tudi novi higienski standardi. Že pred potresom (l.
1890) je bil dograjen vodovod, po potresu pa se je začela tudi izgradnja kanalizacije. Januarja 1898 se
je odprla termoelektrarna, 1901 pa je po Ljubljani zapeljal prvi tramvaj. Ti in še drugi projekti so
pripomogli k razvoju mesta.
Ljubljana se je začela modernizirati že pred potresom, naravna katastrofa in njej sledeča finanča
podpora, pa sta jo le pospešila. Situacijo je zelo dobro izkoristil župan Ivan Hribar. Njegovo delo ter
njegova prizadevanja za Ljubljano so bila ocenjena zelo pozitivno, kot  takega pa ga vidimo še danes.

Seznam slik

Slika 1: Posledice potresa na Gosposki ulici. Vir: Andrej Studen, Stanovati v Ljubljani, Ljubljana 1995, slika 4.
Slika 2. Pogled na cesto Sv. Petra (Trubarjeva) z Marijinega trga. Vir: Janez Kajzer, S tramovi podprto mesto,
Ljubljana 1983, 105.

92 Ljubljana po potresu, 1910, 41.
93 D. Prelovšek, Ljubljanska arhitektura Hribarjevega časa, 597.
94 I. Hribar, Moji spomini, 1.del, 1983, 273.
95 Za omenjene projekte glej: I. Hribar, Moji spomini, 1. del, 1983, 273-297.
96 I. Hribar, Moji spomini, 1. del, 1983, 308.
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Slika 3. Fabianijev regulacijski načrt. Vir: Maks Fabiani, Regulacija deželnega stolnega mesta Ljubljane, Na
Dunaji 1899, Faksimiliran ponatis ob 120-letnici Fabianijevega rojstva, Ljubljana 1989, 28.
Slika 4. Urbančičeva hiša. Vir: Janez Kajzer, S tramovi podprto mesto, Ljubljana 1983, 157.
Slika 5. Sodniška palača in trg. Vir: Ljubljana po potresu, ur. mag. kosimar Fran Govekar in dr Miljutin Zarnik,
Ljubljana 1910, 129.
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Lucija Štaut: Življenje Judov v Prekmurju v času med obema vojnama

Povzetek: Prekmurje je še danes poznano po svoji večkonfesionalnosti in tudi v času med obema
vojnama ni bilo nobena izjema. Judje so živeli v sožitju z drugimi prebivalci, ukvarjali so se s trgovino in
različnimi obrtmi, za izpolnjevanje verskih dolžnosti pa so imeli 3 sinagoge. Svojo žalostno usodo so
prekmurski judje doživeli leta 1944, ko so bili skupaj z madžarskimi judi odpeljani v koncentracijska
taborišča.
Ključne besede: Judje, Prekmurje,čas med obema vojnama

Prekmurje ima zaradi geografske lege in zgodovine svojevrsten položaj. Svoj pečat je tej pokrajini dala
pripadnost ogrski monarhiji, svojevrstno podobo pa dajejo tej pokrajini prebivalci z različno etnično
opredelitvijo. To so Slovenci, Madžari, Hrvatje, do druge svetovne vojne pa je na tem območju živela
tudi največja judovska skupnost v Sloveniji.1 Multinacionalnost in večkonfesionalnost sta gotovo
pogojevali tudi strpnost, kajti na tem območju zelo težko govorimo o antisemitizmu, sploh pa ne z vidika
medčloveških odnosov.2
Judje so se začeli naseljevati v Prekmurju že sredi 18. stoletja. Večinoma so prihajali iz notranjosti
Avstro-Ogrske. Število Judov je bilo iz leta v leto večje, leta 1889 jih je bilo kar 1107. Vzroke, da so se
Judje naselili ravno v Prekmurju, gre iskati predvsem v ugodni legi za razvoj srednjega trgovskega
stanu, kajti Prekmurje je mejilo na pretežno agrarno Ogrsko in industrijsko razvijajočo se avstrijsko
monarhijo, hkrati pa je bilo s tranzitno trgovsko potjo povezano z avstrijskim in ogrskim delom
monarhije ter preko Medžimurja s Hrvaško.3

Prekmurski Judje so po socialnem statusu predstavljali poseben družbeni sloj, ki je zaradi ugodnih
trgovskih razmer neprestano težil k materialnemu izboljšanju, obenem pa so vestno izpolnjevali verske
predpise. Kjerkoli so se naselili, so se ukvarjali s trgovino, imeli gostilne, v mestih pa se je njihova
prisotnost čutila skoraj v vseh gospodarskih dejavnostih.
Ustanavljali so manjše industrijske obrate, prve hranilnice (Lendava, Murska Sobota), bili so lastniki
prvih tiskarn, v njihovi lasti so bili tudi mlini, opekarne in obrtne delavnice.4

Predvsem na vasi je bila navada, da so Judje imeli trgovine običajno povezane še z gostilno in
branjarijami. Izbira blaga je bila precej skromna, ker je bila prilagojena vaškim potrebam in tako so se
na policah znašle najosnovnejše potrebščine, kot so petrolej, sol, milo, tobak, sladkor. V gostilni so
točili žganje in vino. Nekateri vaški trgovci so bili tudi posredniki, kajti v mestu so prodajali poljske
pridelke ter kupovali potrebno blago za kupca.
Precej je bila razvita trgovina z usnjem med mestom in vasjo. Usnje in druge čevljarske potrebščine so
vaški čevljarji kupovali pri trgovcu v vasi, ta pa je usnje kupoval v mestu.5

1 Mihaela Hudelja, Prisotnost judovske etnične skupnosti v Prekmurju do 2. svetovne vojne v Vzporednice slovenske in hrvaške etnologije
7, Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 1991, str. 53.
2 Franc Kuzmič, Sožitje z Židi v Prekmurju v V edinosti, ekumenski zbornik, Maribor: Slovenski ekumenski svet, 1997, str. 93.
3 3 Mihaela Hudelja, Prisotnost judovske etnične skupnosti v Prekmurju do 2. svetovne vojne v Vzporednice slovenske in hrvaške
etnologije 7, Ljubljana: Slovensko etnološko društvo, 1991, str. 56.
4 Prav tam.
5 Prav tam, str. 57.
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Najbolj razvita čevljarska obrt je bila v Turnišču in tam je imel do 2. svetovne vojne trgovino z usnjem
Jud po imenu Bader. Usnje in drug material je nakupoval pri svojem bratu v Lendavi ali pri znancih v
Čakovcu in tako so vsi domači čevljarji, ki so potrebovali material, le-tega kupovali pri njem. Blago so
največkrat vzeli na kredit in plačali takrat, ko so izdelke prodali. Redne odjemalce je Bader ob koncu
leta nagradil z darili. Največkrat so to bili manjši kosi različnega usnja in podplati, če pa je izvedel, da je
njegov stalen odjemalec kupoval usnje drugje, ker je bilo tam cenejše, z njim ni hotel več trgovati.6

Prekmurec, domačin in čevljarski pomočnik se Judov spominja takole: ''Do strank v trgovini so se vedli
prijazno, radi so se pogovarjali in laskavo govorili, samo da bi več prodali. Po naravi so bili varčni in
svojega bogastva, če so ga kaj imeli, vsaj na zunaj niso kazali. Jud je bil trgovec, obračal se je po vetru,
se prilagajal trenutnim gospodarskim in političnim razmeram.''7

Družbeno življenje

V Prekmurju se zelo dobro vidi sožitje, ki je vladalo med tamkajšnjimi prebivalci, predvsem pa je vladala
verska strpnost. O tem je pisal tudi Franc Kuzmič v svojem članku Sožitje z Židi v Prekmurju, ko je
povzemal besede Franca Bajleca:''Nekaj, kar je ostali Sloveniji tuje, je verska razdeljenost v naši krajini
… Verske nestrpnosti v naši krajini ni, to lahko vsakdo mirne duše pove. Samo po sebi je pa razumljivo,
da ne more biti povsod vse tako, kakor je tam, kjer vlada verska  enotnost. Vera oblikuje človekovo
dušo in uravnava njegova dejanja.
Katoličani in evangeličani v naši krajini živijo skupaj, so si sosedje, pomagajo drug drugemu in govorijo
med seboj, kakor da ni nobene razlike med njimi, pa vendar so si tuji med seboj. Židov je samo v naši
krajini več ko v vsej ostali Sloveniji. Ne rečem, da so tudi nesreča za našo krajino, kakor se to često
sliši o kakem kraju, imajo pa veliko trgovin v središčih in po vaseh v svojih rokah in zaradi njihove
pridnosti, vztrajnosti in tudi brezobzirnosti njim ne more konkurirati nihče. V trgovskem boju z židom
navadno vsak nežid podleže.''8
Za razliko od tega so Slovenci, ki so prihajali iz drugih dežel svoj antisemitizem jasno izražali.9

