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UVODNIK 
 

 
Zgodovina res čisto vsega  
 

Že dolgo časa se sprašujemo, ali se je iz pergamenta najprej razvil blokec ali zvezek. Znano 
nam je, da je bil zagotovo brez črt. Take raziskave se je lotil J. �., ki je po pregledu vseh dostopnih 
virov ugotovil, da se je na območju današnje Slovenije zagotovo najprej pojavil blok. V svoji 
raziskavi je pojasnil tudi razliko med zvezkom in blokom, presenetljivo pa ga je v množici virov 
čakalo presenečenje. Prav nenamerno je odkril, da so bili pri nas najdlje popularni blokci s karom.1 

 
Včasih se sprašujem, kam pelje današnja zgodovina prav vsega. Kakšen je njen smisel? 

Takoj me lahko zavrnete, da se o koristnosti znanosti ne dvomi, kot se ne dvomi o koristnosti 
umetnosti. Ampak ... Moram še malo naprej. Zapisala sem, da so take raziskave znanstvene in 
večinoma tudi so, saj vsebujejo znanstveni aparat, temeljijo na virih, ki so strokovno obdelani, ipd. 
Ampak ... Vseeno se vprašam, kje je smisel? Zame osebno imajo znanstvene raziskave namen, ko 
lahko povejo kaj več kot le nekaj zanimivega. Smisel jim da njihov namen in pri zgodovinopisju je 
zame namen preučevanje preteklosti, interpretiranje preteklosti za boljše razumevanje današnje 
družbe. Ne razumite me narobe, zgodovina se ne ponavlja, ponavlja se le v naših glavah. A z 
razumevanjem preteklosti vseeno lažje razumemo današnji čas. 

Da se vrnem - kako mi znanje, da je bil blokec pred zvezkom pomaga pri razumevanju 
današnjih problemov? Zagotovo mi ne pove, da ekološko gledano porabimo preveč papirja, ki ga 
nikoli ne recikliramo. Ponovno prosim, upam, da nisem že nadležna, za razumevanje, ne 
posplošujem na vse socialno - kulturne mikrozgodovinske študije. Te nam velikokrat povejo veliko 
več kot le politična zgodovina. Moje vprašanje se nanaša na absurdnosti, v katere se zapletamo. 
Zakaj se ne bi vprašali raje: zakaj se je razvila potreba po spenjanju papirja za vsakdanjo rabo? Zakaj 
je prišlo do povečane porabe in zakaj je list papirja postal zvezek. Kdo ga je izumil, kako in v kakšen 
vrstnem redu, so podatki, ki tako ali tako pridejo zraven.    

 
Mislim, da bi se večkrat morali vprašati zakaj, namesto kdaj in kdo. Najjasneje se ta problem 

kaže pri t. i. zgodovini prav vsega, ni pa to edina zgodovinopisna smer, kjer se avtor vpraša le kdo in 
kdaj. Navzoč je v vseh zgodovinopisnih smereh po malem in to pri priznanih znanstvenikih, 
predvsem pa pri nas študentih, ki se v seminarskih delih in na žalost tudi v diplomskih premalokrat 
vprašamo zakaj, kako? Se mogoče bojimo, da zato še nismo »usposobljeni«? Ali nam to niti na 
pamet ne pride? Ali gremo le po liniji najmanjšega odpora?     
 
 

Neja Blaj Hribar 

                                                 
1 Omenjena raziskava je plod domišljije avtorice. Če smo natančni, je samo razliko med blokom in zvezkom težko 
določiti, v nekaterih jezikih niti nimajo obeh izrazov. 
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Gregor Mirt 

 

Pravo v času cesarja Dioklecijana 
 
 

Povzetek 
 
Osrednje vprašanje v članku je, kako najbolje razumeti proces rekonstrukcije Kodeksa Gregoriana in 
Kodeksa Hermogeniana ter hipoteze in ugibanja o nastanku teh kodeksov. Zakonika predstavljata 
zbiranje in razglašanje cesarjevih ustav v širšem smislu kot kadar koli prej. Ker sta bila zakonika 
(kodeksa) dolgo popolnoma zasebni zbirki, je še toliko bolj odmevna nova hipoteza, da stilistični 
stik odlokov Hermogenianovega zakonika in Iuris Epitomae (delo Hermogenianovega pravnika 
Digesta) ter identifikacija obeh avtorjev s tetrarhičnim prefektom Aurelijem Hermogenianom kažeta 
na to, da je zakonik napisal in kasneje zbral Hermogenian, medtem ko je bil magister libellorum pri 
Dioklecijanu v letih 293 in 294. 
 
Ključne besede: Rimsko pravo, dominat , tetrarhija, kodeks Gregorijan, kodeks Hermogenian 
 

 ٭٭٭
 
Uvod: 
 

Pravo je znanost, ki se je izoblikovala prav v času starih Rimljanov do te mere, da so jo začeli 
sistematično gojiti in študirati. Rimsko pravo, ki se deli na  

I) civilno dobo, 
II) dobo pretorskega ali honorarnega prava, 
III) klasično dobo, 
IV) postklasično dobo, 
je v prvi vrsti zgodovinska kategorija, torej je v domeni zgodovinarja. Vseeno pa naj bi bilo na 

pravni fakulteti v Ljubljani, predstavljeno kot uvod v moderne oblike prava.2  
 
Vsak uradnik je imenovan s posebnim cesarskim patentom, za katerega mora plačati 

pristojbino. Plače uradnikov so bile nizke, kar se posledično kaže v koruptivnosti upravniškega 
aparata. Obstajali sta centralna uprava na cesarskem dvoru in ozemeljska uprava, ki se je delila na 
vikariate in province. Vsi vodilni uradniki niso bili pravno izobraženi zato so imeli prisednike 
(adsessores), ki so bili imenovani iz vrst advokatov (advokati). V centralni upravi, ki je bila v obeh 
polovicah države organizirana na enak način, ni bilo ločitve med dvornimi ali državnimi 
uradniki. Na čelu centralne uprave je magister officiorum, ki je vodil cesarske pisarne, dvorni 
ceremonial in tajno službo (agentes in rebus). Pravosodni minister (quaestor sacri palatii) je 
pripravljal osnutke zakonov ter sodne in upravne odločbe cesarja. V civilnih in kazenskih zadevah je 
na prvi stopnji pristojen provincionalni namestnik, na drugi pa vikar, pretorijanski prefekt ali tudi 
sam cesar.3  

Sodno funkcijo v dominatu opravlja sodnik. Obdobje Dioklecijanovega vladanja velja za 
mejnik administrativnih reform. Tvorba tetrarhije, ustanovitev škofijskega sistema, nadaljnja 
razdelitev  provinc, reforma kovanja denarja, ureditev davkov in popis prebivalcev: vse to in še več 
prikazuje, da je cesar še utrdil delo njegovih prednikov in obenem uzakonil svoje nove ideje. Da se 
je sama energija Dioklecijanovega vladanja pokazala tudi v pravu, ni nobeno presenečenje. Skozi 
desetletje je cesarstvo videlo objavo dveh ogromnih zbirk cesarjevih ustav, ki sta nastali popolnoma 
                                                 
2 Rimsko pravo se izvaja kot specialistični podiplomski študij na ljubljanski pravni fakulteti. 
3 Guy de la Bedoyere, The Romans for Dummies, John Wiley and sons, Chichester, West Sussex, England, 2006 
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na novo, ne na podlagi že obstoječih. Podoben je agresiven razglas mogočnega dekreta, ki je bil 
oblikovan, da bi ustavil razsajajočo inflacijo. Ob enem je bil kodificiran zakon, ki je združeval 
razpoložljivo blago, javna dela in njihove cene.  Čeprav sta obe ustavi prepričljivi, veliko ostane 
skritega: najmanj obseg Dioklecijanove osebne vpletenosti.4 

  
Kodeks Gregorijan in Kodeks Hermogenian: 

 
Gregorijanov in Hermogenianov zakonik, sta le delno rekonstruirana na podlagi kasnejših del, 

ki so bila izpeljana iz njiju. Navkljub tej negotovosti v splošnem velja, da je bil Gregorijanov 
zakonik objavljen okrog leta 292. Sestavljen naj bi bil iz petnajstih oziroma šestnajstih knjig. Vsaka 
knjiga  naj bi bila razdeljena na pravne naslove in je vsebovala cesarski ustavi. Večina poglavij je 
zasebnih odlokov iz drugega stoletja. Hermogenianov  zakonik je bil izdan leta 295. Objavljen je bil 
v eni sami knjigi, ki je bila razdeljena na pravne naslove, ki so vsebovali zasebne odloke nastale v 
letih 293 in 294.5 

 
Kaj lahko povemo o okoliščinah izdaj teh dveh zakonikov? 

 
Gregorijanov in Hermogenianov zakonik sta se dolgo časa šteli za popolnoma zasebni zbirki. 

Vendar pa stilistični stik odlokov Hermogenianovega zakonika in Iuris Epitomae (delo 
Hermogenianovega pravnika Digesta) ter identifikacija obeh avtorjev s tetrarhičnim prefektom 
Avrelijem Hermogenianom kažeta na to, da je zakonik napisal in kasneje zbral Hermogenian, ko je 
bil magister libellorum pri Dioklecijanu v letih 293 in 294. 

 
To kaže na nedokazano možnost, da je bil Gregorijan prav tako cesarjev uradnik, ki je že 

napisal nekaj podobnega, in da je Hermogenian nameraval njegov zakonik razširiti. To kaže na to, da 
sta bila oba zakonika uradna (oziroma vsaj pol uradna) dokumenta, napisana s strani uradnikov na 
Dioklecijanovem sodišču. Vendar nihče ni poimenoval zakonikov po cesarju, tako da ne poznamo ne 
Codex Diocletianus in Maximianus ne Codex Iovius in Herculius. Zakonika predstavljata zbiranje in 
razglašanje cesarjevih ustav v širšem smislu kot kdaj koli poprej. Seveda je jasno, da so ljudje dolgo 
zbirali cesarske ustave. Skoraj ni dvoma, da je v tistem času obstajal močan »trg« odlokov. V delih 
pravnikov so bili cesarji pogosto citirani. To naj bi se začelo v obdobju principata, čeprav so prvi 
potrjeni dobesedni citati  odloki Trajana. Edino prejšnje delo, ki se lahko primerja z zakonikoma, je 
Libri Constitutionum Papiriusa Justusa, ki obsega dvajset knjig. Libri Constitutionum, vsaj  kolikor 
nam je znano, sestoji izključno iz odlokov Marka Avrelija z ali brez Lucija Vera. Odloki so 
večinoma podani v obliki parafraz (samo trije od triinštiridesetih so podani dobesedno). Nasprotno 
pa citati v drugih pravniških besedilih težijo k ohranjanju natančnih cesarjevih besed. Odloke so 
vneto zbirali in kopirali na vseh območjih, kjer se je cesar pojavil (npr.: Apokrimata Severa iz 
Egipta). Ti so omogočali dostop do odlokov, ki so bili drugače dostopni le v Rimu ali v katerih 
izmed večjih cesarjevih rezidenc. V tretjem stoletju je prišlo do preskoka iz prejšnjega pravniškega 
postopka na zbirko pravnih del.  

 
Hermogenian ali Gregorijan bi lahko napisala komentarje na podlagi pretorjevih odredb ali na 

podlagi komentarjev drugih, vendar ni dokazov o Hermogenianovem delu z imenom ad edictum ali 
ad Ulpianum. Hermogenian je v resnici napisal pravni povzetek Iuris Epitomae, Akradij Kras, 
Hermogenianov sodobnik, ki naj bi tudi delal kot upravnik pod Dioklecijanom, pa je napisal tri 
kratke monografije. Pravniki, katerih naloga je bila sestaviti cesarjeve odloke, so verjeli, da ti odloki 
kot oblastne izjave prava, povedo največ o pravnih razlagah, razjasnitvah in celo razvoju. Ostala 
pravna dela, ne Hermogenianova ali Karisijeva, ki so iz dobe tetrarhije, so ali predelani oziroma 

                                                 
4 Alexander Demandt, Andreas Goltz und Heinrich schlange-Schoningen, Diokletian und die Tetrarchie,Walter de 
Gruyter Berlin, New York,2004 
5 Simon Corcoran:The Empire of the Tetrarchs: Imperial Pronouncements and Government AD 284-324 (Oxford 
Classical Monographs 
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izpeljani teksti predhodnih slavnih pravnikov (Pavlova  Sententiae) ali pa sestavljanka različnih 
dobesednih citatov klasičnih pravnikov in cesarskih ustav.6 

 
 V tretjem stoletju je prišlo do spremembe: podelitev državljanstva vsem  svobodnim 

prebivalcem imperija (po Constitutio Antoniniana). Verjelo se je, da je bila prav ta dramatična 
sprememba tista, ki je napeljala Ulpijana (sodišče ga je po umoru Geta upokojilo),  da je napisal 
veliko obsežnih in številnih del kot poročilo univerzalnega sodišča v univerzalnem imperiju. V 
vsakodnevnem življenju bi se večina prebivalstva še naprej izogibala zakonu ali preprosto ne bi 
zahtevala neposrednega stika z njim in bi še naprej živeli po tistih običajih, ki so jih bili navajeni. 
 Oba zakona sta rezultat cesarskega posega v pravo zaradi pritiskov s strani ljudstva. Četudi bi že 
obstajala splošna zahteva po cesarskem odloku, kaj bi uporabnik teh dveh novih zakonikov dejansko 
imel od take vrste pravnega dela? Takšni uporabniki so bili v večini primerov domnevno advokati 
voditeljev provinc.7 

 
 

Kakšne oblike sta bila kodeksa? 
 
V splošnem se je sprejelo, da sta bila oba zakonika urejena glede na ukaz pretorjevega 

razglasa.  Že prej so obstajali številni komentarji glede razglasa in drugih pravnih del, ki so si po 
navadi sledili v podobnem vrstnem redu tem. Dejstvo, da sta ta dva zakonika sledila temu vzorcu, 
najbolj kaže na pravne komentarje, iz katerih sta izšla. Obenem se domneva, da je njuna ureditev 
predstavljala vzorec ureditve Teodozijevega in Justinijanovega zakonika. Teodozijev zakonik, ki 
jasno omenja dva prejšnja zakonika kot modela, je sledil pretorjevim razglasom v knjigah II-
V. Podobno je Justinijanov zakonik sledil razglasom v knjigah II-VIII. Večino materiala v 
Justinijanovem zakoniku iz obdobja Gregorijana in Hermogeniana, ki mora zato izvirati iz teh dveh 
zakonikov, je najdenega v teh sedmih knjigah. V resnici  je bil mogoče samo Gregorijanov zakonik 
glede na svojo precejšnji obseg (znatno je obsežnejši od Hermogenianovega zakonika)  glavni model 
za ureditev poglavij v Justinijanovem zakoniku. Neodvisna potrditev strukture Hermogenianovega in 
Gregorijanovega zakonika je težka. Čeprav vemo za imena okrog dvajsetih Hermogenianovih 
pravnih osnov, jim po navadi primanjkujejo številske oznake in tako ne morejo biti uporabljena za 
rekonstrukcijo njihovega vrstnega reda. Vendar pa imamo Hermogenianovo programsko izjavo iz 
Iuris Epitomae: HERMOGENIAN: izvleček iz pravne knjige ena: »Torej, ker je vse pravo 
ustanovljeno za ljudsko dobro, bomo najprej govorili o položaju (statusu) oseb in nato o ostalem, ki 
bo sledilo v vrstnem redu edictum perpetuum. Pravne osnove bomo združevali če bo pravna osnova 
primera to dopuščala.« 

 
Najmanj eno Hermogenianovo delo nedvoumno sledi pretorjevi odredbi, kar niti ni 

nepričakovano, glede na navade zgodnjih pravnikov. Obstajajo tudi številna namigovanja na številke 
knjig Gregorijanovega zakonika in celo na številke pravnih osnov. Te omogočajo delno 
rekonstrukcijo zakonika in povezavo z Justinijanovim zakonikom. Tako v zakonu o osebni pravici 
Justinijanovega zakonika v knjigah II-VIII zasledimo Gregorijanski zakonik knjig I-XIII. Oba 
tetrarhična zakonika vsebujeta veliko zakonov o osebnih pravicah, ki večinoma sledijo pretorjevim 
odredbam, a le malo tistih o javnem in upravnem pravu.8 

 
  

 

 

                                                 
6 Simon Corcoran:The Empire of the Tetrarchs: Imperial Pronouncements and Government AD 284-324 (Oxford 
Classical Monographs 
7 Simon Corcoran:The Empire of the Tetrarchs: Imperial Pronouncements and Government AD 284-324 (Oxford 
Classical Monographs 
8 Simon Corcoran:The Empire of the Tetrarchs: Imperial Pronouncements and Government AD 284-324 (Oxford 
Classical Monographs 
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Kako so se zakoniki sploh začeli? 

