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UVODNIK 
 

Aristotel je že Antični Grčiji definiral razliko med poezijo (ποίησις– poíesis) in  
zgodovinskim delom ('ιστορίαί – historíai). Razlika ni v tem, da je poezija v verzih. Poezija oz. vsa 
literarna dela, predvsem pa tragedije so zgrajene po načelu nujnega in verjetnega. Predstavljajo nekaj 
splošnega, kar bi se lahko zgodilo. Zgodovinopisje pa govori o posamičnem ter tistem kar se je 
dejansko zgodilo. Poezija je zaradi tega bližje filozofiji ter s tem posledično višje vrednosti kot 
zgodovinopisje. 

Vrednotenje ene in druge se je s časom večkrat spremenilo, ostalo je mnenje, da 
zgodovinopisje govori o resničnem, poezija pa domišljijskem. Zgodovinopisje je večinoma ostajalo 
znotraj znanstvene sfere, poezija v umetniški.  

Poskusimo postmodernizem. Če smo natančni, je že nihilizem zamajal resnico. Ta dvom, se 
je preselil tudi v zgodovinopisje. Predhodnik ali začetnik postmodernističnih pisateljev Jogre Luis 
Borges je v kratki zgodbi Pierre Menard, avtor Kihota zapisal: »Zanj zgodovinska resnica ni to, kar 
se je zgodilo; je tisto kar mislimo, da se je zgodilo.« Kaj  historiografijo še lahko ločuje od 
umetniškega pisanja, ko resnice ni več? 

Hayden White problem zgodovinopisja vidi v tem, da je pozabila, da izvira iz literarne 
imaginacije. Frank R. Ankersmit prav tako opozarja na povezanost literarnega in zgodovinskega 
dela. Oba po njegovo sodita v umetniško sfero. Zgodovini ne odvzame resnice, ta se mu zdi 
smiselna(!!!).  

Poglejmo pojem mimesis. Če se vrnemo v antiko, ritualna mimesis – ponovitev, mimesis po 
Platonu – mehanska podvojitev, po Aristotlu - posnemanje. Ponovitev, podvojitev sta bližji realnosti, 
saj jo podvajata oz. ponavljata. Posnemanje ima višjo stopnjo svobode, je slikarski portret, ne 
fotografski (seveda brez photoshopa). Za postmoderniste torej zgodovinarji uporabljajo mimsesis, 
kot jo razlaga Aristotel. Zgodovina ≠ preteklost, jo le posnema. Ob takšnem dojemanju 
zgodovinopisja povezovanje z leposlovjem ne preseneča.  

A postmodernizem je za nami. Zgodovina se je vrnila v naročje znanosti, medtem ko 
književnost ostaja umetnost. Vsaka idejna smer se enkrat preraste, a se je ne pozabi. Zgodovinarji 
smo tisti, ki poskušamo našo znanost nadgraditi, izboljšati, izpopolniti. K temu strmimo tudi v tej 
reviji. 

 
 In kaj je to? Razprava o zgodovinopisju ali literarno delo? Ne eno ne drugo, to naj bi bil moj 

prvi uvodnik. Sprva sem želela pisati o bolonjski reformi. Na internetu sem videla nov program 
študija za zgodovino. A o tem raje takrat, ko bo reforma zaživela. 

Kot ste opazili, se je vodstvo ISH-e pomladilo/prenovilo. Pred vami je prva številka Klia, ki 
sva jo uredili skupaj z Matejo Prinčič. S članki naju niste ravno zasuli, a tisti, ki so prispeli so 
kvalitetni. Spomladi, letos prvič, načrtujemo še eno številko Klia. Prijetno branje do takrat. 

 
 
 
 

Neja Blaj Hribar 
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Klemen Senica 

 

Levi in žirafe v Mikroneziji: vloga mange1 v japonski konstrukciji  
mikronezijskega koloniziranega Drugega 

 
 

Povzetek 
 
V prispevku analiziram načine reprezentacije mikronezijskih koloniziranih Drugih v mangi Shimade 
Keizōja z naslovom Dankichijeve pustolovščine (Bōken Dankichi), ki je izhajala v 30. letih 
preteklega stoletja na Japonskem. Kot je razvidno iz preučevanj sodobnih mang, je negativna 
stereotipizacija gospodarsko, politično inferiornih Azijcev v deželi prisotna še dandanes. 
 
Ključne besede: japonski strip, identiteta, kolonializem, drugačenje, Mikronezija 
 

 ٭٭٭
 

Ko je leta 1603 shōgun2 Tokugawa Ieyasu (1543-1616) sprejel odločitev o domala 
hermetičnem zaprtju Japonske, verjetno ni nihče pričakoval, da bo potrebno 250 let za uradno 
reanimacijo odnosov z zunanjim svetom. Vladajoča politična elita je kljub restriktivnemu 
omejevanju stikov, dovoljena izmenjava blaga s kitajskimi in holandskimi trgovci je potekala samo 
na umetnem (sic!) otoku Dejima v bližini Nagasakija, pozorno spremljala dogajanje na celini. 
Informacije o porazu kitajske dinastije Qing (1644-1912) v opijskih vojnah (1839-1842 ter 1856-
1860) so bile jasno opozorilo bakufu, da se s tujci ne gre šaliti. (Schirokauer, 1993) Zaradi notranjih 
nemirov, ponavljajoče se slabe letine so vodile v kmečke upore, in zunanjih pritiskov, sprva 
ameriške vlade, kasneje so se ji pridružile še preostale kolonialistične velesile, se je japonska 
oligarhija na začetku druge polovice 19. stoletja znašla v hudem precepu glede prihodnosti države. 
Rešitev krize je vodila h korenitim političnim, družbenim, ekonomskim spremembam, ki so na dolgi 
rok vplivale na precej širše območje. 

Hkrati s krepitvijo gospodarske moči Japonske so se namreč naglo pojavile ideje o potrebi po 
njenem vojaškem udejstvovanju. Priključitvi Hokkaida (1869), Tajvana (1895), Koreje (1910) je v 
zori I. svetovne vojne sledila še zasedba Mikronezije.3 Če so se »Japonci«4 v 19. stoletju ob prvih 
stikih z Zahodnjaki počutili inferiorne in se temu primerno vedli, so bili kolonizirani pogosto žrtve 
nečloveške politike japonskih kolonizatorjev. Samo okupacijo tujih dežel so njeni ideologi namreč 
dojemali kot mission civilisatrice. Njihov odnos do koloniziranega Drugega se je odražal tudi v 
literaturi in mikronezijski staroselci niso bili pri tem nobena izjema.  

Prvi zapisi o tem območju v drugi polovici 19. stoletja, so večinoma nastali v udobnih 
naslonjačih dóma, zato lahko takratni japonski odnos do območja označimo kot izrazito tekstualen. 
Izjemo predstavlja delo Suzukija Keikuna (1853-1938) z naslovom Zapisi s pustolovščine po Južnem 
Pacifiku, izdano leta 1852. Avtor se je namreč dejansko odpravil na Marshallov otoke. V svojih 
opisih domačine obravnava z naklonjenostjo, a jim kljub temu pripiše divjaškost, neciviliziranost, 
barbarskost.5 Interes, ki se je razmahnil po njegovem romanu, je do preloma stoletij pojenjal. Sicer 

                                                 
1 Japonski strip. Ohranjam prvotni izraz, saj se deloma razlikuje od evropskega, ameriškega stripa. 
2 V članku uporabljam Hepburnov sistem transkripcije. Daljšo utemeljitev zanj je moč najti pri Luki Culibergu (2007).  
3 Otočje sestavljajo otoki, ki so danes večinoma razdeljeni med države Palao, Marshallove otoke in Mikronezijo. V času 
japonske zasedbe so območju nadeli ime Nanyō Guntō (Tierney, 2005). 
4 Izraz dajem v navednice, saj ob prvem prihodu ameriškega komodorja Matthewa Calbraitha Perrya (1794-1858) na 
Japonsko nacionalna identiteta še ni bila izoblikovana. Kako so k njeni konstrukciji pripomogli miti, podrobneje 
analizira že omenjeni Culiberg v Japonska: med nacionalnim mitom in mitološko nacijo (2007). 
5 Negativna stereotipizacija se je ohranila vse do konca II. svetovne vojne.  
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se je Mikronezija pojavila v japonskih osnovnošolskih učbenikih že takoj po njeni okupaciji leta 
1914, a je zanimanje zanjo kmalu po letu 1920 zbledelo, vojna vihra in z njo javna pozornost sta se 
namreč preselili na azijsko celino. Ponovna renesansa množičnega zanimanja je posledica izhajanja 
mange z naslovom Dankichijeve pustolovščine (Bōken Dankichi), ki je med letoma 1933 in 19396 
izhajala v priljubljeni mladinski reviji Shōnen kurabu. Ustvarjal jo je Shimada Keizō (1900-1973). 
Osrednji lik njegove zgodbe je mladenič po imenu Dankichi, ki se nekega dne odpravi s čolnom na 
morje in, loveč ribe, zaspi. Morje ga naplavi na oddaljen tropski otok, kjer se prebudi sredi kokosov 
in »divjakov«. Otok poimenuje Banjintō (»Otok barbarov«). S pomočjo svoje iznajdljive in zveste 
miši naglo postane kralj »kanibalov«, ki naseljujejo omenjeni otok. Shimada je osrednji lik vedno 
upodobil s čevlji in ročno uro, verjetno v želji, da bralci ne bi pozabili na njegovo poreklo, dasiravno 
je bil običajno oblečen enako kot kanibali, in sicer v krilo iz palminega listja. S tem je želel verjetno 
poudariti njegovo civiliziranost, napredek v primerjavi z inferiornim Drugim. Na uro, ki jo je glavni 
junak običajno nosil na levi roki, avtor ni pozabil na še tako majhni upodobitvi. Kawamura (1993) 
ob tem poudarja, da mu je bila s tem omogočena kontrola nad časom, le-to pa mu je zagotavljalo 
avtoriteto med domačini. 

V svoji maniri kolonialista par excellence je Dankichi domačine, ki jih je generalno 
poimenoval kar s posmehljivim izrazom črnuhi, v želji po njihovi individualizaciji sprva poimenoval 
po sadežih, drevesih (npr. Banana, Betel itn.), a je sistem zavoljo njegove prezapletenosti kmalu 
modificiral. Začel jih je označevati s številkami, ki jih je zapisoval kar na njihove prsi.7 »Divjake« je 
kultiviral in jih popeljal v skrivnosti in pridobitve »sodobne« kapitalistične družbe; ustanovil je šolo, 
bolnišnico, pošto, vojsko in preostale institucije. (ibid.) Dankichi je prikazan kot nekakšen posrednik 
znanja, saj »podložnim rasam ni bilo dano, da bi vedele, kaj je zanje dobro« (Said, 1996, str. 54). 
Docela si je prisvojil pravico do upravljanja nad otokom, ki ga je uredil po lastnih željah. 

Zavoljo pomanjkanja pristnih informacij o krajih, kjer se je dogajala »njegova« 
dogodivščina, je Shimada v zgodbo vpletel izkrivljeno favno pokrajine, in sicer leve, slone, žirafe, 
kamele, krokodile in druge živali, ki jih je za svoje potrebe »uvozil« iz Afrike, Indije, Nove Gvineje 
ter drugod. S tem je strip približal ciljni publiki– otrokom,8 ki so bili po entuziazmu nad njim precej 
podobni Zahodnjakom, navdušenim nad Tarzanom (1912), Knjigo o Džungli (1894). Tako je 
oskrboval javni diskurz s podatki o Mikroneziji ter (so)oblikoval javno mnenje in predsodke o njej. 
Popačenje dejstev je opisovanim staroselcem napravilo ogromno škodo, ker je le še bolj utrdilo že 
obstoječe predsodke o njih med japonskimi bralci. Čeprav so v istem obdobju izhajala še nekatera 
druga književna dela namenjena predvsem otrokom, ki so se dogajala na daljnih južnih otočjih (npr. 
Midori no mujintō itn.), je le težko najti katero, ki bi tako pristno predstavljala negativne stereotipe 
Japoncev o njihovih prebivalcih, kot je to uspelo Dankichiju. Čeprav ni nikoli eksplicitno določen 
kraj dogajanja, precej spominja na Mikronezijo in avtor je po vojni v nekem intervjuju priznal, da 
vse skupaj ni bilo naključje, ampak je bila podobnost hotena. (Kleeman, 2003; Kawamura, 1993) V 
tistem času je bil japonski javni diskurz usmerjen v kolonije, predvsem bolj oddaljene, »eksotične«, 
in Shimada je v stripu zgolj realiziral tedanji zeitgeist.  

                                                 
6 Druga polovica izhajanja se torej ujema z začetkom obdobja tako imenovane »totalne vojne« (1937-1945), ko se je v 
vojni borilo kar 10 milijonov japonskih moških, kar je predstavljalo 14 odstotkov celotnega prebivalstva. (Irokawa, 
1995). 
7 Po danes veljavnih družbenih standardih lahko govorimo o tako imenovanem sovražnem govoru, ki vključuje »besede, 
katerih namen je poniževati, razčlovečiti, odvzeti dostojanstvo, postaviti v podrejen položaj, nekoga prikazati kot 
nečloveka, tretjerazredno necivilizirano bitje« in te besede »vplivajo na to, kakšen položaj bodo imeli ti ljudje v družbi«, 
trdi Vesna Leskošek (2005, str. 81-82). Cilj vsakega sovražnega govora je »razčlovečiti tiste, proti katerim je usmerjen, 
njegov namen pa je ponižati, prestrašiti, spodbuditi nasilje in druge akcije glede na rasne, etnične, spolne, religiozne, 
nacionalne ter telesne izvore in značilnosti teh skupin.« Sam izraz »vključuje govorno in pisno komunikacijo in je še 
posebej nevaren, ker legitimira druga sovražna dejanja, kot so fizični napadi ali institucionalno nasilje.« 
8 Po mnenju Phillippsove (2001) so mange izrazito ciljno usmerjene, posledično se med seboj razlikujejo v terminologiji, 
načinu pripovedi, odvisno od starosti in interesov bralcev. Avtorji vsebino često prilagodijo željam in nazorom 
občinstva, zato lahko z njihovo analizo ugotovimo odnos do opisovanih skupnosti, narodov. Kljub temu ne smemo 
prezreti, da tudi avtorji sooblikujejo trende, interese bralcev. 
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V Dankichiju so prisotni vsi orientalistični mehanizmi drugačenja,9 in sicer homogenizacija, 
pasivizacija, instrumentalizacija, metonimizacija, stereotipizacija koloniziranega Drugega, ki so bili 
značilni za evropske kolonializme (Jeffs, 2005). Kawamura (1993) v nekakšnem zagovoru avtorju 
meni, da načini reprezentacije danes Shimado res prikazujejo kot privrženca rasne diskriminacije, 
vendar naj bi imele žaljivke v času nastanka stripa drugačno konotacijo. Kljub temu opozarja, da 
dokazujejo takratno visoko stopnjo družbene tolerance do diskriminacije drugačnih. Ob tem velja 
poudariti, da sami stereotipi niso bili avtorjeva invencija, ampak produkt širšega političnega in 
družbenega okolja. Shimadovemu videnju Drugega zato večina ni nasprotovala, konstrukt je bil 
latentno že del njihove miselnosti in ga je bilo potrebno samo občasno manifestirati, v tem primeru s 
parazitiranjem v stripu. (Sub)kulturni proizvod je bil nekakšen prenašalec družbeno sprejetih 
vzorcev.  