Kot je bilo v navadi drugod, so bili katoličani do judov nestrpni, vendar je bilo v Prekmurju proti njim
morda le nekaj duhovnikov.
Tako je v zvezi s tem ostal starejšim prebivalcem Murske Sobote v spominu nenavaden prizor, ko so se
v času med obema vojnama ob večernih urah skupaj sprehajali katoliški duhovnik in kanonik Janez
Slepec, evangeličanski senior Štefan Kovač in židovski nadrabin dr. Lazar Roth,10 ki je bil zadnji
soboški rabin. Svoje delo je opravljal v sinagogi, ki so jo v Murski Soboti porušili leta 1954.11

Judje so radi pomagali kristjanom. V Murski Soboti je delovalo evangeličansko žensko društvo in temu
so denarno pomagali prav Judje. Prav tako so svojo pomoč nudili evangeličanskemu dijaškemu domu v
Murski Soboti. Svoj denar so ponudili tudi pri gradnji pravoslavne cerkve v Murski Soboti, ki naj bi jo

6 Prav tam.
7 Prav tam, str. 58.
8 Franc Kuzmič, Sožitje z Židi v Prekmurju v V edinosti, ekumenski zbornik, Maribor: Slovenski ekumenski svet, 1997, str. 95.
9 Prav tam.
10 Franc Kuzmič, Sožitje z Židi v Prekmurju v V edinosti, ekumenski zbornik, Maribor: Slovenski ekumenski svet, 1997, str. 96.
11 http://www.inv.si/psja/spomin/sobota.htm
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zgradili pred 2. svetovno vojno, vendar do izvedbe ni prišlo. Velikokrat so namesto vencev, ki pri njih
niso v navadi, prijateljem in znancem iz krščanskih vrst darovali denarna sredstva Rdečemu križu.12

Med prekmurskimi judi so bili tudi mešani zakoni, kjer so prestopali v krščansko vero, obratno je bilo
zelo težko. Sem so prestopali tudi iz političnih razlogov. Težili so predvsem k evangeličanski
veroizpovedi, kjer naj bi bilo registriranih nad 28 judovskih  družin. Največ jih je prestopilo v času pred
2. vojno in med samo vojno. S tem so skušali prikriti svoje judovsko poreklo in se rešiti genocida. Iz
istega razloga so prestopali tudi v protestantizem, kjer so jim bili za botre ljudje iz vrst protestantov.13

Za versko dejavnost Judov so bile namenjene tri sinagoge. Ena je bila v Beltincih, druga v Lendavi in
tretja v Murski Soboti. Slednjo sem omenila že zgoraj, tista v Beltincih pa je bila sezidana v letu 1860.
Porušena je bila leta 1937, ker je bilo v naselju malo judovskega prebivalstva in so bili brez rabina.
Zadnji rabin je bil Adolf Kaufman, katerega potomci danes živijo na Madžarskem in v ZDA. Judovska
beltinška občina je bila obsežna in je zajemala vasi: Beltinci, Bogojina, Dokležovje, Dobrovnik, Odranci,
Ižakovci, Melinci, Lipa, Gančani, Bratonci, Lipovci, obe Polani, Turnišče, Renkovci, Hotiza, vse Bistrice,
se pravi, vse vasi dolinskega dela Prekmurja in še vas Bogojina. Skoraj v vsaki vasi je bilo po letu 1880
urejeno judovsko pokopališče.
Večina se je iz Beltincev odselila po letu 1918, in sicer zaradi revolucije, v kateri je prišlo do ropanj
njihovih trgovin in gradu. Med intelektualci je bilo v tem kraju v preteklosti kar nekaj v širši okolici
pomembnih zdravnikov.14 Sinagoga v Lendavi stoji še danes, vendar je brez notranje verske opreme.

Leta 1850 so v tem kraju odprli tudi judovsko šolo, ki
je delovala vse do leta 1921. Iz te šole je izšlo veliko
trgovcev, gostilničarjev, žganjarjev, medičarjev,
pravnikov in zdravnikov.15

Slika 1: Lendavska sinagoga od znotraj16

Večina judov, ki je med obema vojnama doživljala
zadnje dneve svojega razcveta, je končala v
koncentracijskih taboriščih. Večina prekmurske
judovske skupnosti je bila po Eichmannovem ukazu

leta 1944 skupaj z madžarskimi judi odpeljana v taborišča, kjer so večino še ob prihodu poslali v plinske
celice.
Na splošno nemške, italijanske in madžarske oblasti, poleg tega, da so nad njimi izvajali najbolj krute
kazni, Judom niso priznavale splošnih človekovih pravic in državljanskih svoboščin.17

Po 2. vojni se je število v Sloveniji živečih Judov zmanjšalo, saj jih je večina umrla v Auschwitzu, le
redki so ušli holokavstu in se vrnili domov. Nekateri so se po vojni vrnili v Izrael, tisti, ki pa so ostali na
našem ozemlju, so se zgrnili v Judovsko skupnost Slovenije. Dandanes niso vsi vključeni v to skupnost,
vendar naj bi po zadnjem uradnem popisu na našem ozemlju živela 202 juda.18

12 Franc Kuzmič, Sožitje z Židi v Prekmurju v V edinosti, ekumenski zbornik, Maribor: Slovenski ekumenski svet, 1997, str. 96.
13 Prav tam, str. 97.
14 http://www.inv.si/psja/spomin/beltinci.htm.
15 http://www.inv.si/psja/spomin/lendava.htm.
16 http://www.inv.si/psja/spomin/s_lend1.htm
17 Vlado Valenčič, Židje na Slovenskem v Dokumenti Slovenstva, Ljubljana: Cankarjeva založba, 1994, str. 80.
18 Darinka Kladnik, Sledovi judovstva na Slovenskem. Prešernov koledar: Prešernova družba, Ljubljana, 2002, str. 136.

http://www.inv.si/psja/spomin/sobota.htm
http://www.inv.si/psja/spomin/beltinci.htm
http://www.inv.si/psja/spomin/lendava.htm
http://www.inv.si/psja/spomin/s_lend1.htm
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Nina Plos: PGD Cerknica (1887 – 2007)

Povzetek: Prostovoljno gasilsko društvo Cerknica kot eno izmed pomembnejših, če ne
najpomembnejših, gasilskih društev v občini Cerknica in v Gasilski zvezi Cerknica je v letu 2007
praznovalo zavidljivih 120 let obstoja, ki jih je dostojno obeležilo s parado in že obvezno gasilsko
veselico. Ob tako pomembnem jubileju pa se spodobi, da se predstavi njihovo delovanje od ustanovitve
do danes.
Ključne besede: prostovoljno gasilsko društvo, Cerknica, zgodovina

Požarno brambo,1 eno najstarejših na tem območju, je ustanovil leta 1887 Janez Korče, kmet  iz
Cerknice. Na prvem sestanku se je zbralo 20 ljudi. Njihove gasilske obleke so sešili cerkniški krojači in
vsak gasilec je dobil svojo opremo, ostalo orodje (še iz 18. stoletja) in brizgalno so imeli spravljeno v
garaži na Taboru (predel Cerknice), ki je bila v privatni lasti g. Obreze. Po njegovi smrti je župan
zahteval, da se gasilci izselijo, vendar ga je prvi predsednik Korče prepričal, da so lahko ostali. Pod
okriljem brambovcev je bila pihalna godba, njihov požarni okoliš je obsegal poleg Cerknice tudi
območje Loške doline.2
Prvega predsednika je 1908 zamenjal Matija Obreza starejši, ki je brambovce vodil do 1. svetovne
vojne. Med vojno je društvo životarilo, saj je kar nekaj gasilcev vodne cevi zamenjalo za puške in
marsikateri brambovec se ni vrnil domov. Posledice so se kazale še nekaj let po vojni. Leta 1920 je
predsednik postal Janez Otoničar, Požarna bramba pa se je preimenovala v Gasilsko društvo.3 20. leta
so bila izredno pomembna za cerkniške gasilce, saj so se l. 1924 skupaj z godbo preselili v nov gasilski
dom na Gerbičevi ulici,4 v katerem so domovali do 2006, in l. 1929 kupili motorno brizgalno.5
Med 2. svetovno vojno je delovanje društva popolnoma zamrlo, saj je italijanski  fašizem razpustil
društvo, orodje podržavil in nastavil poklicne gasilce, ki so le opazovali, kako so hiše izginjale v ognju.
Po kapitulaciji italijanske vojske je nemški okupator uničil vse, kar je ostalo, tako da ni ostala niti ena
sama gasilna cev.6 Zamrtje društva je bila tudi posledica odhoda cerkniških gasilcev v vojno, saj je bilo
kar 19 članov udeleženih v Narodno osvobodilnem gibanju.7
Jeseni 1945 je društvo ponovno zaživelo, popravili so gasilskii dom, dobili so nov društveni prapor8 (1.
prapor so dobili ob 20-letnici obstoja društva9) in pod vodstvom Janeza Otoničarja začeli nabavljati
novo orodje.10 Od italijanske vojske so dobili star gasilski avtomobil,11 motorno brizgalno12 in še nekaj
dodatnega nujno potrebnega orodja.
Do leta 1955 je Prostovoljno gasilsko društvo Cerknica (dalje PGD Cerknica) kot društvo A kategorije
spadalo pod Okrajno Gasilsko zvezo Postojna, potem pa je bila v Cerknici ustanovljena Občinska
Gasilska zveza.13

