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UVODNIK 
 
 

V sami zgodbi ni zgodovine ali pač? Ali obrnimo, v zgodovini ni zgodbe. Oboje 
resnično in hkrati najbolj napačno. Zgodovina je znanost, ne zgodba. Ampak jo vseeno 
velikokrat kot tako beremo in kaj bi bilo v tem spornega? Zgodbe radi zavrnemo kot 
neznanstvene in da kot takšne ne spadajo v zgodovino. In hkrati so le-te tako povezane s 
časom, v katerem so nastale ter z ljudmi, ki so si jih izmislili. Bloch bi rekel, s čim pa se 
ukvarja zgodovine, če ne z ljudmi v času?  

Lahko potem beremo zgodbe kot zgodovino? Na žalost ne. Lahko pa jih uporabimo 
kot vir za raziskovanje zgodovine. Ljudske pesmi, bajke nam povedo marsikaj o življenju 
ljudi, njihovem verovanju, lahko raziskujemo mitizacijo realnih oseb in dogodkov, ki so 
prišle v ljudsko književnost ter poskušamo ugotoviti zakaj je do mitizacije v negativnem ali 
pozitivnem smislu prišlo. Podobno je z t. i. umetno književnostjo. Avtor, ki je napisal 
pesem, roman, novelo ... je že s samim pisanjem pustil v svojem delu pečat, tako 
osebnega kot časovnega.  

 
V tujini so novi viri, kot so npr. ustna pričevanja, že nekaj običajnega. Pri nas pa se 

jih nekateri zgodovinarji še vedno otepajo. Pojavljajo se nekatere raziskave, razprave, ki 
temeljijo na ustnih (ali kakšnih drugih, ne povsem običajnih) virih, a je vse skupaj še vedno 
v povojih. Nekateri še vedno mislijo, da so takšni viri preveč subjektivni, v njih ne vidijo 
smisla, ker niso fakti, ampak že neka interpretacija. Verjetno je v tem osnovni problem, saj 
ni daleč od resnice. Ampak, ali niso še nikoli slišali za postmodernizem? Ta je zamajal še 
tako trdno resnico. Danes res nismo več tako dvomeči, kot je od nas želel postmodernizem, 
lahko pa brez skrbi trdimo, da je vse kar je naredil človek subjektivno. Se pravi, da noben 
vir ne more biti objektiven. Še manj je lahko objektiven, ker ne le, da ga je naredil človek, 
tudi obravnava ga človek.  

O meri subjektivnosti tu ne bi razpravljala, bi pa se prestavila na bolj splošno raven. 
Viri se močno razlikujejo med seboj in zaradi tega zahtevajo različno obravnavo. Naučiti se 
moramo delati z njimi, vedeti, v katerih raziskavah uporabiti katero vrsto virov. Najtežje se 
je naučiti uporabljati vir, ki nam ni domač. S tradicionalnimi viri je lažje, z njimi znamo 
ravnati in smo jih navajeni, vsak zgodovinar je že imel v roki kak dokument (listino, 
zapisnik ...). Težje je s t. i. novimi viri. Izluščiti iz njih podatke, ki jih rabimo in jih ponovno 
interpretirati. Z njimi je treba popolnoma drugače postopati. Tega se mora še marsikdo 
izmed nas naučiti. To je nov izziv, upam, da tudi za nas študente.         

 
Nekateri branijo tradicionalne vire, kot da bi jim jih kdo hotel vzeti. Ti bodo vedno v 

zgodovinopisju, to je resnica. Ne bo pa škode, če uporabimo še kakšen drug vir, ne?       
 

 
 

Neja Blaj Hribar 
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Teja Hočevar 

 
 

Lažje je preprečiti kot ozdraviti 
�asveti za zdravje in osebno higieno v slovenskem prostoru na začetku 

20. stoletja 
 

Povzetek 
 

Naslednji prispevek daje vpogled v splošne zdravstvene nasvete in nasvete za telesno higieno 
v slovenskem prostoru. Omenjena pravila med seboj povezuje geslo »lažje je preprečiti kot 
ozdraviti«. Skupna točka vseh teh nasvetov je čistoča. Čistoča v vseh pogledih nam ohranja zdravje; 
naj bo to čistoča zraka, stanovanja ali pa kože in telesa. 

Avtorji higienskih in zdravstvenih priročnikov, na katere se naslanja ta prispevek, vsevprek 
ugotavljajo, da se vsekakor naredi premalo za ohranjanje zdravega telesa, zato so želeli človeka 
poučiti o higienskih pravilih, ki bi mu pomagala do zdravja. 

Odgovor na vprašanje, koliko so se ta navodila uporabljala tudi v praksi, verjetno zahteva 
poglavje zase. 
 
Ključne besede: zdravje, osebna higiena, čistoča, nega telesa, začetek 20. stoletja 
 

 ٭٭٭
 

Vsako obdobje v toku časa zaznamuje določena ideologija. Ta se je na začetku 20. stoletja   
na svoj način zagotovo odražala tudi na področju skrbi za zdravje in osebno higieno. »Vzorno zdrav 
človek ima svetlo polt, odkrite dele telesa z rahlo rožnatim navdihom, ne pozna jeze in sovraštva, ne 
razburja se zaradi vsake malenkosti in ni častihlepen.«1 

  
Herman Vedenik je v svojem priročniku opozarjal, da je človeško zdravje čedalje bolj 

ogroženo. Posledica za to naj bi bil vse preveč živahen promet, kopičenje množice ljudi po mestih, 
delo v tovarnah in obrtnih podjetjih in poleg tega še vse večja porast prebivalstva.2 

Človeštvo se nagiba k nezdravemu življenju zaradi dobičkonosnosti, saj številne tovarne in 
žganjarne večinoma gledajo le na svoj dobiček. 

Ljudje zelo malo skrbijo za svoje telo predvsem zaradi nevednosti. O notranji zgradbi telesa 
niso ravno podučeni in ne poznajo njegovega delovanja. Vedenik se tudi posmehuje neukim 
ljudskim množicam, ki so mislile, da se ob puščanju krvi, s črno krvjo, ki priteče z ven znebi slabe, 
umazane krvi.3   

Zanimiva so njegova pravila, ki podajajo sliko zdravega telesa: vse od vratu, kosti, dolžine 
rok in nog mora biti v pravilnem ravnovesju, prsi morajo biti oble, vrat ne predolg, trebuh ne sme 
štrleti preveč navzven, kosti ne smejo biti ne prešibke ne predebele. 

Skratka skrbeti za zdravje obenem pomeni tudi skrbeti za lepoto.4 
 
Seveda je jasno, da je dovolj zraka potrebno za normalno delovanje človeškega telesa, toda 

bistveno je, da je zrak zdrav. Najboljši zrak je seveda na deželi, kjer je najmanj prahu. Že dejstvo, da 
na deželi umre manj ljudi kot v mestih, ljudi prepričuje o resnici te trditve. Toda preprosto ljudstvo 
še vedno ne ceni dobrega zraka, saj se ne poslužuje zračenja. Še posebej »zgovoren« za to naj bi bil 

                                                 
1 Herman Vedenik, Kako si ohranimo ljubo zdravje, Celovec: Družba sv. Mohorja, 1918, str. 12. 
2 Prav tam, str. 4. 
3 Prav tam, str. 7. 
4 Prav tam, str. 12. 
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neki odgovor učenca, ki je na vprašanje »zakaj je zrak na kmetih na splošno dober« odgovoril da 
»zato, ker kmetje ne odpirajo oken.«5  

 
Če hočemo, da je zrak zdrav, moramo poleg zračenja upoštevati tudi naslednje dejavnike: 

vsak dan moramo prevetriti posteljnino, vsak dan očistiti nočno posodo in je ne pozabiti pokriti 
ponoči. V stanovanju se ne sme sušiti perila ali mokre obleke, vsak dan je potrebno z mokro cunjo 
pobrisati prah; na suho se namreč ne sme pometati.6 Zadnje pravilo je bilo še kako dobrodošlo na 
kmetih, saj naj bi ti imeli tla poleg umazanije pokrita tudi s pljunki, kajti pljuvanje je bilo na kmetih 
zelo razširjena navada. Feltgen se je nad to »nevzgojenostjo« zgražal, ker naj bi bila skrajno 
škodljiva zdravju. Tako se namreč prenašajo razne bolezni, najboljša rešitev se mu je zdela 
postavitev pljuvalnikov po gostilna. Sicer bi bilo o škodljivosti pljuvanja kmete potrebno podučiti 
tudi že v šolah in nato, tako kot v mestih, obešati letake, ki opozarjajo na škodljive posledice 
pljuvanja.7  

 
Umazano stanovanje je nasploh silno nezdravo. Zaradi tega pride lahko do številnih bolezni 

kot npr. prehladov, revmatizmov, jetike, raznih ledvičnih bolezni. Vdihavanje prahu je eden glavnih 
vzrokov infekcijskih bolezni.8 Zato naj bi se prah brisalo z mokro krpo. 

 
Blagodejno na zdravje vpliva tudi zračna kopel. Ljudje, še posebno delavci, ki preživijo cele 

dneve v zaprtih prostorih morajo čim večkrat na svež zrak. Toda delavcem je seveda silno težko 
pridigati, saj sploh ne vedo, kaj je to zdrav zrak. Ob prostem času raje posedajo v kavarnah in 
gostilnah ob izprijenem zraku, »samo, da se ne zadušijo pa so zadovoljni, več ne zahtevajo«.9 

Zračne kopeli delujejo krepilno in utrjevalno na telo, zato so celo bolj priporočljive kot 
hladne.10 Kako blagodejno vpliva prosto zračenje moremo videti tudi pri Rusih in drugih severnih 
narodih: »ti namreč nenadoma skočijo na plano iz tople kopalnice, se hitro povaljajo v snegu in rdeči 
kakor rak stečejo nazaj v kopalnico«.11 

Otroci v mestih so velikokrat neutrjeni, bledi in slabokrvni, v primerjavi s tistimi na deželi, 
kar je posledica tega, da gredo premalokrat »izpod  strehe«.12 

Na zdravje vsekakor dobro vpliva tudi sonce, ki nam kožo obarva in jo utrdi. Poleg tega 
sonce uničuje bakterije in mikrobe, zato je, poleg dobrega zraka, bistvenega pomena za zdravje 
živeti v svetlih prostorih.13 

Gregorij Pečjak pravi: »iz zaduhlih prostorov ven v božji svet, na solnce!«.14 
 
Če želimo ohraniti zdravo telo ga moramo negovati in utrjevati. Temelj telesne nege je v 

čistoči, utrjujemo ga z raznimi hladnimi in zračnimi kopelmi. Samo v zdravem telesu lahko prebiva 
duša.15 Skrb za telo se mora seveda začeti že v otroštvu. Pomembno je, da so matere poučene o negi 
otrok že v prvih letih njegovega življenja. Posebna pazljivost velja pri umivanju. Otroku se ne sme 
umivati ust, razen ustnic, saj se tako prenaša sifilis. Običajno mora biti voda za kopanje dojenčkov 
topla in takšna kopel ne samo očisti, temveč tudi krepi.16 Otroka se nato postopoma navaja na 
mlačno kopel, ko dopolni nekaj let pa še na hladno, saj slednja jako krepi mišice in živce.17 Za 
zdravljenje novorojenčka se pripravlja tudi najrazličnejše kopeli kot so: slane kopeli za 

                                                 
5 Ernest Feltgen, Higijena na kmetih, priredil M. Č., Krško: Ljudska knjižnica, 1910, str. 26. 
6 Feltgen, Higijena, str. 14-18. 
7 Prav tam. 
8 Vinko Gregorčič Higijena doma in v šoli, Ljubljana: Ljubljansko učiteljsko društvo, 189?.  
9 Vedenik , Ljubo zdravje, str. 31. 
10 Just Bačar, Zdravje in bolezen v domači hiši, Gorica. Goriška matica, 1926, str. 82.    
11 Prav tam, str. 81. 
12  Luitgarda M. Rihar, Vrla gospodinja Ljubljana.: Uršulinski samostan, 1902, str.79. 
13 Ivo Pirc, Čitankao higijeni. Za učiteljišča, višje razrede srednjih šol in srednje strokovne šole,  
14 Gregorij Pečjak, Stoletna pratika dvajsetega stoletja 1901- 2000. 
15 Rihar, Vrla gospodinja, str. 79.  
16 Bogdan Derč, Dojenček, njega, negovanje in prehrana, Ljubljana. Tiskovna zadruga, 1919. str. 18. 
17 Rihar, Vrla gospodinja, str. 79. 
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preprečevanje angleške bolezni (rahitisa), hrastove kopeli za razna vnetja, hipermanganove in 
galunove kopeli, pri zadnji ja potrebna posebna pazljivost, da otrok ne pogoltne vode, ker je 
strupena. Najde se tudi kopel iz gorčične moke, ki mora biti zelo vroča.18  

 
Ko je otrok že dovolj velik, se spodobi, da ne poležava v postelji, temveč da hitro vstane, se 

dobro umije in počeše. Najbolj primerna za umivanje je mlačna voda, saj mrzla ne razkroji in ne 
uniči nesnage tako kot topla. Otrok naj si redno striže tudi nohte, ker se za dolgimi nabira 
umazanija.19 

Nega las pri otrocih igra zelo pomembno vlogo, vsakodnevno čiščenje je nujno potrebno. 
Lasje naj bodo kratki tudi pri deklicah, ker se jih tako lažje očisti. V primeru, da se vendarle pojavijo 
uši pa se uporabi naslednji recept:  lase se namaže z mešanico, ki jo pripravimo iz petroleja in olja, 
nato lase obvežemo z ruto. Za tem sledi vsakodnevno umivanje las s toplo raztopino sode, ki jih je 
potrebno še  temeljito razčesati.20 

Za zdravje otroka je izredno pomembno, da nosi čisto obleko, ker nesnaga zamaši potnice v 
koži in tako ovira uravnavo telesne toplote, zadržuje strupene snovi v telesu in s tem pospešuje 
prehlad in izbruh raznih kožnih bolezni.21  

Vsekakor je treba otroke držati daleč proč od kave in čaja.22 
 
Feltgen si je v svojem delu Higijena na kmetih kmečkega človeka kar  nekoliko preveč 

privoščil.  Imel ga je  za skrajno nemarnega in za takega, ki je že »po naravi nasprotnik vsake 
novotarije«. 