Ob tem je potrebno dodati nekaj teoretičnih misli o stereotipih. Običajno imajo pejorativen 
značaj, ugotavlja Eriksen (1993), vendar ni nujno. Ustvari jih lahko tako dominantna kot podrejena 
skupina. Ne smemo prezreti dejstva, da se vedno ne ujemajo z dejanskim obnašanjem posameznikov 
do stigmatiziranih, ljudje smo čestokrat bolj ostri v besedah kot dejanjih. Često so stereotipi celo 
nujni za definiranje meja posamezne skupine, vsako razlikovanja mora biti namreč kulturno 
kodificirano, da ga lahko prepoznamo. Stereotipizacja pogosto vključujejo prepričanje o 
superiornosti lastne skupine, ki v večini primerov služi kot izgovor za ohranjanje socialnih razlik, 
dominacijo nad »manjvrednimi« in gospodarskimi, ekonomskimi viri, vendar tudi negativna 
avtostereotipizacija ni redkost. Nastala je verjetno že s pojavom prvih človeških družb, pojav tiskane 
besede je njeno moč samo še okrepil.  

Najbolj v Dankichiju pretrese lahkotnost dehumanizacije staroselcev (Dvorak, 2005), kar 
njihovo oštevilčenje, ki asociira na žigosanje ljudi v nemških koncentracijskih taboriščih, zagotovo 
je. Iz zapisanega je jasno razvidno, da je japonski orientalizem, nastal je sicer precej kasneje in ju po 
obsegu del ni nikoli dosegel, uspešno posnemal koncepte britanskega in francoskega predhodnika. 
Žal so se negativni klišeji v japonski (sub)kulturi ohranili vse do danes. Pred dobrim desetletjem je 
bila izjemno popularna manga s pomenljivim naslovom Bokura wa minna ikite iru (Še vedno smo 
živi), ki je leta 1993 doživela tudi ekranizacijo. Muslimanski Drugi je v njem prikazan kot 
pohlepnež, za boljši zaslužek pripravljen celo pohabiti lastnega otroka. Samo dogajanje je 
postavljeno v namišljeno državo Tarkistan, nekje na obalah Bengalskega zaliva. Po mnenju 
Phillippsove (2001) je sama dežela v vseh ozirih, in sicer podnebju, kulturi, političnemu sistemu, 
načinu družbene ureditve, v popolnem nasprotju z Japonsko.10  

Said (2005) navaja, da podobna sovražna retorika še vedno ni poniknila v pozabo niti v 
Izraelu. V tamkajšnjih knjigah za otroke naj bi se pojavljali žaljivi izrazi za arabskega Drugega (npr. 
Bandura – paradižnik itn.). Ob tem ne smemo pozabiti, da ksenofobija ni tuja niti prebivalcem na 
sončni strani Alp. Ravno te dni mineva 16 let od izbrisa iz Registra stalnih prebivalcev naše države, 
ki je 26. februarja 1992 prizadel 18.305 posameznic oziroma posameznikov s področja bivše 
Jugoslavije.11 Kako dolgo bodo naši vrli politiki še ignorirali odločbo Ustavnega sodišča? 
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Hana Habjan 

 

Angleško plemstvo v osemnajstem stoletju 
 

Povzetek 
 

Angleško plemstvo, ki se je formalno oblikovalo v 14. stoletju iz potrebe po zastopstvu v 
parlamentu, je v primerjavi s kontinentalnim posebno ravno zaradi svojega omejenega števila. 
Podeljevanje naslovov je bila izključno pravica monarha. Konec 17. stoletja, ko sta minili verska in 
parlamentarna kriza v Angliji, se je plemstvo začelo ponovno postavljati na noge in intenzivno 
sodelovati v politični debati z rednim zastopstvom v parlamentu in s tem odmikom od nestalne 
dvorne politike. Nadalje je angleško plemstvo prevzelo vodilno vlogo v gospodarstvu (posest kot 
temelj plemiškega bogastva) in diktiranju družbenih norm, s čimer je zmanjšalo vlogo angleških 
monarhov. Šele konec 18. stoletja, v času po francoski revoluciji, začne plemstvo izgubljati vodilno 
vlogo na račun meščanstva, industrializacije, profesionalnih politikov, razvoja izobraževanja in 
zmanjšanja pomena kmetijstva v gospodarstvu.  

 
Ključne besede: Anglija, zgodovina, socialna elita, 18. stoletje 
 

 ٭٭٭
 

Angleško plemstvo je dokaj neznan pojem za slovenske bralce tako poljudnoznanstvenih kot 
strokovnih literatur. V zadnjem času je bil večji poudarek ravno zaradi obiska angleške kraljice 
Elizabete II., ki je deloma približala angleško kraljevo družino in protokol slovenski javnosti.  

Posebnost angleškega plemstva je predvsem v njegovem majhnem številu v primerjavi s 
kontinentalnim plemstvom.1 Namreč, podeljevanje naslovov je ostalo trdno v rokah vladarja in 
njihovo število strogo omejeno. Nasprotno pa je bil plemiški naslov na celini pogosto vezan na 
službeni položaj, ki ga je bilo možno kupiti ali prisluženo čast. 

V 18. stoletju so obstajala tri plemstva na Britanskem otočju: angleško, irsko in škotsko.2 
Angleško in škotsko plemstvo je bilo ločeno do leta 1707 (Act of Union), ko je škotski parlament 
privolil v združitev z Anglijo v Veliko Britanijo. S tem sta obe plemstvi postali zaprti, uvedeno pa je 
bilo britansko plemstvo. Irsko plemstvo je ostalo odprto do 1801 (Act of Union), ko ga je 
nadomestilo novo plemstvo Združenega kraljestva.  

Politična situacija teh treh plemstev se je med seboj močno razlikovala. Škotsko plemstvo je 
bilo v zatonu: leta 1700 je bilo 135 škotskih plemičev, sto let kasneje le še 68. Irsko plemstvo je z 
lastnim parlamentom v Dublinu imelo močnejšo pozicijo. Kljub temu pa je irski parlament imel 
omejitve; ukinjena je bila apelacijska jurisdikcija (British Act of Parliament, 1719) in pravica do 
reprezentacije irskega naroda (Test Act, 1720). 

Angleško plemstvo se je formalno izoblikovalo v 14. stoletju kot posledica potrebe po 
določitvi, koga naj pokličejo na sestanke v parlament. V času reformacije je izginilo iz lordske 
zbornice mnogo svetnih plemičev; čeprav je ostalo šestindvajset nadškofov in škofov, je zbornica 
pridobila močan sekularen karakter. Parlamentarni karakter angleškega plemstva se je ohranil tudi 
skozi kasnejše razmere. Tvoril je institucionalno bazo za obrambo privilegijev in določeno stopnjo 
neodvisnosti od monarha. 

                                                 
1 Leta 1688 je po predvidevanjih Gregoryja Kinga visoko plemstvo sestavljalo dvesto družin, približno tisoč ljudi izmed 
5,5 milijonskega prebivalstva; Laslett, Peter, The World We Have Lost: further explored (London 2005), [Laslett, The 
World], str. 39.  
2 Čeprav so imeli Valižani svoje plemstvo, ni nikdar obstajalo samostojno valižansko plemstvo. 
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Angleško plemstvo, ki se je ponovno pojavilo leta 1660, je štelo nekaj manj kot 150 
plemičev, leta 1688 je bilo 160 posvetnih in šestindvajset cerkvenih plemičev.3 Državljanska vojna 
je plemiškim družinam prizadejala veliko udarcev (od pomoči kralju v obliki posojil in daril, 
uničenja posesti in kazni s strani zmagovalnih parlamentarcev do ukinitve lordske zbornice leta 
1649, kar pa očitno ni zelo prizadelo plemstva, saj so pod Cromwellom še vedno ohranili družbene 
in ostale pravice, tudi nekaj političnega ugleda; to jasno kaže na nepogrešljivo vlogo angleškega 
plemstva v tradicionalni družbeni strukturi in njegovo neodvisnost od lordske zbornice). V samem 
boju je umrlo devet angleških plemičev, nadalje jih je bilo pet usmrčenih, vendar pa so vse plemiške 
družine preživele vojno in republiko in so si po restavraciji hitro opomogle. Nadalje je svoje 
prispevala še slavna revolucija s podporo mnogih plemičev, kar je pripeljalo do množičnega 
podeljevanja naslova vojvode (med leti 1689 in 1720 je bilo podeljenih 23 vojvodskih naslovov, 
med leti 1553 in 1660 samo trije).   

Restavracija, še posebej pa slavna revolucija, sta bili močna katalizatorja velikih posesti. 
Stoletje med slavno revolucijo in francosko revolucijo je bilo zlato obdobje angleškega plemstva; 
slavna revolucija je bila izpeljana s strani plemstva s podporo prebivalstva proti despotskemu Jakobu 
II., ki je plemstvu storil veliko uslugo s svojim papizmom. Neposredna posledica  prihoda Viljema 
Oranskega na prestol je bil uravnotežen odnos med monarhom in socialnimi elitami, temelječ na 
rednih srečanjih parlamenta.4 S tem si je plemstvo utrdilo ugled tako doma kot v tujini, nenazadnje 
so bili varuhi politične ureditve – nacionalne dediščine. 

Parlamentarni režim, ki se je razvil po letu 1688, je predstavljal prednost za plemstvo, ki je s 
tem dobilo redni politični forum in se v določeni meri odmaknilo od nepredvidljive in delitvene 
dvorne politike. Redna srečanja parlamenta so tudi nudila priložnost plemstvu za pogosta srečanja in 
ugledno mesto v državnem vodstvu. Grof de Segur, francoski opazovalec, je pisal o zavisti vredni 
»primerjavi med našo trenutno situacijo in tisto prevladujočo v Angliji [...] sijajen, a lahkomiseln stil 
življenja našega plemstva na versajskem dvoru in v Parizu in ostalih večjih mestih, se zdi plitev v 
primerjavi z dostojanstvom, neodvisnostjo in koristno in pomembno vlogo, ki jo igra plemič v 
Angliji «.5 Predvsem se je angleško plemstvo istovetilo s parlamentom kot nacionalne institucije v 
času, ko sta bila njegova ugled in avtoriteta verjetno na višku. 

Ponoven vzpon plemstva v osemnajstem stoletju pa ni temeljil samo na prestižu, temveč je 
imel trdnejše temelje na političnem, gospodarskem in družbenem področju. Obstajal je kontrast med 
omejenim uradnim privilegijem plemstva kot posameznikov in vpliva, ki so ga imeli kot premožni 
ljudje in kot člani združenj. 

Politični in ustavni položaj plemstva je slonel predvsem na dveh temeljih - skoraj popolnem 
monopolu visokega uradništva in položaju v lordski zbornici. Nadzor nad vojsko, vlado in lokalnimi 
oblastmi je potrjeval širok obseg vpliva plemstva. Vrhovni poveljnik vojske je bil vedno predstavnik 
plemstva, ali kdo iz kraljeve družine, denimo vojvode Cumberlandski, Yorški ali Cambriški. Izmed 
osemnajstih vrhovnih sodnikov med leti 1688 in 1832 samo dva nista bila plemiškega porekla. V 
angleških grofijah je imel vrhovno oblast Lord Lieutenant – tekom osemnajstega stoletja so bili od 
več kot dvesto kraljevih namestnikov grofij samo štirje neplemiči.6

Lordska zbornica oziroma zgornji dom angleškega parlamenta je bila po restavraciji ponovno 
obnovljena. Glede njenega ugleda in moči pa se pojavljajo nasprotujoča se mnenja: po položaju je 
bila višja zbornica, s čimer se je strinjala tudi večina plemičev. Pa vendar je že po pisanju 
sodobnikov mogoče zaslediti nestrinjanje s to oceno. Ko je dobil lord Hervey mesto v zgornjem 
domu leta 1734, da bi okrepil moč vlade v njem, je njegov oče, grof Bristolski, sočustvoval z njim, 
ker je moral sprejeti napredovanje na tako »nepomembno« mesto.7  

V celoti gledano, vprašanje pomembnosti posameznih domov ni glavnega pomena, ker je 
plemstvo imelo zelo velik vpliv že v sami spodnji zbornici. Spodnja ali poslanska zbornica (House 
                                                 
3 Porter, Roy, English Society in the Eighteenth Century (London 1982), [Porter, English Society], str. 70.  
4 Scott, H.M., The European Nobilities in the Seventeenth and Eighteenth Centuries, Volume one, Western Europe 
(London, New York 1995), [Scott, The Europ. Nob.], str. 63. 
5 Scott, The Europ. Nob., str. 64. 
6 Scott, The Europ. Nob., str. 66. 
7 Scott, The Europ. Nob., str. 67. 
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of Commons v izvirnem jeziku) bi naj bila po svoji ureditvi demokratična, kar pa je njena sestava 
redkokdaj dokazovala. Še poslanci, ki niso imeli plemiškega naslova so pogosto imeli sorodstvene 
vezi s plemstvom; kot na primer Wenman Coke, zastopnik za Harwich, 1754, nečak prvega grofa 
Leicestrskega, čigar posestva je nasledil.8  

Temelj plemiške premoči, tako gospodarske kot politične, je ostajala podeželska posest. Na 
splošno je tedaj veljalo, da je posedovanje zemlje prvi pogoj za politični vpliv. Zemlja je omogočala 
stabilnost, ponujala priložnost za učenje upravljanja in organizacije, obenem pa zagotovila dovolj 
prostega časa za javno službo. Načelo se je razširilo na vse vladne funkcije. Listini Property 
qualification Acts iz let 1711 in 1732 sta zahtevali, da morajo imeti člani parlamenta, tudi tisti, ki so 
zastopali trge, v lasti podeželsko posest, mirovni sodniki pa minimalni prihodek sto funtov od 
posesti.9

Znotraj plemstva samega je obstajala groba povezava med plemiško lestvico in številom 
hektarjev, po kateri so imeli vojvode več zemlje kot grofje in le-ti več kot baroni. Obstajale so tudi 
izjeme: vojvode St. Albanski, Graftonski in Manchesterski so bili finančno šibkejši kot ostali 
vojvode; štirinajsti Lord Willoughby de Parham iz Lancashira je opravljal delo tesarja in tkalca ter se 
preživljal s 150 funti na leto (gentleman je tedaj lahko udobno živel s 300 funti na leto10).11 
Nekaterim osiromašenim plemičem so bile dodeljene kraljeve pokojnine, da so lahko ohranili svoj 
videz.  