1 Jakopin, D., Gasilski jubilej, Brestov obzornik, št. 240, 1.10.1987, str. 8.
2 Sklep UO PGD Cerknica z dne 25.2.1986, mapa 41, Fasc. Arhiv 1984-1987, Arhiv PGD Cerknica.
3 Jakopin, D., Gasilski jubilej, Brestov obzornik, št. 240, 1.10.1987, str. 8.
4 Zapisnik o pregledu GD Cerknica, mapa 26, Fasc. Arhiv 1973-1976, Arhiv PGD Cerknica.
5 Jakopin, D., Gasilski jubilej, Brestov obzornik, št. 240, 1.10.1987, str. 8.
6 Govor ob 75 – letnici GD Cerknica, str. 1, junij 1962, mapa 14, Fasc. Arhiv 1962-1967, Arhiv PGD Cerknica.
7 Spisek članov GD Cerknica , ki so sodelovali v Narodno osvobodilnem gibanju, mapa 27, Fasc. Arhiv 1973-1976, Arhiv PGD Cerknica.
8 Govor ob 75 – letnici GD Cerknica, str. 1, junij 1962, mapa 14, Fasc. Arhiv 1962-1967, Arhiv PGD Cerknica.
9 Ibid.
10 Jakopin, D., Gasilski jubilej, Brestov obzornik, št. 240, 1.10.1987, str. 8.
11 Sklep UO PGD Cerknica z dne 25.2.1986, mapa 41, Fasc. Arhiv 1984-1987, Arhiv PGD Cerknica.
12 Dopis PGD Cerknica št. 5/72 z dne 2.2.1972, mapa 24, Fasc. Arhiv 1968-1972, Arhiv PGD Cerknica.
13 Dopis Iniciativnega odbora OBGZ Cerknica št. 2/55 z dne 19.7.1955, mapa 6, Fasc. Arhiv 1946-1957, Arhiv PGD Cerknica.
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Leto 1958 jim je prineslo nov avtomobil TAM z mehanično lestvijo14 in sireno, katero so zmontirali na
stolp, ki pa tudi ni bil v najboljšem stanju.15 Garažo, v katero so pospravili opremo in orodje iz treh
različnih koncev, so slavnostno otvorili ob 75-letnici društva leta  1962.16 Pomembna pridobitev v 60.
letih je bila tudi motorna brizgalna Rosenbauer,17 tako da so skupaj imeli kar 3 brizgalne. Ta leta so bila
tudi leta, ko društvo ni bilo najbolj aktivno, saj predsednik v svojih poročilih piše o neaktivnosti tako
gasilcev kot tudi upravnega in nadzornega odbora.
S pomočjo prebivalcev Cerknice so leta 1977 kupili novo kombinirano vozilo TAM 60.18 Istega leta je bil
z ustanovitvijo Samoupravne interesne skupnosti za varstvo pred požari Občine Cerknica podpisan
samoupravni sporazum, v okviru katerega so določili, da je gasilstvo splošnega družbenega pomena,
da ga je potrebno finančno podpreti in šele tako bodo gasilci uspešno in zadovoljivo opremljeni. Iz teh
sredstev je PGD Cerknica dobilo še del sredstev za nakup avtomobila in nekaj opreme.19 Konec 80. let
je bila ta skupnost ukinjena in cerkniški gasilci so pripadli skupščini Občine Cerknica (oddelek za
ljudsko obrambo).20

Samo 3 leta po nakupu gasilskega kombija so nabavili novo avtocisterno TAM 13021 in svojo
zmogljivost preprečevanja in gašenja požarov še povečali. Ljudem priskočijo na pomoč tudi v
najrazličnejših situacijah, skrbijo še za redarstvo na prireditvah, črpajo vodo iz objektov, udeležijo se
krvodajalskih akcij, … Ljudje se jim zahvalijo s prostovoljnimi prispevki, s katerimi so kupili že omenjeni
gasilski kombi22 in delno financirali izgradnjo novega gasilskega doma.23

»Proces preobrazbe družbene lastnine v lastnino z znanim lastnikom«24 je bil izveden l. 1994 in od
takrat je vsa lastnina (zemljišče, gasilski dom, oprema in orodje) v lasti gasilskega društva. Dve leti
kasneje je bilo društvo imenovano za izvajanje nalog širšega pomena, in sicer za izvajanje nalog
zaščite in reševanja ob nesrečah z nevarnimi snovmi in nalog tehničnega reševanja ob nesrečah v
cestnem prometu na območju občin Cerknica, Loška dolina in Bloke.25 Leta 1997 je društvo z
Ministrstvom za obrambo podpisalo pogodbo o sofinanciranju,26 od Industrijskega gasilskega društva
Brest (dalje IGD Brest) je prevzelo opremo za reševanje ob prometnih nesrečah.27 V naslednjem letu
so z Občino Cerknica podpisali še pogodbo o opravljanju lokalne gasilske javne službe.28 Le-to v Občini
Cerknici opravljajo različna društva, ki so razporejena v 4 sektorje. PGD Cerknica spada v sektor I
Cerknica in ima v njem osrednje mesto. V omenjen sektor spadajo še prostovoljno gasilsko društvo iz
Dolenjega Jezera, Dolenje vasi in IGD Brest.29

Danes je kot društvo III. kategorije zadolženo za zgoraj omenjeni nesreči, poleg tega pa še za nesreče
v primeru neurja, močnega vetra, toče, udara strele, suše, industrijske nesreče, za gašenje požara v
naravnem okolju, na objektu, na prometnem sredstvu, poskrbijo tudi v primeru prekinitve oskrbe s pitno