 
Ni jasno, kakšen predgovor naj bi pravna dela v bistvu imela. Vemo, da  so bila zgodnja dela 
državnega prava Junija Bruta v 2. stoletju pred našim štetjem boljša kot  Cicerova De Legibus, 
začeta z določanjem scene dialoga. Gajeva Institutes, edino neposredno preživelo pravno delo 
principata, je na začetku pomanjkljivo. Prve tri vrstice glavnega teksta so bile izgubljene v samem 
rokopisu, ker so bile prvotno zapisane z rdečo barvo. Ta manjkajoči del je lahko v večini obnovljen 
po tem, kar je ostalo v Digestu in Justinianovi Institutes. Delo se začne s splošno izjavo o pravu (de 
iure civili et naturalli), kar ustreza splošnemu priročniku o pravu. Nobene sledi ni o nobeni dodatni 
preferenci, čeprav naj bi bil Gajev predgovor iz tablice XII ohranjen v Digestu s pisnim opravičilom 
zaradi njegovega izhodišča (sami začetki Rima). Tista dela, ki so komentarji določenega že 
obstoječega dela, pa potrebujejo nekoliko več kot samo primerno temo, da so lahko smiselna 
bralcem. Tudi pri delih, kot sta Gregorijanov in Hermogenianov zakonik, ki sestojita izključno iz že 
prej obstoječih del, se pravni naslovi, v katere sta bila zakonika razdeljena, zdijo zadosten vodnik do 
del. Prav ti naslovi naj bi delovali kot teme, katerih sestavni deli delujejo kot celota. Iuris Epitomae 
se začne s splošnimi opažanji o zakonu in osebnem statusu, prav tako kot Gaius v Institutes. Takšna 
vrsta diskusije je bila komajda obnovljena v zakonikih, a lahko za pomoč pogledamo v kasnejše 
zakonike.  

Teodozijev zakonik, knjiga I, se ukvarja z izvorom prava, pomenom legalnega postopka in 
uradniki. Prvo poglavje se imenuje de edictis principium et constitutionibus. Za zakonik cesarskih 
zakonov je bil to zelo senzibilen začetek – snovanje pravnomočnosti tekstov, ki tvorijo zakonik. Dva 
izmed zakonov, ki sodita pod ta prvi naslov, sta iz leta 429 in 435. Knjigi z naslovom De Pactis je 
pripisan tudi najzgodnejši Gregorijanov tekst, ki se ujema z Justinijanovem zakonikom, knjiga II, 
naslov 3 (in Teodozijevim zakonikom II 9). V obeh, tako v Justinijanovem kot Teodozijevem 
zakoniku, se zakoni o osebnih pravicah začnejo v knjigi II. Tako se samo dva Justinianova naslova 
ujemata z devetimi naslovi Gregorijanovega zakonika. Teodozijev zakonik ima osem naslovov v 
knjigi II, ki se navezujejo na procesualna sporna vprašanja pred de pactis et transactionibus. 9 
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9 Simon Corcoran:The Empire of the Tetrarchs: Imperial Pronouncements and Government AD 284-324 (Oxford 
Classical Monographs 
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Jernej Kotar 

 

Zemljiška posest oglejskega patriarhata na slovenskem ozemlju 
 

 

Povzetek 

 
Vsebina članka se osredotoča na razvoj oglejske posesti na današnjem slovenskem ozemlju in v 
bližnjem zamejstvu, zajema pa časovni okvir od 11. do 15. stoletja. Posveča se predvsem obdobjem, 
ko je bil patriarhat na vrhuncu moči in ko je pridobil obširnejše posesti na slovenskem ozemlju. 
Predstavljeni so tudi odnosi patriarhov z njihovimi posvetnimi tekmeci. Kratko pa so predstavljeni 
tudi gradovi, ki so bili nekoč v lasti oglejske cerkve. 

 
Ključne besede: Oglejski patriarhat, Oglej, slovensko ozemlje, fevdalizem 
 

 ٭٭٭
 
   Pričujoči članek se posveča temeljnim potezam razvoja oglejske zemljiške posesti na 

slovenskem ozemlju in zajema časovni okvir nekako od 11. stoletja, ko so patriarhi pridobili prve 
obsežnejše posesti, pa vse do zatona oglejskega patriarhata v prvi polovici 15. stoletja. Oglej oz. 
Aquileia je bil že od samega nastanka dalje namenjen nadzoru vzhodnoalpskih pokrajin in to vlogo 
je kot pomembno cerkveno središče ohranil še vse v pozni srednji vek. Patriarhi so bili glavna opora 
cesarjev pri njihovi italijanski politiki, saj je njihovo ozemlje ležalo ob vratih v Italijo, zato so si 
vladarji prizadevali pridobiti naklonjenost oglejske cerkve. To so najlažje dosegli s podeljevanjem 
raznih pravic in fevdov, kar je bilo še posebej pogosto v 11. stoletju (zlasti leta 1040 in 1077). S 
prihodom Habsburžanov na cesarski prestol, ki so se odpovedali italijanskim ozemljem in se 
osredotočili na pokrajine severno od Alp, se je začela doba hitrega zatona patriarhata. Oglejska 
cerkev je spadala med največje srednjeveške zemljiške posestnike na današnjem slovenskem 
ozemlju in bližnjem sosedstvu. Pripadala so ji obširna posestva na Krasu, v Istri, na Notranjskem, 
večje posesti pa tudi na Koroškem severno od Drave.  

 
   Leta 811 je Karel Veliki s postavitvijo meje po reki Dravi dokončno razsodil v sporu med 

Salzburgom in Oglejem glede cerkvenega vpliva v vzhodnih Alpah. Cesarji so za obrambo svojih 
interesov v Italiji potrebovali močnega in zanesljivega zaveznika, ki so ga našli v cerkvi. Tako so 
nadškofije in škofije pridobile obširna ozemlja ob poteh v italijanske dežele. Odraz te cesarske 
politike je tudi dejstvo, da so bili patriarhi večinoma nemškega rodu. Tudi v času investiturnega boja 
je imel vladar močno oporo v oglejski cerkvi. Večino posesti je Oglej pridobil v 11., 12. in 13. 
stoletju v času patriarhov Popona, Peregrina I. in Bertolda Andeškega. Za oglejske posesti je 
značilna strateško pomembna lega ob pomembnih tovornih poteh na Krasu, v Posočju in v Posavju, 
kjer so imeli nadzor nad strugo reke Save, po kateri je takrat potekal živahen promet. Patriarhi so pri 
uresničevanju svojih interesov trčili na interese pomembnih plemiških rodbin tistega časa (Andeški, 
Spanheimi …).  

 
   Prva darovnica, ki se nanaša na ozemlje nekdanje dežele Štajerske sega v leto 1140, ko je 

Diebald de Chagere iz rodu mejnih grofov Cham-Vohburgov izročil ogeljski cerkvi skoraj 10.000 ha 
veliko posest s sedežem v Gornjem Gradu.1 Poleg tega je patriarh dobil še dvor ter nekatera druga 
posestva in pravice.  

                                                 
1 Ivan Jakič, Vsi slovenski gradovi, DZS, Ljubljana 1997, str. 118.  
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   Na Koroškem je okoli leta 1090 vojvoda Henrik III. oglejski cerkvi odstopil dvor na Brdu ob 
Baškem jezeru in vodno colnino čez Dravo pri Vognjem polju.2 Leta 1163 so dobili velika gospostva 
Trebinja (Treffen) in Podtibinj (Tiffen) s pritiklinami ob Osojskem jezeru, v Trebinjski dolini in v 
krajih Wollanig, Gratschach in Štakorče. Oglej je imel posesti tudi v okolici kraja Gnesau, saj je leta 
1169 patriarh Udalrik II. podaril admontskemu samostanu eno kmetijo v gozdu Gnesau.3 Oton iz 
Humina (Gemona) je leta 1212 patriarhu Volfgerju podelil tri kmetije pri gradu Prägrad in v 
Gnesauu ter tudi vse imetje v gradu in vasi Podtibinj (Tiffen).  

 
   Oglej si je že zelo zgodaj pridobil tudi velika posestva na Kranjskem. Leta 1040 je patriarh 

Popon dobil od rimsko-nemškega cesarja Henrika III. 50 kraljevskih kmetij s pritiklinami v Cerknici 
in v okoliških vaseh v Kranjski marki (sem je sodilo tudi gospostvo Ribnica). Leta 1074 je oglejska 
cerkev dobila dve slovanski kmetiji, ki sta spadali k loškemu gospostvu, ter deset slovanskih kmetij 
v Vinjem Vrhu (severovzhodno od Novega mesta). Večje posesti so imeli patriarhi tudi na 
Dolenjskem, saj je leta 1136 podelil patriarh Peregrin I. vasi Šmihel, Dobrniče, Višnjo Goro, 
Grosuplje, Moravče, Hrastov Dol pri Kalu, tri kmetije v Svinjskem, dve v Tihaboju in eno v Gabru 
trem plemenitim bratom, Henriku, Ditrihu in Majnhalmu.4 Peregrin I. je leta 1145 odstopil stiškemu 
samostanu več svojih posestev v Litiji, v Šentvidu pri Stični in v Cerknici. 

  
   Patriarhi so že v 9. stoletju za svojo cerkev pridobili več posesti v današnji zahodni Sloveniji in 

v njenem zamejstvu. Najstarejša darovnica, ki se nanaša na to ozemlje, datira v leto 824, z njo pa je 
oglejska cerkev dobila v last 20 kolonov, verjetno nekje v dolini reke Zilje oziroma Ziljice. Kos tu 
zmotno misli, da se listina nanaša na Celje.5 Cesar Oton III. je leta 1001 podelil oglejski cerkvi 
polovico gradu Solkan in vasi Gorica ter vseh hiš in posestev v Solkanu, Gorici in drugih krajih med 
Sočo, Vipavo in potokom Vrtovinom.6 Leta 1077 je patriarh Sigehard od cesarja Henrika IV. prejel 
Furlansko grofijo, vas Ločnik pri Gorici in vse imenovane fevde z vsemi pravicami, pozneje pa je 
prejel še mejno grofijo Kranjsko in grofijo Istro z vsemi pripadajočimi pravicami. Po letu 1000 so 
oglejski patriarhi postali glavni cerkveni in zemljiški gospodje na Tolminskem in tu že zgodaj 
vzpostavili posebno upravno enoto – tolminsko gastaldijo. Zaradi slabe obljudenosti tega območja se 
je patriarh lotil kolonizacije. Novi naseljenci, ki so prejeli posebne privilegije, naj bi izvirali iz 
Innichena na Tirolskem.7 Manjša posestva na Goriškem so imeli patriarhi še v Gorici, Solkanu, 
Ločniku, Skriljah (pri Ajdovščini), Štivanu in Mavhinjah (pri Tržiču), Vipolžah, Brdih, Vrtovinu in 
na Gradišču. Leta 1180 je cesar Friderik I. patriarhu Udalriku II. podelil več posestev med katerimi 
je bila tudi Furlanija. 

 
   Leta 1218 je patriarhatski sedež zasedel Bertold Andeški, ki je bil tesno povezan z vzhodnimi 

deželami svojega patriarhata. Njegova vloga v zgodovinskem razvoju Ogleja je pomembna še toliko 
bolj zato, ker je nastopil kot vezni člen med oglejskimi in andeškimi interesi na ozemlju južno od 
Karavank. Mogočna rodbina Andeških je v tem času obvladovala Kranjsko in Istro, njihovi glavni 
središči pa sta bila Kamnik in Slovenj Gradec. Za časa vlade patriarha Bertolda je pridobila oglejska 
cerkev mnogo posestev na Kranjskem, Koroškem in Štajerskem. Posestva z izjemo gospostev 
Trebinja (Treffen) in Podtibinj (Tiffen) niso bila ravno obsežna. Od grofov s Sternberga je Bertold 
leta 1244 pridobil gospostvo Lož na Notranjskem, še istega leta pa tudi grad in okraj Kammering na 
Koroškem. Že pred tem je po letu 1228 podedoval Vipavo in Postojno po svojem bratu Henriku IV. 
Leta 1241 je svoji cerkvi odstopil ministeriale v Vipavi. Od Henrikove žene Sofije je oglejska cerkev 
pridobila še nekatera posestva in pravice. To so bila posestva in pravice v Libeku pri Ljubljani in v 

                                                 
2 Milko Kos, Oglejski patriarhi in slovenske pokrajine do srede 13. stoletja s posebnim ozirom na vlado patriarha  
  Bertolda iz rodovine Andechs, Dunaj, str. 26. 
3 Milko Kos, Oglejski patriarhi in slovenske pokrajine do srede 13. stoletja s posebnim ozirom na vlado patriarha  
  Bertolda iz rodovine Andechs, Dunaj, str. 26.   
4 Prav tam, str. 27.  
5 Prav tam.  
6 Prav tam, str. 2.  
7 Prav tam, str. 35.   
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Luži pri Litiji, verjetno pa tudi grad Višnja Gora.8 Bertold je podedoval tudi veliko posestvo Slovenj 
Gradec, ki je bilo že od 12. stoletja dalje v lasti njegove družine. Leta 1251 je Bertold vso svojo 
lastnino v slovenjgraškem okraju prenesel na oglejsko cerkev.9  

 
   Bertold je podelil v fevd tudi več krajev kot fevde oglejske cerkve. Grofu Viljemu IV. 

Vovbrškemu je dal trg Pliberk z desetinami od novin. Konradu iz Žovneka je dal najprej v fevd 
pozneje pa tudi v last desetine v Dobrepolju, Ribnici, Poljanah, Zapotoku, Vinicah, Bregu, Gorenji 
vasi, Goriči vasi, Dolenji vasi, Horvači in verjetno tudi v Suhi vasi.10 Leta 1248 je dal grofu 
Hermanu Ortemburškemu v fevd patronatne pravice župne cerkve v Starem trgu pri Poljanah na 
Notranjskem ter nekatere pravice pri gradu Čušperk. Bertold je za svojo cerkev od tržaškega škofa 
Konrada kupil dve vasi; domnevno gre tu za današnji vasi Hrenovica in Mereče na Notranjskem.11 

Med patriarhi in goriškimi grofi, ki so bili od prve polovice 12. stoletja dalje odvetniki oglejske 
cerkve, je prihajalo tudi do nasilnih izgredov. V spore med Bertoldom in Majnhardom IV. Goriškim 
je posegel tudi Ulrik Spanheimski. Leta 1251 je prišlo do miru med Bertoldom in gorškim grofom: 
patriarhu sta med drugim pripadla gradova Višnja Gora in Mengeš ter grofija Meduna v Furlaniji, 
grof pa je dobil v večni fevd oglejsko posest v vasi Ronke pri Tržiču. Zanimivo je tudi dogajanje, ki 
se je odvijalo leta 1238 na Koroškem. V cerkvi sv. Lovrenca naj bi se dogajali čudeži in tako je 
Oglej dobil to cerkev skupaj s posestvi okoli nje.  

 
   Patriarhi so več svojih posesti podeljevali v fevd velikim in uglednim plemiškim rodbinam, s 

katerimi so pogostokrat zašli v spore in celo v oborožene spopade. V današnji zahodni Sloveniji, 
Istri in Furlaniji so patriarhovo posvetno oblast najbolj ogrožali goriški grofje, ki so bili med drugim 
tudi odvetniki oglejske cerkve. Leta 1150 je prišlo do pogodbe med patriarhom Peregrinom I. 
grofom Engelbertom II., ki je moral dati Ogleju v last 30 kmetij na Krasu in na Koroškem in, če bi 
umrl brez dedičev tudi furlanske kraje Belgrad, Precenico, Gorico ter vsa na tej strani Kanalske 
doline ležeča posestva, če pa bi umrl brez dedičev ali pa tudi ne, pa grad Možberk na Koroškem z 
vsemi pritiklinami.12 Leta 1202 so dobili goriški grofje v fevd gradova Gorico in Možberk s 
pritiklinami, v primeru izumrtja goriškega rodu bi vse to dobil Oglej nazaj. Kot odvetniki so imeli v 
patriarhovi državi veliko oblast in so si postopoma pridobili velike posesti in ugled ter se tako vse 
bolj spreminjali v velike vazale.  

 
   Na Kranjskem je imela velik vpliv rodbina Andechs, ki je prav tako prihajala v spore s 

patriarhi. Ta nasprotja so bila presežena z nastopom Bertolda, ki je znal spretno povezati interese 
oglejske cerkve in svoje družine.  

  
   Sredi 13. stoletja so se precej poslabšali odnosi med patriarhom in Ulrikom Spanheimskim. 

Slednji je po letu 1250 zgradil grad Roje na desnem bregu reke Save, saj se je želel polastiti 
oglejskega gradu Vernek na levem bregu Save, ki je imel strateško zelo pomembno lego nad rečno 
strugo. Roje so bile tako nekakšna protiutež spanheimskih interesov proti oglejskim.13 Na gradu 
Vernek je bil tudi sedež oglejskega vicedoma za patriarhovo posest na Kranjskem. Leta 1258 je 
Vernek zasedel in porušil Ulrik Spanheimski, a je že čez deset let po sklenitvi miru v Čedadu 
patriarhu Gregorju obljubil, da bo porušeni grad obnovil, nato pa ga je dobil v fevd.  