Plemiči so se ob izbiri primerne neveste prvotno ozirali na družino, naslov in zemljo. Kot je 
cinično pripomnil Sir William Temple: »Naši zakoni so bili sklenjeni, kot ostale kupčije in prodaje, 
samo z ozirom na korist in dobiček, brez ljubezni ali spoštovanja.« 12 Potrebnih je bil do 25,000 
funtov za sklenitev poroke, 1,5 milijona funtov v današnjem denarju.13  

Večina plemstva v osemnajstem stoletju je živela v blaginji. Veliki plemiči bi imeli letni 
dohodek čez 10,000 funtov, uspešen vitez 800 funtov, medtem ko bi revni delavci shajali z desetimi 
funti na leto.14 Leta 1700 je bil povprečni prihodek plemičev med 5,000 in 8,000 funti letno, skozi 
stoletje jih je več imelo dohodke višje od 20,000 funtov.15  Med najbogatejše plemiče sredi stoletja je 
spadal grof Spencer s prihodkom 35,000 funtov letno (z enajstimi leti je nasledil svojega očeta in 
bogastvo v višini 750,000 funtov ali 45 milijonov funtov v današnji vrednosti in 100,000 juter ali 
40,467 hektarjev). Zagotovilo uživanja posesti in položaja je bilo večje kot na kontinentu, k čemur 
so prispevale tako omejene pravice monarha, kot sprejetje načela dednega nasledstva za naslov in 
zemljo. Čeprav je kraljeva nemilost lahko zaustavila pot napredovanja, so bili plemiči lahko 
razlaščeni samo z zakonom o odvzemu državljanskih pravic ali predpisanim pravnim procesom. 

Zaradi velikega pomena zemlje, je bila le-ta zaščitena na več načinov. Načelo prvorojenstva 
je bilo eden izmed temeljnih kamnov na katerih je stalo angleško plemstvo; leta 1859 je Lord 
Palmerston nasprotoval delitvi velikih posesti: »nasprotoval je na temelju vsega mogočega [...] 
pravno urejena monarhija potrebuje obstoj zemljiškega plemstva – v drugih državah, kjer je 
prevladala enakopravna delitev zemlje, je zemljiško plemstvo zapadlo v sorazmerno 
brezpredmetnost«.16 Načelo prvorojenstva je poudarjalo še dejstvo, da je bil večji del posesti pod 
neprenosno dediščino oziroma fidejkomisom in ga ni bilo mogoče prodati.  

Zemlja pa ni bila edini vir zaslužka za plemstvo: posamezni plemiči so vlagali kapital v 
obveznice (grof Sunderlandski je imel leta 1722 75,000 funtov vloženih v obveznice in delnice17), 
razvoj pristanišč ali zdraviliških mest, v razvoj proizvodnje oziroma so bogateli na račun dvornih ali 
javnih služb. Osemnajsto stoletje je s svojim gospodarskim razvojem odprlo celo množico poti za 

                                                 
8 Prav tam. 
9 Scott, The Europ. Nob., str. 70 
10 Foreman,  Amanda, Georgiana, Duchess of Devonshire (London 1999), [Foreman, Georgiana], str. 4. 
11 Scott, The Europ. Nob., str. 71. 
12 Porter, English Society, str. 40. 
13 Običajna metoda za primerjavo z vrednostjo dvajsetega stoletja je množitev s šestdeset. Foreman, Georgiana, str. 4. 
14 Porter, English Society, str. 63. 
15 Porter, English Society, str. 74. 
16 Scott, The Europ. Nob., str. 71. 
17 Porter, English Society, str. 72. 
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zaslužek; plemstvu načeloma ni bilo prepovedano ukvarjanje s trgovino ali kupčijami, vendar pa se 
je med plemstvom čutil odpor do neposrednega ukvarjanja s tem. Ena redkih izjem je bil Thomas 
Harley, mlajši brat grofa Oxforda, ki je v 1750-ih obogatel kot trgovec z vinom. Kljub temu je kar 
nekaj plemičev podpiralo industrijo, izkoriščalo rudninske vire na svojih posestvih ali razvijali svojo 
urbano posest. Posebej dobičkonosen je bil razvoj urbanih posesti, še posebej v Londonu. Mnoga 
zemljišča, nekatera podeljena že v tudorskih časih, so še v osemnajstem stoletju služila kot 
obdelovalna zemlja; urbanistični razvoj Londona proti zahodu je zvišal vrednost njihovih zemljišč. 
Posest, ki se je razprostirala okoli dvorca, je ponujala mnogo priložnosti za razvoj zemljišča: primer 
za to vidimo v dvorcu Bedford in Bloomsburyju, dvorcu Leicester in Leicester Fields, dvorcu 
Burlington in posesti severno od njega, eni največjih posestnikov pa so zagotovo bili in so še danes 
Grosvenorji, ki so s poroko med Mary Davies in drugim lordom Berkleyem Strattonskim leta 1672 
(Mary je ob zaroki štela šele sedem let), ob kateri je prišlo do združitve med njenimi sto jutri ob 
Oxford Streetu in Hyde Parku ter majhnim zemljiščem za dvorcem Berkeley, začeli svoj 
nepremičninski imperij. S tem je bila položena podlaga za dvoje njihovih posesti v Londonu: 
Mayfair, ki je bil urbaniziran do leta 1770, in večja posest na jugu, znana do leta 1826 pod imenom 
Five Fields, ki se je šele v devetnajstem stoletju razvila v Belgravio in Pimlico.18

Vloga nižjega plemstva glede asimilacije novopečenih bogatašev je vsekakor večja od vloge 
višjega plemstva. V svojem članku je Henry Horwitz poskusil razjasniti to temo z raziskavo 
londonskih poslovnežev v obdobju 1694 - 1714, v obdobju trgovinske in finančne revolucije. 
Raziskava je pokazala veliko vsoto gibanja v obe smeri med nižjim plemstvom in londonskimi 
poslovneži. Od 128 londonskih meščanov, jih je bilo sedemnajst iz družin s posestjo, vsi mlajši 
sinovi. Skoraj ena tretjina od sto oseminštirideset najstarejših sinov od dvesto štirideset meščanov je 
kupilo podeželsko posest. Te številke  lahko različno razlagamo. Pomemben podatek pa je, da se je 
oseminšestdeset odstotkov hčera svetnikov poročilo v družine z zemljiško posestjo. Ta živahna 
menjava pomaga razumeti, zakaj ni prišlo do razhoda med trgovino in posestjo.19  

Dvomljivo je, da je v osemnajstem stoletju obstajalo meščanstvo kot samozavesten, 
povezovalni družbeni razred, ki je sposoben nasprotovati plemstvu. Blaginja mnogih trgovcev, 
bančnikov, manufakturistov in mož svobodnih poklicev dokazuje, da politika vlade, čeprav 
aristokratske, ni bila sovražna trgovinskim interesom. Poslovneži so imeli svoje mesto v razširjajoči 
se upravi. Če so želeli postati del nižjega plemstva, je bilo mogoče: tu ni bilo prepovedi glede 
nakupa posesti, kot v nekaterih kontinentalnih državah. Kljub temu si je bilo težko utreti pot v 
visoko družbo; lažje je bilo poročiti plemiča, kot sam postati plemič. Hitreje je uspelo narodnim 
junakom (npr. John Churchill, sin obubožanega baroneta in vrhovni poveljnik vojske, je postal 
vojvoda Marlboroughški; Robert Clive, častnik angleške Vzhodnoindijske družbe je postal prvi 
guverner Indije in pridobil lordski naslov) in nekaterim pravnikom, ki so prišli do funkcije 
vrhovnega sodnika (npr. Hardwicke, Camden, Thurlow).20 Plemiškega naslova ni bilo mogoče 
kupiti, ena redkih stvari, ki ni bila naprodaj v osemnajstem stoletju (za razliko od stuartske Anglije, 
kjer je bilo možno kupiti grofovski naslov za 10,000 funtov, kot je to storil William Cavendish, grof 
Devonshirski21). Kot je zapisal W. Speck: »Če sploh, je bilo angleško plemstvo bolj zaprtega kroga v 
osemnajstem stoletju kot v kateremkoli času v zgodovini.«22 Velikaši so oblikovali tesno in skorajda 
nepropustno oligarhijo izjemno bogatih in vplivnih, v katero je bilo težko prodreti, navkljub 
zunanjemu videzu, ki je angleško aristokracijo od kontinentalnih prikazoval kot odprto.23    

                                                 
18 Pearce, The Great Houses, str. 109 in 168. 
19 Scott, The Europ. Nob., str. 74.  
20 Porter, English Society, str. 66. 
21 Foreman, Georgiana, str. 15. 
22 Porter, English Society, str. 71. 
23 Nižje plemstvo ni nikdar izgubilo ambicij po dvigu na lestvici, četudi šele v naslednji generaciji in ni dovolilo 
omejevanja, ki so ga vsiljevali velikaši. Peerage Bill iz leta 1719 je skušal z uveljavljanjem bolj učinkovitega 
parlamentarnega sistema omejiti kraljevo pravico imenovanja novih plemičev; konec leta so ga z 269 glasovi proti v 
spodnjem domu zavrnili na Walpolovo pobudo; kot je zapisal eden izmed članov doma: »Zase si nikdar nisem želel 
naslova barona, a imam sina, ki bo mogoče imel to željo.« Sharpe, J.A., Early Modern England, A Social History 1550-
1760 (London, Baltimore 1987), [Sharpe, Early Modern England], str. 174.  
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Domneva, da je plemstvo od 1780-ih naprej bojevalo neprestano bitko proti zagrenjenemu in 
sovražnemu srednjemu razredu, se zdi težko sprejemljiva. Plemstvo ni bilo uničeno, temveč 
izrinjeno zaradi več sovpadajočih dejavnikov: čedalje obsežnejše uprave, ki ni mogla sprejeti 
amaterja v svoje vrste; neprestanega iskanja dohodkov, kar je povzročilo obdavčitev plemstva; 
večanje števila odpadnikov od anglikanske cerkve, kar je grozilo njeni nadvladi; čedalje večje število 
politikov, od Brighta do Lloyda Georgea, ki so imeli malo spoštovanja do plemstva; rast velikih 
industrijskih mest, kjer so bili aristokratski ideali nepomembni; razvoj izobraževanja, ki je 
spoštovanje do brezdelnega sloja prikazal kot manj verodostojno korist; padec pomembnosti 
kmetijstva v narodnem gospodarstvu, katerega posledica je bila, da je plemstvo izgledalo manj kot 
veliki zemljiški interesent in bolj kot kmetijski lobi. 
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Kornelija Aljec 

 

Kratek pregled britanske prisotnosti v Egiptu v letih 1798 – 1936 
 

Povzetek 
 
Čas 150 letne britanske navzočnosti v Egiptu prežema boj za obvladovanje Sueškega prekopa, 
kolonialna oblast in politične intrige. Je podlaga za dogodke med 2. svetovno vojno in Veliko 
revolucijo 1952. 
 
Ključne besede: Sueški prekop, anglo-egipčanski sporazum, Said Pasha, Ismail Veličastni, Tevfik 
 

 ٭٭٭
 

Slabitev Osmanskega imperija v drugi polovici 18. stoletja sta Francija in Anglija izkoristili 
za osvojitev Egipta. Najprej ga je leta 1798 skušal osvojiti Napoleon, da bi oslabil angleške trgovske 
poti z Indijo, vendar neuspešno. V bitki pri Piramidah je Napoleonova orientalska vojska premagala 
številčno močnejšo vojsko egipčanskih mamelukov. A Britanci so kmalu porazili francosko 
mornarico v bitki za Nil, zato so se slednji osredotočili na zavzetje Sirije, ki pa se jim je prav tako 
ponesrečilo. Leto dni kasneje sta združeni vojski Britancev in Turkov premagali Francoze in po 
podpisu mirovnega sporazuma 1801 je Egipt spet prešel v roke Otomanskega imperija.1

Spodletelemu poskusu Napoleona je v letih 1803-1807 sledila vojna med Otomanskim 
imperijem, egipčanskimi mameluki ter albanskimi najemniki, ki so prišli v Egipt kot bojevniki proti 
Napoleonu. Oblast je po koncu vojne prevzel Albanec Mehmed Ali, ki je postal otomanski vazal v 
Egiptu z naslovom kediv (gospodar) Egipta ter ustanovitelj nove egipčanske dinastije.2 Njegova 
vladavina je bila polna inovacij in reform, Egipt pa vodilna dežela afriškega kontinenta v prvi 
polovici 19. stoletja. 