Če strnem njegove ugotovitve, bi se higienska pravila za ohranjanje zdravega telesa na 
kmetih glasila takole: roke in obraz si temeljito umij vsako jutro, ko vstaneš in zvečer, ko greš spat. 
Ne pozabi si jih umiti večkrat tudi v teku dneva, še posebno pred jedjo in takrat, ko si jih umažeš. 
Enkrat na teden si umij noge, vsak mesec ali vsaj vsaka dva meseca celo telo. To naredi s kopeljo ali 
z mokrimi brisačami. Strizi in čisti si nohte, saj se za njimi nabira blato, ki je povzročitelj številnih 
bolezni. Ne zanemari svojih las, umivaj jih in češi, da ne dobiš kakih zajedavcev. Razkuži britev 
preden si obriješ brado, da preprečiš širjene sifilisa in raznih kožnih bolezni. Poskrbi za čistočo 
perila in ga večkrat menjaj. Če se ti potijo noge, vsak dan enkrat ali dvakrat zamenjaj nogavice in 
nanje natresi nekoliko čreslovine. Ta prašek odstranjuje neprijeten vonj, vendar ne zavira potenja, 
kar bi bilo škodljivo. 

Ne zanemarjaj dojenčkov in majhnih otrok, temveč poskrbi za njihovo čistočo.23 
 
Torej čistoča v vseh pogledih nam more ohraniti zdravje. Nega telesa je sestavljena iz dveh 

komponent: iz skrbi za čistočo telesnih delov, predvsem vidnih delov človeškega telesa, kar je 
ostajalo skrito očem, se tudi v teh priročnikih ne omenja (zaslediti je le nasvet, da se  v nosečnosti in 
med mesečnim perilom kopel odsvetuje 24) in iz skrbi za krepitev telesa. Vsak avtor ima seveda svoj 
pogled na to,  kaj najbolj krepi telo, za nekatere krepi topla voda, za druge slednja človeka 
pomehkuži, za tretje krepi mlačna kopel,vendar so si nekako enotni, da tako zračna kot hladna kopel 
utrjujeta telo. Skrb za čistočo se tesno povezuje z zdravjem in z njim vred tudi z lepoto, na kar ima 
vsak avtor svoj pogled. Lepotičenju ni posebno naklonjen nihče. »Vse kar priporočajo razni listi kot 
pomoček za lepo kožo in se dobiva le za drag denar je večinoma sleparstvo, ker če že ne škoduje pa 
zagotovo nič ne pomaga.« 25 

Tu je zaslutiti vpliv pretežno moških piscev in cerkve, ki so verjetno žensko želeli ohranjati 
preprosto ponižno in skromno. Seveda so bili ti priročniki, namenjen tudi širšim ljudskim množicam.  

                                                 
18 Bogdan Derč, Dojenček,… str. 48. 
19 Mavricij Rus, Zdravje mladine: higijena doma in v šoli, Ljubljana, Učiteljska pisarna, 1928, str. 11. 
20 Prav tam, str. 120- 121. 
21 Prav tam, str. 37. 
22 Prav tam, str. 24. 
23 Feltgen, Higijena na kmetih, str. 41- 46. 
24 Bačar, Zdravje in bolezen, str. 84. 
25 Pečjak, Stoletna pratika, str. 174. 
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Vsa ta pravila nam torej lahko veliko povedo o mentaliteti takratnega časa. 
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Alenka Kozič 

 

Oris razvoja zadružništva na Slovenskem 
 

Povzetek 
 

Razvoj zadružništva na Slovenskem lahko delimo na razvoj od 1872 do konca prve svetovne 
vojne in razvoj po koncu te, ki se zaključi z začetkom druge svetovne vojne. Prvo obdobje delimo na 
narodnostno in socialno fazo.1 Obdobje po koncu prve svetovne vojne pa na dvajseta leta 20. stol., 
na obdobje krize, ki se je pojavila leta 1930 in na čas razdolževanja kmetijstva in sanacijo denarnih 
zavodov. Zadruge naj bi nastajale kot pomoč drobnogospodarskemu sektorju pri najemu kreditov in 
bi posledično pomenile finančno osamosvojitev Slovencev. 

 
Ključne besede: razvoj zadružništva, kreditne zadruge, drobnogospodarski sektor, zadruge in 
zadružne zveze na Slovenskem 
 

 ٭٭٭
 

�arodnostna faza (1872-1895) 
 
 Za začetke zadružnega gibanja pri nas je zaslužen Josip Vošnjak. Zadružno organizacijo je 
spoznal  že 1868. leta med obiskom na Češkem. Da bi Slovence seznanil z zadružništvom, je na to 
temo objavljal članke v Slovenskem narodu. Prvi poskusi ustanavljanja zadrug v Mariboru in 
Slovenskih Konjicah so se izjalovili. To pa je Vošnjaku pomenilo le vzpodbudo za boljše 
organizacijske priprave. Leta 1871 je v Koledarju Mohorjeve družbe objavil pravila za posojilnice. 
Po teh naj bi se zgledovale nastajajoče slovenske kreditne zadruge.2  
 Septembra leta 1872 je bila registrirana prva slovenska posojilnica v Ljutomeru. Leta 1873 pa 
je bila v Sv. Jakobu v Rožu na Koroškem ustanovljena prva slovenska Posojilnica. Ker je bil zakon o 
zadrugah sprejet šele aprila 1873, sta zadrugi na začetku delovali na osnovi zakona o društvih iz leta 
1852. Pozneje sta svoje delovanje prilagodili novemu zakonu in se 1874. leta registrirali kot društvi 
z neomejenim jamstvom.3  
 Nova zakonodaja je omogočala lažje in hitrejše ustanavljanje zadrug. Sodišča so morala 
samo ugotoviti, ali se pobuda sklada z zakonom in potem zadrugo registrirati. Zakon pa ni določal 
enotne organizacije zadrug in niti razmerja med člani. Posledica je bila neenotna organiziranost 
zadružnega gibanja. Po novi zakonodaji je bila prva registrirana Posojilnica v Mozirju leta 1874. 
Večina prvih zadrug je bila ustanovljena na Štajerskem, ki je bila v celoti gospodarsko razvitejša 
dežela kot Kranjska.4 
 Po uspešnih začetkih je sledil krajši zastoj pri ustanavljanju novih zadrug. To gre pripisati 
predvsem organizacijskim oviram. Leta 1880 pa je na prizorišče zadružništva stopil tudi Josipov 
brat, Mihael Vošnjak. Z zadružništvom se je ukvarjal tako v organizacijskem kot v teoretičnem 
smislu. Med pisanjem zadružnih pravil za Celjsko posojilnico je uvedel nekaj novosti in tako 
Schulze-Delitschev5 sistem prilagodil takratnim potrebam. Najprej je določil visoke deleže in dajanje 
                                                 
1 Žarko Lazarević, Zadružništvo v Sloveniji v dobi kapitalizma (Sistemi in organizacije), v: Arhivi, letnik XVII, št. ½, 
1994. Str. 15. 
2 Žarko Lazarević, Kmečki dolgovi na Slovenskem. Ljubljana; Znanstveno in publicistično središče, 1994. Str. 26-27. 
3 Prav tam. 
4 Žarko Lazarević, Kmečki dolgovi na Slovenskem. Ljubljana; Znanstveno in publicistično središče, 1994. Str. 27. 
5 Hermann Schulze-Delitsch je želel s svojimi zadrugami pomagati predvsem mestnemu srednjemu sloju (obrtnikom in 
trgovcem, a tudi drugim drobnim posestnikom) v konkurenčnem boju z ekonomsko močnejšimi dejavniki. Ta sistem je 
bil najpogostejši pri kreditnem zadružništvu. Ti zavodi naj bi imeli čim več lastnega kapitala, bili bi finančno trdni in 
zmožni poslovati tudi neodvisno od osrednje denarne ustanove.  
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posojil tudi nečlanom. V decembru 1880 je državni zbor izdal zakon, ki je določil davčne olajšave za 
društva in posojilnice, ki poslujejo samo s svojimi člani. Ker je želel k poslovanju pritegniti tudi 
najrevnejše sloje, ki so bili v večini, je svojo odločitev spremenil. Tako je uvedel dve vrsti deležev, 
glavne in opravilne. Glavni deleži so bili večji, da bi lahko z njimi zbral čimvečjo glavnico. 
Opravilni pa so se delili na opravilne deleže prve in druge vrste. Razlika je bila v vrednosti. S to 
bistroumno spremembo je omogočil, da lahko vsakdo postane član zadruge in na podlagi članstva 
dobi posojilo, zadruga pa je deležna davčnih olajšav.6 
 Na začetku 1883. leta je delovalo že 14 zadrug. Njihove predstavnike je Mihael Vošnjak 
januarja 1883 povabil v Celje, ker naj bi ustanovili Zvezo slovenskih posojilnic. Ta bi pospeševala 
ustanavljanje novih zadrug, že obstoječe pa povezala in uskladila njihovo poslovanje. Toda vabilu se 
je odzvalo le 5 posojilnic, skoraj vse iz okolice Celja. Morda je vplivalo to, da so posojilnice iz 
okolice Celja že prej sodelovale s Celjsko posojilnico. Leta 1892 je bilo na Spodnjem Štajerskem že 
21, na Koroškem 17, na Kranjskem 14 in na Primorskem 9 slovenskih posojilnic. 
  

Socialna faza (1895-1918) 
 
 Težišče zadružništva začne iz Štajerske prehajati na Kranjsko. Tu je bilo še leta 1892 20 
okrajev brez kreditnih zadrug. Začne se uvajati nov zadružni ustroj, Raiffeisnov tip zadrug, ki ga 
uvede Janez Evangelist Krek. To fazo zaznamuje tudi politična ločitev. Zlasti kreditno zadružništvo 
je imelo pomembno vlogo za osvajanje gospodarskih in političnih pozicij tako liberalnega kot 
katoliškega tabora na Slovenskem. Katoliški tabor se je opiral predvsem na široko razpredeno mrežo 
podeželske duhovščine.  