14 Zapisnik občnega zbora PGD Cerknica z dne 8.2.1959, str. 1, mapa 4, Fasc. Zapisniki 1955-1965, Arhiv PGD Cerknica.
15 Zapisnik občnega zbora PGD Cerknica z dne 8.2.1959, str. 1 – 5, mapa 4, fasc. Zapisniki 1955-1965, Arhiv PGD Cerknica.
16 Govor ob 75 – letnici GD Cerknica, str. 1, junij 1962, mapa 14, Fasc. Arhiv 1962-1967, Arhiv PGD Cerknica.
17 Poročilo predsednika kot priloga zapisnika občnega zbora PGD Cerknica z dne 1.3.1970, str. 1, mapa 15, Fasc. Zapisniki 1966-1975,
Arhiv PGD Cerknica.
18 Poročilo predsednika GD Cerknica za leto 1977, mapa 23, Fasc. Zapisniki 1976-1992, Arhiv PGD Cerknica.
19 Poročilo predsednika kot priloga zapisnika občnega zbora PGD Cerknica z dne 8.4.1979, str. 1-2, mapa 24, Fasc. Zapisniki 1966-1975,
Arhiv PGD Cerknica.
20 Zapisnik občnega zbora PGD Cerknica z dne 27.1.1990, str. 1, mapa 35, Fasc. Zapisniki 1976-1992, Arhiv PGD Cerknica.
21 Zapisnik 3. redne seje GD Cerknica z dne 23.12.1981, mapa 26, Fasc. Zapisniki 1976-1992, Arhiv PGD Cerknica.
22 Spisek občanov, ki so finančno pomagali pri nabavi avtomobila, mapa 29, Fasc. Arhiv 1973-1976, Arhiv PGD Cerknica.
23 Poročilo predsednika kot priloga zapisnika občnega zbora PGD Cerknica z dne 27.1.2001, str. 2, Fasc. Občni zbor, Arhiv PGD
Cerknica.
24 Polič, F., Lastniško preoblikovanje gasilskih društev in zvez, Fipospor, 1994, str. 5.
25 Dopis Ministrstva za obrambo Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje št. 020-02/3-96 z dne 17.12.1996, str. 1, Fasc. Arhiv,
Arhiv PGD Cerknica.
26 Pogodba št. 847-01/23-97 z dne 24.2.1997, Fasc. Arhiv, Arhiv PGD Cerknica.
27 Poročilo predsednika kot priloga zapisnika občnega zbora PGD Cerknica z dne 31.1.1998, str. 1, Fasc. Občni zbor, Arhiv PGD
Cerknica.
28 Poročilo predsednika kot priloga zapisnika občnega zbora PGD Cerknica z dne 30.1.1999, str. 1, Fasc, Občni zbor, Arhiv PGD
Cerknica.
29 Dopis OBGZ Cerknica z dne 18.4.2003, str. 1, Fasc. Novejši arhiv, Arhiv PGD Cerknica.
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vodo, električno energijo, plinom in
telefonskimi zvezami.30 Tu velja omeniti
pomoč pri odpravljanju posledic neurja v
Železnikih septembra 2007.
Leta 2001 so položili temeljni kamen za
izgradnjo novega gasilskega doma,31 ki so ga
slavnostno otvorili v letu 2006.32 Pomembni
pridobitvi sta bili tudi nakupa dveh
avtomobilov. Renault Master kombi
uporabljajo za prevoz članov, tovorno vozilo
TAM so odpeljali na predelavo in danes služi
kot avtocisterna.33

Slika 1: Gasilni dom danes34

V zadnjih 30 letih je društvo veliko svojega časa in denarja namenilo izobraževanju in izpopolnjevanju
svojih članov, tako da je iz društva, ki po 2. svetovni vojni ni imelo niti podčastnika, kaj šele častnika,
nastalo društvo s 6 častniki in 1 višjim gasilskim častnikom.35 Nekaj dobrih rezultatov so dosegli tudi na
gasilskih tekmovanjih.
Leta 1984 so prejeli bronasto priznanje OF,36 v letošnjem letu jim je Civilna zaščita podelila Zlati znak
(kot priznanje za dolgoletno uspešno delo pri razvijanju in krepitvi organiziranosti in usposobljenosti sil
za zaščito, reševanje in pomoč, hrabra dejanja ter raziskovalne dosežke na področju varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami),37 najvišjo občinsko nagrado, za dolgoletno požrtvovalno in nesebično
delo ter pomemben prispevek in zasluge za napredek in razvoj Občine Cerknica.38

Društvo od leta 1997 izdaja društveni koledar,39 ki ga vsako leto razdelijo po gospodinjstvih v Cerknici.
Danes se društvo pohvali z okoli 250-imi gasilci, 25-imi pozivniki (pozivnik kot način alarmiranja), novim
gasilskim domom, 5 gasilskimi avtomobili (2 avtocisterni, 2 kombija, 1 vozilo namenjeno izključno za
reševanju v primeru prometne nesreče), zagnanim predsednikom Jožetom Turšičem, poveljnikom
Matejem Zgoncem in 3 minutnim izvozom (čas od prvega piska na pozivniku do izvoza avtomobila).
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Lea Zupanc: Začetki turizma in turističnega oglaševanja – začetki
turizma na slovenskih tleh

Povzetek: V predindustrijski dobi je bilo potovanje omejeno na peščico bogatih ljudi, ki so potovali
predvsem zaradi nuje in obveznosti – peš, na konjih, v kočijah, … Z izgradnjo železnice Dunaj – Trst pa
so naši kraji postali dostopnejši večjemu številu ljudi, ki s pomočjo posebnega turističnega oglaševanja
in t. i. olepševalnih društev preraste v turizem, ki ga poznamo danes. Na začetki 20. stoletja deželni
veljaki ustanovijo Deželno zvezo za povzdigo tujskega prometa na Kranjskem, ki je predhodnica
današnje turistične zveze, le-ta pa poskrbi, da so kranjska mesta, letovišča, kopališča in zdravilišča
povzpela med najbolj obiskane destinacije takratne domače in tuje gospode.
Ključne besede: turizem, Dežela Kranjska, Deželna zveza za povzdigo tujskega prometa, olepševalna
društva, turistična propaganda, vodiči, Sommerfrische.

Slovensko ozemlje je imelo in ima še vedno izredno lego za razvoj turizma. Nahaja se v centru Evrope,
na stičišču pomembnega prometnega križa med zahodom, vzhodom, severom in jugom, znanem že iz
rimskih časov. Strateško še bolj pomemben predel pa postane z izgradnjo železniške povezave, katero
dobi zelo zgodaj, zelo pa pripomore k razvoju t. i. tujskega prometa. Na tem majhnem koščku sveta
srečujemo čudovit gorski svet s še lepšimi zelenimi dolinami, svetovno znane kraške pojave, kot so
Cerkniško jezero, Postojnska jama, … Slovensko ozemlje ima veliko mineralnih in termalnih vrelcev, še
vedno neokrnjeno naravo, čisto vodo in dostop do morja. Kar pa je dandanes najpomembnejše, več kot
polovico ozemlja poraščajo gozdovi, zato imamo še vedno relativno čist zrak. Vse to se mi zdi
ključnega pomena pri obravnavanju takega pojma, kot je turizem, kajti to so dejavniki, ki pritegnejo
tujca, obiskovalca, turista, da si ogleda ta košček raja. Meni je danes povsem jasno, kaj pritegne tujca
in kako prejme turistično informacijo, kakšna je reklama, da pritegne in kako poiskati specifično
informacijo o kraju, ki si ga želi ogledati. Kako pa je bilo to na začetku, ko o pravem turizmu v
današnjem pomenu besede še ne moremo govoriti (turistične agencije, »last minute« potovanja, letala,
turistični aranžmaji, turistični vodniki in predstavniki, letala, …), ko o današnji tehniki oglaševanja še ni
ne duha ne sluha (televizor, internet, celo radio, telefoni, barvna tehnika, multimedija, …) in ko svet ni
tako na dlani, kot je zdaj, … Kako so potovali takrat, kaj je bil glavni cilj potovanja, kam so potovali, kje
so zvedeli za destinacije, na kakšne ovire so naleteli, kako so oglaševali, kdo se je s tem ukvarjal, …
Beseda turizem pomeni potovanje za oddih, zabavo, pomeni pa tudi tujski promet. Že pred samim
turizmom, kot načinom preživetega prostega časa, je potovanje sodilo med elemente vzgoje bogataških
otrok. Potovanja so bila draga in le malokdo si jih je lahko privoščil. Tudi o turizmu v današnjem
pomenu besede ne moremo govoriti. Po znamenitih letih 1789, 1830, 1848 je bilo potovanje sicer
omejeno, vendar so se lahko po večini vsi seznanili z drugimi državami, kulturo, revolucionarnem
stanjem in duhom drugod in doma, predvsem pa so se v tem času izoblikovali predsodki in mnenja o
posameznih državah in njihovih prebivalcih. Seznanijo se tudi s tem, katere države se smatrajo za
drage in katere za poceni.
Za popotnike predindustrijske dobe – romarje, uradnike, diplomate, klateže, umetnike, izobražence
ter številne trgovce in prekupčevalce – je bilo potovanje nuja in obveznost in ne želja po avanturi in
veselje do potovanja. V predindustrijski dobi so se samo redki vedoželjni posamezniki zanimali za
naravne in umetnostne znamenitosti ali celo za oddih in bolj zdravo okolje. Takrat govorimo o t. i.
izobraževalnih potovanjih in o plemiških kavalirskih izletih, ob koncu 18. stoletja pa so postala zelo
priljubljena tudi zdraviliška in kopališka zdravljenja.1 Potovale so predvsem kronane glave in bogato
meščanstvo. Veliko so potovali v Francijo in v drugi polovici 18. stoletja v Italijo – Benetke, Sirakuze,
Neapelj, južna Italija, Salzburg, Orient, … S katoliško obnovo in ponovnim romantičnem bujenjem