V drugi polovici 19. stoletja so se Francozi vrnili v Egipt, a 
tokrat ne vojaško, pač pa poslovno. Po ponovnih izračunih naklona 
ožine med afriškim kontinentom in Sinajskim polotokom, so se 
potegovali za izgradnjo pomembnega Sueškega prekopa, nove 
trgovske poti med Sredozemljem in Rdečim morjem. Mehmed 
Alijev sin Said Paša, po katerem je bilo kasneje poimenovano znano 
egipčansko pristaniško mesto Port Said, je bil pod močnim vplivom 
Francozov. Zato ni bilo presenetljivo, da je leta 1854 Francozom 
podelil koncesijo za izgradnjo prekopa. A pri podeljevanju koncesij 
ni pozabil na Britance, ki so dobili dovoljenje za vzpostavitev 
Vzhodne telegrafske družbe in Banke Egipta.  

Kljub temu pa Britancem ni bilo po volji, da bi se prekop 
zgradil, saj bi takšen kanal izenačil Britanijo z drugimi državami v 
bitki za svetovno trgovino. Zato je Lord Palmerston, takratni 
Britanski ministrski predsednik, nasprotoval izgradnji. Vendar pa 
pomanjkanja političnega vpliva morala poslužiti sabotažnih prijemov. Podkupili so beduinske 
bojevnike, da so začeli z uporom med delavci zaradi prisilnega dela in slabih razmer. Said Paša je 

se je Britanska vlada zaradi 

                                                 
1 Dykstra, Darrel, The French occupation of Egypt, 1798-1801, v: Ur. Daly, M.W., The Cambridge History of Egypt: 
Modern Egypt, from 1517 to the End of the Twentieth Century, Cambridge University Press, Cambridge 1998, str.: 113-
138. 
2 Fahmy, Khaled, All the Pasha's Men: Mehmed Ali, His Army and the Making of Modern Egypt, The American 
University in Cairo Press, Cairo – New York 2002, str. 12-14. 
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zato ustavil gradnjo, a Francozi so uspešno argumentirali početje, češ da so tudi Britanci uporabljali 
podobne prijeme, ko so gradili železnico v Egiptu.3
 

Leta 1869 so tako prekop odprli za tovorni ladijski promet in Britanci so ostali brez nadzora 
nad strateško pomembnim prekopom. Usoda pa je določila, da je naslednik Saida Paše, Ismail 
Veličastni, zaradi razsipnosti privedel Egipt do bankrota. Ob poskusu reševanja iz brezizhodnega 
položaja se je kediv leta 1875 odločil ponuditi mednarodnim ponudnikom egipčanski delež v 
Sueškem prekopu za 4 milijone funtov. Ko je Benjamin Disraeli, novi britanski ministrski 
predsednik, slišal, da se za nakup deleža potegujejo Francozi, se je odločil, da mora takoj dobiti 
potrebni denar in kupiti delež, četudi predloga nakupa britanski parlament ne utegne pravočasno 
obravnavati. Tako je poslal svojega osebnega tajnika k Lordu Rothschildu, ki je dal britanski vladi 
potrebno posojilo.4 Egipčani so se bili tako prisiljeni odpovedati strateško in finančno pomembnemu 
prekopu.5  

Moč Francozov, ki so imeli še vedno večinski delež v Družbi Sueškega prekopa, in Britancv 
je bila v Egiptu presunljiva. Njihov vpliv je bil tako velik, da Ismailu ni preostalo drugega, kot da je 
dovolil snovanje vlade, v kateri je ministrstvo za finance držal Anglež, ministrstvo za javna dela pa 
Francoz. Vendar pa je že po sedmih mesecih s pomočjo egipčanske vojske ukinil vlado in ponovno 
uvedel avtokratsko samovlado. Francozi in Britanci so se izgubi privilegijev uprli in intervenirali pri 
sultanu v Carigradu, ki je Ismaila odstavil in na njegovo mesto imenoval Ismailovega sina Tevfika. 
Leta 1879 je bila tako ponovno vzpostavljena dualistična vladavina Francozov in Britancev, ki je 
Egiptu vladala nadaljnji dve leti.6
 

Navidezni mir je namreč skalila 
egipčanska vojska, ki se je zavedala 
svoje moči, saj Francozi in Britanci v 
Egiptu niso imeli zadostnega števila 
vojakov. Pod vodstvom oficirja Ahmeda 
Urabija so začeli z uporom proti 
tiranstvu Turških in Evropskih 
zavojevalcev ter kristjanom. Dosegli so, 
da je Tevfik po velikem uporu 1881 
odstavil ministrskega predsednika. 
Narodno gibanje je sunkovito in 
nekompromisno prevzemalo vodstvo po 
celotnem Egiptu, Tevfik pa se je moral, 
kot politična marioneta tujcev, pred 
narodno zanesenostjo umakniti v Aleksandrijo.7

Maja 1882 so Francozi in Britanci za zaščito svojih interesov napotili v Aleksandrijo vojaško 
ladjevje, a ker so se Francozi obotavljali, so Britanci 11. julija 1882  sami napadli Aleksandrijo, ki je 
vrela z uporniki. Narodnega gibanja pa niso zadušili. Ni jim preostalo drugega, kot da se 
osredotočijo na zaščito svojega vitalnega interesa v Egiptu, zato so svoje enote napotili na severni in 
južni del Sueškega prekopa. Od tu so se nato podali v  bitko pri Tel El Kebirju septembra 1882, kjer 
so uspeli premagati čete egipčanskega narodnega gibanja in ponovno vzpostaviti vladavino Tevfika 

                                                 
3 Kerisel, Jean, The Nile and Its Masters: Past, Present, Future : Source of Hope and Anger, A.A. Balkema, Rotterdam 
2001, str. 108-110.  
4 Hunter, Archie, Power and Passion in Egypt: A Life of Sir Eldon Gorst, 1861-1911, I.B. Tauris, New York 2007, str. 
24. 
5 Roberts, Andrew, The Imperial Mind: 1914-1930, v: Ur. FLINT, John E., The Cambridge History of Africa, vol.5: 
From C. 1790 to C. 1870, Cambridge University Press, Cambridge 1976, str. 46.   
6 Ibidem., str. 46-49. 
7 Hunter, str. 25-28. 
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kot vazala Otomanskega imperija.8 V čas te ključne zmage nad egipčanskim narodnim gibanjem 
zgodovinopisje postavlja začetek britanske okupacije Egipta, ki je trajala do leta 1936.  

Britanci so si z zmago nad narodnim gibanjem in vojaškim obotavljanjem Francozov 
zagotovili fizično prevlado nad Sueškim prekopom. Francozi pa so, saj so bili še vedno večinski 
lastniki Družbe Sueškega prekopa, skušali britansko prisotnost omejiti z internacionalizacijo 
prometa. Vsa diplomatska naprezanja so leta 1888 pripeljala do Konstantinopelske konvencije, 
podpisane s strani Velike Britanije, Francije, Nemčije, Avstro-Ogrske, Španije, Italije, Nizozemske 
in Otomanskega imperija, ki je zagotavljala prehod vsem ladjam v času vojne in miru.9

Leta 1883 je postal Britanski agent v Egiptu Lord Cromer, ki je vodil britansko politiko v 
deželi Nila nadaljnih 24 let. Egiptu je vladal z železno kolonialno roko, saj je spodbujal pritok 
tujega, zlasti angleškega kapitala, ob majhni skrbi za domačega kmeta ali delavca. Tuje družbe so 
kupovale in odvzemale ter strateško in ekonomsko izkoriščale kmečko in spahijsko zemljo. Velik 
udarec britanski vladavini v Egiptu pa se je zgodil s t. i. Denšavajskim incidentom leta 1906, ko je 
nekaj britanskih oficirjev v vasi Denšavaj streljalo golobe, ki so bili domače živali vaščanov. Ko so 
se ti razjezili nad početjem britanskih oficirjev, so slednji uprli orožje proti vaščanom in jih pet 
ranili. To je izzvalo še večji bes vaščanov, ki se je končalo s smrtjo zaradi vročinske kapi enega 
izmed dveh oficirjev, ki sta pobegnila iz vasi. Britanska oblast se je ostro odzvala in pri tem aretirala 
52 vaščanov in jih predala sodišču. Dva vaščana so obsodili na smrt, 26 na stroge kazni prisilnega 
dela in bičanja. Vsak, ki se je zavzel za obtožene, tako v Egiptu kot v Britaniji, pa je bil oklican za 
nepatriota in podpornika egipčanskih agitatorjev.10 Incident je privedel do odpoklica Lorda 
Cromerja, ki ga je nadomestil sir Eldon Gorst. 

Leta 1914 je Britanija ob napovedi vojne proti Otomanskemu imperiju uradno razglasila 
protektorat nad Egiptom ter odstranila Tavfika z oblasti, in tako Turčiji odvzela tudi nominalno 
oblast. A vojna je v Egiptu ponovno obudila močno narodno gibanje. Delegacija znana pod imenom 
Wafd se je udeležila Pariške mirovne konference leta 1919 in zahtevala osamosvojitev Egipta. 
Delegacijo so Angleži aretirali in deportirali na Malto s čimer so izzvali veliki egipčanski upor 
imenovan Prva revolucija. Močna angleška represija v uporih od marca do aprila 1919 je prinesla 
smrt več kot 800 protestnikov. Po intenzivnih pogajanjih v letih 1920 in 1921, so Britanci pod 
pritiski enostransko ukinili protektorat in razglasili Kraljevino Egipt, ki je poleg Egipta obsegala tudi 
Sudan. Vladal ji je kralj Faud, a nad egipčansko upravo in politiko je še vedno dominirala Britanija, 
ki je pod svojo popolno kontrolo ohranila Sueški prekop, Sudan in zunanjo obrambo. Wafd pa se je 
zdaj razvil v stranko pod vodstvom Saad Zaghlula, ki je bil leta 1924 izvoljen za ministrskega 
predsednika. Zahteval je popolno združitev Egipta in Sudana. V slednjem sta namreč združeno od 
leta 1899 do 1955 vladala Britanija in Egipt. Proti dejanju združitve pa so bili v Sudanu, zato 
Britanija ni dovolila, da bi prišlo do formalnega poenotenja uprave. 11

V času revolucionarnih vrenj po koncu 1. svetovne vojne so 
se tako v Egiptu oblikovale in do leta 1952 politični prostor 
zaznamovale tri politične struje: Wafd, nacionalistična politična 
stranka, ki je močno nasprotovala britanski nadoblasti; kralj Faud in 
naslednik Faruk, ki so ju nastavili Britanci; in Britanci sami, ki so 
bili odločeni obdržati popolno kontrolo nad Sueškim prekopom. 

Leta 1936 je kralj Faud umrl. Nasledil ga je Faruk, ki je še 
isto leto podpisal anglo-egipčanski sporazum, ki je ohranjal status 
ga za sporazum je bil italijanski napad na Etiopijo v abesinski vojni 

leta 1935. Britanija in Egipt sta se v bojazni pred naraščajočimi napetosti v interesni sferi obeh 
kraljevin, odločili podpisati vojaški sporazum. Ta je dajal Britancem edinstveno pravico za 

quo v vodstvu kraljevine. Podla

                                                 
8 Ibidem, str. 28-29. 
9 Barclay, Thomas, Problems of International Practice and Diplomacy: With Special Reference to the Hague 
Conferences and Conventions and other General International Agreements, Boston Book Co., Boston 1907, str. 308.
10 Nash, Geoffrey, From Empire to Orient: Travellers to the Middle East 1830-1926, I.B. Tauris, New York 2005, str. 
101-103. 
11 Toledano, Ehud R., Social in economic change in the »Long nineteenth century«, v : Ur. Daly, M.W., The Cambridge 
History of Egypt: Modern Egypt,  str. 247-251. 
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opremljanje in urjenje egipčanske vojske, kar jim je dovoljevalo, po podpisu sporazuma, samo 
posredno zaščito Sueškega prekopa. Sporazum je namreč določal, da morajo od zdaj naprej Sueški 
prekop varovati egipčanske in ne britanske enote. So pa Britanci obdržali pravico, da lahko pošljejo 
svoje enote v obrambo prekopa v času vojne. Britanija je tudi dobila pravico za neomejeno izgradnjo 
letalskih baz na ozemlju Egipta, ki so postale pomembno strateško oporišče zaveznikov v času 2. 
svetovne vojne.12

Sporazum, ki je označeval konec britanskega protektorata in začetek vojaškega sodelovanja 
med obema kraljevinama, je bil podpisan za obdobje 20 let. Dejansko pa se je ohranil le do druge 
revolucije 1952 in posledičnega prihoda Gamal Abdel Nasserja na čelo egiptovske države.13
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SLIKE 
 

1. Said Paša. Vir: http://media-2.web.britannica.com/eb-media/57/3357-004-DC60D5B3.jpg 
(19.12.2008) 

2. Angleški vojaki zbrani okoli Sfinge v Gizi po zmagi v Tel el Kebirju. Vir: 
http://farm1.static.flickr.com/26/41516342_27a136110e_o.jpg (19.12.2008) 

3. Britanski zunanji minister Anthony Eden in egipčanksi ministrski predsednik Mustafa Nahas 
podpisujeta Anglo-egipčanski sporazum, 1936. Vir: http://images.google.com/ (19.12.2008) 
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Simona Pavlič 
 

Vzgojno-izobraževalne dejavnosti Angele Vode 
 

Povzetek 
 
 Angela Vode je bila zelo dejavna ženska, po izobrazbi učiteljica, ki ni skrbela samo za mladino, 
temveč je svoje pedagoško delo usmerjala tudi na izobraževanje in širjenje razgledanosti za odrasle. 
Napisala je ogromno člankov, razprav, knjig, vodila je več društev in predavanj ter skrbela za širšo 
(predvsem politično) razgledanost ljudi, kamorkoli je stopila. Bila je karizmatična osebnost in 
učiteljica s srcem. V ozadju njenega pedagoškega delovanja je bila vedno prisotna politična misel, ki 
ji je velikokrat v življenju povzročala težave. Kljub težavam, so jo njeni sodobniki dojemali kot 
izredno karizmatično osebo. 
 