 
   Oglejski patriarhi so na slovenskem ozemlju nastopali kot lastniki številnih pomembnih gradov 

– tudi kot njihovi graditelji. Zgradili so številne gradove na strateško pomembnih mestih ob najbolj 
prometnih trgovskih poteh, nato so jih v upravo prepustili ministerialom. Svoje gradove so patriarhi 

                                                 
8 Prav tam, str. 30. 
9 Milko Kos, Oglejski patriarhi in slovenske pokrajine do srede 13. stoletja s posebnim ozirom na vlado patriarha  
  Bertolda iz rodovine Andechs, Dunaj, str. 32.  
10 Prav tam, str. 34.  
11 Prav tam, str. 35.  
12 Prav tam, str. 36.  
13 Ivan Jakič, Vsi slovenski gradovi, DZS, Ljubljana 1997, str. 290.  
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skupaj s pripadajočimi gospostvi dajali v fevd uglednim rodbinam kot npr. goriškim, celjskim in 
ortemburškim grofom. Večina gradov, ki so jih zgradili patriarhi, se danes nahaja v zahodni 
Sloveniji, najpomembnejši med njimi so bili Prem, Tolmin in Gorica. Tolminski grad so zgradili 
patriarhi sredi 12. stoletja, v njem je bil sedež tolminskih glavarjev, ki so grad in tolminsko 
gastaldijo upravljali v patriarhovem imenu. 

 
   Več pomembnih fevdov je imel Oglej tudi na Notranjskem. Med najpomembnejše med njimi 

spadajo Šteberk, Predjama, Cerknica, Postojna in Lož. Večino izmed oglejskih gradov je patriarh 
Gregor de Montelongo podelil v fevd. 

 
   Pomembne oglejske utrdbe so bile tudi Levji grad v Kopru, Kostel ob Kolpi, Mirna, Mozirje, 

Ribnica, Slovenj Gradec, Snežnik … Zanimivo je dejstvo, da so bili pogosto ravno gradovi povod za 
spore med patriarhi in njihovimi nasprotniki. Pri tem velja izpostaviti primer gradu Gotnik, ki so ga 
goriški grofje protipravno zgradili na oglejskem ozemlju, vendar ga grofje kljub protestom patriarha 
Gregorja de Montelonga niso porušili.14 Očitno v tem času oglejski patriarhi niso imeli več dovolj 
velike avtoritete in moči, da bi preprečili tovrstna dejanja. Podoben primer se je zgodil leta 1264, ko 
je bil pogoj za sklenitev miru med patriarhom Gregorjem in grofom Majnhardom IV. Goriškim 
razrušenje gradu Kanal, česar pa grofje niso storili. Kot pomembno velja poudariti, da od sredine 13. 
stoletja patriarhi vse bolj izginjajo kot lastniki posestev in gradov. Razlog za to vidim v tem, da 
oglejska cerkev ni bila kos močnim fevdalnim rodbinam, ki so si postopoma prilastile njena 
posestva. 

 
   Moč in vpliv oglejske cerkve sta skozi stoletja precej nihala, po letu 1251 pa se je začelo 

obdobje postopnega zatona na vseh področjih. Vrhunce je Oglej dosegel v času patriarhov Popona, 
Sigeharda, Peregrina I., zadnjega je doživel v času Bertolda. Za časa vlade teh patriarhov je oglejska 
cerkev pridobila največ posesti. Večina posesti se je nahajala južno od Drave in v večini primerov ni 
šlo za ravno zelo obsežna posestva, izjema sta zgolj gospostvi Trebinja (Treffen) in Podtibinj 
(Tiffen) severno od Drave na Koroškem. Tudi posvetni vplivi Ogleja so v slovenski zgodovini 
pustili svoj neizbrisen pečat. Po letu 1251 smo priča vse bolj šibkim patriarhom, ki so postopoma 
izgubljali posesti v korist mogočnih rodbin. Večina nekdanjih oglejskih posesti je po letu 1456 
pripadla deželnemu knezu. 
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14 Ivan Jakič, Vsi slovenski gradovi, DZS, Ljubljana 1997, str. 119.  
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Simon Malmenvall 
 

Perejaslavska rada in njen zgodovinski, kulturni ter duhovni vpliv 

 
Povzetek 

 
Pojem Perejaslavska rada označuje skupščino kozakov Ukrajine, ki so se pod vodstvom hetmana 
Bogdana Mihajloviča Hmel'nickega (tudi kot Hmeljnicki) v času množičnega ljudskega ter 
kozaškega upora proti Kraljevini Poljski opredelili za prehod pod zaščito in posredno oblast 
Ruskega carstva, oziroma takratnega ruskega carja Alekseja I. Romanova v letu 1654. Ta 
zgodovinski dogodek velikega simbolnega pomena je imel v zgodovini Rusije in Ukrajine 
daljnosežne posledice. 
 
Ključne besede: kozaki, perejaslavska rada, Bogdan Hmel'nickij, Rusija, Mala Rusija, pravoslavje, 
kultura 
 

 ٭٭٭
 

Območje današnje Ukrajine je v času visokega srednjega veka zavzemalo glavni del prve ruske 
države z imenom Kijevska Rusija, ki ne predstavlja zgolj zibelke ruske državnosti in kulture ter 
izvorno središče vzhodnoslovanskega (ruskega) pravoslavnega krščanstva, temveč spada med 
vodilne srednjeveške državne tvorbe v evropskem merilu in prvo pomembno državno-politično 
strukturo pri Slovanih nasploh. Kijevska Rusija beleži svoje začetke v 10. stoletju, vrhunec pa pod 
vladarjema-velikima knezoma  Vladimirom Velikim Krstiteljem (980-1015) in Jaroslavom I. 
Modrim (1019-1054). V tem času je obsegala večino današnje Ukrajine, Belorusije in zahodni del 
Rusije. Kijevska Rusija ( rus. Киевская Русь) je propadla okrog leta 1240 in se že prej razcepila na 
večje število ruskih kneževin (izstopata Novgorod in Moskva). Njen osrednji del (današnja Ukrajina) 
je sredi 13. stoletja postal plen Poljske in Tatarov, v 15. stoletju pa je to ozemlje večinoma postalo 
last Kraljevine Poljske.1 

 
Ukrajina je ostala trdno v okviru poljske države vse do leta 1648, ko se je zgodil spontan, a 

dobro premišljen upor kozakov iz Zaporožja in severnega Dnepra (t.i. Čerkaski kozaki) pod 
vodstvom hetmana Bogdana Hmel'nickega. Hetman (vrhovni poveljnik vseh kozaških oddelkov 
Ukrajine) je na svojo stran pridobil velike ljudske množice Ukrajine. Vsi skupaj so se  uprli poljski 
oblasti, ki je grobo izkoriščala ukrajinske kmete-tlačane, kozakom z neizpolnjevanjem dogovorov 
odrekala pravico do notranje samostojnosti in izvajala zastraševalno nasilje nad pravoslavnim 
(večinskim) prebivalstvom Ukrajine, kapljo čez rob pa je dodalo vsiljivo pokatoličevanje Ukrajine, 
kar je določal poseben sporazum med papežem in poljskim kraljem že leta 1596.2 Levji delež 
katoliškega širjenja na vzhod so nosili poljski jezuiti. Povod za upor je bilo posilstvo žene 
Hmel'nickega s strani poljskega častnika Čaplinskega.3 Kozaki so se ob vseh teh neugodnih 
okoliščinah odločili za upor in dokončen prelom s Poljaki, katerim so kot nepogrešljiva obrambna 
sila služili vse od konca 15. stoletja. Svojo vojaško službo so od vsega začetka dojemali kot obrambo 
lastne domovine in svoje časti ter predvsem pravoslavne vere. Poljaki so jih uspešno izkoriščali v 

                                                 
1 Rosanna Kelly, Russia, Flint River Press, London, 1994; 144 
2 Blaž Podlesnik, Kratki pregled ruske kulturne zgodovine, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za 
slavistiko, 2008; 65 
3 Biografija Bogdana Hmel'nickega: http://www.enci.ru/Хмельницкий,_Богдан (9.10.2009, Богдан Хмельницкий) 
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borbi proti Tatarom s polotoka Krim in Turkom. Poljska država je bila za njih le »nujno zlo« in 
trenutni zaveznik, a leta 1648 je nastopil čas, ko so kozaki Poljakom obrnili hrbet in se vrnili k 
svojim izvorom ter želeli vzpostaviti lastno državno-politično enoto. V odločilnem letu 1648 so v 
spomin priklicali staro Kijevsko Rusijo, začeli o sebi razmišljati kot o Rusih, sebe imeli za »del 
slavnega in pravovernega ruskega naroda« in ostale pravoslavne nekozaške prebivalce Ukrajine 
dojemali kot neposredne naslednike Kijevske Rusije.4 Kozaki sami so bili namreč potomci prebeglih 
ruskih tlačanov, ki so se organizirali v vojaške skupnosti z visoko bojno moralo in dobro izurjenostjo 
ter varovali poljsko, oziroma rusko državo pred napadi sovražnikov na njunih mejah, kasneje pa bili 
najbolj zaslužni za naglo širjenje Ruskega carstva (kozaki so delovali tako na območju današnje 
Ukrajine kot Rusije in se delili v različne naselitvene skupnosti, za katere se uporablja naziv kozaška 
vojska; v 17. stoletju so postali poseben družbeni sloj in bili kljub pogostim uporom najbolj zvesti 
pripadniki oboroženih sil ruskih carjev; v ruski zgodovini in tradiciji veljajo za narodno posebnost in 
njihova popularna podoba je mešanica tega, kar so za Američane kavboji ali za Japonce samuraji). 
Upora niso začeli le zaradi sovraštva do Poljakov in katoliškega krščanstva, temveč kot duhovno 
prerojenje, ki bi bilo v »vrnitvi« ukrajinske populacije k ruskemu narodu. Ta ideja sicer v prvem 
obdobju uporniških bitk ni bila v ospredju, a je ravno ta pritegnila celotno pravoslavno prebivalstvo 
predelov Ukrajine, ki so ga nadzorovali kozaki, k množičnemu uporu. Upor je dobil dimenzije 
vseljudskega gibanja, ki pa ga nikakor ne moremo označiti za ukrajinskega, temveč prvenstveno 
obče pravoslavnega in »prokozaškega«, praktično pa za ruskega. Ljudsko navdušenje se je še 
povečalo po začetnih velikanskih uspehih kozaških enot v bitkah pri Korsunu in Žoltih vodah leta 
1648. Podporo v uporu je Hmelnickemu nudil tudi krimski tatarski kagan Islam III. s svojim 
vojskovodjem Togajem Bejem.  Potrditev kozaške premoči pa je okronal Zborovski sporazum iz leta 
1649, ko je poljski kralj Jan II. Kazimir pristal na ustanovitev samostojne paradržavne enote znotraj 
poljske države (de-facto samostojna kozaška država) in Poljsko preimenoval v Državo treh narodov 
(poljski, litovski in ukrajinsko-ruski). Težavo v kozaških prizadevanjih po združitvi vseh 
pravoslavnih (ruskih) prebivalcev Ukrajine v eno politično enoto pod vodstvom Bogdana 
Hmel'nickega je predstavljal hud poraz kozaške vojske v bitki  pri Berestečku leta 1651. Kozaki so 
morali znova priznati poljsko oblast, a so boj nadaljevali, vendar s spremenljivimi uspehi. Za novo 
stratgijo so se odločili leta 1654, ko so videli v svoji vzhodni sosedi Rusiji edino rešitev za uničeje 
Poljakov in uresničenje svojih idej o kozaški samostojnosti ter povezavi z vsemi Rusi. Zato so se 
politično neposredno naslonili na Rusko carstvo, oziroma na carja Alekseja I. Romanova in v 
mestecu Perejaslav leta 1654 sklicali kozaško skupščino ob navzočnosti diplomatov in plemičev iz 
Rusije.5 Mesto Perejaslav je bilo namreč rojstno mesto hetmana Hmel'nickega in on sam je želel, da 
se tako pomembna odločitev sklene ravno v tem kraju. Odločitev je bila hitra, enoglasna in dobila je 
obliko vseljudskega triumfa. Del tega odločilnega koraka je v ruski Zgodovini Male Rusije 
predstavljen takole: 

 
8 января 1654 г. в Переяславле была собрана рада, на которой после речи Хмельницкого, 

указывавшего на необходимость для Украины выбрать кого-нибудь из четырёх государей: 
султана турецкого, хана крымского, короля польского или царя русского и отдаться в его 
подданство, народ закричал: «волим (то есть желаем) под царя русского»! 

Н. А. Маркевич «История Малой России» 6 
 
Perejaslavska rada je začela vojno med Rusijo in Poljsko, ki se je končala leta 1667 z rusko 

zmago in ustanovitvijo vazalne kozaške države z imenom Getmanščina (oziroma poslovenjeno 
Hetmanstvo), ki je bila podrejena Ruskemu carstvu, dokler ni leta 1764 uradno pripadla Rusiji. Meja 

                                                 
4 http://www.enci.ru/ Российско-украинские-отношения (8.10.2009, Российско-украинские 
отношения) 
5 Igor Antič, Veliki svetovni biografski leksikon, Mladinska knjiga, 1999; 442 
6 Osmega januarja 1654. leta je bila v Perejaslavu zbrana skupščina, kjer je Hmel'nickij zahteval, naj se Ukrajina izreče 
za pokornost enemu izmed vladarjev  štirih držav: turškemu sultanu, krimskemu  hanu, poljskemu kralju ali ruskemu 
carju. Za temi besedami je ljudstvo zakričalo: »Hočemo pod ruskega carja!«  (N. A. Markevič: Zgodovina Male Rusije) 
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med kozaško državo in Poljsko je večinoma potekala po reki Dnepr (vzhod kozaški-ruski, zahod 
poljski) in bila določena v mirovnem sporazumu v Andrusovem.7 

 
Večina prebivalstva Ukrajine v 16. in 17. stoletju sebe ni doživljala kot Ukrajincev, temveč v 

prvi vrsti kot pravoslavce, v drugi pa Ruse. Ukrajina je vse do sredine 18. stoletja namreč zgolj 
geografski pojem in v sebi ne nosi nobene svojstvene »ukrajinske« narodne opredelitve, kaj šele 
želje po lastni »ukrajinski« državnosti.8 Ravno kozaško sklicevanje na širši zgodovinsko-kulturno-
duhovni subjekt ruskega naroda ima svojo predzgodovino v izobraženi duhovščini Ukrajine, ki je o 
sebi razmišljala kot o Rusih in je kontinuiteto Kijevske Rusije v neformalni obliki (podrejenost 
Poljakom, odrezanost od ostalih Rusov) ohranjala preko izobrazbe in pravoslavne verske vneme. 
Najbolj viden učenjaški podvig v tej smeri je ustanovitev Kijevskega kolegija, v katerem so 
sodelovali menihi-izobraženci glavnega samostana Ukrajine Peščerska Lavra v Kijevu. Ta je bil 
ustanovlejn leta 1619, njen ustanovitelj pa je bil takratni kijevski metropolit Peter Mogila. Kolegij je 
bil zasnovan po vzoru poljskih jezuitskih ustanov in se spremenil v posebno visokošolsko ustanovo 
ter pomembno vplival na nadaljne pristope pri izobraževanju v celotnem vzhodnoslovansekm 
prostoru. Njegov vpliv se je še okrepil po letu 1654, ko so nova znanja in pristopi »latinske« tradicije 
prešli na celotno rusko ozemlje. Ruski prostor se je tako seznanil z latinščino, humanizmom in 
spoznal antiko. Na tem področju je vredno omeniti meniha iz Minska Simeona Polockega, ki je v 
ruski kulturni prostor in versko prakso vpeljal baročne pridige po srednjeevropskem zgledu. Na 
dvoru carja Alekseja Mihajloviča pa je proti koncu 17. stoletja začel delovati prvi gledališki 
ansambel.9 Hkrati z evropskimi zgledi so kijevski učenjaki-menihi uveljavili t.i. doktrino treh Rusij, 
katera je do izraza prišla predvsem v 19. stoletju pri caristični oblasti na področju odnosa z Ukrajino 
in Belorusijo. Po tej doktrini je Rusija državni in zgodovinski subjekt, ki vsebuje tri dele ali 
»dežele«: Veliko Rusijo (danes Rusija), Belorusijo in Malo Rusijo (danes Ukrajina). Njeni avtohtoni 
slovanski prebivalci so vsi Rusi, torej gre za narod treh vej. Edino, kar te posamezne veje loči, je 
regionalna zavest in različen govor (kot jezik), torej imamo opravka z velikoruskim, beloruskim in 
maloruskim govorom, a so vsi del skupnega ruskega jezika, ki je praktično hkrati velikoruski. 10 

V tem baročnem obdobju ruske kulture je poleg literarnega ustvarjanja in spogledovanja z 
ostalo Evropo v veljavo prišel tudi t.i. kozaški barok. Na območjih vzhodno od Ukrajine se je za ta 
umetnostnozgodovinski slog uveljavil izraz nariškinski barok (po rodbini Nariškin iz katere je izšla 
mati bodočega carja Petra Velikega) ali pa golicinski barok (po mecenu knezu Golocinu). Glavne 
stvaritve tovrstnega baroka so bile veličastno zgrajene in okrašene cerkve, ki so v svoji zunanjosti in 
notranjosti združevale tako evropski barok kot tudi ruski tradicionalni ljudski slog. Najznamenitejša 
cerkev kozaškega baroka je cerkev sv. nadangela Mihajla (Mihaela) v Kijevu. Za poseben dosežek 
velja tudi predelava (osrednjega cerkevnega kompleksa na območju Ukrajine) Peščerske Lavre v 
Kijevu. Na ozemlju današnje Rusije pa izstopa cerkev Marijinega oznanjenja blizu Moskve. 
Posebnost ruskega baroka je tudi pojav portretov slavnih osebnosti, za katere se je uveljavilo ime 
parsuna (iz lat. persona). Gre za mešanico med baročnimi slikarijami in upodobitvami po zgledu 
ikon.11 

Težišče ruskega baroka je bilo potemtakem postavljeno v prostor in čas obstoja vazalne 
kozaške Getmanščine, ki je neposreden produkt Perejaslavske rade. 