1 Studen, Andrej, Iz avanturizma v turizem, v: Ibidem, str. 96.



35

srednjega veka pa naraščajo božje poti, ki so se vedno bolj prekrivale s posvetnimi izletniškimi cilji. Ker
so bila potovanja izredno draga in privilegij peščice bogatih, so bila popularna potopisna predavanja.
Mnogi popotniki so svoja potovanja potem objavili in temeljito opisali, kot npr. tudi Johann Gottfried
Seume, ki je potoval peš leta 1801 v Italijo. Seume, ki je čez naše kraje potoval v Italijo in potem
napisal tudi potopis, podrobno opiše naše kraje, predvsem gostoljubnost ljudi in kaj vse se mu je
pripetilo po poti. »Kdor gre peš, vidi več kot tisti, ki se pelje«.2 Takrat so postajala zelo moderna krajša
ali daljša potovanja peš. Od osemdesetih let 18. stoletja se vedno več govori o novi meščanski kulturi
peš hoje, ki se jo preizkuša tudi v praksi. V bistvu gre za direktno zavračanje plemiških izletov s konjem
ali s kočijo, ki naj bi služili samo za zabavo, gre za poziv k nekakšnemu »nazaj k naravi«, ki v končni
konsekvenci ni deloval samo na izobraženo meščanstvo, temveč je zajel tudi plemstvo. Tako potovanje
je postalo moda za tiste, ki so imeli znanje in so ga hoteli še obogateti.3

Šele z razvojem prometa, se pravi predvsem železniških povezav, ter razvojem in uveljavitvijo
meščanskih vrednot takratne družbe in s tem nove kategorije prostega časa, postane za meščane
običajno, da si vzame nekaj prostega časa za oddih od napornega delavnika in se naužije svežega
gorskega, podeželskega zraka z družino in prijatelji – uveljavi se pojem »Sommerfrische«.4 Velika
počitniška letovanja na morju, v zdraviliščih ali v gorah so bila dolgo omejena izključno na premožne
družine, na plemstvo in vrhnji sloj meščanstva. Manj premožni meščani si kaj takega niso mogli
privoščiti. Zato so ustvarili tipično meščansko obliko počitnic t. i. poletno svežino. Meščani so jo
preživeli poleti na svežem zraku, večinoma na podeželju s preprostim, skopim načinom življenja.
Počitnice naj bi bile delovnemu okolju nasproten svet, … proč od napornega vsakdanjika v poklicni in
javni sferi – preživeti jih je potrebno preprosto in zdravo«.5 Ker si mnogi niso mogli najeti lastne vile, je
bilo značilno obiskovanje prijateljev ali sorodnikov na podeželju ali pa so si najeli sobo v cenejšem
gostišču. Takrat se tudi prvič pojavi obdobje oddiha, ki ga dandanes vsi razumemo kot dopust.
Leto se je delilo na dve sezoni – na poletno in zimsko. Za poletno so bili značilni izleti in poletna
svežina, za zimsko pa gledališče, plesi, družabne prireditve, obiski kavarn. Dopust se je izvajal
dosledno, kot nam je poznano tudi danes. Delo, delovni pogovori ali kakršenkoli napor so bili
meščanom tuji, za plemiča pa je umik iz vročega mesta v svoj podeželski grad ali posestvo predstavljal
tudi delno ukvarjanje z gospodarskimi dejavnostmi. Meščan pa je užival v brezdelju, da si odpočije in
nabere novih moči. Posedali so po vrtovih, se sprehajali, se zabavali ob lahkotnih pogovorih, se dobro
prehranjevali, si privoščili opoldanski počitek, obiskovali so slaščičarne in kavarne, …
Vse skupaj je zelo povezano z nazori tedanjih zdravnikov, ki so od konca 19. stoletja pogosteje govorili
o boleznih sodobnega človeka, kot je npr. nervoza.6 Kot prva oblika množičnega turizma se pojavi
ravno zdraviliški turizem. Ustanavljajo se zdraviliške komisije na Bledu, Toplicah, daleč
najpomembnejše zdravilišče pa je Rogaška. Ljudje so hodili tako daleč v naše kraje, da bi okrepili svoje
zdravje v termalnih vrelcih in klimatskih letoviščih, takrat daleč najbolj obiskani letovišči pa sta bila Bled
in Bohinj.

V 19. stoletju je veselje do potovanj naraščalo, hkrati pa se je tudi spremenilo. Še vedno je potovala
samo manjšina, mnogi niso nikoli zapustili okolice vasi, kjer so se rodili, vendar pa se je z rastjo
industrijskih središč in potrebe po novi delovni sili sprožil proces priseljevanja s podeželja, kar
pomeni tudi opuščanje vsakdanjih razdalj in predstav in podajanje v neznano, kar dandanes v večini
tudi razlagamo in utemeljujemo kot pojem turizem.
Potovanje je bilo v 18. in v 1. pol. 19. stoletja pustolovščina. Problem so predstavljale ceste, saj je bila
večina takratnega cestišča zelo slabo oskrbovana, zelo slabo pa so bile razvite tudi prometne zveze.

2 Studen, Andrej, K zgodovini potovanj in o začetkih turizma pred prvo svetovno vojno, v: To in ono o meščanstvu v provinci, str.71.
3 Studen, Andrej, Iz avanturizma v turizem, v: Razvoj turizma v Sloveniji, str. 96.
4 Za »Sommerfrischerje je bil značilen v veliki meri enak način vedenja: navezanost na enkrat izbrano letovišče, iskanje tesnejših stikov
med družinskimi člani in nekakšen občutek superiornosti nasproti podeželskemu prebivalstvu. Ibidem, str. 102.
5 Ibidem, str. 101.
6 Povzeto po: Cvirn, Janez, elektronsko pismo, z dne 1. 2. 2007.
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Potovali so s kočijo (lastno ali najeto), na konju (v tem času ni bilo več moderno), z ladjo ali pa peš (bilo
je izredno nevarno zaradi razbojnikov in ker so takrat še lovili popotne fante za v vojsko).
V 19. stoletju pa pride do velikega preobrata v prometnih povezavah in napredku pri prevoznih
sredstvih, kot tudi posledično v razvoju turistične dejavnosti. Gradnja železniške proge Dunaj – Trst
in kasneje dograjevanje dopolnilnega železniškega križa po slovenskem ozemlju je zelo pripomogla k
razvoju turistične dejavnosti tudi pri nas, saj so bila prej oddaljena in težko dostopna mesta redko
obiskana s strani tujcev. Potem pa se je to število začelo povečevati in na prelomu stoletja vse tja do 1.
svetovne vojne, postajajo slovenski kraji vedno bolj zanimivi tudi za tujce. Železnica postane vodilni
simbol napredka prejšnjega stoletja.7

Da bi pritegnili kar največ ljudi in jih seznanili s tem tehnološkim dosežkom, so na začetku vpeljali t. i.
»vlake za zabavo – Vergnügungszüge«. Potem, ko je bila južna železnica zgrajena do Trsta, je
postala pravi hit in atrakcija izletnikov tudi ta vrsta zabave – vožnja sama! Tako je npr. po prihodu vlaka
v Ljubljano le-ta vozil potnike v okolico mesta, kot je Zalog, … Po izgradnji železnice do Trsta so se
uveljavili »vlaki za zabavo«, ki so vozili ljudi tudi do Trsta, najpomembnejša izletniška točka tako
Tržačanov kot Ljubljančanov pa je bila Postojna in njena Postojnska jama.
Na tem mestu naj omenim še t. i. bralno kulturo na potovanjih z vlakom, ki se je uveljavila ravno
zaradi pojava tega novega prevoznega sredstva. Že sama ideja, da se na vlaku lahko bere, je stara
toliko kot železnica. Že na začetku tridesetih let 19. stoletja poročajo, da potovanje z vlakom poteka
tako mirno, da lahko potnik brez problema prebira časopis ali celo piše. Bralci so izključno iz vrst
meščanstva. Nižji sloji, ki so se vozili z vlakom, niso brali. Pa ne samo zato, ker si tega niso mogli
privoščiti, ampak tudi zaradi razlike v načinu potovanja. Tretji in četrti razred nista imela kupejev, bila so
samo stojišča. Je pa bila razlika tudi o bontonu samem oz. v komunikaciji. V vagonih, kjer so bili
natlačeni proletarski potniki, je potekala medsebojna komunikacija, v vagonih višjih razredov pa je
bonton preprečeval razgovor, ker je takrat veljalo, da na vlaku in na javnih mestih ne načenjaš
pogovora z neznancem, ampak vljudno pozdraviš, potem pa se zatopiš v svoje branje.8