Ključne besede: Angela Vode, učiteljevanje, politika, defektologija, ženske pravice 
 

 ٭٭٭
 

Kratek življenjepis 
 

Angela Vode se je rodila 5. 1. 1892 v Ljubljani. »Angela Vode se je uvrstila med močno 
zaposlene, silovito angažirane ženske svoje dobe, ki se niso nikdar poročile, nikdar imele otrok, celo 
nikdar prav udomačile in pogospodinjile.«1 Bila je ena prvih feministk na Slovenskem, učiteljica, 
defektologinja, organizatorka gibanja za pravice žensk, ena prvih komunistk. Leta 1939 je bila 
izključena iz Komunistične partije, predvsem zaradi velike svojeglavosti in moralnosti. Vsega skupaj 
je šest let preživela zaprta v zaporu in taborišču Ravensbrück. Obsojena je bila na Nagodetovem 
procesu, kazen pa je prestajala v zaporu v Begunjah. Po izpustitvi je bila izključena iz javnega 
življenja in ostala brez državljanskih pravic. Napisala je veliko člankov, imela ogromno predavanj 
na temo žensk in njihovih pravic ter šolstva. Umrla je leta 1985, kmalu zatem, ko je prenehala jesti.2

 
 

 
 

Slika 1 in 2: Angela Vode in njena knjiga Skriti spomin 
 

 
                                                 
1 Šelih Alenka et al, Pozabljena polovica : portret žensk 19. in 20. stoletja na Slovenskem. Ljubljana : Tuma SAZU, 
2007. Str. 276  
2 Angela Vode, Skriti spomin. Ljubljana : Nova revija, 2004. 
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Pregled učiteljske poti 

  
Po končanih petih razredih osnovne šole je opravila še 3 razrede meščanske šole in 

maturirala na učiteljišču. Službovati je začela leta 1911 v Notranjih Goricah, kjer je nadomeščala 
tamkajšnjo učiteljico.3 »Zaradi slabih bivalnih razmer je menda hitro zbolela za jetiko. Po bolezni so 
sledile suplence v Ihanu, v Ligojni nad Vrhniko in na Brezovici. […] Njen značaj, skoraj do 
naivnosti prignana načelnost in odkritost so ji delali težave vse življenje. Tako je izgubila tudi želeno 
učiteljsko službo na enorazrednici v Pirničah v času svetovne vojne. […] V začetku leta 1917 je 
ostala brez službe. Najprej se je v Ljubljani zaposlila pri zasebniku kot vzgojiteljica, t. i. guvernanta, 
vendar je tudi to službo hitro izgubila zaradi nasprotnih političnih stališč z delodajalcem […]. 
Zavzeto politično delovanje jo je tako izčrpalo, da je spet zbolela na pljučih. Med zdravljenjem je 
čas izkoristila za študij defektološke pedagogike  in maja 1921 opravila iz tega predmeta izpit v 
Ljubljani. Pozneje se je na tem področju izpopolnjevala še v Pragi, Berlinu in na Dunaju. Ne brez 
težav je istega leta dobila službo na posebni šoli za umsko prizadete otroke v Ljubljani, kjer je ostala 
vse do aretacije januarja 1944. Delo na pomožni šoli v Ljubljani je nadaljevala po koncu vojne od 
jeseni 1945 do ponovne aretacije v začetku leta 1947.«4

 
Pedagoško udejstvovanje na ostalih področjih 

 
»Kaj vse je počela? Na zborovanjih, tečajih, v društvih in na radiu je predavala o temah, kot 

so žensko gibanje po svetu, vrednotenje ženskega dela, spolna vzgoja ženske mladine, zdravstvena 
pedagogika in politično osveščanje žensk. Pisala je knjige in članke o družbenem položaju žensk, 
poklicu žene in materinstvu, diskriminaciji na delovnem mestu, celibatu učiteljic, pomenu izobrazbe 
in osveščenosti …«5

Članki in razprave 
 

»Redno je objavljala v Ženskem svetu, Književnosti, Ženskem listu, Gospodinji, Ženi in domu, 
Učiteljskem tovarišu, Popotniku, Ženi danas in leta urejala Jutrovo rubriko Žena v sodobnem 
svetu.«6  

»Slede tri pedagoške razprave. Prva je predavanje na šoli za duševno prizadete otroke v 
Ljubljani 1930 z naslovom Vzgojni pomen individualne psihologije pri manjnadarjenih otrocih (7 
strani). Socialno-pedagoška študija o zanemarjeni mladini (54 strani ) je nastala leta 1948 v zaporu v 
Begunjah. Sestavila jo je, ko je opazovala mladoletne prestopnice. Tretja razprava Kako pomagamo 
duševno zaostalemu otroku (24) nima podatkov o času nastanka.«7

 
Društva 

 
» Bila je dejavna članica in nekaj let predsednica Ženskega pokreta, aktivna v Splošnem 

ženskem društvu, kjer je delovala v komisijah za delo in poklice ter za vzgojo in tisk, bila je članica 
Jugoslovanske ženske zveze, Zveze delavskih žena in deklet in Društva učiteljic, ki mu je od leta 
1927 do ukinitve 1931 tudi predsedovala.«8

Na splošno je vedno in povsod spodbujala žene k aktivnemu vključevanju v ženske 
organizacije in širši osveščenosti na področju njihovih pravic. Organizirala je »dodatne 
izobraževalne tečaje za delo učiteljev v šolskem okolišu zunaj šole, med nešoloobvezno populacijo. 

                                                 
3 Angela Vode, Spol in upor : zbrana dela Angele Vode I. knjiga. Ljubljana: Krtina, 1998. Str. 47 
4 Usoda slovenskih demokratičnih izobražencev Angela Vode in Boris Furlan žrtvi Nagodetovega procesa (uredil Peter 
Vodopivec). Ljubljana : Slovenska matica, 2001. Str. 29,30 
5 Angela Vode, Spol in upor : zbrana dela Angele Vode I. knjiga. Ljubljana: Krtina, 1998. Str. 28 
6 Prav tam. 
7 Tatjana Hojan, Iz spominov Angele Vodetove. V Zborniku za zgodovino šolstva :Šolska kronika , ur. Slavica Pavlič,et 
all. Ljubljana,1992 
8 Angela Vode, Spol in upor : zbrana dela I. knjiga. Ljubljana : Krtina, 1998. Str. 28 
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Prvi tak tečaj je bil leta 1927, kjer so predavatelji govorili o razmerah med kmeti in delavci ter 
nakazali, kaj jim učitelj lahko nudi oziroma kako jim lahko pomaga. Angela Vode je izdelala 
navodila, kako naj učiteljice delajo v dekliških ali ženskih krožkih, ki naj bi jih učitelji ustanavljali 
tam, kjer ni bilo kmetijsko-gospodinjskih šol in tečajev«.9  
 

Predavanja 
 

»V okviru raznih učiteljskih organizacij je nastopala z že omenjenimi temami o nalogah 
učiteljic na podeželju in med delavkami, o organizaciji učiteljic po drugih deželah, proti celibatu 
učiteljic in drugih državnih uradnic, tudi o vzgoji otrokovega značaja. Poseben in bogat sklop 
predavanj pa predstavlja širša problematika vzgoje in izobraževanja duševno motenih otrok, kjer 
lahko naštejemo 24 različnih naslovov predavanj.«10

 
Angela Vode skozi oči njenih sodobnikov in nje same 

 
Mnogo dejanj priča o tem, da je bila Angela Vode rojena učiteljica  s posluhom za človeka v 

stiski in neizmerno karizmatičnostjo. Skrbelo jo je za mladino (»Metode v zaporu niso prispevale k 
»prevzgoji« zapornikov, čeprav je imel zapor v glavnem ta namen. Ko se je npr. začel poseben trakt 
v Begunjah polniti z mladoletnimi prostitutkami, ki so bile prepuščene same sebi, sem se ponudila 
upravi za njihovo nadzorstvo in vzgojo.«11), ni klonila pod pritiskom oblasti, v nasprotju z njenimi 
kolegicami, ki so popustile temu pritisku (»Lojzka Štebi, ki je 1912 opustila učiteljevanje zaradi 
nenehnih težav s šolskimi oblastmi.«12), v mnogih društvih je bila na vodilnem mestu, a nikoli z 
željo po oblasti, raje se je umaknila, kot da bi s svojim političnim prepričanjem škodovala celotnemu 
društvu (»zadruga ni nevtralna: na vodilnem mestu je komunistka Vodetova. […] Da ne bi zadrugi 
škodovala, je predsednica Vodetova na občnem zboru 5.4.1934 odstopila ter tudi odklonila 
odborniško mesto«13), odrekla se ni niti skrbi za manjšine izven matične domovine (»Učiteljica- 
delegatka Angela Vode je izročila izvleček iz te knjige ( Boj na življenje in smrt narodne manjšine 
(Jugoslovani v Italiji)- dr. Čermelj) tudi predsednici italijanske delegacije s prošnjo, naj prouči 
položaj slovenske narodne manjšine v Italiji in se po možnosti zavzame zanjo.«14), v okviru 
učiteljske skupnosti je skrbela tudi za širšo izobrazbo navadnega človeka (»[…] se je skupina 
napredno usmerjenih učiteljev takoj lotila dela med ljudstvom po novih smernicah. Zavedali pa smo 
se, da je večini potrebna sociološka izobrazba ter širša politična razgledanost. […] Za to pa je bilo 
treba učitelje šele usposobiti. […] smo začeli prirejati samoizobraževalne tečaje s sociološkimi 
predavanji poleg navodil na konkretno delo med ljudstvom. […] Po teh navodilih naj bi učiteljice 
poskrbele za širšo razgledanost kmečkih in delavskih žena ter se zavedale svojega položaja v 
današnji družbi.«), pomagala je povsod, kjer je opazila stisko (»[...]s starši sem dobila dobre odnose, 
zlasti ker sem jim pisala pisma za sinove in može v vojski in v bolnicah ter delala prošnje za 
dopuste. (Vse, kar je bilo brezplačno, smo delali učitelji, posebno učiteljice,…)«).15 Predvsem pa je 
Angela Vode zaslužna za močno žensko gibanje, ki se je v njeni dobi najbolj razmahnilo. Sama je 
rada poudarjala, da so žensko gibanje na Slovenskem vseskozi vodile učiteljice. 

Tisti, ki so Angelo Vode osebno poznale so o njej zapisale same pozitivne lastnosti: » […] 
bila je zelo čuteča, ljubezniva ženska in mi je hotela pomagati. (Vida Tomšič); Bila je ena prvih, ki 
je začutila stisko, tako ženske, kot tudi malega kmečkega človeka in proletarca. Slišala sem, da so 
ženske drle na njena predavanja in da so jo ljudje radi poslušali, ker je bila jasna, njene besede niso 
bile prazne ali klišejske. Mislim, da so bili njeni pogledi zelo stvarni in življenjski, pa nič pretirani. 

                                                 
9 Usoda slovenskih demokratičnih izobražencev Angela Vode in Boris Furlan žrtvi Nagodetovega procesa (uredil Peter 
Vodopivec). Ljubljana : Slovenska matica, 2001. Str. 31,32 
10 Prav tam. 
11 Angela Vode, Spol in upor : zbrana dela I. knjiga. Ljubljana: Krtina,1988. Str. 19 
12 Prav tam. Str. 240 
13 Prav tam. Str. 274 
14 Prav tam. Str. 334 
15 Angela Vode, Spomin in pozaba : zbrana dela Angele Vode III. knjiga. Ljubljana : Krtina, 2000. Str. 79,122 
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[…] Bila je širok in širokosrčen človek, pa človek, ki je presojal direktive po zdravi pameti. […] Ni 
se podrejala in zelo se je zanesla na svojo razgledanost in na svoje védenje. Sicer pa je bila izjemno 
pogumna in inteligentna in se ni obotavljala povedati, kar je mislila - tudi ljudem, ki so ji bili blizu. 
Bila je humanist in je vedno pomagala tam, kjer je bilo pomagati treba, brez razlik. Tudi materialno. 
(Milena Kos); Izžarevala je neverjetno topel človeški odnos […] (Katja Vodopivec); Bila je 
drugačna, prepričljiva, in v tem je bila njena moč. (Jaro Dolar); […] neizrekljive miline, ki je vedno 
govorila tišje od drugih, ki ni nikoli izstopala, a se je udeležila vsakega srečanja. […] Oglasila se je 
vsakokrat, ko smo zašli v slepo ulico, in vedno je imela zadnjo besedo. (Zlata Pirnat Cognard); Ljudi 
je očarala. Zanimivo je, da je bila karizmatična osebnost, ne samo za socialno prizadete plasti 
prebivalstva, kot so bile rudarske ženske v revirjih, ampak tudi za svoje sojetnice, tudi drugače 
misleče, ki so jo po izpustitvi iz zapora obiskovale in ji prinašale pirhe in potice. Imele so jo rade, 
ker jim je s svojim odnosom dala čutiti, da so enakovredne. (Milena Kos); Držala se je svojih načel 
in bila pri tem mirna, zelo mirna. Nikoli ni povišala glasu, bila je odločna in mirna […] ( Pavla 
Grutschreiber ).«16  

Njena osebnost je zaobjemala vse tisto, kar se od učitelja/pedagoga nekako pričakuje. Kljub 
temu pa je imela neprestano borbe z oblastjo ter bila noč in dan pod nadzorom. Problem je nastopil, 
ker sta pri njej pedagoško udejstvovanje in goreča politična misel hodila z roko v roki. »[…] nikoli 
ni bila pripravljena odstopiti od svojih prepričanj. Nič popustiti, nikoli. […] se ni obotavljala 
povedati, kar je mislila«.17 »Ostale učiteljice so bile mnogo bolj pametne kot jaz, ker so bile mnogo 
manj prizadete: politika jih ni zanimala.«18 »Moje sodelovanje je bilo predvsem idejno-
propagandnega značaja (ko govori o svojem delovanju v učiteljskem društvu) .«19  

Kakorkoli že dojemamo njeno delovanje, je zaključek vedno isti: Angela Vode se je zapisala 
v zgodovino, bila je pedagog in politično dejaven človek, ki ni zahteval veliko zase. Vse njeno 
delovanje je imelo le en cilj: poučevati in širiti razgledanost med ljudmi.  
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Anton Jurinčič 
 

Vpliv jam na narodnoosvobodilni boj 
 

Povzetek 
 

Med drugo svetovno vojno je na slovenskem etničnem območju prišlo do silovitega spopada med 
okupatorjem in Slovenci. V tem boju sta obe strani uporabljali naravo v svoj prid. Jame, kot tipičen 
element slovenske pokrajine, niso bile pri tem nobene izjeme. Zaradi narave partizanskega 
bojevanja, so bile jame uporabljali predvsem partizani in drugi pripadniki Osvobodilne fronte. V 
jamah so potekale različne aktivnosti, ki so bile tako raznolike, kakor sama narava slovenskega 
odpora. Največja gostota uporabe jam je bila na območjih največje koncentracije partizanskih enot in 
aktivnosti in samih jamskih objektov. Partizani pri tem niso razvili kakršne koli doktrine, ki bi 
jamske objekte vključevala v boj proti okupatorju.  
 