Pod vplivom tega tabora sta bili v Ljubljani leta 1895 ustanovljeni Zveza kranjskih posojilnic 
in Gospodarska zveza. Urejeni sta bili kot društvi. Zveza kranjskih posojilnic je želela združiti vse 
posojilnice na Kranjskem, Gospodarska zveza pa vse nedenarno zadružništvo na Slovenskem. 
Ustanovili so tudi Ljudsko posojilnico, ki jim je služila za finančno zaledje.7  
 Leta 1900 so Zvezo kranjskih posojilnic in Gospodarsko zvezo razpustili, ker nista več 
ustrezali zahtevam. Takoj za tem pa so ustanovili Gospodarsko zvezo, ki je združevala delo obeh 
prejšnjih društev, kot zadrugo z omejenim jamstvom. Velik korak k notranji konsolidaciji zveze pa 
je pomenila centrala za denarno izravnavo med zadrugami. Ta začne delovati leta 1903 in nadomesti 
prejšnjo vlogo Ljudske posojilnice.8 
 Leta 1903 je izšel revizijski zakon, ki je določal obvezno revizijo zadrug. Čeprav sta obe 
dotedanji zadružni zvezi težili k poenotenju poslovanja in reviziji svojih članic, pa to ni bilo 
obvezno. Tako so bili pri Gospodarski zvezi znova prisiljeni spremeniti notranjo ureditev. Po 
ugotovitvi, da je prejšnja delitev poslovanja za kreditni in blagovni promet primernejša, sta 
decembra 1903 ustanovljeni Zadružna zveza in Gospodarska zveza. Zadružna zveza je bila 
zadolžena za notranjo revizijo, denarni promet in zastopanje zadružnih interesov, Gospodarska zveza 
pa je prevzela ves blagovni promet med zadrugami.9    
 Zveza slovenskih posojilnic iz Celja se je nameravala najprej zateči pod okrilje Mestne 
hranilnice ljubljanske, kasneje k Splošnemu kreditnemu društvu in končno še k Ljubljanski kreditni 
banki. Toda, nezadovoljstvo malih članic, ki so bile glede najemanja posojil prepuščene same sebi, 
je klicalo po boljši rešitvi. Zato so članice Celjske zveze leta 1905 ustanovile Zadružno zvezo v 
Celju. Delovala je na podlagi novega revizijskega zakona in skrbela za denarno izravnavo in 
revizijo. Začela je ustanavljati manjše zadruge po Raiffeisnovem sistemu10. To je storila predvsem 

                                                 
6 Žarko Lazarević, Kmečki dolgovi na Slovenskem. Ljubljana; Znanstveno in publicistično središče, 1994. Str. 27. 
7 Žarko Lazarević, Kmečki dolgovi na Slovenskem. Ljubljana; Znanstveno in publicistično središče, 1994. Str. 29-30. 
8 Prav tam. 
9 Žarko Lazarević, Kmečki dolgovi na Slovenskem, Ljubljana; Znanstveno in publicistično središče, 1994. Str. 30. 
10 Friderich Wilelm Raiffeisen slovi kot “oče kmečkega zadružništva”. Za njegov tip zadrug je bilo značilno da zadruga 
posluje samo s svojimi člani. Poslovni okoliš je bil omejen ozko krajevno, ker naj bi bili člani znanci in prijatelji. Kajti le 
v ozkem članskem krogu je bilo mogoče graditi medsebojno zaupanje in vzajemno pomoč ter vedeti, kdo je potreben 
posojila in, kar je še pomembneje, kdo ga je tudi sposoben vrniti. Kot jamstvo je služilo predvsem osebno poroštvo 
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zato, ker so jo v tem času v številu članic prehiteli ljubljanski konkurenti, ki so se že od samega 
začetka opirali na Raiffeisnov sistem.11  
 Leta 1907 je bila v Ljubljani pod vplivom liberalnega tabora ustanovljena še ena revizijska 
zveza, Zveza slovenskih zadrug. Nastala je z izločitvijo kranjskih in primorskih zadrug iz Zadružne 
zveze v Celju. Vzroki so bili v večini politične narave, šlo pa je tudi za delitev na pokrajinski 
podlagi. Pri celjski Zadružni zvezi so ostale štajerske zadruge, primorske in kranjske pa so se 
pridružile Zvezi slovenskih zadrug. Kot njen okoliš so bile v pravilih navedene Kranjska, Koroška, 
Štajerska, Goriško-Gradiščanska, Trst, Istra in Dalmacija.12 Nova revizijska zveza je morala tudi 
sama ustanavljati zadruge. Tako so ob zaključku prvega poslovnega leta imeli 128 članic, od tega 
kar 73 novo ustanovljenih. Za blagovni promet je bila leta 1908 ustanovljena blagovna centrala 
Agro-Merkur, ki je leta 1910 propadla.13 
 Že leta 1904 so na Goriškem ustanovili zadružno zvezo. Goriška zadružna zveza s sedežem v 
Gorici je združevala le zadružnike na Goriškem.14 Združevala je zadruge, ki so se zbirale okoli 
Centralne posojilnice v Gorici in so nasprotovale centralizaciji zadružne organizacije. Poleg običajne 
revizije je opravljala tudi nakupovanje poljedelskih potrebščin za svoje članice.15 
 

Obdobje med vojnama (1918-1939) 
 
 Zadružna mreža je povsem obvladovala podeželje. Nemalokrat se je zgodilo, da je bilo v 
enem kraju več kreditnih zadrug, pri tem izključujemo mesta, ena navezana na liberalni tabor, druga 
na katoliškega. Tako so na eni strani zbirale hranilne vloge, na drugi pa so, predvsem na podeželju, 
zadostovale denarnim potrebam drobnogospodarskega sektorja.16 
 Medvojni čas je kreditnim zadrugam prinesel nekaj sprememb. Treba se je bilo prilagoditi 
zahtevam časa in bančni konkurenci. Velike kreditne zadruge so način, obseg in vsebino poslovanja 
močno približale bančni praksi.  
 V Jugoslovanski državi so na Slovenskem v dvajsetih letih delovale 3 zadružne zveze s 
svojimi denarnimi centralami. To so bile Zadružna zveza iz Celja, Zadružna zveza iz Ljubljane in 
Zveza slovenskih zadrug v Ljubljani. Zadružna zveza iz Celja je že pred prvo svetovno vojno utrpela 
znatne izgube ob bankrotu nekaterih članic. Dokončni udarec ji je bil zadan s propadom Slavenske 
banke iz Zagreba leta 1926. Njene članice so se v pretežni meri priključile Zvezi slovenskih zadrug v 
Ljubljani, nekaj pa  k Zadružni zvezi v Ljubljani.17 Tako se je tudi na zadružnem polju, kot v 
politiki, vzpostavila za Slovence tako značilna bipolarnost.18  
 V dvajsetih letih je naraščalo tako število zadrug kot vloge. V začetku tridesetih let, ko je bilo 
zadružništvo na višku svojega razvoja, je bilo kreditnih zadrug skoraj 500, njeno članstvo pa je 
predstavljalo kar 15 % prebivalstva. Med veliko gospodarsko krizo v prvi polovici tridesetih let se je 
kroženje denarja izredno poslabšalo. Izplačila so presegala vplačila, kmečki dolgovi so bili 

                                                                                                                                                                   
drugih zadružnikov, lahko tudi varni vrednostni papirji in vknjižbe na nepremičnine. Vodstvo zadruge je moralo 
nadzirati posojilojemalca, da je odobreni kredit uporabil za točno določen namen. V nasprotju s Shulze-Delitschevimi 
zadrugami, kjer so zadružniki jamčili z deleži, od tod tudi zahteva po visokih deležih, je bilo pri Raiffeisnovih zadrugah 
določeno, da jamčijo z vsem svojim premoženjem. To naj bi vodstvo spodbujalo k smotrnemu in zanesljivemu 
poslovanju. 
11 Žarko Lazarević, Kmečki dolgovi na Slovenskem, Ljubljana; Znanstveno in publicistično središče, 1994. Str. 31. 
12 Nina Župančič Pušavec, Oblike organiziranja gospodarstva na Slovenskem od 1918 do 1941. Ljubljana; Arhiv 
republike Slovenije, 2003. Str. 76. 
13 Žarko Lazarević, Kmečki dolgovi na Slovenskem. Ljubljana; Znanstveno in publicistično središče, 1994. Str. 32. 
14 Zadružna zveza. v: Enciklopedija Slovenije, št. 15 W/Ž. Ljubljana; Mladinska knjiga, 2001. Str. 18. 
15 Žarko Lazarević, Kmečki dolgovi na Slovenskem. Ljubljana; Znanstveno in publicistično središče, 1994. Str. 32. 
16 Žarko Lazarević, Jože Prinčič, Zgodovina  slovenskega bančništva. Ljubljana; ZBS – Združenje bank Slovenije, 2000. 
Str. 149. 
17 Žarko Lazarević, Jože Prinčič, Zgodovina  slovenskega bančništva. Ljubljana; ZBS – Združenje bank Slovenije, 2000. 
Str. 150. 
18 Žarko Lazarević, Zadružništvo v Sloveniji v dobi kapitalizma (Sistemi in organizacije). v: Arhivi, letnik XVII, št. ½, 
1994. Str. 17. 
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neizterljivi, saj je bil že od leta 1932 zanje razglašen moratorij. Kreditne zadruge so bile v bolj 
težavnem položaju kot banke ali regulativne hranilnice, saj so pri njih najizdatneje črpali kreditne 
vire prav kmetje. Te so denarne presežke največkrat vložile v svojo denarno centralo. Zadružna 
zveza, ki je povezovala manjše kreditne zadruge, je bila vezana na Zadružno gospodarsko banko, ker 
je imela devet desetin vseh delnic. Zveza slovenskih zadrug, katere članice so bile večje in 
kapitalsko bolj utrjene, pa je imela naložbe bolj razpršene.  Da bi se rešile iz tega začaranega kroga 
so se zadruge zatekale k Narodni banki in k Poštni hranilnici. Odobrena posojila še zdaleč niso 
zadostovala. Edina možnost je bila le zakonska zaščita. Določeno je bilo, da lahko plačilo upniških 
terjatev prerazporedijo na naslednjih 6 let. Položaj se je začel izboljševati leta 1937, ko se je začelo 
razdolževanje kmetijstva in likvidacija kmečkih dolgov.  
 

Konkretna slovenska zadružna izkušnja 
 
 Na Slovenskem se je kot največji problem kazala potreba drobnogospodarskega sektorja po 
kreditu. Iz tega razloga je bilo ustanovljenih največ kreditnih zadrug. Potrebno je bilo prestrukturirati 
slovensko gospodarsko podobo.19 Do 70. let 19. stol. je bil kmet pri tem izročen na milost in 
nemilost oderuhom, ki so mu posojali denar proti visokim obrestim. V povsem Slovenskih 
pokrajinah (Kranjska, severno Primorje) so bili ti oderuhi večinoma slovenski podeželski magnati 
(trgovci, gostilničarji, itd.), na slovenskem Štajerskem in Koroškem ter v južnem delu Primorja 
(okolica Trsta, severna Istra) pa je bilo to nasprotje hkrati nacionalno, ker so bili vaški magnati v 
večji ali manjši meri na nemški oz. italijanski strani. Prva faza zadružništva pod vodstvom bratov 
Vošnjak z organizacijo Schulze-Delitschevega tipa posojilnic v tem pogledu ni pomenila prave 
kmečke pomoči, saj je bila namenjena bolj meščanstvu. Resnično ljudsko samopomoč je torej 
pomenila šele faza sredi 90. let 19. stol. Takrat začne konservativna (krščansko-socialna) stranka 
organizirati drobni ljudski kredit po Raiffeisnovem sistemu. Zato ni presenetljivo, da prav v tem času 
doživi zadružništvo hiter vzpon.20 
 Iz tega vidika predstavlja zadružništvo inovacijski dejavnik v več pogledih. Vršilo je vlogo 
finančnega posredništva za potrebe drobnogospodarskega sektorja. Na ta način so zadruge z zbranim 
kapitalom približale večini Slovencev do tedaj neznane finančne operacije in pripomogle k znižanju 
obrestne mere. Zadruge pa predstavljajo inovacijski element tudi iz kulturnega vidika, saj so ti 
zavodi izoblikovali osnove slovenske strokovne finančne in bančniške terminologije.21 Vsaj v prvi 
fazi je zelo pomemben nacionalni moment. Zadružništvo je torej pomenilo tudi finančno 
osamosvojitev Slovencev. 
 Toda od zadružništva se je nemalokrat pričakovalo, da bo prineslo odrešitev od gospodarskih 
in socialnih tegob. Vzbujalo je upe o odpravi učinkov kapitalističnega gospodarjenja. Nedenarno 
zadružništvo naj bi omogočilo skupno in organizirano nastopanje na trgu, povezalo naj bi 
proizvajalce in potrošnike brez posrednikov in njihovih marž.22 V resnici pa je prav ta pomemben 
člen manjkal ali pa vsaj pomenil zelo šibko točko. Vzroki za manjše število konzumnih, 
proizvodnih, prodajnih in nabavnih zadrug so lahko od tega, da se je najprej spodbujalo 
ustanavljanje kreditnih zadrug, to, da je ustanavljanje takih zadrug povezano z večjimi napori pri 

                                                 
19 Žarko Lazarević, Zadružništvo v Sloveniji v dobi kapitalizma (Sistemi in organizacije). v: Arhivi, letnik XVII, št. ½, 
1994. Str. 14. 
20 Bogo Grafenauer, Izrazi razrednega gibanja agrarnega prebivalstva v kapitalistični družbi 1848-1941.  v: Pavle 
Blaznik, Bogo Grafenauer, Sergej Vilfan et al., Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev. Zgodovina agrarnih 
panog, II zvezek. Družbena razmerja in gibanja. Ljubljana; DZS, 1980. Str. 532. 
21 Žarko Lazarević, Zadružništvo v Sloveniji v dobi kapitalizma (Sistemi in organizacije). v: Arhivi, letnik XVII, št. 1/2, 
1994. Str. 14 (navedeno po: Toussaint Hočevar, Slovensko poslovno bančništvo kot inovacijski dejavnik, 1900-1930. 
Zgodovina denarstva in bančništva na Slovenskem. Ljubljana: Zveza zgodovinskih društev Slovenije, 1987. Zbirka 
zgodovinskega časopisa, št. 3. Str. 66.). 
22 Žarko Lazarević, Zadružništvo v Sloveniji v dobi kapitalizma (Sistemi in organizacije). v: Arhivi, letnik XVII, št. ½, 
1994. Str. 18. 
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zagotavljanju stalne kakovosti kot tudi, da so v meščanskem okolju njim zelo nasprotovali, saj naj bi 
ogrožale meščansko gospodarsko dejavnost.23 
 Negativne posledice v zadružništvu pa je predstavljala tudi razdeljenost znotraj tega. Pestrost 
in raznolikost zadružnih oblik je imela za ozadje tudi politično razklanost. Medsebojno tekmovanje 
pa je povzročalo še večje drobljenje sil.24 
 Velik zlom zadružništva je predstavljala velika gospodarska kriza v 30. letih 20. stol. 
Zadružno gibanje na Primorskem je uničil fašizem že 1928, na Koroškem pa nacistična državna 
oblast s prevzemom slovenskih zadrug in njihovega premoženja med 1938 in 1941.25 
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Tina Stele 
 

Papirnica Vevče in njeni začetki 
 

Povzetek 
 

Članek nam najprej posreduje nekaj informacij o začetkih papirništva v svetu in na 
Slovenskem. Bralec je tudi seznanjen s postopkom proizvodnje papirja. Glavna razlika v pridelavi 
papirja je bila predvsem ta, da so prvotno kot glavno surovino za papir uporabljali stare cunje, danes 
pa se čedalje bolj uporablja celuloza. Članek nas nato usmeri v papirnico Vevče in njeno začetno 
obdobje delovanja, tj. v drugo polovico 19. stoletja skupaj z njenim ustanoviteljem Fidelisom 
Terpincem. Papirnica obratuje še danes. 
 