Ob koncu 19. stoletja so v mestih ob železnici začela nastajati t. i. olepševalna in tujsko – prometna
društva, ki so skrbela za urejeno okolico in prireditve, začela pa so delati tudi reklamo za  svoj kraj z
raznimi vodiči, brošurami, dodatno turistično ponudbo, … Avstro – Ogrska dežela se zave
pomembnosti te gospodarske panoge in jim stopi nasproti; leta 1897 se za Kranjsko sprejme zakon o
zdraviliščih, letoviščih in kopališčih. Prav tako se uredi uradna tujsko – prometna statistika, za obstoj
prizadevanj pa je zaslužna 24. junija 1905 ustanovljena Deželna zveza za povzdigo tujskega
prometa, ki je delovala vse do leta 1913, ko le-ta postane zavod, po vojni pa malo predrugačena
organizacija. Njihovo delovanje je prva oblika organiziranega turizma na naših tleh in zagotovo lahko
trdimo, da edina slovenska domena tako po prebivalstvu kot po članstvu društva, kar za Štajersko,
Koroško, Goriško in Istro ne moremo govoriti! Povezovali so se s prometnimi društvi, zavodi in občinami
ter posamezniki, ki so imeli kakršno koli zvezo s turizmom. Predvsem pa so se posvetili notranji
organizaciji društva in postavili zavidljivi temelj turistične organizacije, ki se v skoraj nespremenjeni
obliki vrši še danes. Za t. i. »tujski promet« so najbolj zaslužni kranjski deželni predsednik in župan
mesta Ljubljane Ivan Hribar, Valentin Krisper, Ubald Trnkocky, Rudolf Marn, Rudolf Andrejka, Fran
Orožen in drugi. Izdajali so svoje lastno glasilo, skrbeli za urejenost turističnih mest in izobraževanje na
tem področju, pisali so vodiče in fotografirali.
Začnejo uveljavljati pojme, ki jih danes dobro poznamo: zdraviliški turizem, morski, gorski, verski,
kongresni turizem in pa turizem po mestih.
Dežela Kranjska je edina dežela z večinoma slovensko populacijo. Ker so domači veljaki kaj hitro
ugotovili, kakšne koristi lahko prinesejo tujci s svojim prihodom, so začeli tudi sami premišljevati, kaj se

7 Povzeto po: Studen Andrej, K zgodovini potovanj in o začetkih turizma pred prvo svetovno vojno, v: To in ono o meščanstvu v provinci,
str. 71, 72.
8 Studen, Andrej, Gremo na rajžo, v: Turizem smo ljudje, str. 28.
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da storiti. Zato so ustanavljali »olepševalna društva« po posameznih krajih in pisali poročila o
napredku, novostih, pomanjkljivostih ter s tem ustvarili prvo turistično statistiko.

Skenirana kopija: Zupanc Lea, v: Promet in Gostilna, str. 1.(Hrani NUK).

V Uradnem listu Promet in Gostilna pozivajo vse, ki imajo smisel, težnje in želje za narodno –
gospodarski napredek domovine, da jih podprejo, se naročajo na list in kar je najpomembneje, stremijo
k temu, da bi se prebudili tudi v gospodarskem pomenu.

Skenirana kopija: Zupanc Lea; Prva pisarna Deželne zveze za tujski promet na Kranjskem, leta 1907.

V mnogih prometnih društvih po deželi so pod vodstvom Deželne zveze za povzdigo tujskega prometa
razvili sistematično delovanje (razvoj gostinske ponudbe, nočitve, obrt, olepševalna društva, večja
ponudba trgovin, dodaten zaslužek obrtnikov in trgovcev na račun gradnje novih hotelov, vil in drugih
letoviških naprav …).
V tistem času je bilo ustanovljeno že 28 društev na Kranjskem: Bled, Bohinjska Bistrica, Gorje pri
Bledu, Jesenice, Mojstrana, Kranjska Gora, Radovljica, Kranj, Kamnik, Postojna, Lesce, Dolenjske
Toplice, Vrhnika, Novo mesto, Logatec, Litija, Ljubljana, … ki so se različno imenovala: Društvo za
pridobitev tujcev in olepšavo Kranja z okolico, Društvo za promet tujcev za občini Bohinjska Bistrica in
Srednja Vas, Društvo za pospeševanje prometa tujcev – Kamnik, Jamska komisija, zdraviliška komisija,
društvo za olepševanje trgov, zabavni klub, itd.
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Foto: Zupanc Lea

Vodiča po Ljubljani, 1. 1916, 2. 1908 (Hrani Narodni muzej Ljubljana).
Foto: Zupanc Lea

Največ obiskovalcev je zašlo v Postojnsko jamo in v Ljubljano, zelo radi pa so hodili tudi na Bled in v
Bohinj. Na začetku je bilo več nočitev v glavnem mestu Ljubljani, potem pa vedno bolj zanimiva in
znana po zaslugi turističnega delovanja postajajo tudi druga kranjska mesta. Tuji gostje so bili
predvsem Angleži, zelo veliko je bilo tudi angleških časnikarjev, ki so poročali o slovenskih krajih. Zelo
malo je ruskih in ameriških gostov, ki so bili znani kot dobri gostje in niso veliko gledali na denar in
stroške, vendar želijo biti za svoj denar kar najbolje postreženi, kot je v praksi še danes. Vodilno
letovišče na Kranjskem je bil tedaj Bled,  najverjetneje po zaslugi izdatnega oglaševanja tako
zdraviliške komisije kot prometnega društva. Tudi Deželna zveza za tujski promet in železniško
ministrstvo nista skoparila s takšno in drugačno reklamno in finančno podporo.
Že takrat so se zavedali, kako pomembna je dobra in učinkovita reklama. Zato so že od samega
začetka turističnega delovanja vlagali denar tudi v samo promocijo oz. turistično propagando, kot so:
razglednice, slike in fotografije, koledarji, albumi, plakati, vodiči, dodatno turistično izobraževanje doma
in v tujini, razstave, oglasi, časopisi, …

Foto: Zupanc Lea
Oberkrain: Alpen – Sommerfrischen, 1912 (Hrani Narodni muzej Slovenije).

Foto: Kogoj Oliver
Kranjska – Alpska zemlja, 1913 (Hrani Narodni muzej Slovenije).
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Foto: Zupanc Lea

Do začetka 1. svetovne vojne je bila turistična dejavnost šele v
povojih, ponudi pa nam vseeno dober vpogled v sam princip
delovanja, kajti, če primerjamo današnjo ponudbo in način
predstavitve se razlikuje samo v avdio – vizualnih sredstvih in
barvni fotografiji ter razvitih drugih medijih za oglaševanje
(televizija, radio, internet, …), vsebinsko pa ni posebnega
odstopanja. Zavedali so se, kako so za turizem pomembni tujci in
njihovo mnenje in dobro počutje pri nas, vedeli so tudi, da
potrebujejo pomoč na najvišji – državni ravni, če hočejo obstati!
Morali so prepričati obrtnike, gostilničarje, trgovce, deželno vlado,
skratka celo monarhijo, naj jih podprejo. Današnjim turističnim
delavcem se za razliko od njih ni treba silno pehati na tem
področju, ker se tega zavedamo večinoma vsi in tudi vemo,

kakšen biser je naša današnja Slovenija. Potrebno je samo nadgraditi delo pionirjev turistične
dejavnosti, ponuditi »največ in najbolj poceni« za čim boljšo kvaliteto. Takrat pa so se ukvarjali celo s
tem, da so vabili ljudi k sodelovanju in vsesplošnemu izobraževanju, da bi jim vcepili spoštovanje do te
obrti in jim pokazali, kako je s tem mogoče celo zelo dobro živeti.
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Marija Pokmajević: Moč dokumentarne fotografije

Povzetek: Članek govori o delu in življenju fotografinje Lee Miller ter o Susan Sontag in njenem
pogledu na fenomen fotografije.
Ključne besede: dokumentarna fotografija, vojna fotografija, semiologija, interpretacija fotografij