Ključne besede: kraške jame, krasoslovje, Narodnoosvobodilni boj, druga svetovna vojna, 
Osvobodilna fronta 
 

 ٭٭٭
 

O veličastnem naporu slovesnega naroda v boju za svobodo v času druge svetovne vojne, je 
bilo napisano izredno veliko. Med literaturo, ki se ukvarja s to tematiko, najdemo tako politične, 
organizacijske in druge študije o organizaciji OF, kakor osebne spomine in razmišljanja. Pri veliki 
večini del se pojavlja ideja o vseslovenskem množičnem gibanju, ki je stalo za partizansko borbo. 
Znova in znova nas številni avtorji spominjajo, kako so bile v boju proti okupatorju uporabljene vse 
sile in sredstva. Pri tem pa se pozablja, da je k odporu bistveno prispevalo tudi okolje, v katerem so 
Slovenci živeli. Brez visokih kraških planot, težko prehodnega kraškega terena, brez mogočnih 
gozdov, bi bila borba za svobodo veliko težja, če ne celo nemogoča. Pri vsem tem se nam 
upravičeno postavi vprašanje, kakšen je bil vpliv »narave« (naravnega okolja, ki nas obdaja) na 
Narodnoosvobodilno borbo. Odgovor na to vprašanje bi zahteval večletno delo in bi gotovo zaposlil 
celotno slovensko geografsko in zgodovinsko znanost. Problem s katerim se sooči vsak, ki raziskuje 
to temo, je namreč skoraj popolno pomanjkanje kakršne koli literature s tega področja. Obstaja sicer 
nekaj člankov, ki pa se ukvarjajo le s posameznimi primeri. Drugače so iskani podatki razpršeni v 
množici partizanske literature, celo v leposlovju.  

Večina jam, ki so bile uporabljane daljše obdobje tekom vojne, je bilo tako ali drugače 
povezanih s stalnimi oz. nepremičnimi objekti in dejavnostmi OF. Ob poznavanju partizanskega 
delovanja postane razumljivo, zakaj je največji delež takih objektov in aktivnosti pripadal 
partizanski saniteti. Partizanski ranjenci, ki so okrevali v bolnicah, so bili večinoma težki ranjenci in 
so se le s težavo premikali. Zanje odprt prostor, kjer je zdrav borec lahko pobegnil pred 
nasprotnikom, ni imel nobene vrednosti. Namesto tega so bile skrite jame dovolj primeren kraj za 
okrevanje daleč od nevarnosti. Po ukazu uprave SCVPB je bilo to celo nujno, saj so morale vse 
bolnice v Rogu urediti vsaka svoje skrite bunkerje pod zemljo, ali v jamah.1 Zato ne preseneča, da je 
bilo veliko jam urejenih kot bunkerji, kamor bi se zatekli ranjenci v primeru sovražnega vdora na 
območje bolnice. Pogosto so take bunkerje opremili z zalogami in jih začeli uporabljati kot skrita 
skladišča. Taka skladišča so bila lahko tudi več ur hoda oddaljena od lokacije baze.  

Z razmahom NOB in ustanovitvijo stalnih baz osrednjih organov v Kočevskem rogu so 
podobno preobrazbo doživele jame v njihovi bližini. Nasploh je bila uporaba jam kot skladišč tretja 
najbolj razširjena oblika uporabe jame, takoj za uporabo kot bunker in zavetišče. 

                                                 
1 Mitja Ferenc, Partizanska bolnišnica Jelendol, str. 14 
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Iz primerov, naštetih v prejšnjih odstavkih, lahko vidimo, da so bile jame v času NOB 
uporabljene na veliko različnih načinov. Včasih je določeno uporabo narekovala sama oblika jame, 
včasih pa so se morali pripadniki OF pošteno potruditi, da so jamo preoblikovali toliko, da je lahko 
služila njihovim namenom. Pri vsem tem se postavi vprašanje, ali so imele jame, kot del fizične 
geografije, vpliv na potek zgodovine NOB in če so ga imele, kakšen je bil. Ugotavljanje morebitnega 
vpliva jam na NOB, se bom lotil z analizo posameznih funkcij jam, kot so bile te že predstavljene. 
Začel bom s partizansko saniteto in njeno povezanostjo z jamami. Na podlagi seznama bolnic in 
sanitetnih postaj, ki ga je naredil Mikuž v svojem pregledu partizanske sanitete in zajema skoraj vse 
bolnice in sanitetne postaje, ki so delovale med vojno, bomo lahko ocenili, kolikšen delež 
partizanskih bolnic je med svojim delovanjem uporabljal jame. Vseh bolnic naj bi bilo čez celo 
vojno okoli 111. Pri tem moramo upoštevati dejstvo, da vse bolnice niso delovale v istem obdobju. 
Nekatere so bile opuščene, druge uničene, tretje pa so zaradi varnosti večkrat selile svojo lokacijo in 
menjale svoje ime.  

Na podlagi svoje raziskave sem za 15 bolnic ugotovil, da so pri svojem delu uporabljale 
jame. Žal se moram pri nekaterih teh primerov zanašati na točnost (včasih dvomljivo) pisnih virov, 
saj nisem uspel najti vseh jam, ki bi ustrezale opisu najdenemu v literaturi. Potrebno je tudi 
upoštevati, da je končno število vseh bolnic le ocena resničnega stanja, saj, kakor tudi sam Mikuž 
priznava, »povsem upravičeno nastaja vprašanje, ali bodo naštete in opisane vse naše partizanske 
bolnišnice«.2

Pri analizi posameznih primerov ugotovimo, da je bila v šestih primerih jama nadomestilo za 
bolniški objekt, saj so v njej ostali ranjenci vsaj en mesec. V šestih primerih je bila jama urejena kot 
skrito skladišče sanitetnega materiala ali bunker za ranjence v primeru sovražnega napada. V enem 
primeru je jama odigrala vlogo vodnega izvira, v drugem pa greznice.  

Omenil bom še jamsko lekarno mag. Priverška. Nikjer drugje nisem našel omembe o lekarni, 
ki bi delovala v jami, tako da sem mnenja, da so bile lekarne, ki bi delovale v jamah, redkost.  

Delež bolnic, ki so pri svojem delovanju uporabljale jame po mojih izračunih znaša 13 %. 
Gre le za grobo oceno, vendar nam vseeno daje občutek za to, kakšno je bilo razmerje med 
partizansko saniteto in jamami. 

Glede partizanskih tehnik in tiskarn je stvar veliko bolj zapletena. Pri raziskavi sem našel 7 
ciklostilnih tehnik, ki so nekaj časa delovale v jami in eno tiskarno, ki je pri svojem delovanju jamo 
uporabljala.  

Izračunavanju deleža tehnik, ki so jame uporabljale, sem se odpovedal zaradi velikega števila 
tehnik. Samo Ljubljana je med vojno imela 55 ilegalnih tehnik, težnja vodstva KPS in IOOF pa je 
bila, da bi v vsakem rajonu in okrožju delovala vsaj ena ciklostilna tehnika. Svoje tehnike so imele 
tudi nekatere bojne enote. Eden izmed razlogov za tako razširjenost tehnik je gotovo majhna velikost 
ciklostilnega stroja in možnost ročnega pogona. Vse to je razlog, da delo in lokacija marsikatere 
tehnike nista bili nikoli podrobneje raziskani ali dokumentirani.  

Drugače je s partizanskimi tiskarnami. Šlo je namreč za večje komplekse, ki so uporabljali 
tiskalne stroje težke več ton in jih poganjali z električno energijo. Zaradi tega in zaradi masovnega 
tiskanja, so v bližini ilegalnih tiskarn nastale prave male vasi objektov namenjenih dopolnilnim 
dejavnostim (stavnice, strojnice, bivalni prostori za osebje, itd.). V času vojne so na Slovenskem 
delovale štiri take tiskarne, dve na območju 7. in dve 9. korpusa. Od tega je ena pri svojem 
obratovanju uporabljala jamo.  

Pri raziskavi sem odkril vsaj 14 jam, ki naj bi služile kot skladišča ali bunker za potrebe 
NOV. V resnici je kot skladišče ali bunker služilo še več jam, vendar za teh 14 velja, da je bila 
glavna in v večini primerov tudi edina funkcija jame služiti kot skladišče vojnega materiala. Pet jam 
se nahaja na območju Kočevskega roga in so služile kot skladišča in bunkerji osrednjih partizanih 
delavnic in ustanov. V eni so domačini hranili živila, v ostalih štirih pa so lokalne partizanske enote 
ali aktivisti hranili bojni material. Vsakršna primerjava z številom jamskih in ostalih skladišč je 
izjemno težka, ker se je za veliko lokalnimi skladišči izgubila sled zaradi pomanjkanja zapisov in 
smrti prič. To pa pomeni, da je bilo jam uporabljenih kot skladišča gotovo še več. 
                                                 
2 Metod Mikuž, Oris partizanske sanitete na Slovenskem. str. 16 
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V javnosti se včasih pojavi teza, da so bile jame, tako kot velikokrat prej v preteklosti, tudi v 
času vojne primerno skrivališče za partizane in druge člane OF. Toda iz literature in pričevanja 
posameznikov je očitno, da so se partizani skrivali v jame le v najtežjih okoliščinah, saj so se lahko 
jame kaj hitro iz zavetišča spremenile v past, posebno v primeru, ko so imele samo en izhod in so 
tudi drugače imele majhno taktično vrednost. Kljub temu lahko z gotovostjo trdimo, da so jame 
velikokrat nudile zavetje partizanom, toda redko za več kot en teden. Ta svojevrstni dualizem, kjer 
so se partizani bali jam, pa so se vendarle vanje zatekali, odmeva tudi v slovenski prozi in filmu. Pri 
tej problematiki se je potrebno zavedati, da niso bile vse jame enako primerne za skrivanje.  

Slabi delovni pogoji v jamskem okolju, kjer je večina strojev v okviru partizanskih delavnic 
in tehnik imela težave z obratovanjem, so bili razlog, zakaj ni prišlo do saniteti primerljive uporabe 
jam tudi pri delavnicah, tehnikah in bazah. Nekatere delavnice, predvsem tiste v Kočevskem rogu so 
sicer skladiščile blago v jame, vendar je bilo tega malo tudi zato, ker je bilo v NOV zelo malo 
bojnega materiala, ki bi ga lahko skladiščili. Večino stvari so borci sproti porabili. Pri tehnikah pa je 
potrebno upoštevati tudi dejstvo, da jih je bilo izjemno veliko in enostavno ni bilo na voljo toliko 
jam, v katerih bi lahko vse delovale. Poleg tega so tehnike postavljali v bližini naselij, kjer jam ali ni 
bilo, ali pa so jih domačini poznali. Vse to seveda ni veljalo za tiskarne postavljene na bolj odročnih 
krajih. Toda njihovo število je zelo majhno, tako da je nemogoče odkriti kakršenkoli vzorec, ki bi 
govoril v prid temu, da je bilo zaželeno imeti tehniko skrito v jami. Enako bi lahko rekli tudi za baze, 
kjer so delovali politični, kulturni in vojaški organi OF.  

Za zaključek lahko rečemo, da jame v času NOB niso predstavljale ključnega dejavnika, na 
podlagi katerega bi bile delane strateške odločitve. Različne skupine in enote OF so jih sicer s 
pridom uporabljale, vendar ni bilo nikakršnega načrtnega iskanja skritih jam. Prisotnost ali odsotnost 
jame primerne za uporabo ni vplivala na medvojne dogodke. Izdaje, ki so se zgodile, bi se lahko 
zgodile tudi, če se partizani in aktivisti ne bi skrivali v jamah, ampak drugje. Skrita skladišča bi bila 
postavljena tudi, če ne bi bilo nobene primerne jame v bližini in marsikateri borec bi si našel drugo 
skrivališče, če ne bi bilo pri roki jame. Edini primer, kjer lahko z veliko mero gotovosti trdimo, da je 
imel obstoj in uporaba jame odločilen vpliv na potek dogodkov med NOB je primer Partizanske 
jame pri Drenovem griču. Sam Janez Rozman je dejal, da je bilo to edino zavetje, ki so ga imeli na 
voljo terenci, kurirji in aktivisti na ožjem območju Polhograjskega hribovja. Če jame ne bi bilo, ali 
pa bi bila izdana, bi celotno propagandno – politično in kurirsko delo na tem območju zastalo zaradi 
velike koncentracije Nemcev in domobrancev. 
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Medicinski eksperimenti v nemških koncentracijskih taboriščih 
 

Povzetek 
 

Članek obravnava medicinske eksperimente v nemških koncentracijskih taboriščih. Orisani so 
nameni teh eksperimentov, obseg in posledice. Ob sojenju zdravnikom, ki so sodelovali v 
eksperimentih, so bile oblikovane smernice za eksperimentiranje na ljudeh. 
 