Ključne besede: papirništvo, proizvodnja papirja, papirnica Vevče, Fidelis Terpinc, dužba 
Leykamm-Josefstahl  
 

 ٭٭٭
 

Začetki papirništva v svetu segajo v 2. stoletje, ko so Kitajci iznašli papir. Od njih so ga v 8. 
stoletju prevzeli Arabci in so imeli dolgo časa monopol nad kitajsko papirno proizvodnjo. V 13. 
stoletju se je papir pojavil v Italiji. Prvo papirnico v Bologni je vodil mojster Polese iz Fabriana. V 
Fabrianu je bilo v tem času že okoli 40 papirnic. V Nemčiji so prav tako izpričani začetki papirnic že 
v 13. stoletju. V Angliji se papirnice pojavijo v 15. stoletju, v Severni Ameriki pa v 17. stoletju. 
Iznajdba tiska v 15. stoletju je pripomogla k razmahu v proizvodnji papirja.1 

Na Slovenskem segajo začetki papirništva v leto 1554, ko je kartuzijanski samostan Pleterje 
prodal Hansu Khislu mlin ob Ljubljanici v vasi Hrušica. Khisel je kupil še posestvo na Studencu, in 
osnoval papirni mlin. Nadalje so papirni mlini nastajali v 17. stoletju (Poljane, Radeče, Ajdovščina 
…). V letu 1754 je bil objavljen prvi papirniški red za Avstrijo.  
 

Glavna surovina za izdelavo papirja so bili kosi blaga (t. i. cunje). Cunje so najprej sortirali 
po kvaliteti, saj je bila le najfinejša vrsta blaga primerna za fin papir. Nato so jih temeljito očistili. 
Sledilo je  beljenje in rahljanje cunj z lugom ali razkrojevalni postopek2. Razkrajanje je trajalo 
največ 10 dni, medtem ko je beljenje vzelo tudi več tednov. Po razkrajanju so cunje vzeli iz zaboja in 
jih sesekljali. To snov so nato dali v košaro, da je odtekla odvečna voda, sledilo je »mletje« v kadeh 
pod stopami, ki so v to gmoto udarjale 12 ur. S čistim apnom so čistili polizdelek, ki so ga pustili 
stati 3 tedne. Tako pripravljena masa je bila primerna za zadnjo fazo – za proizvodnjo papirja. Maso 
so zlili v modele in jo s sistemom tresenja enakomerno porazdelili po za to določeni površini, nato so 
to gmoto stisnili in na koncu še osušili na svežem zraku. Da bi se papir skrčil in tako postal 
odpornejši na vpijanje zunanje vlage, so uporabili postopek klejanja (lepljenja), pri katerem so na 
papir nanesli raztopino redkega kleja in galuna3. 

Danes poteka postopek proizvodnje papirja povsem drugače kot nekoč. Osnova za izdelavo 
papirja je les. Glavno vlogo v proizvodnji papirja imajo stroji. Prva pri nas je novosti uvedla 
Terpinčeva družba4, iz katere se je kasneje razvila današnja papirnica Vevče. Danes v papirnici od 
prvotno petih strojev obratujeta le dva, in sicer papirni stoj 4 in papirni stroj 5 ter premazni stroj za 
premazovanje papirja proizvedenega na papirnem stroju 5. Ker se je papirnica želela obdržati na 

                                                 
1 Drago Potočnik, Ob stoletnici Vevč 1843-1943, tiskarna Merkur v Ljubljani, 1943, str. 4. 
2 Razkrojevalni postopek – v kamnit zaboj so naložili razgrnjene cunje nekako 3 čevlje na visoko, jih zalili z vodo in 
pokrili. 
3 Galun je sol žveplene kisline, ki se uporablja za strojenje, kot lužilo, v papirni industriji pa za lepljenje papirja. 
Stanislav Bunc, Slovar tujk, Založba obzorja Maribor, 1998. 
4 Jože Šorn, Razvoj papirnice Vevče, Ljubljana 1956, str. 9. 
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trgu, se je specializirala za proizvodnjo nekaterih vrst papirja. Kar 80 % proizvodnje izvaža na tuje 
trge.5 
 

Na Fužinah je zemljiški gospod Janez Khisl že v 16. stoletju dal postaviti mlin za papir. V 
njem je papir izdeloval fužinski podložnik mojster Pankrac. Reformacija je proizvodnjo nekoliko 
prekinila.  

V letu 1825 je grad in gospostvo Fužine kupil Fidelis Terpinc. 1840 je v Vevčah kupil mlin 
za žito, ki ga je predelal v mehanizirano oljarno. Prvi papir je bil v papirnici izdelan 24. 6. 1843. 

Papirnica Vevče je dobila ime po kraju, kjer deluje – Vevče6, območje zraven nje pa se 
imenuje Jožefov dol7.  
 

Fidelis Terpinc se je rodil 24. 4. 1799 v Kranju kot sin bogatega trgovca Blaža Terpinca in 
Elizabete Grilc, hčerke kranjskega trgovca Matije Grilca. Fidelis je smisel za trgovanje podedoval po 
očetu. Bil je tako dober kmetovalec, kot tudi poslovnež. Pri 25 letih je na dražbi kupil grad in 
državno gospostvo Fužine. V istem letu, tj. 1825, se je poročil z Josipino (Fino) Češkovo. Veliko sta 
potovala po Evropi in Fidelis si je spotoma ogledoval priprave, ki bi mu lahko služile pri poslu. 

Na kraju, kjer danes stoji papirnica Vevče, in ki so mu rekli »na Šumnu«, je imel l. 1840 svoj 
mlin Jakob Pogačnik. Fidelis ga je odkupil in ga v naslednjem letu preoblikoval v oljarno. Nad njo je 
osnoval tvornico za papir, ki se danes imenuje Janezija (Josefstahl, po ženi Jožefini). Zaradi 
finančnih razlogov je s partnerji (Franc Gale, Valentin Zeschko in Jožef Bischof)8kmalu osnoval C. 
kr. priviligirano mehanično tovarno olja, papirja in barvnega lesa. Ta družba je kupila objekte na 
Fužinah in na Studencu. Že junija 1843 je izpod strojev vevške papirnice stekel prvi papir. 1855 je 
stekla proizvodnja papirja in iz Janezije je prišel prvi papir, ki je že bil razrezan na primerne liste. 

Fidelis Terpinc se je poleg papirnice Vevče ukvarjal še s slamnikarsko industrijo v Domžalah 
in Mengšu, s suknjarstvom na Vodmatu, s papirnico v Goričanah in drugimi. Kot pomemben 
podjetnik pa je podpiral tudi vse slovenske narodne in kulturne ustanove. 

 

Družba Leykamm-Josefstahl 

 
Polno ime družbe je Leykamm-Josefstahl AG. Für Papier- und Druck-Industrie, Graz. Ta 

nova družba, ki je prišla na naše tržišče zaradi konkurence, je delovala na Dunaju in v Gradcu. V 
vevški papirnici so 1870 pristali na prevzemno ponudbo. Domači obrati so bili prodani za 1,270.000 
goldinarjev avstrijske veljave9. 
Gospodarska kriza 1873-1878 v Evropi in Asvtro-Ogrski ni prizadela družbe, saj je imela novo 
tržišče v Bosni in Hercegovini, imela pa je tudi močno finančno osnovo10. Poleg vevških obratov so 
bili pod njenim okriljem tudi industrijski obrati v Goričanah, Medvodah in na Verju. 

Družba Leykamm-Josefstahl je obrate v Vevčah in Janeziji povečala in modernizirala. 
Janezija se je specializirala za proizvodnjo boljših vrst papirja. Od 1893 naprej je izdelovala tudi 
lepenko11. 

Bolj kot gospodarsko krizo v letih 1882 in 1885 so v Vevčah čutili posledice ljubljanskega 
potresa 1895. Obrat Vevče je bil hudo poškodovan, Janezija malo manj.  

                                                 
5 Gordana Ilić, Simulacije sprememb obremenitev procesnih voda pri zmanjšanju porabe vode pri proizvodnji etiketnih 
papirjev. Magistrsko delo, Ljubljana 2002, str. 2.  
6 Nmeško Weuthze, tudi Velče. 
7 Jožefov dol se po Fidelisovi ženi Jožefini imenuje Josefstahl. Zgodovinski arhiv Ljubljana LJU 132, šk.193, t.e. 407 
(Dr. Ciril Pavlin, načrt kronike, str. 60-69.). 
8 Ivan Slokar, Geschichte der österreichischen Industrie und ihrer Förderung unter kaiser Franz I., Dunaj 1914, str. 440. 
9 480 000 gl so bila vredna zemljišča, 502 000 gl vodna sila, 550 000 gl stroji in oprema, 620 000 gl orodje in ostalo, 100 
000 gl ključi. Zgodovinski arhiv Ljubljana (ZALJ), LJU 132 Združene papirnice Vevče, Goričane, Medvode 1841-
ok.1980, šk. 193, t.e. 407. 
10 Začetni kapital družbe je znašal 4 000 000 goldinarjev. 
11 ZALJ, LJU 132 Združene papirnice, šk.193, t.e. 407 (Dr. Ciril Pavlin, načrt kronike, str. 60-69.). 
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Po potresu so na predlog inžinirja Lambergerja iz Fužin premestili napravo za izdelovanje 
polsnovi in prostore preuredili v elekrtično centralo 1896. Od leta 1897 je njena električna energija 
osvetljevala tako tovarno v Vevčah, kot tisto v Janeziji. Električna centrala na Fužinah pa je bila tudi 
ena izmed prvih elektrarn na Slovenskem. 
 
 Družba Leykamm-Josefstahl je bila le ena od družb v okrilju katerih je bila papirnica Vevče. 
Danes je papirnica del avstrijske verige Birgl & Bergmeister in se je specializirala za proizvodnjo 
etiketnih papirjev. 
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Irina Lešnik 

 

Franja Tavčar – prva ženska v slovenski politiki 
 

Povzetek 
 

Začetki delovanja Franje Tavčar segajo v čas podrejenosti Slovencev Avstro-Ogrski 
monarhiji na vseh področjih. Kot zavedna ljubljanska Slovenka je skušala spodbuditi ljubljansko 
ženstvo k liberalni neodvisnosti, prebujanju narodne zavesti in raznim humanitarnim dejavnostim. 
Pridobila si je številne visoke funkcije v različnih društvih (humanitarnih, strokovnih, političnih). 
Predsedovala je podružnici sv. Cirila in Metoda, prvi mestni ženski podružnici, Splošnemu 
ženskemu društvu (načelovala mu je od ustanovitve leta 1901 pa do svoje smrti), Ženskem 
telovadnem društvu. Je ena od soustanoviteljev ljubljanskega dekliškega internata Mladika in 
Mestnega dekliškega liceja. V času balkanskih vojn je  z gmotnimi prispevki preko Rdečega križa 
pomagala oškodovanim narodom. Pomembna je tudi njena vloga pri zbiranju podpisov  za Majniško 
deklaracijo (1917). Med najbolj prestižnimi odlikovanji, ki jih je prejela, je naslov dvorne dame, ki ji 
ga je podelila kraljica Marija leta 1925 in  častno meščanstvo mesta Ljubljana, ki ga je kot prva 
ženska prejela leta 1928. 
 
Ključne besede: Franja Tavčar, narodni boj, humanitarnost, politika, kultura, ženske pravice 
 

 ٭٭٭
 

Franja Tavčar je bila ena najmarkantnejših osebnosti svojega časa. Kot prva ženska se je 
postavila ob bok moškim in prevzela vodenje mnogih takrat delujočih društev, njen glas pa je 
odmeval tudi v politiki. Kot borka za narod in liberalizem je orala ledino ženskemu političnemu 
udejstvovanju, vse svoje življenje pa se je udejstvovala tudi na karitativnem in humanitarnem 
področju.  

Rodila se je 8. februarja 1868 na Visokem, očetu Gustavu Košenini in materi Frančiški. V 
svojem prvem letu življenja je izgubila mater, dve leti kasneje pa tudi očeta in zanjo sta skrbela 
sorodnika po materini strani – teta Josipina Arcetova in njen mož Rajko (tudi mecen gledališkega 
naraščaja). Finančne podpore je bila deležna s strani premožnega strica Lukmana. Otroštvo je 
preživela na Poljanski cesti v Ljubljani.  