                                                 
7 Evropa, naša preteklost in sedanjost, Svet knjige, Ljubljana, 2004; 492 
8 http://www.enci.ru/Воссоединение_Украины_с_Россией (14.10.2009, Воссоединение Украины с Россией) 
9 Blaž Podlesnik, Kratki pregled ruske kulturne zgodovine, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za 
slavistiko, 2008; 64-66 

10 Ruski tednik (izhaja v Kijevu) Зеркало недели, К ИСТОРИИ ПЕРЕЯСЛАВСКОЙ РАДЫ, № 38 (463) 4 — 10 
октября 2003, Автор: Сергей УДОВИК, http://www.zn.ua/3000/3050/42743/ (16.10.2009; elektronska verzija tednika 
Zerkalo nedeli z dne, K istorii perejaslavskoj rady, 10.10.2003) 

 
11 Blaž Podlesnik, Kratki pregled ruske kulturne zgodovine, Znanstvena založba Filozofske fakultete, Oddelek za 
slavistiko, 2008; 66 in http://www.enci.ru/Украинское,_барокко (9.10.2009, Украинское барокко) 
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Vedno večja odvisnost Getmanščine od Ruskega carstva je pomenila notranjo diferenciacijo 

med prebivalstvom kozaške Ukrajine. Ker je bila podrejenost Rusiji v nasprotju z notranjo 
samostojnostjo, se je manjšina kozaških veljakov oddaljila od zvestobe »matični domovini« Rusiji in 
začela o sebi ter ostalih ljudeh Ukrajine razmišljati kot o posebnem narodu. Ta delni preobrat je 
najbolj prišel do izraza v času velike severne vojne (1700-1721), ko je samooklicani kozaški hetman 
Ivan Mazepa izkazal vdanost švedskemu kralju v boju proti Rusiji. Večina kozakov je sicer ostala na 
ruski strani in privržence Mazepe razglasila za izdajalce ter se odlično izkazala v bitki pri Poltavi 
leta 1709 (največji vojaški podvig carja Petra I. Velikega), a ruski car je zaradi tega prestopa postal 
do kozakov sumničav. Ker so kozaki želeli na vsak način potrjevati zvestobo carju, so se vedno bolj 
oddaljevali od svoje »ožje domovine« Ukrajine in njenega ljudstva ter postopno prešli v vojsko pod 
neposredno podrejenostjo Rusije.12 Kozaški poveljniki niso bili več neposredno odgovorni hetmanu, 
temveč vse pogosteje ruskim visokim oficirjem iz matične Rusije. Tudi hetmani niso bili več izbrani 
na kozaških skupščinah, temveč jih je moral poleg tega potrditi tudi ruski car. Vmešavanje 
carističnega režima ni bilo plod nepokorščine ali nezanesljivosti kozakov samih, temveč zahteva po 
vedno večjem nadzoru in centralizacijskih oblastnih težnjah. Vazalna država je bila za ruskega carja 
zastarela oblika vojaškopolitične organiziranosti, zato jo je bilo treba čim bolj »približati« ruskemu 
carstvu, čeravno je formalno (lahko) brez oviranja obstajala. To je pri večini ljudi vzbudilo 
nezadovoljstvo in dani so bili pogoji za oblikovanje samostojnega ukrajinskega (maloruskega) 
naroda. Podrejenost Rusiji se je potrdila leta 1764, ko je bila kozaška vazalna država ukinjena in 
vključena v Ruski imeprij (od 1721 uradni naziv Rusije). Začelo se je osvajanje (za Ruse kot 
osvobajanje) zahodnih predelov Ukrajine, dokler ni Rusija leta 1793 dobila večino ukrajinskega 
ozemlja (na račun Poljske in Krimskega kanata). Največji simbolni udarec za Ukrajino pa je bila 
prisilna preselitev kozakov z območja Dnepra na področje reke Kuban v južni Rusiji (predgorje 
Kavkaza) leta 1791. V Ukrajini so ostali tako le kmetje-tlačani, ki so v Rusiji videli gospodarja in ne 
narod, kateremu bi zavestno pripadali. Kozaki pa so odtlej opravljali svoje vojaške obveznosti na 
področju, kjer je pretila za Rusijo večja nevarnost kakor v Ukrajini. S tem ukrepom je bila obenem 
onemogočena vsakršna »ukrajinizacija« kozakov.13 

 
Najbolj drastičen odmik od »ruskosti« Ukrajine so predstavljali krožki nacionalističnih 

literatov in izobražencev skozi celo 19. stoletje. Njihov idejni zgled je bil največji ukrajinski pesnik 
Taras Ševčenko, junak iz preteklosti pa »izdajalec« Ivan Mazepa. Ukrajinsko nacionalno gibanje se 
je najbolj intenzivno sklicevalo na svoj lasten ukrajinski (maloruski) jezik, saj je jezik prvi in glavni 
pogoj, da se neka večja zaokrožena skupina prebivalstva označi kot narod. Obenem pa so se zavedali 
zgodovinske in narodnostne povezanosti z Rusijo, oziroma z ruskim narodom, a so bili vseeno 
sovražno nastrojeni do caristične oblasti; ne zaradi sovraštva do ruskega naroda, temveč iz prezira do 
caristične politike. Tako je bil tudi Taras Ševčenko z vsemi svojimi pristaši prisiljen delovati v 
ilegali, saj bi mu v nasprotnem primeru grozila izselitev v Sibirijo, zapor ali celo smrt.  

Po drugi strani pa je z območja Ukrajine izšel drug znamenit literat, ki se je opredeljeval za 
Rusa in svoja literarna dela pisal v (veliko)ruskem jeziku. Gre za pisatelja Nikolaja Vasiljeviča 
Gogolja, ki spada med največje ruske književne umetnike. V svoji povesti Taras Bul'ba je predstavil 
življenje in boje kozakov, jih označil za »neustrašne borce Kristusove vere« in neomajno zveste 

                                                 
12 Evropa, naša preteklost in sedanjost, Svet knjige, Ljubljana, 2004; 492 in http://www.enci.ru/ Российско-украинские-
отношения (8.10.2009, Российско-украинские отношения) 

13
 Ruski tednik (izhaja v Kijevu) Зеркало недели, К ИСТОРИИ ПЕРЕЯСЛАВСКОЙ РАДЫ, № 38 (463) 4 — 10 

октября 2003, Автор: Сергей УДОВИК http://www.zn.ua/3000/3050/42743/ (16.10.2009; elektronska verzija tednika 
Zerkalo nedeli z dne, K istorii perejaslavskoj rady, 10.10.2003) in http://www.enci.ru/ Российско-украинские-
отношения (8.10.2009, Российско-украинские отношения) 
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ruski domovini. Pri Gogolju najdemo torej popolnoma obrnjeno percepcijo tega, kar naj bi bila ali je 
Mala Rusija (Ukrajina), kot jo je imel Ševčenko. 

Največji korak k potrditvi »ruskosti« Ukrajine predstavlja Emski dekret (rus. Эмский указ) iz 
leta 1878, ki se neposredno sklicuje na perejaslavsko rado in pred tem Kijevsko Rusijo ter 
prepoveduje rabo maloruskega jezika na javnih mestih. Omenjeni dekret je bil v veljavi vse do leta 
1918. Izraz maloruski in Mala Rusija pa še mnogo dlje.14 

 
Z nastopom komunizma in uveljavitvijo Zveze sovjetskih socialističnih republik (ZSSR) kot 

nove države se je položaj ukrajinsko govorečega prebivalstva precej spremenil. Ukrajinci so bili 
proglašeni za samostojen narod, ukrajinski (sprva še kot maloruski) jezik pa za enega izmed jezikov 
vzhodnoslovanske jezikovne skupine. Ukrajinščina je stopila v šole kot samostojen predmet (a ne 
kot učni jezik) in leta 1932 skupaj z ruščino postala uradni jezik Ukrajinske sovjetske socialistične 
republike (USSR).  

V času druge svetovne vojne (ali v ruskem zgodovinopisju velike domovinske vojne) se je 
znova pojavila zavest o »ruski« Ukrajini in enosti ukrajinskega ter ruskega naroda. Domovinska 
čustva so prebudila slavljenje ruske zgodovine in tradicije, kamor je tudi sodila Ukrajina kot zibelka 
ruske državnosti in kulture. V tem kontekstu je bila perejaslavska rada odličen razlog za 
opravičevanje »ruskosti« Ukrajine. Tako dojemanje je doživelo vrhunec leta 1954, ko je padla 
tristota obletnica perejaslavske rade. Po celi Ukrajini in Rusiji so prirejali temu jubileju na čast 
prireditve, slavnostne izdaje knjig in množično postavljali spomenike. Vse to naj bi potrdilo »večno 
in nerazdružljivo« povezanost ruskega in ukrajinskega naroda, pri čemer sta oba naroda nastopala 
kot samostojna, a zgodovinsko in duhovno soodvisna. Bogdan Hmel'nickij je bil slavljen kot velik 
junak obeh narodov, ob tem pa so mu pridali še socialen pomen, saj (naj bi se) se je poleg politične 
osvoboditve boril tudi proti izkoriščanju ukrajinskih množic s strani Poljakov, kar se je skladalo s 
takratnim marksističnim pojmovanjem zgodovine in junaštev. Ukrajini sta bila priključena  polotok 
Krim in mesto Harkov v zahvalo za požrtvovalen boj proti nacifašističnim napadalcem med drugo 
svetovno vojno in v spomin na medvojno trpljenje, ki je najbolj prizadelo ravno Ukrajino. Poleg tega 
pa je šlo tudi za taktično potezo takratnega generalnega sekretarja Komunistične partije ZSSR Nikite 
Sergejeviča Hruščova, ki je bil ukrajinski Rus, da bi Ukrajina ohranila svoj ruski značaj, saj so bila 
novopriključena območja skoraj absolutno ruska. 15 

 
Po osamosvojitvi Ukrajine leta 1991 v uradni politiki, šolstvu ter zgodovinopisju ne beležimo 

večjih odstopanj od zagovarjanja ter dokazovanja povezanosti med ruskim in ukrajinskim narodom. 
Večje spremembe pridejo šele z letom 2004, ko z ljudskimi nemiri oblast prevzame Viktor Juščenko 
kot novi predsednik države. On in njegovi politični privrženci so gradili svoj uspeh na pretežno 
protiruski gonji in vse nesrče preteklosti ter sedanjosti naprtili Rusom. Danes je zaradi protiruskega 
vzdušja v uradnih državnih vrhovih nastala diferenciacija med vzhodnim in južnim delom države, ki 
je proruski (večina prebivalstva ruske narodnosti) ter severnim in zahodnim, ki je protiruski. Še 
večje napetosti povzroča samooklicana in nepriznana Ukrajinska pravoslavna cerkev, ki se naglo 
širi, čeprav večina ukrajinskih pravoslavnih vernikov še vedno pripada Ruski pravoslavni cerkvi. 
Najbolj drastične in do neke mere celo nerazumne poteze se kažejo v spreminjanju (izkrivljanju) 
zgodovine, ko se želi izbrisati vsaka sled  tako zelo očitne povezave med ruskim in ukrajinskim 
narodom. Pozitivno označeni so vsi procesi in zgodovinske osebnosti, ki so vsebovali protirusko 
razpoloženje ne glede na njihov resnični pomen ali kvalitete.16 Kljub uradenemu statusu ruščine 
(poleg ukrajinščine sta v državi oba jezika uradna) se na političnem prizorišču in medijih ter šolstvu 
ustvarja vedno večje »otepanje« ruskega jezika.  

                                                 
14 http://www.enci.ru/Воссоединение_Украины_с_Россией (14.10.2009, Воссоединение Украины с Россией) 
15 Evropa, naša preteklost in sedanjost, Svet knjige, Ljubljana, 2004; 493 in http://www.enci.ru/ 
Российско-украинские-отношения (8.10.2009, Российско-украинские отношения) 
16 http://www.day.kiev.ua/260472/ (11.10.2009, Kiev: Visit of Patriarch Kiril) in 
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=35402&tx_ttnews[backPid]=7&cHash=9d5427dad
9 
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Sprememba v drugo smer se je zgodila letos julija, ko je v Ukrajino na desetdnevni pastoralni 
obisk prišel moskovski patriarh (poglavar Ruske pravoslavne cerkve) Kiril. Pričakale so ga velike 
množice, dogodek je bil medijsko zelo dobro pokrit in celotna ukrajinska javnost je omenjenega 
patriarha pozitivno sprejela. Celo na zahodu Ukrajine je patriarh Kiril doživel lep sprejem. Letošnji 
pastoralni obisk je nedvomno simbolne narave (kar je sam patriarh tudi načrtoval) in kaže na 
neodtujljivost ruskega ter ukrajinskega naroda ne glede na to ali Ukrajince smatramo kot Ruse ali 
samostojen narod ali simpatiziramo z ukrajinskimi nacionalisti z zahoda države ali z ruskimi 
učenjaki 17. stoletja.17 Ravno pravoslavna vera prepojena s ponosno rusko zgodovinsko zavestjo 
nam kaže, da se kljub takim in drugačnim družbenopolitičnim pretresom ne more izogniti usodni 
povezanosti Rusov in Ukrajincev. 
  
LITERATURA 

 

 
1. Blaž Podlesnik, Kratki pregled ruske kulturne zgodovine, Znanstvena založba Filozofske 

fakultete, Oddelek za slavistiko, 2008; 64-66 
2. Rosanna Kelly, Russia, Flint River Press, London, 1994; 144, 151 
3. Evropa, naša preteklost in sedanjost, Svet knjige, Ljubljana, 2004; 492, 493 
4. Igor Antič, Veliki svetovni biografski leksikon, Mladinska knjiga, 1999; 442 
5. Ruski tednik (izhaja v Kijevu) Зеркало недели, К ИСТОРИИ ПЕРЕЯСЛАВСКОЙ РАДЫ, 

№ 38 (463) 4 — 10 октября 2003, Автор: Сергей УДОВИК  
6. http://www.zn.ua/3000/3050/42743/ (16.10.2009; elektronska verzija tednika Zerkalo nedeli 

z dne, K istorii perejaslavskoj rady, 10.10.2003) 
7. http://www.day.kiev.ua/260472/ (11.10.2009, Kiev: Visit of Patriarch Kiril) 
8. http://www.enci.ru/Хмельницкий,_Богдан (9.10.2009, Богдан Хмельницкий) 
9. http://www.enci.ru/Украинское,_барокко (9.10.2009, Украинское барокко) 
10. http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=35402&tx_ttnews[back

Pid]=7&cHash=9d5427dad9 (Russian Orthodox Patriarch Kirill Visits Ukraine 
            Publication: Eurasia Daily Monitor Volume: 6, Issue: 155, August 12, 2009) 

11. http://www.enci.ru/Российско-украинские-отношения (8.10.2009, Российско-украинские 
отношения) 

12. http://www.enci.ru/Воссоединение_Украины_с_Россией(14.10.2009,Воссоединение 
Украины с Россией) 

 
 

 

                                                 
17 http://www.day.kiev.ua/260472/ (11.10.2009, Kiev: Visit of Patriarch Kiril) in 
http://www.jamestown.org/single/?no_cache=1&tx_ttnews[tt_news]=35402&tx_ttnews[backPid]=7&cHash=9d5427dad
9   
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Alenka Kozič 

 

Detomor v Franciji v 19. stoletju 

 
Povzetek 

 
Detomori so bili v devetnajstem stoletju del vaškega vsakdanjika. Po Napoleonovem kazenskem 
zakoniku je bil to eden izmed krvnih zločinov, za katerega je bila zagrožena smrtna kazen, posebnost 
pa je, da so bile storilke v veliki večini primerov ženske. S pomočjo sodnih arhivov o procesih proti 
detomorilkam lahko orišemo njihov sociološki profil; gre za mlade neporočene, samske ženske, ki so 
že imele izvenzakonske otroke, neizobražene, najpogosteje dninarke, služkinje ali hišne pomočnice. 
 
Ključne besede: detomor, zgodovina žensk, Francija 19. stoletje, sodni procesi 
 

 ٭٭٭
 

Kljub temu, da je primer detomora v današnjem času izredno redek, v 19. stoletju temu ni 
bilo tako. Prav nasprotno, detomor je bil skoraj običajen pojav v vaški vsakdanjosti, saj se je 95 % 
detomorov zgodilo na deželi. Če je v 19. stoletju mati v meščanski družini igrala vlogo ljubeče 
osebe, je bila vloga matere med neprivilegiranimi sloji družbe zaradi bitke za preživetje mnogo manj 
ljubeča. 