Ključne besede: nacistična Nemčija, medicinski eksperimenti, smernice za eksperimentiranje na 
ljudeh 
 

 ٭٭٭
 

“Država je sredstvo, s katerim dosežemo določen cilj. Njen cilj je, da se oblikuje in usmerja 
razvoj skupnosti ljudi, ki so iste vrste v fizičnem in moralnem pogledu.” beremo v Hitlerjevem Mein 
Kampf.1 S temi besedami jasno upraviči uporabo vseh razpoložljivih sredstvev, ki bi pripomogla k 
razcvetu višje kaste. Karl Brandt, zdravnik, avtoriteta v medicinskih krogih Reicha, je pred sodniki v 
Nűrnbergu podal izjavo, ki priča o tem, da je Hitler že leta 1935 dobil idejo eksperimentiranja na 
ljudeh: »Logično bi bilo, da bi za reševanje medicinskih problemov uporabili zločince.«2 Tudi po 
Himmlerjevem mnenju šef države ni odobraval, da »zaporniki sedijo zaščiteni v koncentracijskim 
taboriščih, medtem ko njegovi vojaki umirajo na bojiščih«.3

Med letoma 1939 in 1945 je v koncentracijskih taboriščih nacistične Nemčije potekalo preko 
sedemdeset medicinskih raziskovalnih projektov. Eksperimenti so potekali na zapornikih brez 
njihovega pristanka, izzidi eksperimenta pa so bili lahko le permanentna oškodovanost ali smrt. 
Dokumentiranih je več kot sedem tisoč žrtev takšnih medicinskih eksperimentov, v večini Judov, 
Poljakov, Romov, političnih zapornikov, sovjetskih ujetnikov, homoseksualcev in katoliških 
duhovnikov.4 Medicinski eksperimenti so imeli tri glavne namene: raziskovanje, ki bi privedlo do 
izboljšanja možnosti preživetja nemških vojakov na fronti; testiranje novih medicinskih postopkov 
in farmacevskih sredstvev ter raziskovanje, ki bi potrjevalo nacistično rasno ideologijo.5 Na podlagi 
pričevanj z nürnberških procesov je eksperimentiranje obsegalo: eksperimente na dvojčkih, 
eksperimente s podhladitvami, eksperimente s cepivi proti malariji, poskuse s strupenimi plini in 
drugimi strupenimi snovmi, poskuse z morsko vodo, poskuse sterilizacije ter poskuse s visokim 
zračnim pritiskom.6

Večina eksperimentov je imelo namen izboljšanja možnosti preživetja nemških vojakov na 
fronti. Dr. Rascher, ambiciozni zdravnik tretjega rajha, je leta 1941 pisal Himmlerju pismo, v 
katerem ga je prosil za dovoljenje uporabe nekaj zapornikov za poskuse s visokim zračnim 
pritiskom.7 V tem obdobju so namreč britanska vojaška letala dosegala vse večje višine in kazala se 
je potreba po raziskovanju pogojev, ki jim je človeško telo izpostavljeno v izrednih atmosferskih 
okoliščinah. Himmler je Rascherju nemudoma dal na razpolago neomejeno število zapornikov. Tako 
                                                 
1 Bernadac Christian. Liječniki zločinci. Zagreb: Globus, 1973, str.27. 
2 Prav tam. 
3 Bernadac Christian. Liječniki zločinci. Zagreb: Globus, 1973, str.28.  
4 Nazi Medical Experimentation. US Holocaust Memorial Museum. Pridobljeno 23.12.2008 s 
http://www.ushmm.org/wlc/article.php?lang=en&ModuleId=10005168 
5 Medical Experiment. Jewish Virtual Library. Pridobljeno 23.12.2008 s 
http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Holocaust/medtoc.html 
6 The Doctors Trial: The Medical Case of the Subsequent Nuremberg Proceeding. Unites States Holocaust Memorial 
Museum. Pridobljeno 23.12.2008 s http://www.ushmm.org/research/doctors/indiptx.htm 
7 Bernadac Christian. Liječniki zločinci. Zagreb: Globus, 1973, str.31. 
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so v začetku leta 1942, v koncentracijskem taborišču Dachau, dr. Rascher in sodelavci izvedli 
poskuse v komori z nizkim tlakom na 200 zapornikih, od katerih je 80 umrlo med poskusi, ostali pa 
so bili umorjeni po koncu serije poskusov.8  

Tekom bitke za Anglijo, so raziskovalne skupine Luftwaffe postale pozorne na vprašanje 
reševanja strmoglavljenih vojakov iz morja.9 Podhlajenim vojakom niso znali pomagati, zato so 
načrtovali eksperimente, ki bi pomagali rešiti problem zdravljenja podhlajenosti. Eksperimenti s 
hladno vodo so potekali v Dachau in v Auschwitzu, pod vodstvom dr. Rasherja in dr. Holzlohnerja. 
Poskusi so potekali v dveh delih. Prvi del je obsegal poskuse, ki bi pokazali na najnižjo temperaturo 
človekovega telesa pri kateri človek še lahko preživi, drugi sklop poskusov pa se je vezal na 
preizkušanje možnosti zdravljenja nastale podhladitve.10 Himmler je poskusom z zanimanjem sledil 
in celo podal predlog za zdravljenje podhladitve. Od ribičev je slišal, da podhlajene mornarje najbolj 
učinkovito ogreje žensko telo. Tako so potekali tudi poskusi, ko so podhlajenena zapornika položili 
v posteljo med dve ženski. Himmlerjeve hipoteze pa niso potrdili. Temperatura se je podhlajenim 
zapornikom dvigovala v enaki hitrosti neodvisno od ekperimentalnih pogojev ogrevanja z eno 
žensko, z dvema ženskama ali z odejo.11

Ob večih prilikah je Himmler pred poveljniki Reicha govoril o morebitnem zračnem napadu 
na Združene države Amerike.12 Možnost takšnega napada je odpirala vprašanje preživetja pilotov na 
odprtem morju in že od leta 1935 so se intenzivno ukvarjali s predpostavkami o možnosti preživetja 
s pitjem morske vode. Poskusi na zapornikih so potekali kasneje, od julija leta 1944 do septembra 
1944, v koncentracijskem taborišču Dachau pod vodstvom dr. Eppingerja. Preživeli, ki so pričali 
tekom nürnberškega procesa, so pripovedovali o neizmernem trpljenju zapornikov, ki so od bolečin 
lajali ter se zvijali od krčev, ko jim je pena izbijala skozi usta. Sesali so krpo za  pomivanje tal, ki jo 
je usmiljeni paznik namenoma pozabil v eksperimentalni sobi.13

Kot je moč opaziti, so vojne okoliščine neposredno vplivale na izvedbe poskusov na ljudeh. 
Po poskusu atentata na Hitlerja leta 1944, so bili izvedeni tudi poskusi z namero najti sredstvo, ki bi 
pomagalo preprečiti takšne incidente. Iskali so serum resnice, ki bi ga lahko uporabljali pri 
izpraševanjih osumljencev, ne da bi se ti tega sploh zavedali. Poskuse s meskalinom in LSD-jem je 
končal konec vojne.14 Prav tako je konec vojne končal veliko poskusov s raznimi strupenimi 
sredstvi, ki so jih raziskovali v Buchenwaldu med decembrom 1943 in oktobrom 1944. Zapornikom 
so strupena sredstva dodajali v hrano brez njihovega vedenja, večina jih je umrla zaradi posledic 
zastrupitve, ostale pa so umorili, da bi lahko s pomočjo avtopsije raziskali posledice zastrupitve.15 
Preizkušali so tudi mnoga zdravila, največ poskusov je obsegalo zdravljenje malarije in tifusa. V 
Dachau, med februarjem 1942 in aprilom 1945, so s povzročitelji malarije povzročili smrt preko 
1000 oseb.16 Tako so izpolnjevali drugo od treh namer medicinskih eksperimentov na ljudeh. 

Tretja namera medicinskih eksperimentov je bila potrditi nacistično rasno ideologijo. Glavna 
figura teh poskusov je bil Josef Mengele, ki je bil podeljen na mesto Obersturmfüherja, vodilnega 
medicinskega odreda v Auschwitzu, potem ko je bil opažen zaradi teme svoje doktorske dizertacije. 
Glasila se je »Rasna morfološka raziskava glede na spodnje območje čeljusti pri štirih rasnih 
skupinah«.17 V Auschwitzu je Mengele vodil eksperimente več kot 1500 parov dvojčkov. Izvajali so 

                                                 
8 Tyson Peter. Holocaust on Trial: The eksperiments. Nova Online. Pridobljeno 23.12.2008 s 
http://www.pbs.org/wgbh/nova/holocaust/experiside.html 
9 Bernadac Christian. Liječniki zločinci. Zagreb: Globus, 1973, str.36. 
10 Tyson Peter. Holocaust on Trial: The eksperiments. Nova Online. Pridobljeno 23.12.2008 s 
http://www.pbs.org/wgbh/nova/holocaust/experiside.html 
11 Bernadac Christian. Liječniki zločinci. Zagreb: Globus, 1973, str.43. 
12 Bernadac Christian. Liječniki zločinci. Zagreb: Globus, 1973, str.50. 
13 Bernadac Christian. Liječniki zločinci. Zagreb: Globus, 1973, str.53. 
14 Bernadac Christian. Liječniki zločinci. Zagreb: Globus, 1973, str.62. 
15 Medical Experiment. Jewish Virtual Library. Pridobljeno 23.12.2008 s 
http://www.ushmm.org/wlc/article.php?lang=en&ModuleId=10005168 
16 Distel Barbara. Text of Museum booklet about Dachau Concentration Camp. Pridobljeno 23.12.2008 s 
www.Scrapbookpages.com 
17 Josef Mendel. United States Holocaust Memorial Museum. Pridobljeno 23.12.2008 s 
http://www.ushmm.org/wlc/article.php?lang=en&ModuleId=10005168 
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antropometrično fotografiranje, punktacije, analize krvi, izmenjevali so kri bratov in sestra, 
eksperimentirali so z zdravili. Pogosto so bili dvojčki ubiti ob istem času, da bi se preko podatkov, 
dobljenih s obdukcijo, sklepalo na vplive okolja in dednosti. V oči so jim kapali sredstva, s katerimi 
so poskušali spremeniti barvo oči, poskušali so jih združiti na način, da so jih dobesedno zašili 
skupaj. Od 1500 parov dvojčkov je eksperimente preživelo le okrog 200.18 Vse to, da bi se Mengele 
približal velikemu načrtu, ki bi pripomogel k prevladi arijske rase: razviti metode, s katerimi bi 
arijske matere rojevale dvojčke.19 Po drugi strani je to pomenilo, da je treba pripadnike manjvrednih 
ras, ki bodo ostali pri življenju, da bi služili arijski rasi, pri razmnoževanju omejiti. Tako so potekali 
med marcem 1941 in januarjem 1945 v Auschwitzu in Ravensbrücku eksperimenti s sterilizacijo. 
Sterilizacijo so poskušali doseči s rentgenskimi žarki, operacijami in različnimi drogami. Na tisoče 
žrtev je bilo steriliziranih.20 Rasna ideologija pa je povzročila še eno serijo smrti, tokrat ne z 
namenom pridobivanja eksperimentalnih podatkov, ampak z namenom ohraniti spomin na skoraj 
minule čase, ko manjvredne rase še niso bile iztrebljene. Izključno za potrebe muzejev so bili ubiti 
mnogi, idejni vodja Hirt je podal razglas po vseh koncentracijskih taborišlih, da je potrebno 
zanimive medicinski primerke ohraniti v etanolu. Tako je v Oranienburg-Sachsenhausnu SS 
zdravnik Baumkötter inferiornost drugih ras poskušal dokazati preko inferiornega penisa, ki naj bi ga 
imeli pripadniki manjvrednih ras.21

Po koncu vojne so nekaterim od zdravnikov - zločincev sodili na procesih v Nürnbergu. 
Nekateri so svojo nedolžnost dokazovali z dejstvom neobstoja mednarodnih zakonov, ki bi 
prepovedovali poskuse na ljudeh. V odgovor sta Leo Alexander in Andrew Conway Ivy oblikovala t. 
i. Nürnberška pravila o poskusih na ljudeh, ki govorijo o nujnosti prostovoljnega pristanka 
eksperimentalnih oseb, o izogibanju nepotrebnim bolečinam in trpljenju ter nujnosti izogibanja 
eksperimentom, ki bi lahko privedli do smrti ali terminalni pohabljenosti eksperimentalnih oseb.22 
Vendar oblikovane smernice niso bile nikoli sprejete niti v nemško, niti v ameriško medicinsko 
pravo.23
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Polonca Vodopivec 

 

Virtualno judovstvo 
 
 

Ko govorimo danes o Judih in judovstvu na Poljskem nikakor ne moremo spregledati pojava 
tako imenovanega "virtualnega judovstva". Tu govorimo o načinu ohranjanja judovskega izročila, ki 
se umetno odvija in izvaja s strani nejudov, v prostoru nekdanje judovske skupnosti (geto, sinagoge, 
judovska pokopališča...). Virtualno judovstvo lepo definira ameriška Judinja Ruth Gruber v svojem 
vodiču po judovski dediščini v vzhodni Evropi. Ona trdi, da je virtualno judovstvo pojav nove 
judovske kulture, v kateri so organizatorji judovskih dogodkov, njihovo občinstvo in izvajalci 
večinoma nejudje1. 