Hodila je v nemško meščansko uršulinsko šolo v Ljubljani. V času šolanja se je pogosto 
udeleževala kulturno-izobraževalnih prireditev (čitalniške besede, gledališke predstave, dijaški plesi) 
kjer je spoznala Marijo Murnik. Slednja je mlado Franjo vpeljala v karitativno dejavnost. Po smrti 
Murnikove je Franja prevzela vlogo njene naslednice. Že v rani mladosti je do izraza prišel njen 
drzen značaj, saj je ob obisku cesarja Franca Jožefa z šolskimi vrstnicami cesarja pozdravila v 
narodni noši in s trobojnico s slovenskim: Živijo! Najbrž  zaradi vzgoje je bila že kot otrok 
navdušena nad politiko in narodnim bojem. 

Franja Tavčar se je skozi odraščanje postala osrednja predstavnica meščanskoliberalnega 
ženskega gibanja na Slovenskem. Prelomnico v njenem življenju predstavlja poroka z znanim 
pravnikom, politikom in pisateljem Ivanom Tavčarjem do katere je prišlo leta 1887, ko je bila Franja 
stara 19 let. Ivan Tavčar, ki je bil med leti 1911 in 1921 župan mesta Ljubljana je bil liberalno 
naravnan politik, naklonjen narodnemu ženstvu in je ženo podpiral v vseh njenih prizadevanjih. 
Rodilo se jima je pet otrok, na domu pa sta gostila tudi nadarjene dijake kot so Ivan Cankar, 
Dragotin Kette, Josip Murn - Aleksandrov in Oton Župančič. Še posebej pa je bila Franja Tavčar 
ponosna na ženske ustvarjalke – gmotne podpore je bila deležna Prešernova hči Ernestina Jelovškek 
in slikarka Ivana Kobilica. Leta 1895, ko je Ljubljano prizadel hud potres, Franja svojo pomoč 
izkaže tako, da kuha za osirotele otroke. 
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6. julija 1901 je Tavčarjeva  z Josipino Vidmar ustanovila prvo Slovensko žensko društvo. 
Namenjeno je bilo vsem Slovenkam, neodvisno od družbenega stanu in poklica, ki so ga opravljale. 
Kasneje se je povzpela na mesto predsednice društva. Istega leta je začela voditi žensko telovadno 
društvo Atena. Leta 1906 jo najdemo med ustanovitelji dekliškega internata Mladika, bila pa je tudi 
članica Kuratorja, prvega slovenskega dekliškega liceja. V času balkanskih vojn je preko Rdečega 
križa z zbiranjem finančnih sredstev pomagala žrtvam vojne. Leta 1910 jo je srbska vlada odlikovala 
z redom sv. Save. Poleg tega priznanja je iz tujine dobila še češki red belega orla  in bolgarsko 
odličje.  

Že 15. decembra 1917 je s Cilko Krek pozvala slovensko ženstvo k podpisovanju majniške 
deklaracije. V zadnjem letu vojne se je Franja Tavčar angažirala kot glavna pobudnica velikega 
deklaracijskega gibanja, v katerem zberejo več kot dvesto tisoč podpisov v podporo majniški 
deklaraciji. Šla je celo tako daleč, da je podpise zbirala v lastnem domu. Na slovesnosti od 24. do 26. 
marca 1918 sta podpise skupaj s Cilko Krek izročili predsedniku Jugoslovanskega kluba, Antonu 
Korošcu.1 Ob izročitvi je imela Franja govor v katerem je poudarila tri glavne točke: pohvalo 
slovenskim ženskam, jugoslovansko idejo in ogroženost naroda od tujih sovražnikov. Izpostavila je 
enakopravno vlogo žensk v deklaracijskem gibanju.  

Ženske naj bi po njenem mnenju vstopile v javno sfero zaradi vojne, iz nesebične ljubezni do 
naroda, svobode in iz skrbi za prihodnost potomcev. Iz govora je razvidna ideja, da si ženske želijo 
enakopravno delovati skupaj z moškimi za svobodno 
domovino.  

30. 11. 1918 je »gospa županja« sopredsedovala 
ustavnemu zboru JDS (Jugoslovanska demokratska stranka). 
Prvič je slovenska žena v politiki nastopila enakovredno 
možem. JDS je nasploh podpirala ženske kot soustvarjalke 
politike že od svoje ustanovitve dalje.2 Franja Tavčar si je od 
vedno prizadevala za narodno ozaveščenost slovenskih žena in 
njihovo čvrsto držo v politiki, vendar ni zagovarjala ženske 
volilne pravice, saj je še predobro poznala manipulativne težnje 
klerikalnega tabora. Bala se je, da bi se z razširitvijo volilne 
pravice na ženske slednji še okrepil in zatrto bi bilo vsakršno 
kulturno gibanje. To so ji kasneje pogosto očitali (npr. Angela 
Vode, predstavljena v prejšnji številki revije Klio).3 

V istem letu je izvoljena na mesto podpredsednice 
Glavne družbe in načelstva sv. Cirila in Metoda kot do takrat 
prva in edina ženska. 

Od leta 1919 postane druga podpredsednica Narodne 
ženske zveze SHS, ki je bila del Mednarodne ženske zveze (skupaj 36 milijonov članic).  

Leta 1921 je v Narodnem domu v Ljubljani priredila prvi ustanovni občni zbor KJS (Kolo 
jugoslovanskih sester), ženskega humanitarno-patriotskega društva.  V Sloveniji je društvo delovalo 
v času med obema vojnama. Najpomembnejši dosežek društva je uveljavitev materinskega dne kot 
praznika, pri čemer gre glavna zasluga ravno Tavčarjevi, ki je leta 1926 na kongresu Narodnega 
Saveza na Bledu predlagala praznovanje materinskega dne po vsej Jugoslaviji. V okviru KJS-ja, ki 
ga vodi vse do svoje smrti, se Franja zavzema predvsem za vprašanje žensk, mladine in otrok.  

Franja Tavčar si je s svojim nesebičnim delom na karitativni, kulturni in politični ravni 
pridobila sloves, ki je segal čez meje domovine. Prva se je lotila aktivne organizacije slovenskega 
ženstva z jasnim ciljem: prebuditi čut narodne ozaveščenosti in humanitarnosti. Nagrado za trud ji je 

                                                 
1 Selišnik, Irena. Podoba ženske v letu 1918 skozi prizmo političnih člankov. V: Zgodovinski časopis. Letnik 60, št. 1/2, 
2006, str. 53. 
2 Prav tam, str. 49. 
3Antić, Milica. Franja Tavčar (1868 – 1938): dobrotnica, so/ustanoviteljica mnogih ženskih društev, častna meščanka 
Ljubljane. V: Šelih, Alenka. Pozabljena polovica: portreti žensk 19. In 20. Stoletja na Slovenskem. Ljubljana: Tuma: 
SAZU, 2007. str. 111. 
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izkazala kraljica Marija, ki jo je leta 1925 povzdignila v dvorno damo, ob šestdesetletnici (1928) pa 
jo kot prvo žensko sprejmejo v krog ljubljanskih častnih meščanov.  

Umrla je v noči s 7. na 8. april 1938 po večmesečni bolezni. 
Upoštevajoč vse njene življenjske dosežke je upravičen naziv, ki so ji ga pogosto nadevali: 

junakinja svojega časa. 
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Ana Šturm 

 

Živeče slike pridejo1 
 

Povzetek 
 

Članek oriše del zgodovine kinematografije in njen razvoj pri Slovencih: od prve predstave 
na ozemlju današnje Slovenije pa do poskusa prvega stalnega kinematografa. Dotakne se tudi 
nekaterih naših najpomembnejših akterjev, ki so zavestno ali po naključju postavili temelje za razvoj 
filmske kulture pri nas. 
 
Ključne besede: 19. stoletje, film, kinematograf, brata Lumiére, Simon Šubic, Davorin Rovšek, 
Karol Grossman, baron Codelli 
 

 ٭٭٭
 

Uvod 
 

V domačih medijih lahko predvsem v zadnjih letih pogosto beremo o težavah slovenskega 
filma. Vse pogosteje se zapirajo tudi kinematografi, predvsem tisti, ki imajo za sabo dolgo in bogato 
zgodovino razvajanja gledalcev z neštetimi zgodbami in podobami, izrisanimi na velikem platnu v 
udobni temi kinodvorane. Vendar nas na tem mestu trenutne težave slovenskega filma ne zanimajo 
preveč. Bolj nas zanima, ali je bil film tudi pred dobrim stoletjem tak kakor je danes, ali pa se je v 
določenih segmentih spremenil? Zanima nas, kako je film nastal in kako se je razvijal.  

Filmska umetnost se je silovito razmahnila in svojo moč pokazala predvsem v 20. stoletju. 
Vendar pa njene korenine segajo v številne tehnološke dosežke 19. stoletja.  

Začetke filma raziskuje filmska »arheologija«, njen predmet pa so vse tehnike in postopki, ki 
uporabljajo optično sliko. Za razvoj filma so pomembni 
številni izumi, ki so si iz znanstvenih in raziskovalnih 
kabinetov utrli pot med množice. Med njimi so 
najpomembnejše iznajdbe Edisonov zootrop, celuloidni trak, 
razvoj fotografije, kinetoskop in kronofotograf ter laterna 
magica, ki je omogočala projeciranje slik na platno.2 

Film zvrsti pred našimi očmi štiriindvajset sličic na 
sekundo in ustvarja iluzijo strnjenega gibanja. Bistveni 
ugotovitvi za nastanek kinematografije je leta 1829 v svoji 
doktorski disertaciji razvil belgijski fizik Joseph Plateau. 
Ugotovil je, da oko potrebuje nekaj časa, preden zazna sliko in 
da vtis slike ne izgine takoj, ampak polagoma zbledi. Ta 
lastnost oziroma nepravilnost, napaka našega vida imenovana 
tudi vidna sled, spreminja gibanje žareče točke ogorka v 
ognjeno črto.3 

Šele proti koncu 19. stoletja so obstajale vse potrebne 
komponente, ki so omogočale nastanek kinematografije. 
Počakati je bilo treba le še na nekoga, ki bi jih sestavil. To je 
uspelo bratoma Lumiére.  

                                                 
1 S tem naslovom je časnik Slovenski narod 12. 11. 1896 napovedal prvo kinematografsko predstavo na ozemlju 
današnje Slovenije. 
2 Lilijana Nedič. Zgodovina filma na Slovenskem (od arheološkega obdobja do prihoda zvoka). Kinotečni razstavni 
katalog, leto 1, številka 1. 
3 Georges Sadoul. Zgodovina filma, str 21. 



KLIO 
  

19 

Zgodovinarji po dogovoru za začetek razvoja filmske umetnosti štejejo predstavo bratov 
Augusta in Louisa Lumiéra, ki je potekala v Parizu, v kavarni Grand Café na Boulevard des 
Capucines, 28. decembra 1895. To je bila prva javna predstava, ki je bila deležna velike pozornosti. 
Brata sta na svojem Cinématographu Lumiére, ki je bil hkrati kamera, projektor in aparat za 
kopiranje prikazala deset kratkih, nekajminutnih filmov. 

 

 
 
Po prvih javnih predstavah in uspehu v Parizu sta brata Lumiére začela pošiljati svoje 

odposlance po Evropi, da pokažeta svoj izum. Za Parizom so Lumiérove kinematografske predstave 
februarja 1896 videli London, Bruselj in Amsterdam, nato Dunaj in Berlin. Z Dunaja so se potujoči 
kinematografi odpravili na vse strani monarhije. 

Nalogo širitve novega izuma so prevzeli podjetniki, ki so se že prej ukvarjali s 
»šovbiznisom«. Potujoči sejmi so prikazovali vse mogoče predstave in pri tem s pridom uporabljali 
različne tehnične izume, ki so prihajali iz rok izumiteljev. Tako se je tudi film kot nov izum vključil 
v kulturo sejmov, smeha in karnevala. Kot nov dosežek  je film fasciniral znanost, in hkrati postajal  
atrakcija, zabava za množice, ki se je oddaljila od znanosti. 

 
Prvi potujoči kinematografi na naših tleh 

 
Prve filmske predstave na ozemlju današnje Slovenije so bile oktobra, leta 1896 v Pivnici 

Götz v Mariboru. Kmalu zatem, novembra pa so živeče fotografije videli v vrtnem salonu hotela Pri 
belem volu v Celju. 

Leta 1896 so uporabljali za predvajanje še plinsko luč, zato so bile slike zelo zabrisane, 
včasih jih celo ni bilo mogoče prepoznati. Plinska luč je povečevala tudi nevarnost požara. 
»Avstrijskemu Lumiéru« Theodorju Reichu se je že pri prvih predstavah dvakrat zgodila požarna 
katastrofa, zato so morali njegovo podjetje likvidirati. 