 
V Napoleonovem kazenskem zakoniku Code pénal iz leta 1810 je bil detomor določen v 300. 

členu kot umor novorojenca.18 Člena 302 in 303 pa govorita o smrtni kazni za zločince, oziroma 
bolje rečeno zločinke, kajti ena izmed značilnosti detomora je, da so storilci v veliki večini primerov 
prav ženske oziroma izključno ženske. To je krvni zločin mladih in osamljenih žensk nižjih slojev, 
po večini neizobraženih19, tistih, ki so se vsak dan spogledovale s podeželsko revščino in s težkim 
fizičnim delom, ki je zanje predstavljal edini vir zaslužka. Najpogosteje so bile dninarke, služkinje in 
hišne pomočnice, šivilje.  

 
Natančnejši vpogled v ozadje detomorov in sociološki profil zločink dobimo iz statističnih 

poročil in iz zapisov preiskav pri sodnih procesih. V 19. st. je v Franciji ministrstvo za pravosodje 
med 1826 in 1880 letno izdajalo statistično poročilo o  delu kazenskega sodišča20. Tako je bilo med 
leti 1831 in 1880 8.568 obtožb detomorilstva in 19.948 primerov, kjer sodni organi niso postopali.21 
Detomor spada med zločine, ki se jih lahko prikrije, zato pravo število precej presega število sodnih 
procesov. V letih 1873 do 1880 je bilo 1767 sodnih procesov zoper detomorilke, od tega so jih 8 
obsodili na smrtno kazen, 1122 pa je bilo deležnih olajševalnih okoliščin.22 Te so določali glede na 
vedenje obsojenke (nesprejemljivo je bilo že pogosto obiskovanje vaških plesov) in na pretekle 
zločine (ni bila redkost, da so bile iste ženske večkrat obsojene zaradi detomora).  

 
                                                 
18http://ledroitcriminel.free.fr/la_legislation_criminelle/anciens_textes/code_penal_1810/code_penal_1810_3.htm, datum 
dostopa: 9. marec 2010. Za novorojenca se je imelo otroka starega največ tri dni, katerega rojstvo je javno znano. 
19 Kot neizobraženo žensko se jemlje tisto, ki je nepismena. Veliko je bilo tudi primerov, ko se obtoženske niso znale niti 
podpisati pod zapisnik zaslišanja. 
20 Le Compte Général de la justice Criminelle je letno izhajal med 1826 in 1880, tu so objavljeni podatki o številu in 
vrstah zločinov ter podatki o spolu, starosti, prebivališču in poklicu. 
21 Élise Fradet, L'enfant victime au XIXe siècle d'après le Compte Général de l'Administration de la Justice Criminelle en 
France (1826-1880), 215-221. V: Violence et relations sociales dans le Poitou et les pays Charentais de la fin du Moyen-
Âge au débout du XXe siècle, GERHICO, peta serija, drugi zvezek, 1992. 
22 Le Compte Général de l'administration de la justice criminelle en France pendant l'année 1865. Paris Imprimerie 
impériale, 1865. str.: XLIX. 
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Ženske je k tako okrutnemu zločinu prisilila revščina in celo strah pred starši ali 
gospodarjevo jezo ali pa so novorojenca umorile iz časti23. Tako je storila tudi Eugénie Louvel, ki je 
novorojenca ubila, da ne bi padla senca sramote na njeno družino.24 Marie-Françoise Revelle je 
otroka zapustila na samotnem kraju, saj se je bala očetove jeze. Ta ni vedel za njeno nosečnost. 
Doma jo je namreč čakalo še četvero otrok in zanje je skrbel prav njen oče.25 Pogosto so se ženske 
za detomor odločile že veliko pred porodom in so v ta namen prikrivale nosečnost. Nosile so 
ohlapnejša oblačila ali pa so si prizadevala zožiti obseg pasu s povijanjem in stiskanjem.26 
Chenebeaud Augustine se je izpovedala, da je nosečnost prikrivala zaradi strahu pred izgubo dela.27 
Zanositev je bila velikokrat posledica spolne zlorabe s strani gospodarja ali prostitucije.  

 
Detomorilske matere so naivno verjele, da samo truplo novorojenca ni zadosten dokaz za 

zločin. Še več, mislile so, da lahko prikrijejo znamenja nasilja. Pri zaslišanju so pojasnjevale, da jim 
je otrok zdrsnil iz rok, ali da je bil že ob rojstvu brez življenja.28 Novorojenci so bili v večini 
primerov zadušeni (s popkovino, s stiskanjem vratu, z vrivanjem prstov ali drugih predmetov v 
žrelo, lahko pa so se matere enostavno ulegle nanj) ali pa so umrli zaradi poškodb glave, saj je mati 
nanj stopila s coklami ali pa mu z golimi rokami zlomila tilnik. Marie Anne je rodila na gnojni jami. 
Otrok je čudežno preživel njene udarce z žeblji okovanimi cokli, a je umrl 16 ur po porodu.29 
Senelier Marguerite Clementine je na zaslišanju razložila, da se je med porodom onesvestila, 
novorojenec pa je zadel z glavo ob nočno posodo (prepričana je bila namreč, da ni noseča in da ne 
bo rodila, ampak da jo tišči na veliko potrebo).30 V majhni vasici je bila tako »javna tajna«, da je 
šestintridesetletna vdova, mati petih otrok, noseča. Preživljala se je z dninarstvom in z miloščino. Ko 
je dva dni izostala od dela, so sosede prijavile županu sum detomora. Ta je poklical miličnike in 
preiskava je stekla. V kleti so med dračjem zakopano našli še toplo truplo novorojena. Obdukcija je 
pokazala, da je bil zadušen. Mati ga je trdno povila s plenicami, še posebno tesno pa mu je povila 
tudi glavo.31 Ne manjkajo tudi primeri vbodnih ran povzročenih z nožem ali s škarjami. Novorojenec 
služkinje Marie Rousseau je umrl zaradi vbodnih ran v predelu trebuha.32 Matere so se trupelca 
znebile tako, da so ga vrgle v reko, vodnjak, ga zakopale v gozdu, v kleti ali na vrtu, ga vrgle 
prašičem ali psom, ki so ga raztrgali in pojedli. Redkeje se je dogajalo, da so otroka zažgale. Marie 
Blanchard je v drugem zaslišanju priznala, da je rodila tik ob kaminu in novorojenca takoj vrgla v 
ogenj.33 Poirier Isabelle sklepa, da se matere morda sploh niso zavedale, kakšno nasilje izvajajo nad 
novorojencem, saj je bilo takšno ravnaje, na primer do živali pri kolinah, na deželi nekaj 
običajnega.34 

 
Velik korak naprej pri dokazovanju detomora je igrala medicinska obdukcija. Zdravniki so 

lahko dokazali, da je bil otrok ob rojstvu živ in določili možne vzroke smrti. Z obdukcijo je bilo 
potrjeno, da je Josephine Clémence Lemaire rodila živega otroka in ga zadušila s popkovino, kljub 

                                                 
23 Detomor honoris causa. 
24 Pokrajinski arhiv Seine Marritim,e 2U 1863. Primer Eugénie Louvel, 1870. Citirano po: Marina Daniel, Jeunes 
femmes infanticides au XIXe.Strani 49-64. V: Jeunes, déviances et identités, XVIIIe-Xxe siècles, Jean-Claude Vimont 
(ur.). Rouen: Publications Universitaires de Rouen et du Havre, 2005. 
25 Pokrajinski arhiv Seine-Marritim,e 2U 1463. Primer Marie-Françoise Revelle. Citirano po: Marina Daniel, Jeunes 
femmes infanticides au XIXe.Strani 49-64. V: Jeunes, déviances et identités, XVIIIe-Xxe siècles, Jean-Claude Vimont 
(ur.). Rouen: Publications Universitaires de Rouen et du Havre, 2005. 
26 Marina Daniel, Jeunes femmes infanticides au XIXe, stran 54. V: Jeunes, déviances et identités, XVIIIe-Xxe siècles, 
Jean-Claude Vimont (ur.).. Rouen: Publications Universitaires de Rouen et du Havre, 2005. 
27 Pokrajinski arhiv Vienne, 2U 1656. Primer Chenebeaud Augustine, 1863. 
28 Frédéric Chauvaud, Les criminels du Poitou. La Crèche, Geste éditions, 1999. Str: 167. 
29 Pokrajinski arhiv Vienne, 2U 1660. Primer Marie Anne, 1864. 
30 Pokrajinski arhiv Vienne, 2U 1647. Primer Senelier Marguerite Clementine, 1861. 
31 Pokrajinski arhiv Vienne, 2U 1653. Primer Jeanne Deyennes, 1862.  
32 Pokrajinski arhiv Vienne, 2U 1647. Primer Marie Rousseau, 1861. 
33 Pokrajinski arhiv Vienne, 2U 1644. Promer Marie Blanchard, 1860. 
34 Isabelle Poirier, Violences aux femmes dans le XIXe siècle dans la Vienne, magisterska naloga. Poitiers, 1997, stran 
57. 
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temu, da se je izgovarjala, da je bil otrok že ob rojstvu mrtev. 35 Pregledali so tudi obtoženke, ki so 
zanikale porod in na skoraj dan natančno določili, kdaj so rodile. Kljub medicinskim dokazom, da je 
bilo dete ob porodu živo, so bili primeri, ko so zločinke takoj priznale kaznivo dejanje, redki. 
Pogosteje so priznale šele po drugem ali tretjem zaslišanju. Najpogostejši izgovori so bili 
onesveščanje zaradi porodnih bolečin, porod brez pomoči, trenutna izguba razuma in rojstvo že 
mrtvega otroka. 

 
Zakoni so za detomor predvideli smrtno kazen, vendar so bili primeri smrtnih obsodb 

maloštevilni. Dekleta so največkrat obsodili na več let prisilnega dela, veliko so jih oprostili. Slednje 
najbrž kaže na usmiljenje in razumevanje položaja žensk na podeželju. Osemintridesetletna hišna 
pomočnica Cormier Jeanne, že mati petletnega izvenzakonskega otroka, je novorojenko zadušila s 
slamo. Rodila je v osmem mesecu nosečnosti, prezgodnji porod in detomor je pripisala težkemu 
fizičnemu delu na kmetiji.36 Zakon pa je predvideval tudi, da se očeta umorjenega novorojenca ne 
išče, kot da ta ne bi nosil nobene krivde. Tudi med zaslišanji je oče omenjen le, ko je bil sam vpleten 
pri umoru novorojenca. Leta 1860 sta se zaljubljenca Artault Marie, gospodarjeva hči, in hlapec 
Joseph Hubert v strahu pred Marijinim očetom odločila, da se »znebita« sadu njune prepovedane 
ljubezni. Da bi Joseph obvaroval Marie, je sam prevzel odgovornost za detomor. Le po dolgih 
zasliševanjih je Marie priznala, da je deklico zadušila sama, ko ji je z roko prekrila usta.37 Poglavitno 
pri sodni preiskavi zoper detomorilko je bila ugotovitev ali je le ta svojo nosečnost prikrivala, ali se 
je pripravljala na rojstvo otroka, ali je pri porodu poklicala na pomoč. Pauline Meuillé je 
gospodarici, pri kateri je pazila otroke, rast trebuha in izgubo menstruacije pripisovala hudemu 
udarcu v trebuh, ki se je zgodil pred več kot letom dni.38 Nezanemarljivo je na odločitev porote 
vplivala tudi njena kriminalna preteklost ali pa samo vedenje na sploh.  

 
Kot pri vseh sodnih procesih so imele veliko vlogo priče. Zaslišani so bili starši, sosedje, 

gospodarice in gospodarji, pri katerih so dekleta služile, vaške straže, zdravniki, svoje mnenje o 
obnašanju obtoženk pa so podali tudi župani. Majhne vasice so imele ostro izoblikovan »sistem 
nadzorovanja«. Iz pričevanj je lepo razvidno, da se je za vse ženske točno vedelo, ali katera ni imela 
mesečnega perila, katera se je s kom videvala in kdo je imel s kom spolne odnose. 

 
V Franciji na deželi ni bilo sirotišnic, ki bi sprejemale novorojence. So pa deželne oblasti 

nudile finančno pomoč pri vzgoji nezakonskega otroka. Kljub taki pomoči so se dekleta in žene 
odločale za ta okruten zločin. Toda na zaslišanjih so pogostokrat tarnale, da jih je takoj po porodu in 
ob pogledu na dete popadel zli duh, ravnale so kot živali, saj so izgubile zdrav razum. 

 
Pisec statističnega poročila kazenskih sodišč je upravičeno ugotavljal, da so sodniki s svojimi 

odločitvami le malo prispevali k preprečevanju detomorov, saj je bilo 26 % vseh obtoženk 
oproščenih in 99 % obtoženk deležnih olajševalnih okoliščin.39 Tudi tista bližnja okolica, ki je 
sestavljala »aparat nadzorovanja« je ukrepala šele, ko je bilo že prepozno in otrok mrtev. Detomor se 
iz arhivskih dokumentov prikazuje kot del sveta osamljenih in zapuščenih žensk iz podeželja. V 
upanju, da se bodo rešile, so vzele življenje nedolžnemu otroku, ki je bil v takratnih očeh velikokrat 
sad skušnjave in grešne želje po razvedrilu.  
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36 Pokrajinski arhiv Vienne, 2U 1660. Primer Cormier Jeanne, 1864. 
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39 Compte Général de l'administration de la justice criminele en France pendant l'année 1880. Paris, Imprimerie 
Impériale, 1880, stran XV. 
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Barbara Košir 

 

Služkinje v Ljubljani od druge polovice 19. stoletja do prve svetovne 

vojne 
 

 

Povzetek 

 
V 19. st. je v poselskem poklicu prišlo do procesa skrajne feminizacije. V toku tega procesa se je 
izkristaliziral poklic služkinje. Spadale so med najbolj izkoriščane poklice. Služkinje so bile tako 
zakonsko del družine, v kateri so služile. Realna slika pa je bila prevečkrat popolnoma drugačna. 
 
Ključne besede: služkinje, delovna razmerja, družbene spremembe 
 

 ٭٭٭

 
Odnose med gospodarji in posli je do 18. marca 1858 urejal Poselski red Jožefa II. iz l. 1787, 

ki je bil zaradi slabih odnosov med posli in gospodarji obnovljen 1820. Leta 1858 je bil nato sprejet 
provizorični poselski red za deželo Kranjsko, ki se je v veliki meri naslanjal na prejšnjega.1 25. 
novembra 1859 je izšel še provizorični poselski red za Ljubljano kot glavno deželno mesto. Kljub 
določilom v poselskem redu, ki so regulirala odnose med posli in gospodarji, so posli ostajali najbolj 
izkoriščana poklicna skupina, saj je bilo slabo tako njihovo plačilo kot njihove življenjske razmere. 
Pristojnost za reševanje sporov med posli in gospodarji je imel v Ljubljani mestni magistrat, drugje 
po deželi pa župan občine.2  

 
 Skupno vsem poselskim redom je bilo to, da so bili bolj naklonjeni gospodarjem kot poslom, 

posebno dobro nam prikažeta oblast gospodarja nad poslom dva člena poselskega reda, in sicer §28 
in §29, ki sta določala pogoje, pod katerimi je smel gospodar brez odpovednega roka odsloviti posla 
in kdaj je lahko na enak način zapustil gospodarja posel. Gospodar je to lahko storil takoj in 
naknadno javil to oblastem, posel pa brez predhodnega privoljenja službe ni smel zapustiti.3 Vsak 
posel je moral imeti poselske bukvice. Gospodar posla brez poselskih bukvic ni smel zaposliti, ko je 
posel službo nastopil jih je shranil, ob koncu služenja izpolnil (v rubriki spričevalo), ni pa smel vanje 
zapisati ničesar, kar bi o poslu govorilo slabo. Če se je namreč izkazalo, da je v njih zapisal 
neresnico, ga je doletela kazen, prav tako je moral povrniti vso nastalo škodo, ki bi zaradi tega 
doletela posla.4 Na začetku poselskih bukvic so bili zapisani splošni podatki o poslu, kot so letnica 
rojstva in vera, nato še podatki o njegovem zunanjem videzu kot so velikost, oči, usta, nos, zobje, 
posebna znamenja in na koncu poslov podpis.5 O tem popisovanju zunanjih znakov poslov najdemo 
tudi šalo, v kateri je moral župan neke občine izpolniti poselsko knjižico in je pod rubriko nos 
preprosto zapisal: "Ga ima."6   

 