Lee Miller kot fotografinja

Buchenwald, Auschwitz, Treblinka, Dachau in tako (na žalost) naprej so besede, ki v nas zbujajo grozo
v trenutku, ko jih slišimo. Tudi, če nikoli nismo bili tam, tudi če je vsega že konec, vemo, kaj se je
dogajalo in med njimi za laika ni razlike. Ni pomembno, kje so ta mesta, kako ljudje v njih živijo danes,
vemo, da se je tam hudo umiralo in so bila ta mesta končna postaja marsikoga iz naših krajev, naših
prednikov. Vendar vprašanje je, ali bi s takšno grozo izrekali ta imena, če v nas ne bi kakor sence
vstajale podobe kaznjencev koncentracijskih taborišč iz II. svetovne vojne. Odnos do vojne se je skozi
stoletja seveda spreminjal, toda II. svetovno vojno so številni fotoreporterji, iz vseh koncev sveta
zabeležili na fotografskem filmu.
Ena prvih žensk vojnih fotoreporterk je bila tudi Američanka Lee Miller (1907-1977). Mnoge njene
fotografije niso nikoli prišle na naslovnice dnevnega časopisja in mnogi ji priznavajo, da je brez strahu
in z izjemno natančnostjo fotografirala marsikatero vojno strahoto. Njena izjemno plodna kariera, ki je
trajala več kot trideset let, jo uvršča v sam vrh umetniških in literarnih krogov 20. stoletja. Spoznala in
družila se je s številnimi znanimi umetniki ter ustvarila prodorne portrete Pabla Picassa, Maxa Ernsta,
Freda Astaira, Marlene Dietrich itd. Kot vojna dopisnica britanske revije Vogue med II. svetovno vojno,
je posnela nekaj legendarnih podob. Vendar pa Millerjeva nikoli ni izgubila svojega nadrealističnega
očesa in njeni portreti so karakteristični prav zaradi uporabe vrat, ogledal, oken ter ostalih arhitekturnih
pripomočkov, ki so uokvirjali in izolirali fotografirani subjekt.1 Njene fotografije zato tudi ne spadajo
povsem v kategorijo dokumentarne fotografije. Prej bi jih torej lahko umestili med nadrealistične. O
svojem fotoreporterskem delu med vojno ni nikoli govorila in mnoge njene slike so prišle v javnost šele
po njeni smrti, ko jih je čisto slučajno na podstrešju domače hiše odkril njen sin Eric. On danes skrbi za
njeno dediščino in skuša evidentirati in predstaviti njena umetniška dela. Letos poteka 100. obletnica
njenega rojstva in sloviti londonski Victoria & Albert museum razstavlja njene fotografije.2 Ovekovečila
je posledice Blitzkriega na London, bridke portrete žensk, vključenih v vojaške dejavnosti, in bila
verjetno med prvimi fotografi, ki so spremljali zaveznike pri osvoboditivi Pariza, Buchenwalda, Dachaua,
itd. Velikokrat pa je prezrt njen literarni prispevek.3 V naslednjih vrsticah se lotevam tudi vprašanja
glede razmerja resnica – fotografija. Zanimiva pa je sodba Ali Smith, ki pravi, da  je pisanje in fotografija
Lee Miller, „veliko več kot kot zgolj pričevanje in beleženje resnice. Gre za kompozicijo, o kompoziciji

1 Povzeto po: http://www.npg.org.uk/live/womiller.asp
2 Povzeto po: Tolić, T. Lee Miller. Velika umjetnica. Fatalna ljepotica. Nesretna žena.-Jutarnji list, 26. 9. 2007, str. 28, 29.
3 Lee Miller piše: “For an hour I watched a baby die. He was dark blue when I first saw him. He was the dark dusty blue of these waltz-
filled Vienna nights, the same colour as the striped garb of the Dachau skeletons, the same imaginary blue as Strauss's Danube. I'd
thought all babies looked alike, but that was healthy babies; there are many faces for the dying. This wasn't a two months baby, he was a
skinny gladiator. He gasped and fought and struggled for life, and a doctor and a nun and I just stood there and watched ... There was
nothing to do but watch him die. Baring his sharp toothless gums he clenched his fists against the attack of death. This tiny baby fought
for his only possession, life, as if it might be worth something.” V: A. Smith, The look of the moment, 2007. Vir:
http://books.guardian.co.uk/departments/artsandentertainment/story/0,,2164491,00.html#article_continue

http://www.npg.org.uk/live/womiller.asp
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vseh stvari in o tem, kaj resnica v bistvu je.“4 Samo njeno
življenje je neke vrste pogajanje med „the act of seeing“ in „the
act of being seen“. Ne bomo se posvečali njenemu
turbulentnemu življenjskemu stilu, lahko pa še dodamo, da je
Millerjeva videla sebe kot nekoga, ki je zaljubljen v življenje, v
nevarnosti, ki jih le-to prinaša, v resnične stvari. In če lahko
“ujameš” to, si junak.
Millerjeva je sprva delala kot model. Angela Carter ji je dala
laskavi naziv “univerzalna muza nadrealizma”. Toda muza je
kmalu dobila svoje muze. Ko se je nekega dne postavila za
fotografski aparat, je ta postal njeno sredstvo izražanja. Bila je
med prvimi, ki so fotografirali žrtve napada z napalmom v St.

Maloju, leta 1944. Seveda ni vedela, da gre za napalm, a so bile njene fotografije v trenutku zaplenjene
s strani cenzorjev. Samovoljno se je dala fotografirati, kako se kopa v Hitlerjevi kopalnici v njegovem
stanovanju v Munchenu, in to ravno v času, ko je ta izvrševal samomor v Berlinu.5

Po končani vojni in vseh strahotah, ki jih je videla in jih hladnokrvno zabeležila na fotografski film, se je
vrnila domov in nikoli več govorila o tem, kar je doživela. Danes lahko v takšnem obnašanju
prepoznamo posttraumatski šok. Njene fotografije iz osvobojenih koncentracijskih taborišč je v
ameriškem Vogue spremljal zgolj napis „BELIEVE IT“.

6 7

Susan Sontag kot interpretinja

4 A. Smith, The look of the moment, 2007
Vir: http://books.guardian.co.uk/departments/artsandentertainment/story/0,,2164491,00.html#article_continue
5 München: Lee Miller in Hitlers Badewanne. Fotografiral David E. Scherman, maj 1945.
Vir: http://www.dhm.de/ausstellungen/endeanf/gifs/fotos/mill165.jpg
6 Buchenwald, 1945. Fotografirala Lee Miller. Vir: http://www.solromo.com/art_foto/fotos_foto/sonderk13.jpg
7 Nach der Befreiung des KZ Dachau. Zwei US-Soldaten vor der Leiche eines Häftlings. Fotografirala Lee Miller, 30.4.1945. Vir:
http://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/95006408/index.jpg

http://books.guardian.co.uk/departments/artsandentertainment/story/0
http://books.guardian.co.uk/departments/artsandentertainment/story/0
http://www.dhm.de/ausstellungen/endeanf/gifs/fotos/mill165.jpg
http://www.solromo.com/art_foto/fotos_foto/sonderk13.jpg
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Še ena ženska je vojni zrla v oči in ni odvračala pogleda
stran od žrtev. Tudi njeni dve knjigi, ki sta mi bili v veliko
pomoč in inspiracijo, govorita o fotografiji na poseben
način. Sicer znana polemična ameriška kritičarka Susan
Sontag je napisala in komentirala marsikateri pojav
moderne družbe, toda s knjigo O fotografiji je dosegla
enega večjih  odmevov. V slovenščino je prevedeno tudi
drugo njeno delo, ki govori o vojni fotografiji; Pogled na
bolečino drugega in je neke vrste nadaljevanje prve knjige.