Drugič je obiskalo Ljubljano potujoče kinematografsko podjetje marca 1897. 
Kinematografske predstave so gledalce razveselile z obširnim sporedom, saj je filmska produkcija že 
kar precej napredovala. Na sporedu sta bila tudi že dva »barvna« filma. Ti »barvni« filmi niso bili 
podobni današnjim, temveč so bili, namesto črnobeli, enakomerno rjavkasti ali modrikasti. Še 
desetletja pozneje so filmski ustvarjalci pogosto prikazovali prizore ognja, vojn in nasilja na 
rdečkastorjavi podlagi ter prizore mesečine in ljubezni na modri podlagi. 
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Konec septembra 1898, po tem, ko so njegovi odposlanci obšli že večino Evrope, se je z 
Lumiérovim kinematografom in klasičnim repertoarjem Lumiérovih filmov srečalo tudi ljubljansko 
občinstvo. Gledalci so imeli priložnost videti film o nevihti na morju pri Opatiji. To je bil prvi film, 
ki je kazal posnetke iz domačih krajev. Opatija je bila pri Slovencih priljubljen letoviški kraj na 
takratni avstrijski rivieri.  

V razdobju dveh let je Ljubljana videla vrsto kratkih filmov. Kinematograf je odprl novo 
okno v svet in začel zmanjševati obstoječe duhovne razdalje med domačim in tujim svetom  Prvi 
filmi so imeli tudi politično - zgodovinski, dokumentarni pomen. Ljudje so prek njih lahko 
spremljali »aktualne« politične dogodke, zmage in bitke v vojnah, stvari, ki so jih zadevale in 
zanimale. 

Prve kinematografske predstave so zbudile precejšnje zanimanje tudi pri naših poklicnih 
fotografih in fotoamaterjih, kar je bil povod za to, da je dr. Simon Šubic, slovenski znanstvenik, 
profesor matematike in fizike na graškem vseučilišču, za revijo Dom in svet napisal prvo slovensko 
poljudnoznanstveno razpravo o kinematografiji in filmu z naslovom Žive fotografije. Poleg tehničnih 
zadev je zanimivo še njegovo razmišljanje o zmožnosti filma, da nas v temi dvorane ponese v 
poljuben čas in na poljuben kraj, kamorkoli na svetu.4 

Gostovanje kinematografa Bioskop leta 1899 ni bilo več v ljubljanskih dvoranah, pač pa se je 
za mesec dni podjetje utaborilo pod šotorom v Lattermannovem drevoredu5, kjer je občinski svet 
določil prostor za vrsto zabavnih, povečini potujočih podjetij, ki so Ljubljani v poletnih mesecih 
nudili zabavo. V Lattermannovem drevoredu se je tako začela tradicija gostovanj letnih 
kinematografov, ki je trajala vse tja do prve svetovne vojne. 

Po letu 1900 se je sicer večina filmskih predstav preselila pod šotorska platna, ki so sprejela 
tudi več sto gledalcev. Uro do dve trajajoče filmske predstave so bile spremljane z glasbo, med 
odmori pa so jih dopolnjevale artistične točke. Veliki potujoči kinematografi so poleg 
Lattermannovega drevoreda v Ljubljani gostovali tudi na Glaziji v Celju in v Košnikovem drevoredu 
v Mariboru. 

V svetu je šel razvoj kinematografije nezadržno svojo pot. Produkcija filmov je naraščala, 
oblikovale so se vedno nove družbe, raziskovale so se nove izrazne možnosti filma. Film je postal 
pomembno sredstvo, ki ni več samo potvarjalo vsakdanje realnosti, pač pa jo je začelo na svoj način 
tudi oblikovati. K temu je veliko pripomogel bliskovit razvoj fotografije. Kljub razvoju 
kinematografije v zahodnem delu Evrope in v ZDA, je pri nas v letih 1900 do 1904 mogoče zaslediti 
le zelo majhno število gostovanj potujočih kinematografov. 

Aprila 1904 je v Ljubljani gostoval Edisons Ideal Elektrobioskopsko gledališče. Njegovo 
gostovanje je prineslo za zgodovino filma zanimivo novost. Na svojih reklamnih letakih je imel 
gospod Lifka, lastnik kinematografa zapisano, da, ker se slike na večjo razdaljo lepše vidijo, so 
najboljši sedeži oziroma »prvi prostori« nameščeni zadaj. Prej so bili najboljši sedeži seveda po 
zgledu gledališča v prvi vrsti, vendar je po nekaj več kot osmih letih razvoja kinematografije prišlo 
do prevrata v dojemanju filmskih podob. Predvsem z razvojem stalnih kinematografov so se 
najboljši in najdražji sedeži pomaknili v ozadje kinodvoran. Lastniki le-teh so jih po vzoru gledališč 
poimenovali lože. S tem je razvrstitev sedežev v kinematografih od leta 1904 dalje začela dobivati 
obliko, ki jo ima še danes. 

 
Davorin Rovšek in prvi stalni slovenski kinematograf 

 
Ob desetletnici kinematografije pri nas se je Davorin Rovšek »lotil« prvega stalnega 

kinematografa v Ljubljani. Aprila 1906 je v veliki dvorani pravkar dograjenega Grand hotela Union 
nastopil njegov Elektro – kinoskop.  

Stalni kinematografi so se nekako v tem obdobju začeli pojavljati v vseh večjih mestih; od 
Los Angelesa do New Yorka, Londona in Pariza. Na Dunaju začnejo delovati prvi trije 
kinematografi leta 1903, v Trstu pa so odprli prvih šest stalnih kinematografov leta 1906. 

                                                 
4Janko Traven. Pregled razvoja kinematografije pri Slovencih (do 1918), str. 36. 
5 Današnji park Tivoli. 
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Davorin Rovšek je bil poklicni fotograf. Poleg portretne fotografije se je ukvarjal tudi s 
pokrajinskim fotografiranjem domačih krajev. Marsikatera njegova fotografije se je znašla na prvih 
slovenskih razglednicah. Gostovanja izredno priljubljenih kinematografov doma in v drugih mestih, 
kamor je večkrat potoval so mu porodila idejo o poskusu ustanovitve prvega stalnega kinematografa 
pri nas. Zato se je odpravil v Pariz, kjer si je ogledal, kako nastajajo filmi in se poučil o delovanju 
prvih stalnih kinematografov ter nakupil vso potrebno opremo za ta podvig.  

Rovšek je imel dva poizkusna nastopa v veliki dvorani Grand hotela Union, ki je bila takrat 
največja dvorana. Tako je imel 21. in 22. aprila 1906, ob osmi uri zvečer, po eno predstavo z 
desetimi slikami. Tedanji časopisi so na splošno ugodno ocenili Rovškov nastop, čeprav vse ni 
potekalo, kot bi moralo. Pri izvedbi mu je namreč pomagalo domače osebje, operater je bil sam. Zato 
je bila ta ali ona slika včasih vložena narobe, kar je pri gledalcih vzbujalo precej smeha.6 

Rovškovi predstavi sta bili sicer dobro obiskani, vendar se je podjetnik v nadaljevanju soočil 
s problemom primernih, predvsem pa cenovno ugodnejših, prostorov. Za mesec dni je najel stransko 
dvorano Hotela Ilirije in po temeljitih pripravah zopet začel z predstavami 16. maja 1906. Priskrbel 
si je zvezo z tujimi podjetji za nabavo filmov, uvedel redne predstave od 5. ure naprej ter znižal 
vstopnino. Spored je menjal vsak dan; ta je imel tudi po 26 točk, s čimer se je popolnoma približal 
tedaj že uveljavljenim sporedom v raznih drugih sodobnih kinematografih. Začel je tudi z 
predstavami za šolsko mladino, z izbrano, poučno vsebino, kar mu je kar nekajkrat napolnilo 
dvorano. 15 junija 1906 je imel svojo zadnjo predstavo. 

Njegov pionirski poizkus je kljub neuspehu nadvse pomemben, saj je opogumil druge 
»avanturiste« oziroma podjetnike, ki so kasneje bolj uspešno nadaljevali njegovo idejo.  

 
Karol Grossmann in prvi metri slovenskega filma 

 
Edini Slovenec, ki je do leta 1918 pri nas posnel film, je bil dr. Karol Grossmann, odvetnik 

ter kulturni in politični delavec iz Ljutomera. Njegovo filmsko delo je sicer skromno tako po obsegu 
kot po umetniški vrednosti, vendar nadvse pomembno, saj se je z njim zapisal v kulturno zgodovino 
kot prvi Slovenec, ki je snemal s filmsko kamero. 

 
Leta 1905 je v Ljutomeru posnel prve metre slovenskega filma. 

Grossmannovi filmi so najstarejši doslej znani ohranjeni filmi z ozemlja 
Slovenije. Grossmann je posnel tri filme, ki spominjajo na začetne 
poskuse bratov Lumiéré. Leta 1905 je posnel Odhod od maše v Ljutomeru 
ter film Sejem v Ljutomeru. Leta 1906 pa film �a domačem vrtu. 
Grossmann jih je prikazoval le v krogu družine. 

Grossmann je s filmom povezan tudi drugače; v začetku prve 
svetovne vojne (1914/15) je pri njem stanoval Dunajčan Fritz Lang; tedaj 
topniški podoficir, kasneje eden najpomembnejših režiserjev klasičnega 
obdobja nemega in zvočnega filma. 

 
Baron Anton Codelli in njegova naključna vloga v zgodovini slovenske oz. afriške 

kinematografije 
 

Z delom naše filmske zgodovine je povezan tudi baron Codelli, ki je bil prvi, ki se je 
poizkušal vključiti v profesionalno proizvodnjo filmov. Med svojim bivanjem v Afriki (1911-1914) 
je za nemško podjetje Telefunken gradil sistem brezžičnih telegrafskih postaj v Togu. Tam se je 
seznanil z vodjo nemške filmske odprave Hansom Schomburgkom. Hans je prepričal Codellija, da 
vloži svoje prihranke v nov filmski projekt. V prvi polovici leta 1914 so tako v Togu posneli okoli 
6000 m filmskega traku. Zgodbo za igrani film Zgubljena deklica je skicirala Codellijeva mati 
Rozalija, ki je, lahko bi rekli, postala prva slovenska scenaristka. Posneli so tudi več dokumentarnih 

                                                 
6 Janko Traven. Pregled razvoja kinematografije pri Slovencih (do 1918), str. 99. 
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filmskih zapisov o gradnji telegrafske postaje in o življenju domačinov. Baron Codelli se je s 
financiranjem igranega filma Zgubljena deklica in dokumentarci vpisal med pionirje afriške 
kinematografije. Pri tem projektu se pojavi tudi Leo Poljanec, Ljubljančan, sodelavec barona 
Codellija v Togu. Po naključju je postal eden prvih slovenskih filmskih igralcev; nastopil je kot 
naturščik poleg nemške igralke Meg Gherts in Hansa Schomburgka v filmu Zgubljena deklica. 

 
Zaključek 

 
Tako je kinematograf, poleg drugih družabnih dogodkov, predvsem obiskovanja koncertov, 

gledališča in  opere, vstopil v vsakdanje življenje Slovencev. Takratno družabno življenje je bilo 
precej uokvirjeno, spremljale so ga določene utrjene navade, za katere je bila značilna dokajšnja 
etiketiranost. Obiskovanje gledališča, koncertov in opere je privabljalo le specifičen krog ljudi. Te 
institucije so bile zaprtega značaja in se niso dosti spreminjale. Spremljal jih določen način 
obnašanja in »dogovorjena« oblačilna kultura, ki je zahtevala svečano toaleto. Pomembnim 
obiskovalcem so pripadale tudi posebne lože. 

Obiskovanje kinematografa je bilo bolj neformalno. Njegova prednost je bila predvsem v 
tem, da je nudil »poceni zabavo« za množice, poleg tega je tudi informiral. Že v samih začetkih 
zasledimo veliko število »poučnih« predstav, ki so jih organizirali posebej za šolsko mladino. 
Filmske ponazoritve so svojo vlogo dobile tudi na raznih izobraževalnih predavanjih, ki so jih 
organizirala različna društva. Vpliv tujih filmov se je hitro širil na mnoga področja; na modo, 
obnašanje, navade, ideje … 

Slovenski film vse do razpada Avstro-Ogrske monarhije, če odštejemo Grossmanove 
pionirske poskuse, ni poznal izvirne filmske ustvarjalnosti. Vendar so bili začetki slovenske 
kinematografije, v pogledu reproduktivnega segmenta, v koraku z evropskim dogajanjem. Slovenci 
so v času pred prvo svetovno vojno videli skorajda vse, kar je pomembnega nastalo v svetovni 
filmski produkciji. 

Film v tistih časih še ni veljal za umetnost. Mnogi so ga smatrali za »primitivno zabavo« za 
množice. Živeče fotografije naj bi torej bile samo vrsta zabave, ki so jo prikazovali v kavarnah, 
restavracijah, hotelskih salonih in v cirkuških šotorih, vse dokler se niso institucionalizirale v stalnih 
kinematografih. Tako je film prehodil evolucijsko pot od zabave, prek socialnokulturnega fenomena 
do nesporne, t. i. sedme umetnosti. 
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Intervju 
dr. Vida Zei, komunikologinja 

 
Sobota, 22.3.2008 

 
Komunikologinja Vida Zei je predavateljica predmeta Medijska kritika 
in Množični mediji na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani.  
Osrednje področje njenega raziskovanja je kultura komuniciranja. 
Osrednja nit intervjuja je namenjena branju in razumevanju različnih, 
zgodovinarjem uporabnih virov. 
 