                                                 
1 Andrej Studen,Poselski red Jožefa II., v: Slovenska kronika XIX. Stoletja, zvezek 1, str. 140, (dalje Studen, "Poselski 
red..."). 
2 Gospodarska in družbena zgodovina Slovencev. Zgodovina agrarnih panog. Zvezek 2, Družbena razmerja in gibanja. 
ur. Pavle Blaznik, Bogo Grafenauer, Sergij Vilfan. Ljubljana: Državna Založba Slovenije, 1980, str. 375.  
3 Poselske bukvice po postavi za posle od 18. marca 1858. za Kranjsko kronovino, Ljubljana: A. Klein & Comp., 1896., 
str. 14 – 20, §28 – 29, (dalje "Poselske bukvice..."). 
4 "Poselske bukvice..." str. 22, §35 – 36. 
5 "Poselske bukvice..." str. 1.  
6 Anton Brezovnik, Šaljivi Slovenec, zbirka najboljših kratkočasnic iz vseh stanov. Ljubljana: Ig. V. Kleinmayr & Fed. 
Bamberg, 1885, str. 15.  
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 V 19. stoletju se je delo iz protoindustrije postopoma začelo seliti v tovarne, kjer so 
delodajalci najraje zaposlovali najcenejšo delovno silo, to so bile ženske in do prepovedi dela otrok 
pod štirinajstim letom starosti, tudi otroci. Posledično so začeli postajati vedno glasnejši glasovi 
tistih, ki so ženskam želeli prepovedati delo v tovarnah, sčasoma pa je prevladal tisti, ki govori o 
tem, kje je ženski pravo mesto- v neprestani skrbi za dom in družino. Dom tako ni bil več prostor za 
delo, ampak prostor, kjer je moški po napornem dnevu našel zatočišče, v njem pa je dominirala 
ženska- gospodinja. Vse to je vplivalo tud na poselski poklic, v katerem so se začele pojavljati 
spremembe. Prva sprememba je bila skrajna feminizacija poselskega poklica, zlasti v mestih, kjer so 
posle zaposlovali večinoma v gospodinjstvih kot pomoč gospodinji. Druga sprememba se kaže v 
vpetosti poslov v gospodinjstvo, v katerem so služili. Če je v 18. stoletju na tradicionalnih kmetijah 
obstajala jasna funkcionalna hierarhija hlapcev in dekel, ki je temeljila na delovni zmožnosti in 
storilnosti in je imel tako starejši služabnik oz. kmečki hlapec avtoriteto ne samo nad vsemi ostalimi 
posli, ampak tudi nad gospodarjevimi nedoraslimi otroki, ki so tam, kjer je bilo v navadi ločeno 
obedovanje, jedli skupaj s posli7, je v drugi polovici 19. stoletja prišlo v okviru meščanskega stila 
življenja do popolne ločitve bivanja med posli in gospodarji. Služkinje so tako po pravilu jedle 
ločeno od družine, tudi od otrok8, prav tako pa je obstajala tudi razlika med kakovostjo hrane poslov 
in gospodarjev. Kljub vsem tem spremembam je poselski red določal, da "ko posel v službo pride, 
stopi v število hišne družine in torej v posebno oblast gospodarjevo"9. Tudi priročniki 19. stoletja, ki 
se ukvarjajo z odnosi med posli in gospodarji govorijo o poslih kot o članih družine, o gospodarjih 
(in posebno o gospodinjah) pa kot o njihovih starših.10 Ti isti priročniki so tudi polni vsakovrstnih 
navodil, kako naj gospodarji s posli ravnajo, kar nakazuje na to, da je bil odnos med njimi vse prej 
kot zgleden.  

 
 Za služkinje lahko označimo vse, ki so živele in se prehranjevale v gospodinjstvu, saj so 

bile za svoje delo poleg denarja plačane tudi s hrano in stanovanjem (s tem se ločijo od t. i. pedenarc, 
ki so v gospodinjstvih sicer delale, vendar tam niso živele, prehranjevale pa samo izjemoma). Štele 
so med vzdrževane člane gospodinjstva, saj so z delodajalcem živele v njihovem gospodinjstvu, 
gospodar pa je bil tudi njihov vzdrževalec, saj "so jim od gospodinjskega proračuna plačevali tudi 
njihove zaslužke".11 Sloj hišnih poslov je bil zelo heterogen in hierarhičen, v njem je obstajala cela 
vrsta opravil in nalog, ki so se glede na poklicno kvalifikacijo razvrščale od bolje do slabše plačanih. 
Na vrhu lestvice tako najdemo "specializirane služkinje"12 (kuharice, oskrbnice ali dojilje), ki so 
navadno služile v gospodinjstvih, ki so zaposlovali več kot enega posla, malo nižje so bile "izborne 
sobarice, ki so bile vešče tudi šivanja in likanja ali pa služkinje, ki so skrbele za osebno strežbo 
milostljive"13, še nižje so bile navadne hišne dekle, kuhinjske dekle in pestunje, med katere spadajo 
tudi t. i. "deklice za vse", ki so opravljale tako naloge kuharice, sobarice in pestunje hkrati (te so bile 
tudi najštevilčnejše, saj je "večina ljubljanskih gospodinjstev zaposlovala le po eno služkinjo).14 
Najnižje na plačilni lestvici pa so bile "mlade in neizučene pestrne, ki so poleg oskrbe delodajalčevih 
otrok pogosto opravljale še vsa hišna dela.15 Služkinje so se pri opravljanju svojega dela včasih tudi 
prekršile zoper zakon in tako lahko v arhivu najdemo tudi tale dogodek. Nekega dne so služkinja 
Jedert Glavan, kuharica Ana Čudovan in Ivana Petrovčič prinesle vsaka svoj škaf pomij in jih vrgle 
na breg Ljubljanice (kar je bilo v nasprotju s takratno "higiensko politiko" v Ljubljani. Ko je stražnik 
slednjo vprašal za ime mu je le-ta gladko zabrusila: "En drek če češ." Prvi dve sta bili nato uradno 
karani, Ivana pa oproščena, saj se ji domnevno izrečenih besed ni dalo dokazati.16  

                                                 
7 Reinhard Sieder, Socialna zgodovina družine. Ljubljana: Studia Humanitatis, 1998, str. 119. 
8 Andrej Studen, Stanovati v Ljubljani. Ljubljana: Studia Humanitatis, 1995, str. 154. (dalje "Studen, Stanovati...") 
9 "Poselske bukvice...", str. 10, §17.  
10 Franc Terseglav, Knjiga o lepem vedenju. Ljubljana: Katoliška Bukvarna, 1910, str. 55.  
11 Osterreichische Statistic, XXXIII, 5. zvezek, Dunaj, 1894, str: III, v: "Studen, Stanovati...", str. 90. 
12 Janja Žagar, Služkinje v Ljubljani. v: Traditiones, let. 15, str. 31. Ljubljana: SAZU,  1986. 
13 Studen, Stanovati…, str. 91.  
14 Prav tam, str. 91, 153. 
15 Prav tam, str. 90. 
16 Zgodovinski arhiv Ljubljana, REG I / fasc. 1054, fol. 249. 
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         Služkinje so bile za svoje delo plačane v denarju, stanovanju in hrani, včasih pa so bile deležne 
tudi kakšnih daril "ktere je dajal gospodar o posebnih časihali o posebnih priložnostih iz lastne 
volje"17 ali ob obiskih18. Kako pomemben del plačila je bila hrana pa nam pokaže naslednji primer 
kletarice Franje Ilovar, ki je služila pri gostilničarju Josipu Šinkovcu v Ljubljani. Franja je namreč 
odpovedala službo na rok 14-ih dni, kar pa je gostilničarjevo ženo tako razjezilo, da jo je gospodar 
že čez dva dni zapodil na cesto, ne da bi ji plačal odškodnino za mezdo in hrano. Franja se je zato 
odločila pravico poiskati pri oblasteh, ki so ugodile njeni tožbi, gostilničar ji je bil pripravljen plačati 
mezdo, ne pa tudi hrane, za katero je ponudil, da si jo lahko za teh 13 dni jemlje pri njem. Franja je 
to ponudbo zavrnila z besedami "da ne more hoditi v hišo iz ktere so jo z grdo zapodili". Mestni 
magistrat je razsodil njej v prid.19 
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Tatjana Baligač 
 

Od rock` n` rolla do rocka 
 

 

Povzetek 

 
Na začetku teksta se lotevam konceptov kulture, podkulture, množične kulture in popularne kulture. 
V kategorijo popularne kulture spada tudi popularna glasba. Določena zvrst glasbe postane 
popularna, ko pride v zavest množic, ko jo te lahko istočasno poslušajo na radiu, televiziji, 
gramofonih, v lokalih, kavarnah, klubih, v diskotekah, na plesih, na koncertih. Primer popularne 
glasbe sem prikazala ob krajšem razvoju rock'n'rolla in rocka, ki še danes s svojimi podzvrstmi 
ostaja eden od najbolj priljubljenih in popularnih podzvrsti. 
 
Ključne besede: kultura, podkultura, popularna glasba, rock'n'roll, rock 
 

 ٭٭٭
 

Heterogenost družbe, v kateri živimo, se kaže že s samim sprehodom skozi mesto, kjer ima 
vsak svoj stil oblačenja, komuniciranja. Zanimivo bi bilo slišati, kaj poslušajo na svojih mp3 
predvajalnikih tisti, ki imajo slušalke v ušesih med mestnim sprehodom. Nekatere melodije glasbe, 
ki bi jo tako slišali, bi nam bile prijetne za uho, vzbujale bi nam užitek, pozitivna čustva, nekatere bi 
na nas delovale katarzično, spet drugi ritmi bi nam vzbujali nelagodje, nemir, odpor. Zato se vsi dan 
za dnem srečujemo na mestih, kjer vrtijo nam ljubo glasbo, in kjer so ljudje, ki uživajo v isti glasbi 
kot mi. In tukaj lahko začnemo govoriti o kulturi in njenih izpeljankah, o katerih bom podrobneje 
pisala. 

Sam koncept kulture je problematično definirati, prav tako kateri koli drugi izpeljan iz tega, 
npr. množična kultura, kar naj bi bilo identično sodobni kulturi. Za sodobno kulturo velja, da ponuja 
možnosti neskončne reprodukcije kulturnih dobrin. Muršič pravi, da je ustreznejši izraz »popularna 
kultura«, ki ima tudi širši obseg od »množične kulture«.1 Muršič o množični in popularni kulturi piše 
naslednje: »Množična kultura je tista, katere proizvodi so producirani skozi množične medije, in jih 
je možno neskončno producirati. Popularna kultura je tista, ki najizraziteje zaznamuje življenje 
večine ljudi«2. 

 
Vsaka kultura je sestavljena iz podkultur3, bistveno je, da je popularna kultura v enaki meri 

prisotna med višjimi in nižjimi sloji, kar je ključna emancipacijska in egalitarna poteza te kulture.4 
Podkultura s svojo organizacijo prostega časa, zabavo in brezdeljem daje posamezniku drugačno 
identiteto kot dominantna kultura skozi institucijo šole, dela in družine.5 Vsaka mladinska 

                                                 
1 Rajko Muršič, Trate vaše in naše mladosti: Zgodba o mladinskem in rock klubu. Ceršak: Subkulturni azil, 2000, str. 26. 
2 Rajko Muršič, Trate vaše in naše mladosti: Zgodba o mladinskem in rock klubu. Ceršak: Subkulturni azil, 2000, str. 66. 
3 V tekstu uporabljam izraz podkultura, saj se mi zdi najprimernejši. Nekateri slovenski avtorji (Tomc, Stankovič in 
drugi) so pojem subculture prevedli in v svojih delih uporabljajo izraz subkultura. 
4 Rajko Muršič, Trate vaše in naše mladosti: Zgodba o mladinskem in rock klubu. Ceršak: Subkulturni azil, 2000, str. 67. 
5 Mitja Prezelj, Heavy metal – bojevniki peklenskega hrupa. V: Urbana plemena: subkulture v Sloveniji v devetdesetih, 
ur. Peter Stankovič. Ljubljana: ŠOU, 1999, str. 83. 
6 Gregor Tomc, Druga Slovenija: Zgodovina mladinskih gibanj na Slovenskem v 20.stoletju. Ljubljana: UK ZSMS, 
1989, str. 7. 
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podkultura ima svoje ljudi in dogodke, usmeritve in običaje, ponavadi pa tudi alternativne oblike 
ustvarjanja.6  

 
Ena od temeljnih predpostavk združevanja v podkulturah je prepričanje, da je svet, ki si ga 

delijo isto misleči, edini pravi, celo edini možen svet, bistveno pomembnejši in vrednejši od drugih. 
Mladinske podkulture so nujen in normalen pojav v sodobni družbi, označujejo radikalen del 
najstništva kot obdobja, v katerem posamezniki formirajo lastno kulturo, lastno virtualno, 
izmišljeno, nerealno, zunanjo, umetno kulturo, in se skozi izdelavo lastne podobe približajo 
resničnemu svetu. Naklonjenost določeni glasbi je najprej sredstvo za ločevanje mladih od odraslih, 
omogoča pa tudi ločevanje različnih skupin mladih (vrstnikov) med seboj. Mladinske podkulture 
večinoma izhajajo iz generacijskih skupnosti, nekoliko manj je razvidna razredna ali socialno 
stratifikacijska pogojenost, pomemben dejavnik za nastanek podkultur so tudi izobrazbene skupine 
in kar je še drugih možnih socialnih presekov.7 

 
Glasba je sredstvo, s katerim skupina definira samo sebe in je temelj pridobljenega statusa 

pripadnosti posamezni skupini.8 
 
Popularna glasba je vedno povezana tudi s političnimi temami in socialnimi spremembami. 

Leta 1969 se je zbralo 500 000 ljudi v bližini ameriškega mesta Woodstock, kjer se je odvijal 
glasbeno – umetniški dogodek, na katerem so udeleženci protestirali proti vmešavanju ZDA v 
vietnamsko vojno. V osemdesetih je popularna glasba postala središče različnih globalnih mega – 
dogodkov, s katerimi je začel Bob Geldof, ki je organiziral Live Aid koncerte, za pomoč ženskam v 
Etiopiji. Večina imen, ki so se pojavila na plakatih za festival v Woodstocku, avgusta 1969 še ni bila 
znana širšemu občinstvu. Takojšnji vpliv prireditve je bil tolikšen, da so umetniki v trenutku postali 
superzvezdniki. Nekateri so to tudi ostali, drugi pa so utonili v pozabo. 

 
Eden najvidnejših raziskovalcev glasbe iz prejšnjega stoletja je bil Alan P. Merriam, ki je 

povezal etnomuzikologijo z antropologijo in izhajal iz raziskav glasbe v kulturi. Vsaka glasbena 
etnografija pri antropološko zasnovanih raziskavah naj bi sledila Merriamovemu trojnemu modelu 
raziskovanja glasbene kulture: glede na zvok, koncept, vedenje. 

 
Danes ne moremo več verjeti v mit o tem, da kjerkoli na svetu obstaja čista, pristna, prastara, 

neomadeževana, tradicionalna glasba, ki bi koreninila v nepregledni preteklosti in bi se, kolikor je to 
pač mogoče, neokrnjena prenašala iz roda v rod.9 

 
Trenutna mladinska kultura je posledica socialno-ekonomskih sprememb in tehnoloških 

inovacij, ki so se pojavile po drugi svetovni vojni. Tehnološke prednosti so vplivale na produkcijo 
dobrin množične potrošnje kot so moda, make up, plošče, kasetniki, tranzistorji. Fenomen tega 
obdobja je tudi pojav električne kitare. Ta je bila izumljena v tridesetih letih dvajsetega stoletja. 
Vzhajanje rock'n'rolla po drugi svetovni vojni je pripeljalo do tega, da so mladi najstniki postali 
zainteresirani za igranje v bendih. Najbolj jih je privlačilo prav igranje električne kitare. Pojavljali so 
se bendi, v katerih so bili prisotni električna kitara, bas kitara in bobni. To je pripeljalo do množične 
produkcije teh inštrumentov. 