Zanimivo je, da obe knjigi, poleg Barthesove Camere lucide, predstavljata neke vrste credo v teoriji
fotografije in sta deli, ki govorita izključno o fotografiji, ne da bi bila na njunih straneh kakršna koli
fotografija. In res, bralec jih ne pogreša. Nemara zato, ker gre za analizo resnično znanih podob, ki so
že obkrožile svet, morda pa tudi zato, ker Sontagova zelo nazorno opisuje svoje opazke na fotografijah.
Toda tudi zanjo imajo le-te sentimentalen značaj. Že v esejih iz zbirke Proti interpretaciji je zavrnila
agresivno interpretacijo, ki umetnine ne spoštuje, temveč iz nje dela “manipulativen, uporaben predmet,
pripraven za kategorialne sheme, ter na ta način siromaši in pustoši svet”.8 Sontagova ni bila proti
interpretaciji nasploh, kot ugotavlja Seta Knop, temveč samo proti “ozkosrčnemu natezanju na vnaprej
določen kod”.9 Toda dokumentarna fotografija ni umetniška. Dokumentarna fotografija po Sontagovi
potrebuje identiteto; potrebuje podnapis, spremno besedilo, ki identificira žrtev in tudi “nevidnega”
rablja. Ker vojni fotografiji težko rečemo, da je lepa, v kakšnem drugem prikazu trpljenja pa lahko
vidimo lepoto, se zastavlja “vprašanje razmerja med fikcijo in dokumentarnostjo”.10 Dokumentarnost je
veliko manj svobodna, saj je navezana na resnična dejstva. Toda, ali fotografija prikazuje resničnost, to
je drugo vprašanje. Ločiti je namreč treba dve stvari. Vojna fotografija lahko prikazuje prostor in ljudi v
nekem trenutku, ki so resnično obstajali, toda fotograf lahko tudi namerno postavi določene osebe
skupaj oz. inscenira svoj posnetek ter ga skuša “prodati” kot avtentičnega. Ravno s tem se je branil
fotograf severne vojske v ameriški državljanski vojni Mathew Brady, češ tainta prizor je bilo videti
neštetokrat, toda ni ga uspel ujeti na fotografiji. Zato ga je “postavil” še enkrat. Ali s tem ukinja
dokumentarnost? Prikazuje laž? Ne, toda fotografija je uprizorjena ali angl. “staged” in to je treba
povedati, ugotoviti, razkriti, ... Tako je fotografija, poimenovana “Žetev smrti”, ena najbolj znanih
zaigranih vojnih fotografij. Z očitnim namenom želi simbolizirati grozovito človeško žrtev povezano z
vojno.11 Res je, da v njegovem času tehnične omejenosti enostavno niso bile sposobne “ujeti” dinamiko
dogajanja, toda na fotografiji Žetev smrti (ki prikazuje stanje po bitki) je, zaradi želje po večji
dramatičnosti, premaknil truplo v ospredju in obrnil glavo vojaka v smer fotografske leče. O Bradyevem
timu in vojnih fotografijah več kasneje, toda prav vojne fotografije so pokazale na uporabnost fotografij
in hkrati imele nepričakovane posledice. Namesto, da bi prikazale boj in vojake v herojski, patriotski
luči, so postale kazalo smrti, obupa in poraza človeštva.

12

8 Spremna beseda Sete Knop: Fotografija kot nečisto pričevanje. V: Sontag, S. (2006). Pogled na bolečino drugega. Ljubljana: Založba
Sophia, str. 130.
9 Idem.
10 Idem, str. 131.
11 Glej Griffin, M. (1999). The Great War Photographs: Constructing Myths of History and Photojournalism. V: Brennen, B. and Hardt H.
ed. Picturing the Past: media, history & photography. Urbana Chicago: University of Illinois Press.
12 Federal Dead on the Field of Battle of First Day, Gettysburg, Pennsylvania
Mathew Brady, 1863. Vir: http://www.civil-war.net/cw_images/files/images/537.jpg
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Zato nemalokrat čudi dejstvo, da smo ljudje razočarani, ker je fotografija krutega dejanja “zaigrana”.
Najbrž ne gre za željo po nasilju, morda gre, kot pravi Susan Sontag za voajerstvo, ali zgolj željo po
občutku “videti grozo”, a je sami ne želimo doživeti in je najbrž ne želimo drugemu. Strast spodbujajoče
debate o neavtentičnih fotografskih podobah pa kažejo zgolj na posebno moč fotografij, ki se dotaknejo
naših najglobjih čustev.13 Torej se čutimo prevarane, ko odkrijemo, da so bila naša čustva vznemirjena
s podobami dogajanj, ki niso bila v resnici takšna, kot so bila prikazana.
Susan Sontag je med drugim pisala tudi o avtorjih, ki so za mojo diplomsko temo zanimivi zaradi
odnosa do fotografij. V delu Under the Sign of Saturn je med Rolandom Barthesom in Walterjem
Benjaminom tudi Leni Riefenstahl. Če je pri večini umetnikov ugotovila, da so romantični modernisti,
“kot melanholiki se skušajo zadovoljiti z ironičnim odnosom do umrljivosti”14, je za Leni Riefenstahl
ugotovila, da s podobnimi sredstvi manipulira z množicami. “Tisto, kar je lahko za nekoga osvobajajoče,
je fotografinja in režiserka uspela prikazati kot znak nasilne totalitarne ideologije: gore kažejo nacistične
vrednote, kot so vzpon za vsako ceno, pogum ponazarja soočenje s smrtjo, olimpijske igre simbolizirajo
telo in njegovo podrejanje z urjenjem, voljo, močjo in disciplino, Nube pa so na fotografijah ponosna,
heroična skupnost po zgledu kolektivističnih združenj.”15 Zanimivo je, kako Ian Burum, leta 1973
razmišlja o vlogi in položaju Leni Riefenstahl: "Seveda je bila plemenska mistika sestavni del fašizma in
nacizma, vendar pa romantičnega primitivizma, telesne kulture in organskih skupnosti z Auschwitzem
ne povezuje ravna cesta. Te elemente je bilo treba tako rekoč preurediti in jih spremeniti v smrtonosno
mitologijo, ki je glorificirala množične poboje. Tukaj je bila vloga Riefenstahlove izredno pomembna,
kajti ona je predstavila nacistični mit kot stvar lepote in je resnično mislila, da je lep. Kot reklamni agent,
ki se zaljubi v svoj izdelek. To je naredilo iz nje popolno nacistično umetnico. Vprašanje, ali je v resnici
vedela za holokavst ali ne, pri tem sploh ni tako pomembno. Pomagala je tlakovati cesto.”16

Jure Mikuž v spremni besedi Susan Sontag – varuhinja modernizma, opazi podobno kot jaz, da je raba
fotografije znana skoraj vsakomur in da, kljub temu, da ni nov medij, o njej ni bilo napisano veliko
tehtnih razprav. Vsaj do začetka 80-ih ne. Ameriške fotografije so se lotevali avtorji, kot so John
Szarkowski in Beaumont Newhall, toda Susan Sontag, ugotavlja Mikuž, zaradi poudarjanja
subjektivnosti, spada med tiste, ki so k fotografiji pristopali “s širšimi, psihoanalitskimi, semiotičnimi in
socialnozgodovinskimi, predvsem marksističnimi obeležji”,17 kot so Walter Benjamin, Roland Barthes in
John Berger. Po besedah same Sontagove pa se sama nikoli ni prištevala v fotografski establišment in
je bila zgolj izobraženi outsider.
Če se vrnemo k njenemu dojemanju fotografije, lahko opozorimo na dvojno naravo fotografije. Gre za
zapis objektivne resničnosti in hkrati za subjektivno pričevanje. Fotografija je sled in kot večina drugih

13 Deloma povzeto po: Morris-Suzuki, T. (2005). The past within us: media, memory, history. London, New York: Verso, str. 78.
14 Spremna beseda Jure Mikuža. V: Sontag, S. (2001). O fotografiji. Ljubljana: Študentska založba, str. 212.
15 Idem, str. 213, 214.
16 Šprah, A. (1998). Dokumentarni film in oblast: vprašanje propagande in neigrane filmske produkcije v času med oktobrsko revolucijo in
drugo svetovno vojno. Ljubljana: Slovenska kinoteka
17 Spremna beseda Jure Mikuža. V: Sontag, S. (2001). O fotografiji. Ljubljana: Študentska založba, str. 223.
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zgodovinskih pričevanj, “je fotografija  zgodovinsko pričevanje
nečiste vrste”.19 Fotografija je za Sontagovo spomin, zamrznjen
v okviru in podobno kot  Barthes in Benjamin, vpelje nezavedno
v fotografijo “in smrt, kjer zaradi svoje nezmožnosti ujeti trajanje,
zaustavljeni trenutek funkcionira kot memento mori”.20 Dvojen je
tudi naš odziv na tragično podobo, na bolečino drugega.
Razklani smo med sočustvovanjem in distanco. Gledati podobe
zla, za kar Sontagova opomni, da gre za nespodobno kot tudi za
voajersko dejanje, pa vendarle pomeni tudi, da želimo
sodelovati v tem, kar se dogaja na fotografiji. V nas poraja
občutek soudeležbe in nam nalaga odgovornost, ker zdaj torej
Vemo. Hkrati pa nam ta opomin pred pozabo omogoči, da si
“umijemo roke nad nečim daleč proč: to se ne dogaja nam”.21

Sontagova se bori ravno proti temu; proti distanci in proti sentimentalnosti. “Bolečine drugega” se vse
bolj spominjamo prek fotografij in včasih se celo spominjamo samo še fotografij, ne poznamo pa
zgodbe za njimi. Zato nam šele besede pomagajo razumeti. Zato lahko pritrdimo Seti Knop, ko
vzpostavi narobe obrnjen paralelizem; pri fotografijah ne smemo biti proti interpretaciji in fotografije so
nam v pomoč, da se borimo proti indiferentnosti.
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