Nova kulturna zgodovina, eno izmed področij sodobnega zgodovinopisja, se med drugim ukvarja tudi z 
zgodovino branja in spremembami v bralnih praksah skozi čas. Na kakšen način, danes, večina ljudi bere 
knjige? 

 
S povečanjem števila knjig, se te vedno bolj samo na hitro preleti in polista. Ne moremo več vsega prebrati, obvladati. S 
stališča razumevanja zgodovine je čas, ko je knjiga nastala zelo pomemben, saj so se ustalile interpretacije, zapisane v 
njih. Danes se je z internetom spremenil način branja. Ponuja nam številne kratke obnove, uporabljamo ga celo kot vir. Že 
pred tem pa so npr. v Veliki Britaniji leta in leta izhajale skrajšane verzije romanov za tiste, ki se jim ni dalo brati celotnih 
originalnih del  in za šolske potrebe. V ZDA v nekaterih šolah sploh ne uporabljajo drugega, celo lastnega Marka Twaina 
berejo v skrajšani verziji. Zaradi tega prihaja do vse manjšega kontakta med bralcem in knjigo. Vsako delo seveda lahko 
poveš na kratko, vendar se bo zdelo vsakemu nekaj drugega važno in vredno poudarka. 
 
Ali je potemtakem prišlo do  nekakšne »bralne  revolucije«? 
 
To kar se je pomembno zgodilo pri razumevanju branja je, da ne veljajo več klasične kritične teorije o tem, kaj delo v sebi 
nosi. Avtor sicer hoče doseči bralca, vendar pa nove formalistične teorije vidijo končni smisel, pomen knjige, v bralcu. V 
tem se kaže t.i. »bralna revolucija«, s spremembo v razumevanju bralca, ki ima zdaj večjo moč, kot pa notranja lepota 
teksta,  iz katere je razpoznaven avtor. Stvar bralca je, ali vse to najde v knjigi ali ne. Pri tem ne gre zgolj za izobrazbo 
ampak tudi starost, spol itn. Prej je seveda prihajalo do čaščenja knjige in avtorja. Literarna zgodovina vedno govori o 
avtorju, danes kritiko zanima, kako je to delo del nekega družbenega okolja, kako je razumljeno s strani bralca.  
 
V vaših raziskavah ste se ukvarjala s poštnimi znamkami in njihovo vlogo pri razumevanju nacionalno - državne 
identitete. V kolikšni meri lahko podobe na njih obravnavamo kot del ideološke propagande? 
 
Veliko znamk je, ki hočejo biti samo znamke, t.j. državni simboli, ki simbolno in ideološko nadzorujejo proces poštne 
komunikacije. So tudi odraz nečesa, kar je nacionalno identitetno, ljudje, ki pa smo nosilci te identitete se na znamkah ne 
pojavljamo, razen npr. pri določenih kampanijah v zvezi z boleznimi ali kakšno drugo družbeno temo. Veliko je bilo tudi 
znamk stiskanih v taboriščih, najbolj znane so tiste, ki so jih izdali in uporabljali od 1942 do 1945 poljski vojni ujetniki v 
Waldenbergu, Oflag II. Te znamke so prihajale na želene poštne naslove in pričale o povezavi med nacionalno kulturo in 
fizičnim preživetjem. Znan je tudi primer skupine treh mladih italijanskih arhitektov, ki so kreirali in uporabljali svoje 
privatne znamke na čisto človeške teme. To so bili perfektni umetniški izdelki na vsakdanje teme, o tem kako so enemu 
od njih ukradli avto, kako težko je najti varuško za otroke ali kako drage so karte za disko in tako naprej. Svoje kreacije so 
tudi objavili v publikaciji Granchi Rosa. 160 francobolli che sconvolsero l' Italia. 
Ideološka propaganda je močna beseda. Jacques Ellul je napisal obsežno študijo na to temo v kateri govori o 
vseprisotnosti propagande. Politične, psihološke, sociološke in ekonomske. Če nam, kot primer, mama skuha takšno in 
ne drugačno kavo je to že propaganda. Ideološka državna propaganda je seveda prisotna, še posebej v avtoritarnih 
državah. Tudi Američani so, na primer, s postajo Radio Marti leta in leta »obveščali« Kubance o življenju drugod po svetu. 
Ideološka baza za nacionalno identiteto je nekaj širšega in povezano z nacionalnimi simboli in kulturo. Ideologija je 
namreč nekaj, kar dojemamo kot samoumevno in naravno da nekaj tako je. Povsem sprejemljivo se nam zdi, da npr. moje 
ali tvoje slike ne bo na znamki in da smo mi manj pomembni kot predsednik ali če želite diktator. Zato se na znamkah in 
denarju to pojavlja in reprezentira državno moč navzven in navznoter. 

 
 
Podobno tudi denar nima samo plačilne in menjalne funkcije. Kako si razlagate njegovo ikonografijo? 
 
Verjetno je jasno, da je denar eden od državnih simbolov, uporaba podob na njem pa je simbolična in ideološka. Da je 
temu tako lahko lepo vidimo že iz same zgodovine, na primer iz upodobitev različnih vladarjev, kraljev in cesarjev na 
njem. V primeru jugoslovanskega dinarja pa je prišlo v času socializma do ideološkega premika. Ni se namreč več 
pojavljal vladar ampak delavec. Vladar, ki je bil takrat ideološko delavec je bil železničar, kovač, kmet in še kaj. Takšna 
ikonografija se je ponovila tudi v drugih socialističnih državah. Ob tem ko denar dan za dnem jemlješ iz denarnice, četudi 
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ga ne pogledaš podrobno, pa postane del tvojega zakodificiranega 
kulturnega in ideološkega znanja, saj je podoba denarja ena od močnejših 
političnih izjav o tem, kdo ima moč in kaj je v družbi pomembno.                                                                        
 
 
 
                                                                                                                                  
 
                                                                                                                                   Slika 1: Jugoslovanski dinar 

                                                          
Če nekoliko preusmerimo pogled na filmska platna, k nostalgičnim filmom. Se je z njihovo pomočjo v določeni 
meri izgubila kritična zavest do zgodovine? 
 
Če se pogovarjamo o umetniškem tekstu se ne smemo spraševati o njegovi objektivni zgodovinskosti, zato tu tudi težko 
govorimo o izgubi kritične zavesti do zgodovine. Vsak film je prvič kreacija, drugič selekcija in tretjič fikcija. Za noben film, 
niti za dokumentarni film, ne moremo reči, da je objektivna resnica, kajti njegovo trajanje je, ne samo časovno omejeno, 
ampak gre pri tem tudi za izbor določenih kadrov. Res je, da lahko v vsakem filmu iščemo neko dokumentarno 
zgodovinskost, vendar se moramo pri tem zavedati, da je to stvaritev nekega avtorja in da gre za njegov pogled na 
zgodovino, ki ne mo more biti objektiven, ampak vedno subjektiven 
 more biti objektiven, ampak vedno subjektiven. 
Zakaj bi morala biti nostalgičnost kritična? Nostalgični smo celo do stvari, ki smo jih svoj čas kritizirali. Nekoč v trgovinah, 
na primer ni bilo toliko izbire, toliko vrst mleka, a danes kupimo ravno tisti dve, ki sta bili že takrat na policah. To kaže, da 
nismo pripravljeni sprejemati nekaj novega, kar smo takrat želeli. Preteklost je namreč za večino ljudi lepa. Kritična zavest 
in nostalgija pa si stojita nasproti, osebno ju ne bi obravnavala skupaj. Z nostalgijo se je potrebno ukvarjati s pomočjo 
psihoanalitičnih teorij. 
 
Vseeno pa lahko rečemo, da nostalgični filmi lajšajo bolečine tranzicije. 
 
Da. To je res, ampak da bi lahko živeli zgolj od tega pa je že drugo vprašanje. Sicer je res, da so obdobja krize lahko 
psihotična obdobja. Vsi podatki namreč kažejo, da se v času krize izredno poveča obisk kinematografov, kjer ljudje 
odjadrajo v sanjski svet. Lahko rečemo, da je nostalgija ena od pomembnih tem za razmišljanje o preteklosti, vendar po 
drugi strani s preveč nostalgičnim spuščanjem v preteklost še težje sprejemamo sedanjost. 
 
Film in fotografija sta nam ustvarila bolj izkristalizirano podobo o svetu, vendar pa je ta podvržena določeni 
selekciji. Kako se cenzura kaže v primeru fotoreportaže? 
 
 V času 2. svetovne vojne ali na primer v času španske državljanske vojne so bili novinarji del  te vojne, padali so v boju 
skupaj z vojaki, fotografirali so bitke. Robert Capa denimo je bil eden izmed teh slavnih fotografov. Njegova najbolj znana 
fotografija je fotografija, ki prikazuje smrt republikanskega vojaka iz časa španske državljanske vojne. To je bila prva 
fotografija, ki je ljudem pokazala vojaka, kako pade na bojišču. Prav tako je zelo znana fotografija deklice, iz časa 
vietnamske vojne,  ki gola beži pred bombnim napadom. To je bila ena tistih fotografij, ki je Američanom spremenila 
pogled na vojno in pripomogla k zavesti, da je vojno treba nehati. Takrat je bila možna takšna fotografija, dandanes pa so 
novinarji in fotografi del političnega in vojaškega aparata. Novinarji npr. v Iraku so del vojaške skupine, vojaki so tisti, ki jim 
povedo kaj lahko slikajo in česa ne smejo. Ne samo zato, ker bi bilo svobodno gibanje po Iraku prenevarno, ampak 
predvsem zato, ker so mediji vedno pod kontrolo tistih, ki imajo moč in če mislimo da temu ni tako, si zatiskamo oči pred 
kruto realnostjo.                                                                              

Mateja Prinčič                                                                               
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Slika 2: Robert Capa: Federico Borrell Garcia,            Slika 3: »Vietnamsko vojno je treba nehati«. 
              republikanski vojak 

 
VIRI SLIK 
 
Slika 1: http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:YUD_1000_1981_obverse.jpg (22. 3. 2008) 
Slika 2: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Capa%2C_Death_of_a_Loyalist_Soldier.jpg (22. 3. 2008) 
Slika 3: http://www.woolamaloo.org.uk/nick%20ut%20Kim%20Phuc%20vietnam%20war.jpg (22. 3. 2008
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Alan Kelher 

 
Saidov Orientalizem 

 
 
 
 

Povzetek 
 

V obravnavanem delu Edward Wadie Saïd, v Jeruzalemu, Egiptu in Ameriki odraščajoči Palestinec, 
dekonstruira kolektivne stereotipe in reprezentacije o Vzhodu oziroma Orientu. Prek zgodovinske analize 
evolucije sistemov, konstruiranja stereotipov o Vzhodu, od nedolžnih umetniških začetkov v stari Grčiji pa do 
francoskih in angleških kolonialnih političnih produkcij od konca 18. stoletja naprej, razloči med 3 vrstami 
orientalizma: akademskim, pesniškim in političnim. S takšnim postopnim zgodovinskim brskanjem po našem 
kolekivnem nezavednem pa nam odstre tančico o lastnih zablodah, ki smo jih gojili do, ne samo »Orientalca«, 
ampak tudi do »drugega«. 
 
 
Ključne besede: Vzhod, diskurz, reprezentacije, kulturna hegemonija, postkolonializem 
 

 ٭٭٭
 

Vsebina 
 

Orientalizem po Saidu označuje »/način/, kako se spoprijemati z Orientom«1. Za Evropo Orient 
pomeni predvsem Bližnji vzhod, za ZDA pa Daljni vzhod. Orient je kot reprezentacija drugega pomagal 
opredeliti Evropo; s tem »se je /namreč/ okrepila moč in identiteta evropske kulture, ko se je postavila 
nasproti Orientu«2 in njegovi kulturi kot nekakšnemu manjvrednemu nadomestku. 
 
Ločimo 3 vrste orientalizma3: 

1. Akademski orientalizem: akademska definicija, ki je še danes prisotna na univerzah, označuje kot 
orientalista vsakogar, ki predava o Orientu, in tisto, kar počne, označuje kot orientalizem.4 

2. Pesniški orientalizem: »orientalizem je /tudi/ način mišljenja, ki temelji na ontološki in epistemološki 
distinkciji med 'Orientom' in (največkrat) 'Okcidentom'«5, kakor se kaže npr. v delih Ajshila, Victorja 
Hugoja, Danteja in Marxa. 

3. Politični orientalizem: od poznega 18. stoletja pa lahko gledamo na orientalizem tudi kot na 
»korporativno ustanovo za obravnavanje Orienta« oziroma »kot slog Zahoda pri gospodovanju nad 
Orientom, restrukturiranju in izvajanju oblasti nad njim«6. 