                                                 
 
7 Rajko Muršič, Center za dehumanizacijo: Etnološki oris rock skupine. Pesnica: Frontier, ZKO Pesnica, 1995, str. 16-
39. 
8 Simon Frith, Zvočni učinki: Mladina, brezdelje in politika rock' n' rolla. Ljubljana: UK ZSMS, 1986, str. 57. 
9 Rajko Muršič, Trate vaše in naše mladosti: Zgodba o mladinskem in rock klubu. Ceršak: Subkulturni azil, 2000, str. 
126. 
10 Rajko Muršič, Center za dehumanizacijo: Etnološki oris rock skupine. Pesnica: Frontier, ZKO Pesnica, 1995, str. 15. 
11 Andy Bennett, Culture of Popular Music. Buckingham in Philadelphia: Open University Press, 2001, str. 9. 
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Rock'n'roll je eksplodiral ob razvoju in razcvetu novega medija – televizije (že Elvis Presley, 
potem pa The Beatles – beatlomanijo je v dobršni meri spodbudila televizija), razvoj UKV radia ter 
pocenitve in izboljšave v gramofonski industriji. Rock'n'roll je značilno plod dobe iz sredine 
dvajsetega stoletja. Predstavlja temeljni glasbeni označevalec (ne le glasbene) socializacije mladih 
od petdesetih let dalje.10 Naraščajoča potrošna moč mladih jim je omogočila nove stopnje 
neodvisnosti od njihovih primarnih družin. Posledično je tudi industrija začela masovno proizvajati 
dobrine, ki so bile takrat pri mladostnikih zaželene: modna oblačila, kozmetika, najbolj rdečilo in 
maskara, kasete, kasetniki in tranzistorji.11 

 
Na neki ravni je rock'n'roll vplival na preoblikovanje družbenega profila mladih kot nove 

kulturne skupine, na drugi strani je vplival na porast novega ustvarjanja glasbe tistih mladih, ki jim 
ni bilo dovolj le poslušanje rock'n'rolla, ampak tudi igranje le-tega. Pred prihodom rock'n'rolla je bilo 
igranje nekaj, kar je zahtevalo veliko samodiscipline in denarja. Obvladanje glasbenega instrumenta 
je pomenilo dolge ure vaje in študiranja glasbene teorije pod budnim očesom izkušenega in 
kvalificiranega glasbenega učitelja. Rock'n'roll pa je demistificiral proces ustvarjanja glasbe.12 

 
O rock'n'rollu v petdesetih letih prejšnjega stoletja v Sloveniji piše Tomc, ki pravi, da ta v 

tistem času ni pustil večjih sledov na slovenski sceni. Ta subkultura je bila omejena bolj na 
študentski krog, na srednji in višji sloj, ki so uspeli imitirati imidž in ki so lahko sledili glasbenim 
dogajanjem na Zahodu. Tomc ta dejstva povezuje s tem, da pri nas potrošna moč mladih v nasprotju 
z ostalim Zahodnim svetom še ni tako narasla, množično komuniciranje v Sloveniji pa je bilo pod 
nadzorom totalne oblasti.13 

 
V obdobju po drugi svetovni vojni so se mladinske podkulture tako razmahnile, da je pojem 

podkulture postal praktično sinonim za različne mladinske kulture. Rock'n'roll se ne razlikuje 
bistveno od drugih označevalnih (pod)kulturnih polj oziroma interesnih združenj. Njegov pomen je 
pač v tem, da je v nekaterih trenutkih razvoja povojne evroameriške kulture prevzel gonilno silo 
kulturnega koda. V ZDA v petdesetih in ob koncu šestdesetih let, v Veliki Britaniji v šestdesetih, pri 
nas ob prelomu sedemdesetih do začetka osemdesetih let.14 

 
Izraz rock se je začel splošno uporabljati od leta 1966 dalje, ko se je pop (The Beatles) ob 

navezavi na rock'n'roll iz petdesetih let in blues tradicijo v Angliji transformiral v nekaj novega. 
 
V povojnem obdobju je tako slovenska mladina najraje poslušala popevke in jazz. Šestdeseta 

leta pa so bila v slovenskem prostoru za razmah rokovske kulture prelomna. V tem času je jazz 
izgubljal svojo subkulturno prisotnost. Večina rock glasbenikov je pred tem igrala  jazz. Pri nas so 
postale popularne kitariade, nekakšni festivali rock bendov. Vendar pa so v šestdesetih večinoma 
slovenski rokerji, npr. Kameleoni, preigravali le tuje hite. Kameleoni so pri nas predstavljali tudi 
prvi bend z bolj izdelanim imidžem: dolgi lasje, kariraste hlače. Veliko je bilo dolgolascev, oblečeni 
so bili v ozke hlače, tudi kavbojke, suknjiče. Tudi dekleta so si pustila dolge lase. Moderno je bilo 
pisanje grafitov na obleko, in sicer gesel, ki so izražala pripadnost generaciji: Prost sem, Svobodna 
ljubezen, Ljubim te, Pijem alkohol … Rock glasba šestdesetih let je v naš prostor vpeljala novo 
                                                 
 
 
 
12 Andy Bennett, Culture of Popular Music. Buckingham in Philadelphia: Open University Press, 2001, str. 138. 
13 Gregor Tomc, Druga Slovenija: Zgodovina mladinskih gibanj na Slovenskem v 20.stoletju. Ljubljana: UK ZSMS, 
1989, str. 89. 
14 Rajko Muršič, Center za dehumanizacijo: Etnološki oris rock skupine. Pesnica: Frontier, ZKO Pesnica, 1995, str. 36. 
15 Gregor Tomc, Druga Slovenija: Zgodovina mladinskih gibanj na Slovenskem v 20.stoletju. Ljubljana: UK ZSMS, 
1989, str. 107-109. 
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glasbeno govorico in z njo jasne meje nasproti do tedaj uveljavljeni glasbeni tradiciji. Rock 
šestdesetih let predstavlja v slovenskem družbenem prostoru prvo pravo, množično mladinsko 
subkulturo. Skoraj vsaka ulica je imela svojo skupino ali vsaj kantavtorja (Helioni, Mladi levi, 
Andriani, Kameleoni, Asindetoni, Svetniki, Sinovi, Brbari, Bele vrane, Unioni, Tomaž Domicelj, 
Tomaž Pengov …). Množico izvajalcev je spremljala tudi množična publika.15 

 
Ni naključje, da je tudi pri nas prišlo do rokovske evforije v sedemdesetih letih, v letih 

relativnega blagostanja, stalne gospodarske rasti, relativno nizke brezposelnosti (še posebej v 
Sloveniji) in relativno velikega števila mladih, rojenih med leti 1950 in 1965. Blaginja in prosti čas 
sta hranilo za rast množične kulture, socialne napetosti pa dajejo vsebino plamtenju precej zapletenih 
krivulj razvoja podkultur.16 

 
Sami  rock glasbeniki so vedno trdili, da pomen njihove glasbe ni preprosto komercialen, 

čeprav je ta narejena za množično tržišče. Rock glasbenike so leta predstavljali kot fante z domače 
ulice, ki delajo glasbo za publiko delavskega razreda, ta se je z njimi istovetila, izvirala iz istega 
okolja in kulture ter imela iste vrednote. Ideološka moč popularne glasbe izhaja iz njene 
popularnosti. Glasba postane množična kultura, ko pride v množično zavest, ko jo ljudje lahko 
istočasno poslušajo na radiu, na gramofonih, na džuboksih v točilnicah in kafičih, v diskotekah in na 
plesih. Ker je rock množičen medij, zgrešijo bistvo poskusi, ki si lastijo njegove proizvode, plošče, 
kot ljudsko glasbo ali umetniška dela, saj ideološki vpliv plošče določa, kaj se z njo zgodi na 
tržišču.17 

 
V devetdesetih letih prejšnjega stoletja je rock glasba prvič pričela izgubljati svoj siceršnji 

izreden zalet. Rock glasba v svoji standardni obliki zasedbe z eno ali dvema kitarama, basom, bobni 
in vokalom je bila dolga desetletja tista oblika glasbenega izražanja, ki je bila v povezavi s kulturo 
kreativnosti in nekonvencionalnosti polje drugačnega in provokativnega mladinskega delovanja. V 
trenutku, ko se je pojavila eksplozija elektronske, bolj ali manj programirane glasbe, so rockerji 
(presenetljivo?) prevzeli določeno konservativno držo, zgražajoč se (prav tako kot so se glasbeni 
konservativci pred desetletji zgražali nad rock'n' rollom) nad »plastično«, »umetno« in »brezdušno« 
elektronsko glasbo. Kljub temu je mlada generacija rockerjev na tem prostoru v devetdesetih letih 
oblikovala specifičen glasbeni in subkulturni izraz, ki se v precejšnji meri ne sklicuje niti na 
avtohtono slovensko rock tradicijo niti na sicer zelo vplivni sodobni ameriški rock, ampak predvsem 
na rock glasbo z območja nekdanje Jugoslavije, tako imenovani balkan18 oz. jugorock.19 

 
Spomladi leta 1991 se začenja med urbano mladino širiti težko pojasnljiv oporečniški duh, 

vzneseno navdušenje nad vsem balkanskim. To vsekakor ni bilo politično gibanje, ta del mladih je 
najpogosteje izražal ravnodušnost do projekta slovenske odcepitve, kljub temu pa je ta kulturni obrat 
slovenske mladine v trenutku odcepitve več kot zanimiv. V popolnem nasprotju z uradnim 
diskurzom se namreč v tem času za del urbane mladine (predvsem so to študentje, alternativci, 
srednješolci itd.) vse balkansko spremeni iz simbola slabega v simbol dobrega. Ta selektivnost, ko 
mladi iščejo kakovost ne glede na to, ali se ta pojavlja na trende diktirajočem Zahodu ali pa morda 
tudi kje drugje, je po mnenju Stankoviča lep primer subkulturne mladinske kreativnosti kot tudi, če 

                                                 
 
16 Rajko Muršič, Trate vaše in naše mladosti: Zgodba o mladinskem in rock klubu. Ceršak: Subkulturni azil, 2000, str. 
29. 
17 Simon Frith, Zvočni učinki: Mladina, brezdelje in politika rock' n' rolla. Ljubljana: UK ZSMS, 1986, str. 69. 
18 Izraz balkan rock je nedvomno precej neroden, saj ne gre za glasbo s celotnega Balkanskega polotoka, ampak samo za 
glasbo z območja nekdanje Jugoslavije, poleg tega pa ima beseda »Balkan« v Sloveniji (in tudi drugje v svetu) precej 
slabšalne konotacije. 
19 Peter Stankovič, Rockerji s konca tisočletja. V: Urbana plemena: subkulture v Sloveniji v devetdesetih, ur. Peter 
Stankovič. Ljubljana: ŠOU, 1999, str. 45. 
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razmišljamo bolj globalno, paradigmatski primer, kako bi morala delovati kultura takšne majhne 
državice, kot je Slovenija: ne slepo sledenje trendom z Zahoda, ampak selektivno izbiranje 
kakovostnih inspiracij, ne glede na to, od kod te izvirajo. 20 

 
Danes lahko kljub poplavi raznih zvrsti glasbe trdimo, da rock glasba s svojimi podzvrstmi 

ostaja eden od najbolj priljubljenih in popularnih glasbenih zvrsti. Nekatera mladinska podkulturna 
gibanja označujejo le določeno generacijo mladih, druga pa se lahko po izročilu ohranjajo  skozi več 
generacij. Naj končam z mislijo, da so predvsem mladinske podkulture izrednega pomena za 
sekundarno socializacijo mladine in najstnikov, ki po trganju iz objema lastne družine iščejo nove 
vezi med sovrstniki. In prav glasba je tista, ob kateri se najlažje sprostiš in skozi govorico telesa 
najdeš stik s podobno mislečimi in čutečimi, ob katerih čutiš pripadnost nečemu novemu in počasi 
stopaš na pota odraslosti. 
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Janez Mihovec 
 

Atos - zgodba drugačnega sveta 
 

 

Povzetek 

 
V severni Grčiji v pokrajini Halkidi  leži nenavaden svet. Čas se je ustavil v štirinajstem stoletju in 
vanj niso prišli vplivi modernega. Na slikovitem divjem polotoku leži meniška republika dvajsetih 
glavnih samostanov, pa številni skiti, kelije in puščavniška bivališča. Za povrh pa mogočna gora 
Atos, ki se kot mogočen stožec dvigne iz Egejskega morja kot svetilnik 2033 metrov v višino. 
 
Ključne besede: samostanska republika, diamonitrion, bizantinski svet, pravoslavna kultura 
 

 ٭٭٭
 

Ladja se je počasi vlekla ob strmi obali. Pred mano je v svoji mogočnosti vladal polotok gore  
Atos. 2033 metrov visok in kot strm stožec se v grški Makedoniji vzpenja direktno iz morja. Prišel 
sem tja, kamor me je vleklo že desetletje. 

 
Začelo se je pred dobrimi tisoč leti. Leta 963 sveti Atanazij s pomočjo bizantinskega cesarja 

Nikeforja Fokasa zgradi prvi carski samostan Veliko Lavro. Ta  korak je sprožil plaz in v naslednjih 
stoletjih so zgradili številne samostane in na Goro1 so prišli ljudje, ki so svoje zemeljsko življenje 
pustili zadaj in se posvetili Kristusu. Že zgodaj so se organizirali kot republika kot država v državi. 
Vlado tvori po en predstavnik iz vsakega vladajočega samostana, t. i. »predsedstvo« Svete epistasije 
pa predstojniki prvih štirih hierarhično urejenih samostanov. Že leta 972 so sprejeli ustavo in jo po 
kozji koži, na katero je napisana imenovali »Tragos«. Posamezna vprašanja so reševali s zakoni t. i. 
»Typikoni«. Zlato obdobje je trajalo tja do 13. stoletja, ki pa se je, kot bi odrezal končalo 1204, ko 
latinci zavzamejo Konstantinopel in začasno uničijo bizantinsko carstvo. Trajalo je 57 let, da so jih 
pregnali. Obnovljeno cesarstvo je bilo le senca nekdanje moči in v naslednjem stoletju je Gori 
pomagala nova sila: Srbsko cesarstvo. Novi temni oblaki se začnejo zgrinjati ob naraščanju turške 
moči. V začetku 15. stoletja se Gora prostovoljno podvrže Osmanom2. Turki so v odnosu do tega 
duhovnega centra pravoslavnih kristjanov ubrali zvito pot. Odkrito uničenje bi pomenilo silovit 
odpor krščanske raje. Zato so ubrali strategijo počasnega davljenja. Strahoviti davki in zaplemba 
premoženja so črnobrade asketske menihe spravili na rob propada. Stanje se je le delno popravilo, ko 
priskoči na pomoč Rusko carstvo. V prvi balkanski vojni leta 19123 so Turke pregnali in v 
naslednjem letu menihi izglasujejo združitev z grško državo, to pa končno prinese notranji mir. 
Zunanje težave so minile, prišle so nove. V letih po drugi svetovni vojni je asketsko bogu posvečeno 
življenje izgubilo svoj čar in v letu 1963, ko so praznovali tisočletnico Gore, se ni več govorilo o 
življenju, temveč o smrti. Število menihov je padlo pod tisoč. Še tisti, ki so živeli na Gori, so bili 
betežni starci. Pa je v 70-tih letih prišlo do renesanse. Prišli so novi mladi ljudje, obnovili so 
razpadajoče zgradbe in danes v 20 samostanih, številnih skitih, kelijah ali pa le v puščavniških 
bivališčih  živi skoraj 2000 mladih ljudi. Ti ljudje ob prihodu na Atos za sabo pustijo svoje civilno 
ime, postanejo grški državljani in dobijo novo, meniško ime, ki jih potem spremlja v življenju na 
Atosu in kasneje pri Bogu. 

 

                                                 
1 Agion Oros,  Meton Fakotou, Staon Haritopoulos, Ambelokipi, Solun, Grčija, 1997, stran  253 
2 Agion Oros, Meton Fakotou, Staon Heritopoulos, Ambelokipi, Solun, Grčija, 1997, stran 273 
3 http://www.mountatos.eu.htm 
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Sedemnajst samostanov je grških, trije so slovanski. Ruski Sveti Pantelejmon, bolgarski 
Zografou in srbski cesarski samostan Hilandar4. Vsi po vrsti tvorijo temeljni kamen, na katerih stoji 
kultura pravoslavnih narodov. So vest pravoslavnih kristjanov. Vsak od njih je neskončna kulturna 
in umetnostna zakladnica. V zakladnicah  se skrivajo starodavni rokopisi, dragocene umetnine, kot 
so freske, ikone in relikvije. Knjižnice teh samostanov so živa zgodovina zadnjih tisoč petsto let 
človeške zgodovine vzhodnega Sredozemlja. So ena tistih krhkih vezi, ki so ohranile pridobitve 
antičnega sveta in antične misli današnjemu modernemu človeku. 

 
Magnet priti tja je bil neustavljiv. Pa ni tako enostavno. Obisk samostanske republike v severni 

Grčiji je zapletena zadeva. Potrebno je bilo več kot pol leta dela, neskončne telefonijade in zbiranje 
informacij, da sem pridobil slikoviti Diamonitrion5. To je listina, ki ob plačilu simboličnega zneska 
omogoča nekaj dnevno bivanje v Republiki. Ko te uvrstijo na spisek romarjev, se dan pred obiskom 
Gore oglasiš na predstavništvu Republike v Solunu, kjer dobiš začasno potrdilo. V obmejnem mestu 
Ouranopolis, ga potem zamenjaš za pravo dovoljenje.  

 
Dostop v Republiko je podvržen številnim omejitvam. Naenkrat spustijo na polotok le 110 

tujcev6. Sto od njih je predstavnikov pravoslavnih dežel. Deset preostalih so predstavniki drugih 
krščanskih narodov. Dostop na polotok je možen le z ladjo.  Ves polotok prekriva neskončen, 
skorajda neprehoden sredozemski gozd. Osnovno pravilo je, da je ženskam dostop izrecno 
prepovedan. V Republiki vlada bizantinski koledar, ki za našim zaostaja trinajst dni. Dan se začne s 
sončnim zahodom. Imajo le eno samo makadamsko cesto,  denarja ne poznajo, radio in televizija so 
neznanka. Le kaj neki so telefon, faks in internet? 

 
Prav ničesar ne sme zmotiti pozornosti tem ljudem, ki so vse svoje življenje posvetili Kristusu. 

Po drugi strani pa je duša odprta razmišljanju in duhovnosti, ki naj bi nas vse popeljala v boljši svet. 