Pojav na Poljskem je edinstven in opozarja na to, da ni enotnega načina kako kultivirati 
prostor, ki je ostal za Judi. Več kot pol stoletja po Shoahi2 vidimo, da se judovske stavbe ponekod 
obnavljajo in na ta način izgubljajo svoj prvotni pomen in funkcijo. Nekdanje sinagoge, da nebi 
propadle, se obnavljajo v glasbene dvorane, arhive, knjižnice... Odziv Judov je različen, ponekod 
protestirajo, drugod so zadovoljni pod pogojem, da se ohrani spomin na prvoten izvor. Pri 
"virtualnem judovstvu" ne govorim samo o obnovi fizičnih objektov ampak tudi o obnovi judovske 
kulture in umetnosti, klezmer glasbe, literature... Pomembno je vprašanje kako temeljni je pojav za 
judovsko identiteto in judovsko prihodnost v Evropi.3  

 
Zaključni koncert na velikem odru na ulici Szeroka, 5. julij 2008, Krakov 

 

 
Foto: Polonca Vodopivec 

 
To poletje sem se tudi sama udeležila festivala judovske kulture v Krakovem, in na lastni 

koži občutila to "virtualno judovstvo". To je festival, ki poteka vsako leto konec junija in traja deset 
dni. Odvija se od leta 1990 v judovskem delu Krakova v Kazimierzu. Je najpomembnejši judovski 
kulturni festival na Poljskem in eden izmed pomembnejših na svetu. Festival je izraz ponovnega 
rojstva in rasti kulture, ki je bila rešena pred uničenjem. Festival je vsako leto slovesno odprt s 
koncertom sinagoške glasbe v Tempeljski sinagogi. V desetih dneh se lahko udeležite dogodkov na 
področju različnih vej judovske umetnosti in kulture, kot so filmske projekcije, gledališke in plesne 
predstave, predstavitev literarnih del, delavnice hebrejske kaligrafije, hebrejščine in jidiša, kuharske 
                                                 
1 Povzeto po: Konstantin Gebert: Living in the Land of Ashes, Krakow Budapest 2008, str. 143. 
2 Biblijska beseda za nesrečo, bedo, katastrofo, שואה . Hebrejski termin za holokavst. 
3 Povzeto po: Konstantin Gebert: Living in the Land of Ashes, Krakow Budapest 2008, str. 144. 
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in plesne delavnice, delavnice igranja na inštrumente, petja, in klezmer glasbe. Organizirani so izleti 
okoli Kazimierza, ogledi nekdanjega geta v Krakovu in judovskih pokopališčih. Z vsakoletnim 
recitiranjem kaddisha4 se poklonijo žrtvam holokavsta. Zaključni koncert, nepozabna izkušnja, je na 
velikem odru na ulici Szeroka. Glasba je močna točka festivala, seveda prevladuje klezmer.5  

 
 

Predavanje v sinagogi Kupa, 3. julij 2008, Krakov 
 

 
 

Foto: Polonca Vodopivec 
 
Verjetno je "virtualno judovstvo" trenutno eden izmed najbolj učinkovitih načinov kako 

preprečiti propad neke kulture z velikim zgodovinskim pomenom ne samo za Poljsko. To je tudi 
način kako predstaviti širši javnosti judovsko kulturo in tako preprečiti, da bi se tragična judovska 
zgodovina na Poljskem ponovila.   
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4 Molitev za rajne. 
5 Povzeto po: Adam Dylewski: When the Tailor Was a Poet..., Polish Jews and Their Culture,2002, str. 206. 
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IISSHHAA  NNOOVVIICCEE  
 
 

Maja Lukanc in Tina Stele 

JESENSKI MEDNARODNI ISHA SEMINAR V BEOGRADU 
POROČILO 

 
Jesenski mednarodni ISHA seminar se je odvijal v Beogradu, med 20. in 24. oktobrom. Udeležilo se ga je 25 
študentov zgodovine iz 10 evropskih držav. Glavna tema seminarja je bila Historiografija in metodologija, sam 
seminar pa je bil razdeljen v štiri delavnice, v katere so se udeleženci  prijavili glede na lasten interes. Tema 
prve delavnice z naslovom School of annales je bila vpliv in pomembnost Analovske šole v zgodovinski 
znanosti in sodobni zgodovini.  V drugi delavnici - Writing social history: German and British example  - so se 
primerjali dosežki ter podobnosti in razlike dveh krogov zgodovinarjev, ki so se zbrali okoli revij Geschichte 
und Gesellschaft in Past and Present. Cilj tretje delavnice z naslovom Postmodern turn je bilo raziskovanje 
teoretičnega pomena postmodernizma na zgodovinopisje. V zadnji, četrti delavnici z naslovom Philosophy of 
history: old and new challenges, pa se je razpravljajo o starejših in sodobnih konceptih filozofije in zgodovine, 
zgodovinski perspektivi, ki ju loči ter o samem pomenu filozofije za zgodovinopisje. 

Vsak udeleženec je še pred seminarjem pripravil kratek 
prispevek na izbrano temo, vendar so mnogi izdelki dobili 
končno obliko šele na seminarju samem, zaradi običajnega 
študentskega pomanjkanja časa.   
10 ur vožnje z vlakom in že smo v nekdanji prestolnici naše 
bivše države. Še malo počakamo in že srečamo prve znane 
obraze, spoznamo pa seveda tudi mnogo novih ljudi. Prvi 
dan je bil rezerviran za prihode, namestitev in prve klepete. 
Zvečer smo začetno tremo prebili s prvo zabavo, po kateri 
smo se odpravili na nočni sprehod po lepo osvetljenem 
mestu. Mimogrede smo si ogledali nekaj najveličastnejših 
ruševin (posledica Natovega bombardiranja), ki jih po mestu 
kar mrgoli. Sprehod smo zaključili pri cerkvi sv. Save, ki je s 
pravilno osvetlitvijo le še mogočnejša kot sicer. 

          Foto: Maja Lukanc 
Drugi dan seminarja smo bili deležni lepe dobrodošlice na beograjski Filozofski fakulteti in uradne otvoritve 
seminarja. Sledile so tudi prve predstavitve seminarjev po delavnicah. Popoldne pa smo se sprehodili po 
mestu (občudovali razgled s trdnjave Kalamegdan, obiskali rezidenco princese Ljubice ...). 
V sredo smo se zardi napovedanih študentskih demonstracij in zaprtja centra, nekoliko prej s trolejbusom 
odpravili na Stari in Beli dvor (kraljeva cerkev v Beogradu). Tu pa smo imeli to čast, da smo se slikali s 
srbskim prestolonaslednikom Petrom Karđorđevičom in 
njegovo ženo. Sicer pa smo 4 slovenski mušketirji, kolikor 
nas je bilo v Beogradu, srečali četverico gimnazijskih 
učiteljev zgodovine iz Maribora, ki so se nam pridružili na 
ogledu obeh dvorov. No, presenečenj za ta dan še ni bilo 
konec. Odpravili smo se na nočno vožnjo z ladjico po 
Donavi. 
V četrtek je bilo na sporedu potepanje izven mesta. V 
Oplenacu smo si pogledali družinsko grobnico dinastije 
Karađorđević. Nato smo obiskali samostan Menasijo. V 
samostanu Ravenica pa so se nam pridružili še vojaki, ki 
so tradicionalno prišli k maši. Poleg kviza na avtobusu je 
dan začinila peticija, da bi se ustavili in priskrbeli zaloge 
alkohola za najbolj žejne, vendar je bila žal neuspešna. Po 
izletu in večerji pa je sledila že tradicionalna zabava 
nacionalnih pijač. In tokrat je bila na splavu, v družbi trubačev.     Foto: Bojana Pavlovič 
Na zadnji uradni dan seminarja, petek, je bila na sporedu le še pika na i. Seminar smo zaključili v velikem 
slogu, z zaključnim pozdravom dekana fakultete, predstojnika oddelka in vodstva ISHA Beograd.  Seveda smo 
svoje pristavili še udeleženci, ko smo po delavnicah predstavili zaključke seminarja. 
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Štirje ljubljanski mušketirji smo ostali še en dan. Privoščili smo si počitek, igranje turistov, obiskali Dedinje in 
ponovno Kalamegdan. Večer pa smo zaključili v blodnjaku beograjske bohemske četrti Skadarlije.  
 

                       
       Foto: Vytautas Rauluškevičius                    Foto: Larissa Vanamo 
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Karla Horvat 

EKSKURZIJA V PREKMURJE 
19. november 2008 

POROČILO 
 
 

Prva ekskurzija, ki jo je ISHA organizirala v študijskem letu 2008/09, nas je vodila v Prekmurje. Še v 
temnem jutru smo se odpeljali s Kongresnega trga in na poti v 
Prekmurje opazovali prebujanje sonca.  

Naša pot nas je najprej popeljala na Goričko, ki je posejano z 
majhnimi grički. V vasi Selo smo si ogledali romansko rotundo (majhna 
in okrogla kapela) iz 13. stoletja posvečeno svetemu Nikolaju, v kateri 
so še vedno ohranjene prvotne freske. Ob njej stoji lesen zvonik, na 
katerega smo pozvonili za srečo. 

Nato smo si ogledali še eno znamenito cerkev Gospodovega 
vnebohoda, ki se nahaja v Bogojini. Njeno sedanjo podobo ji je dal 
veliki slovenski arhitekt Jože Plečnik. Pri načrtovanju  je bil edinstven, 
saj je ohranil prvotno staro cerkev, ki sedaj predstavlja notranjost nove       Foto: Karla Horvat 
cerkve in je okrašena z domačimi lončarskimi izdelki. Plečnik se je potrudil, da je moderni arhitekturni slog 
prepletel z duhom prekmurske pokrajine. Zvonik, ki je asimetričen, v svoji simboliki ponazarja roko, ki s 
prstom kaže proti nebu. 

V sosednji vasi Filovci, ta slovi po lončarski obrti, so smo si ogledali staro lončarsko peč v kateri s 
posebnim postopkom nastanejo lončeni izdelki črne barve, katere so izumili lončarji v Filovcih. Posebnost 

postopka je v tem, da so izdelki žgani le enkrat. Ogledali smo si tudi staro 
panonsko hišo, se sprehodili po njeni skromni notranjosti, se okrepčali s 
sveže pečeno prekmursko pogačo in bili priča nastajanju lončarskih izdelkov. 

S kosilom smo se okrepčali v gradu Beltinici. Izbirali smo med 
tradicionalnimi jedmi: dödöli (krompirjevi žganci), bogračem, cigansko 
pečenko in se posladkali s prekmursko gibanico.  

Zapeljali smo se na Otok ljubezni v Ižakovcih, ki ga je ustvarila Mura 
s svojim rokavom. Z brodom smo se popeljali na prleško stran reke Mure. 
Ogledali smo si tudi edini plavajoči mlin na Muri ter spoznali, kako so büjraši 
nekoč büjrali (utrjevali rečni breg) reko Muro, da ta ne bi poplavljala.  

V Pokrajinskem muzeju Murska Sobota smo si ogledali stalno 
razstavo o Prekmurju, ki prikazuje zgodovino prekmurskega ozemlja od 
prazgodovine do današnjih dni. Na koncu smo si še ogledali občasno 
razstavo Otroška igra, ki prikazuje igro judovskih otrok med 2. svetovno 
vojno.  
Polni vtisov smo se v večernih urah utrujeni vrnili v Ljubljano.  

        Foto: Karla Horvat 
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Karla Horvat 

PREDBOŽIČNI SALZBURG 
18.12.2008 
POROČILO 

 
 
V zgodnjih jutranjih urah smo krenili iz Kongresnega trga čez Karavanke proti našemu cilju, četrtemu 

največjemu mestu Avstrije, Salzburgu (slovensko staro ime zanj je Solnograd). Želja, da si ogledamo mesto 
Wolfganga Amadeusa Mozarta v zimsko-božičnem vzdušju je zapolnila vse sedeže dveh avtobusov.  

Salzburg je staro mesto stisnjeno med reko Salzach in strme vzpetine Festungsberg, Mönchsberg in 
Kapuzinerberg. Tu je nekoč cvetelo rimsko mesto Juvavum. Začetki mesta pa so povezani s škofom 
Rupertom, ki je najprej iz političnih razlogov izgubil škofovsko mesto v Wormsu, nato pa mu je bavarski 
vojvoda Theodo podaril mesto z grajskim hribom. Rupert se je leta 696 lotil dela in na razvalinah začel z 
gradnjo mesteca, ki je postalo duhovno in kulturno središče jugovzhodnega alpskega sveta. Salzburški škofje 
so hitro postali mogočni in bogati deželni gospodje. Obilen vir prihodkov sta bili predvsem kopanje soli in 
prodajanje kamene soli, belega zlata, ki je mestu tudi dalo ime.  

Belo zasneženo mesto nas je navdalo z zimskih vzdušjem. Z 
radovednostjo smo se sprehodili po starem delu Salzburga, ki je od leta 1996 
na Unescovi listi svetovne kulturne dediščine. Ogledali smo si stolno cerkev, 
Rezidenco (škofovska palača), se sprehodili po Getreidegasse (Žitna ulica), ki 
slovi po dragih butikih, katere si  povprečni obiskovalci samo ogledujejo. V 
tretjem nadstropju hiše številke 9  na Getreidegasse se je leta 1756 rodil 
Wolfgang Amadeus Mozart. Hiša je danes preurejena v muzej in hrani 
Mozartove prve glasbene instrumente.  

V sklop ponudbe, ki jo nudi mesto Salzburg, spadajo tudi originalne 
Mozartove kroglice, ki jih lahko kupimo le v nekaj trgovinicah. Leta 1890 jih 
je ustvaril slaščičarski mojster Paul Fürst, ki je leta 1905 na svetovni razstavi 
v Parizu prejel zlato medaljo za to čokoladno in iz marcipana narejeno 
kreacijo.  
Pot nas je vodila do reke Salzach, ki smo jo prečkali in si na desnem bregu 
ogledali del vrtov graščine Mirabell, ki jo je dal leta 1606 zgraditi nadškof 
Wolf Dietrich za svojo življenjsko družico in kopico njunih otrok. Stoletje  
pozneje, ko je mesto doživelo preobrazbo v baročnem stilu je palača bila  
prenovljena, ob njej pa so nast

       Foto:Karla Horvat 
ali vrtovi, ki še danes zaradi svojega čara in lepote privabljajo zaljubljence, 

 smo se sprehodili po enem izmed najstarejšem delu mesta, kjer stojijo 
samosta

toji pod samim 
vznožje

ežinke, ki so se 
spuščal

ih 
plaščev

ljubitelje narave in radovedneže.  
Spet na levem bregu reke
n, cerkev in pokopališče svetega Petra. Samostansko poslopje in cerkev je dal zgraditi škof Rupert, ki 

je potem v naslednjih stoletjih raslo in spreminjalo svojo podobo v različnih umetniških stilih.  
Med najstarejše zgradbe mesta spada tudi frančiškanska cerkev iz 13. stoletja, ki s
m trdnjave Hochensalzburg, ki je svojo prvotno podobo dobila leta 1077.  V naslednjih stoletjih pa so 

jo povečevali in utrjevali. Danes je v celoti preurejena v muzej in je na ogled obiskovalcem.  
Velike nasmeške na obrazih, radost in iskrice v očeh so nam pričarale velike sn

e iz neba in odele mesto v belo bravo. Praznično vzdušje, ki nas je privabilo v mesto se nam je 
pokazalo v večernih urah, ko so zasvetile majhne lučke, ki so okraševale ulice, hiše in drevesca. Sprehodili 
smo se po božičnem sejmu, ki privablja željne kupce večjih, manjših, preprostih ali pa dragocenejših daril.  

Nekateri premraženih rok in nog, ter s premočenimi čevlji, nekateri pa še vedno v zavetju topl
 in v suhih čevljih, ampak vsi skupaj zadovoljni, morda tudi nekoliko utrujeni smo se posedli na sedeže 

v avtobusih in se podali na pot proti Ljubljani.  
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