 
Orientalizem je v prvi vrsti oblika diskurza, ki se izraža in reprezentira z besednjakom, doktrinami, 

ustanovami in kolonialnimi birokracijami, zato potemtakem postavlja omejitve pri razmišljanju o Orientu in 
zaradi katerega razmišljanje o njem ne more biti svobodno. 

 
Govoriti o orientalizmu pomeni predvsem govoriti o britanskem in francoskem kulturnem podjetju – 

od začetka 19. stoletja pa do konca 2. svetovne vojne sta namreč Velika Britanija in Francija dominirali na 
Orientu in v orientalizmu; nato pa ZDA z enakim odnosom. 

 
Orient je umetna tvorba in ne obstaja od nekdaj. Orient je tako kot Zahod »ideja s svojo zgodovino in 

tradicijo misli /.../, iz katere izhaja njena realnost /.../ na Zahodu in za Zahod«7. Tako je bil Orient 

                                                 
1 Edward W. Said, Orientalizem. Zahodnjaški pogledi na Orient, Ljubljana: Studia Humanitatis, 1996, str. 12. 
2 Prav tam. Str. 15. 
3 Prav tam. Str. 12–14. 
4 Kot doda Said (str. 12), je danes sicer bolj v veljavi manj konotativen izraz area studies. 
5 Prav tam. Str. 13. 
6 Prav tam. Str. 14. 



KLIO 
  

27 

»orientaliziran ne le zato, ker so dognali, da je 'orientalski' na vse raznovrstne načine, ki so se zdeli 
povprečnemu Evropejcu 19. stoletja samoumevni, temveč tudi zato, ker /so ga lahko/«8 – kakor je denimo 
Flaubertova Kučuk Hanem postala stereotipen model orientalske ženske. Orientalizem je tako »postal kot 
splošno sprejeto sito, skozi katero se Orient filtrira v zavest Zahoda /.../ – trditve /.../ so iz orientalizma 
/počasi/ prehajale v splošno kulturo«9. 

 
Eden glavnih problemov, ki 'obvladuje' orientalizem je »distinkcija med čisto in politično vednostjo«10, 

kot pojasnjuje Said. Za razliko od npr. kakšnega literarnega dela je delo orientalista zaznamovano ali z 
interesi vlade (danes so to npr. naftni interesi na Bližnjem vzhodu) in/ali pa z dejstvom, da vsak Evropejec ali 
Američan, ki preučuje Orient, »stoji nasproti Orientu najprej kot Evropejec ali Američan in šele potem kot 
posameznik«11 – »pripada /namreč/ sili, ki ima na Orientu določene interese, in /.../ zgodovino vpletenosti 
/.../ skorajda od časov Homerja«12. 

 
Torej, prvič, vsak avtor v 19. stoletju in že prej se je namreč zavedal dejstva imperija, ki stoji za njim 

in ki ga 'podpira' ne glede na to, ali si avtor tega želi ali ne. Orientalizem tako ni le obsežna zbirka 
akademskih ali drugih besedil o Orientu, temveč je »distribucija geopolitične zavesti v estetska, znanstvena, 
ekonomska, sociološka, zgodovinska in jezikoslovna besedila«13. In drugič, nihče, ki je pisal o Orientu se ni 
mogel izogniti memoriji znanja, ki jo je podedoval, preden se je lotil svojega orientalističnega dela, kajti 
»vsak, ki piše o Orientu /.../ predpostavlja kakšnega orientalskega predhodnika, neko prejšnjo vednost o 
Orientu, na katero se sklicuje in opira«14, pa najsi je šlo za Ajshilove Peržane, Evripidove Bakhe ali katerokoli 
drugo delo, še posebej od novega veka dalje. Tako so bile vedno v obtoku reprezentacije oziroma umetne 
uprizoritve nečesa, iz česar je Neorientalec naredil simbol za ves Orient ali, kot pravi Said, »vsaj, kar zadeva 
pisani jezik, ne gre nikoli za dejansko navzočnost, ampak za ponovno navzočnost (re-presence), za 
reprezentacijo«15; »najpomembneje pa je, da so te reprezentacije Evropejcem omogočale, da so z Orientalci 
ravnali in v njih tudi videli fenomen, za katerega so karakteristične nespremenljive značilnosti«16, ki so zato 
take reprezentacije tudi omogočale. 

 
Orient so tako preoblikovali npr. Byron, Goethe in Hugo s svojo umetnostjo in odtlej  gledamo Orient 

skozi prizmo njihovih podob, ritmov in motivov. Zato je »'pravi' Orient /.../ v najboljšem primeru priklical vizijo 
pisca; zelo redko jo je vodil«17. »Orientalizem je konec koncev sistem navajanja del in avtorjev«18. Tako se je 
moral na delo Manners and Customs of the Modern Egyptians Edwarda Williama Lana »opirati vsakdo, ki je 
pisal ali razmišljal o Orientu, ne le o Egiptu«19. 

 
V elektronskem postmodernem svetu je svet postal sicer neposredno dostopen, in s tem tudi Orient, 

s čimer se pričakuje, da se bo razodela vsa njegova resnica, a ta se danes bojuje proti stereotipom v – jasno 
– elektronski obliki, tj. televizijo, filmi in vsemi drugimi medijskimi viri, ki tlačijo informacije v vse bolj in bolj 
standardizirane kalupe – ki pa se spet približujejo stereotipom. 

 
Imeti 'vednost' o taki zadevi tako pomeni – in pri tem sploh ni pomembno, kot je to nazorno 

prikazano v primeru orientalizma, ali je to resnično ali ne – da ji gospoduješ in da imaš nad njo oblast. Tako 
je bila argumentacija, zvedena na svojo najosnovnejšo obliko, jasna, natančna in preprosta za razumevanje: 
obstajajo Zahodnjaki in obstajajo Orientalci; prvi gospodujejo, drugim je treba gospodovati. Seveda pa, ker 
»vednost daje moč, več moči zahteva več vednosti, in tako naprej v čedalje bolj dobičkonosni dialektiki 
informacij in nadzorovanja«20. Ker tako podložnim rasam ni bilo dano, da bi vedele, kaj je zanje dobro, se 
Orientalce prikazuje kot »lahkoverne, 'brez energije in iniciative', močno nagnjene h 'klečeplaznemu laskanju', 

                                                                                                                                                                   
7 Edward W. Said, Orientalizem. Zahodnjaški pogledi na Orient, Ljubljana: Studia Humanitatis, 1996,  str. 16. 
8 Prav tam. Str. 17. 
9 Prav tam. Str. 18. 
10 Prav tam, Str. 21. 
11 Prav tam. Str. 23. 
12 Prav tam. Str. 24. 
13 Prav tam. 
14 Prav tam. Str. 34. 
15 Prav tam. Str. 35. 
16 Prav tam. Str. 60. 
17 Prav tam. Str. 36. 
18 Prav tam. Str. 37. 
19 Prav tam. 
20 Prav tam. Str. 53. 
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spletkarjenju, prevarantstvu«21. Ker orientalskemu umu tako za razliko od Zahodnjaka manjka racionalnosti, 
miroljubnosti, liberalnosti, natančnosti, skeptičnosti, logičnosti ipd., je tako »vsako odstopanje od tega, kar je 
veljalo za normo orientalskega vedenja, veljalo za nenaravno /in/ skladno s tem npr. /.../ označilo egiptovski 
nacionalizem za 'povsem novo idejo' in 'plod tujega in ne domačega vira'«22. 

 
Pomembna razsežnost orientalizma ni le racionalizacija kolonialne vladavine, potem ko je ta enkrat že 

izvršena oziroma realizirana, temveč da je kolonialno vladavino opravičeval v naprej in tako odpiral pot 
oziroma legitimiral nova osvajanja. Bistvo orientalizma je tako neizbrisljiva razlika med superiornostjo Zahoda 
in inferiornostjo Orienta. 

 
Pozno 18. in 19. stoletje veljata za začetek modernega orientalizma, renesanso orientalizma. S tem 

se misli na leto 1798 in Napoleonovo invazijo v Egipt, saj so se »z Napoleonovo zasedbo Egipta /.../ med 
Vzhodom in Zahodom začeli procesi, ki še vedno določajo naše sodobne kulturne in politične perpektive /in pa 
določilo se je/ prizorišče ali scenografijo orientalizma«23. V tej tretji obliki je orientalizem namreč postavljal 
meje misli o Orientu, s čimer se je dodatno izkristaliziralo »družbeno upravljanje znanja, /tj./ dejstvo, da 
znanje – ne glede na to, kako specialistično je – najprej regulirajo lokalna razmišljanja specialista, pozneje pa 
generalna razmišljanja družbenega sistema oblasti«24. In »kadar človek uporablja kategoriji, kakršni sta 
orientalsko in zahodnjaško, in ju ima tako za izhodiščno kot za končno točko analize, raziskovanja /ali/ javne 
politike /.../, je rezultat praviloma polariziranje razlik – orientalsko postane še bolj orientalsko, zahodnjaško 
/pa/ še bolj zahodnjaško«25. 
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21 Prav tam. Str. 56. 
22 Prav tam. Str. 57. 
23 Prav tam. Str. 61. 
24 Prav tam. Str. 63. 
25 Prav tam. Str. 64. 



AFORIZMI SLOVESKIH AVTORJEV, KI BILI BI AFORIZMI SLOVESKIH AVTORJEV, KI BILI BI 

MORDA MORDA   

                  ZGODOVIARJU/KI POVŠEČI                   ZGODOVIARJU/KI POVŠEČI             

Žarko PetanŽarko Petan  
 
Zgodovina je cenzurirana preteklost. 

 
Kadar se zgodovina odpravi na pohod, obuje vojaške škornje. 

 
Včasih tudi s pendrekom pišejo zgodovino. 

 
Če narod nima zgodovine, mora imeti bujno domišljijo. 

 
Previdnež potrka, preden vstopi v zgodovino. 

 
Ko je vstopil v zgodovino, so jo iz protesta vsi zapustili. 

 
Zmagovalci pridejo v zgodovino, 

poraženci pa so njeni protagonisti. 
 

Včasih prideš v zgodovino, če pravočasno odideš. 
 

Zgodovina se nikoli ne ponavlja - zgodovino ponavljajo. 
 

Zgodovinarji so graditelji lepše preteklosti. 
 

Zgodovinarji ponarejajo preteklost, ideologi prihodnost. 
 

Marsikatero srečanje med politiko in zgodovino 
se konča slabo za zgodovino. 

 
Slovenci imamo zelo pestro zgodovino, 
imamo dve preteklosti: našo in njihovo. 

 
Zgodovino najprej pozabijo tisti, ki so jo delali. 

 
 
 

In kaj bo rekla zgodovina? – a pomoč!  
                                                                                                      

  



 
Bogdan �ovakBogdan �ovak  

  
  

Dobri stari časi? Stari smo mi, dobri nismo nikoli bili, časa pa tako več nimamo.Dobri stari časi? Stari smo mi, dobri nismo nikoli bili, časa pa tako več nimamo.  
  

Tudi v hladni vojni se kdo opeče.Tudi v hladni vojni se kdo opeče.  
  

Maj, maj, maj, krasni maj! Še dvajset let nazaj …Maj, maj, maj, krasni maj! Še dvajset let nazaj …  
  

  

Evgen JuričEvgen Jurič  
  

PRAVILOPRAVILO  
Vsi režimi so večni, dokler trajajo.Vsi režimi so večni, dokler trajajo.  

  
                 O TITU                 O TITU  

                   Tito je bil nesmrten, dokler je bil živ.                   Tito je bil nesmrten, dokler je bil živ.  
  

  
ČR�A PRETEKLOSTČR�A PRETEKLOST  

Vsi se boje dosjejev. To dokazuje, da se ljudje bolj boje preteklosti kot sedanjosti. Vsi se boje dosjejev. To dokazuje, da se ljudje bolj boje preteklosti kot sedanjosti. 
Torej nam dobro kaže.Torej nam dobro kaže.  
  

ZMEDE� ČASZMEDE� ČAS  
Živimo v času ponarejenih originalov in originalnih Živimo v času ponarejenih originalov in originalnih 

ponaredkov.ponaredkov.  
  

V PREMISLEKV PREMISLEK  
Kljub temu, da imamo Slovenci zelo veliko neobdelane zemlje, še vedno najraje Kljub temu, da imamo Slovenci zelo veliko neobdelane zemlje, še vedno najraje 
kopljemo po preteklosti.kopljemo po preteklosti.  
  

OBRATOBRAT  
Pred menoj je bodočnost, za menoj je preteklost. Kaj pa, če se obrnem?Pred menoj je bodočnost, za menoj je preteklost. Kaj pa, če se obrnem?  

  
  
OPTIMIZEMOPTIMIZEM  

Premagali smo preteklost in tudi jutri bomo zmagali. A kako preživeti danes?Premagali smo preteklost in tudi jutri bomo zmagali. A kako preživeti danes?  
  

  
                                                                                                    Milan Fridauer Milan Fridauer –– Fredi Fredi  

  
Politiki imajo fotografski zgodovinski spomin.Politiki imajo fotografski zgodovinski spomin.  

Retuširanega.Retuširanega.  
  

  
  

Aforizme je zbrala Katja Erjavec.Aforizme je zbrala Katja Erjavec.    



 

SPONZORJA 
 