Kot iz sanj se drug za drugim ob obali  pokažejo samostani. Orjaške zgradbe so zgrajene kot 
trdnjave. Samostan tvori obroč zgradb, ki dosežejo višino kakih petnajst metrov. Na najšibkejšem 
delu obzidja je masiven obrambni stolp, ki je bil v prejšnjih, bolj nemirnih časih tudi zadnje 
zatočišče. Notranjost samostana navadno tvori precej obsežno dvorišče. Na sredini stoji pisano 
poslikana cerkvica. To je katolikon, središče samostanskega življenja. Pri glavnih vratih je navadno 
arhondariki, sprejemnica za goste. V samem obroču zgradb je več manjših cerkva in kapel. Pa celice 
menihov in spalnice za goste. Nasproti katolikona je navadno trapeza, zelo važen prostor – kuhinja 
in jedilnica namreč. 

 
Samostani so v povprečju oddaljeni drug od drugega dve uri hoje. Moje osemdnevno bivanje 

na Sveti gori je obsegalo neskončno pešačenje nad skalnatimi obalami, življenje v samostanu in 
neskončne meditacije. Zaradi svoje izločenosti iz zunanjega sveta je Atos  pravi narodni park – 
zakladnica neokrnjene narave. Ko obiskovalec pride do samostana, je obisk podvržen strogim 
pravilom. Sprejme ga menih, ki ga povede v sobo za goste. Vedno je isto. Najprej te pozdravijo po 
grško. Po dveh besedah ugotovijo, da nisi njihov in naslednje vprašanje je vedno isto: Si 
pravoslaven? Odgovor, da si katoličan jih globoko razočara. Breme zgodovine je veliko in  
nezaupanje neizmerno. Vseeno so zelo prijazni ljudje. Prinesejo ti vode, kakšen sok, morda žganje in 
obvezno slaščico. Nekaj podobnega kot turški med, ratluk. Odvedejo te do skromne spalnice, kjer 
pustiš stvari. Tu te že počaka naslednji, ki ti kot tujcu uslužno razkaže samostan. Vsak od njih je 
neskončna kulturna in umetnostna zakladnica.   

 
Dnevno življenje meniha se začne s popoldansko molitvijo, ki traja od pete ure popoldne do 

osme ure zvečer. Njej sledi večerja, eden od obeh dnevnih obrokov. Ob zvokih talantona, lesene 

                                                 
4 http://www.embassyofserbia/hilandar/hilandar3htm 
5 http://www.inatos.gr/ 
6 http://www.sh.wikipedia.org/wiki/sveta_gora  
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deske, se menihi in obiskovalci postavijo v špalir ob vhod trapeze. Vanjo najprej stopi iguman in 
vsak se postavi na svoje mesto. Iguman prebere zahvalno molitev in blagoslovi prisotne. Vsi se 
posedemo in začnemo z večerjo. Razen enega od menihov, ki s prižnice bere iz Svetega pisma 
pridigo o požrešnosti. Kakršen koli pogovor ni dovoljen. Ko preneha brati, vsi vstanemo in iguman 
se sprehodi okoli prisotnih in jih spet blagoslovi. Vsi potem zapustimo trapezo. Večerji sledi večerna 
molitev, ki traja do pol desete ure. Po njej se samostan zagrne v mrak. Jutranji, glavni obred se začne 
ob pol četrti uri zjutraj, kateremu po že znanem postopku sledi zajtrk. Do dvanajste ure imajo menihi 
čas za osebno meditacijo. Po tej uri pa zato, ker so bolj nočne ptice, sledi počitek do pete ure. Razlog 
za tak način življenja se najbrž skriva v vroči poletni klimi Sredozemlja. Le v večernem in jutranjem 
času je mogoče potisniti vročino na stran in se ukvarjati s pomembnimi stvarmi.  

 
Atoški menih je zaprt sam vase. Dela stvari, ki jih mora početi, in se ne briga za svet okoli 

sebe. Morda bi rekel, da ima do njega določeno distanco. Ko pa ugotovi, da se mu nisi prišel 
posmehovat, da te njegov svet zanima, se njegova duša na široko odpre. Kot odprta knjiga pove, 
zakaj je prišel na Goro. Čemu je posvetil svoje življenje in njegov pogled na svet. Za take stvari mu 
ni škoda časa. In čeprav njegovi pogledi delujejo nekoliko arhaično, se v njih skriva globoka 
modrost. V posvetitvi Bogu in upoštevanju evangelija nas pot vodi v dobrotljivo božje naročje. 

 
V  dneh bivanja na Sveti gori sem v divjem maršu obiskal 16 od dvajsetih samostanov. Del 

menihov živi tudi v skitih, ki so nekoliko manjši od samega samostana. Nekaj v kelijah, ki so 
podobne velikim kmetijam. Nekaj pa v samoti, kot puščavniki. Prav na koncu me je zamikala še 
gora Atos. 2033 metrov ima in v divji konici se na skrajnem jugu polotoka dvigne dobesedno iz 
morja. Vsi, ki sem jih povprašal o vrhu, so  do njega čutili pravo strahospoštovanje. Govorili so o 
divjih viharjih, silovitem mrazu in nevarnostih, ki prežijo na gori. Da nevarnosti niso čisto iz trte 
zvite pričajo številne razbitine na dnu okoliškega morja, med njimi celotna flota perzijskega carja 
Kserksesa7, ki je pred 2500 leti poizkusil osvojiti antične grške polise. Pa kljub vsemu ni prehudo. V 
napornem vzponu, ki traja cel dan se povzpnem na vrh in z njega je pogled na celotno republiko ter 
na neskončno morje daleč naokoli. Pravijo, da se v najlepših dnevih vidi do Turčije in pa do Olimpa 
v Tesaliji na drugi strani.   

 
Samotna pot, samotna pokrajina, svet duhovnosti. Popotovanje v drug čas in druge vrednote. 

Sanjska pot, ki izpolni človeško dušo. 
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Alan Kelher 
 

Foucaultova zgodovina norosti  
 
 

Povzetek 

 
V Zgodovini norosti se Michel Foucault sprehodi po sledeh norosti, katere definicija se je skozi čas 
spreminjala. Od srednjega veka preko renesanse pa do klasicizma nam prikaže različne splošne in 
strokovne odnose do posamičnih odstopanj od 'zdravega razuma', kar je tudi neposredno 
zaznamovalo metode zdravljenja le-te. Pri iskanju rojstva moderne psihiatrije naleti na štiri izzive 
nove vede: melanholijo, manijo, histerijo in hipohondrijo. V navezavi s Freudovo psihoanalitično 
teorijo nam postreže z nastavki za nadaljnje, še bolj kompleksno raziskovanje tovrstnega 
medicinskega konstrukta. 
 
Ključne besede: norost, psihiatrija, medicina, oblast, diskurz 
 

 ٭٭٭
 

Kaj je to norost? Kje je meja med naravnim in patološkim ali kar norim ter kdo o tovrstnih 
mejah odloča in s kakšnim namenom? Zakaj, četudi o takšnem nenormalnem obstaja konsenz, je 
tovrstno stanje tako stigmatizirano? Vsekakor tega ne moremo razumeti brez vpogleda v preteklost, 
saj je zgodovinski in kolektivni spomin v vseh družbah preveč močan, da bi ga lahko zanemarili pri 
proučevanju mentalitet, imaginarijev in ideologij. Tovrstni vpogledi nam pomagajo razumeti tudi 
naš lasten odnos do norosti in nas s tem razbremeniti bremena strahu, ki obdaja naše podobe norosti. 

 
Pojav norosti ima korenine na začetku srednjega veka, po koncu križarskih vojn, ko je bilo v 

zahodnem (evropskem) prostoru konec gobavosti in s tem širjenja leprozorijev, ki jih je bilo v 
visokem srednjem veku (12–14. stoletje) že okoli 19 000. Največja sta bila v Saint-Germainu in 
Saint-Lazaru pri Parizu, obstajali pa so tudi v Angliji in Nemčiji. 

 
Toda kljub kasnejši odsotnosti gobavosti, so podobe grozljivosti ostale, vlogo, ki jo je prej imel 

gobavec, pa so prevzeli reveži, hudodelci in zmedenci. Zato so se jih izogibali, norce so pustili tavati 
naokoli, odpremili so jih na trgovske barke, da so se jih tako znebili – voda je imela pri tem tudi 
očiščevalni učinek. Ta pojav je bil prisoten predvsem v Nemčiji. Tako se jih je sodna oblast znebila, 
saj se ji ni bilo več treba ukvarjati z njimi. Norost je v tem obdobju vsebovala neko prepovedano 
ezoterično vednost, zato je bila satanska, zla. Vendar je treba poudariti, da so v srednjem veku in 
renesansi imeli tudi posebne ječe za norce, zatorej sklepamo, da jih niso nujno preganjali.  

 
V renesansi je bila norost bolje sprejeta, ni bila povezana s svetom in njegovimi 

podzemeljskimi, mitičnimi oblikami, temveč s človekom samim, njegovimi slabostmi, sanjami in 
iluzijami – ima bolj komičen prizvok. Tako norost ne preži več na človeka, prikrade se vanj, je 
odnos človeka do samega sebe in tako »z neredom duha kaznuje nered srca«1. Dodaten problem je 
bil tudi v tem, da so literaturo tega obdobja, ki je bila polna fantazije, vzeli dobesedno, postala je 
realnost. Takšen je primer Cervantesa in Shakespeara, kjer norosti ni več pomoči, nikoli več ne pride 
nazaj k resnici in razumu, pelje le v trpljenje in smrt. Kasnejša literatura namreč omogoča, da se 
razodene resnica in da se mirno povrne razum. Tako so norost potencirali romani, lahko bi celo rekli, 
da so jo personificirali. 

                                                 
1 Michel Foucault: Zgodovina norosti v času klasicizma, Ljubljana: *cf., 1998, str. 34. 
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Kakšno stoletje zatem, ko se je končalo obdobje norih ladij, torej v 17. stoletju, se je začelo 
obdobje špitalov2 – zapiranje, katerega režimu so za stoletje in pol podredili norce, je tako 
nadomestilo vkrcanje. 

Tako lahko povzamemo, da: 
1) srednji vek zatira oz. preganja norost, 
2) renesansa ga osvobodi, 
3) klasicizem pa ga zapre. 

 
Zapiranje, izključevanje, senzibilnost za revščino so bile nove oblike odzivov na ekonomska 

vprašanja brezposelnosti in brezdelnosti oziroma krizo v Evropi 17. stoletja, ki so jo sestavljali 
znižanje mezd, brezposelnost in vsesplošno pomanjkanje denarja. Delo postane v tem obdobju 
najvišja vrlina, saj je »družba /.../ v zakonu dela ugledala etično transcendenco«3, zato so brezdelje 
obsojali in je postala stvar policije. Tako so želeli narediti konec brezposelnosti ali vsaj beračenju. 
Zato ukrepe izključevanja zamenjajo z ukrepi zapiranja; reveže je treba (po)spraviti v 
poboljševalnice; zaporne ustanove imajo tako prvotno ekonomski pomen (kakor tudi kasneje v 
kriznih obdobjih). 

 
Leta 1656/57 je bil izdan odlok o ustanovitvi Splošnega špitala v Parizu in nato v vsakem 

mestu. Pojav ima evropske razsežnosti.4 Splošni špital je bil na pol sodna struktura (in ne medicinska 
ustanova), kjer je vladala absolutna oblast, samoodločanje, brez možnosti pritožb; zanj so skrbeli 
upravniki, bil pa je neposredno vezan na kraljevo oblast. Tisti, ki so bili zaprti, so morali delati in 
prispevati k splošni blaginji. Tako so bili poceni delovna sila, z njimi pa so hkrati odstranili 
brezposelnost. Še več, tako so tudi nadzirali cene na trgu. 

 
Norost in brezdelje sta se tako zbližala: reveže, berače in brezposelne nadomestijo norci – na 

norost gledajo skozi etično obsodbo brezdelja. Špital zato ni bila zgolj prisilna delavnica, temveč 
tudi moralna ustanova, ki je kaznovala in popravljala moralno razpuščenost. Splošni špital je imel 
etični status, obveznost do dela pa je bila etična vaja in moralno jamstvo. Tako so tudi opravičili 
zapiranje. To je predstavljalo sintezo moralne obveznosti in civilnega prava. Norost so začeli 
umevati v družbenem obzorju revščine, nezmožnosti za delo in nesposobnosti vključevanja v 
skupino. Tako je bilo zapiranje povezano s sramoto. Treba jo je bilo skriti in pozabiti, v nasprotju s 
srednjim vekom, ko jo je bilo treba obelodaniti. 

 
Norost so posledično povzdignili v spektakel – norci so postali živali, saj naj bi bili odporni na 

mraz, vročino, vlago in bolečino in ki jih je treba razkazovati ter morajo biti zaradi tega vzorca 
živalskosti v kletkah. Postanejo grozljive prikazni, s tem pa se podoba, groza norosti še potencira. 
Osvobojeno živalskost je bilo mogoče obvladati zgolj z dresuro in pozverinjenjem. Takšen odnos se 
je obdržal do začetka 19. stoletja. V klasicizmu norost ni bila naravno stanje; razkrivala je ozadje 
brezumja, ki ogroža človeka. 

To norost so prepoznali v dveh oblikah, kar predstavlja tudi začetke fiziološkega zdravljenja: 
1) Melanholijo so povezovali z delnim delirijem in delovanjem črnega žolča, 

strahom, otožnostjo, neurejenim delovanjem živalskih hlapov, ki so nabiti s temo, ne 
svetlobo; parami, ki se dvigajo iz krvi v možgane. Simptomi pa so bili žalost, črnoba, 
počasnost in nepremičnost. 

2) Manija pa je bila povezana z žveplenimi hlapi in nasilnim, nenehnim 
gibanjem. 

 

                                                 
2 In ne samo špitali, tudi veliki hospici, ustanove javnega reda, pomoči in kaznovanja, vladne dobrodelnosti in 
skrbstvenih ukrepov so bili proizvod klasicističnega obdobja. 
3 Michel Foucault: Zgodovina norosti v času klasicizma, Ljubljana: *cf., 1998, str. 58. 
4 V Angliji sega zapiranje še dlje nazaj, v leto 1575, ko so začeli ustanavljati t.i. houses of correction, bridwels in 
workhouses. 
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Melanholija je bila do konca 18. stol. povezana s težko, gosto, počasno, lepljivo krvjo, 
zamašenimi žilami, počasnim mišljenjem. Iz tega izhaja osredotočenost na en sam predmet, žalost in 
strah. Kvalitete, ki jih opažajo v drži, vedenju in besedah bolnika, prenesejo na organizem. Pri maniji 
domišljija ne počiva, je burna in nepovezana; manija deformira vse pojme in misli, spremlja pa jo 
predrznost in besnost. Pri obeh je vzrok gibanje živalskih hlapov. 70 let kasneje hlapi izgubijo 
znanstveni ugled, saj so vzroki bolezni postale trdne in tekoče telesne prvine. 

 
Treba je opozoriti, da nam Foucault ne poda popolnoma natančne zgodovinske klasifikacije 

etiologije bolezni. V vseh obdobjih so se namreč teorije bolezni tudi med zdravniki istega obdobja 
razlikovale. Tako lahko sklepamo, da kasnejša fiziologija trdnih in tekočih telesnih prvin ni 
izključila prvotne teorije živalskih hlapov, ampak jo je celo vključila in s tem zakrila svojo podlago, 
kar pomeni, da so bili v obeh zgoraj navedenih etiologijah vzroki bolezni živalski hlapi, le da so po 
prvotni teoriji delovali neposredno na možgane, dušo ali vedenje, v kasnejši izpopolnjeni teoriji so ti 
hlapi delovali neposredno le na trdne in tekoče telesne prvine, obnašanje teh pa je bilo nadalje 
odgovorno za procese v možganih, duši in obnašanju. 

 
V 18. stoletju podobo živalskih hlapov v živčnih kanalih pogosto zamenja podoba napetosti v 

živcih, žilah in celotnem sistemu organskih vlaken. Tako razlika med manijo in melanholijo postane 
jasnejša – izoblikuje se antiteza. Pri melanholiji vibrira  samo nekaj vlaken, pri maniji pa se živci 
odzovejo na vsak dražljaj, v napetosti vlaken se celo ohrani dodatna energija. Svet melanholije je 
težak, vlažen in mrzel, svet manije pa suh vroč, nasilen in krhek. 

 
V 18. stol. sta se svet manije in melanholije prelivala, krožila in menjavala; nekateri zdravniki 

so ju videli namreč kot eno bolezen oziroma dve stopnji ali celo pola ene bolezni. Zdravniki so si pri 
določanju bolezni nujno pomagali s podobami, a te so bile čedalje bolj fiziološke (kot teme obtoka in 
ogrevanja) in funkcionalne ter čedalje manj kozmološke. 

 
V tem času (18. stol.) razlikujejo tudi med histerijo in hipohondrijo, ki ju uvrstijo med duševne 

bolezni (kot manijo in melanholijo): 
1) Histerija je bila posledica notranje vročine, ki širi vrenje in proizvaja krče 

oziroma napetost vlaken. 
2) Hipohondrija pa je posledica vlažnosti in ohlapnosti vlaken, ki sta sproducirali 

medlost in otopelost. Žalost in melanholija sta pod vplivom gostih, mrzlih, lepljivih vlaken, 
kar pomeni odrevenelost trdnih elementov. 

 
Vendar je tudi pri teh dveh boleznih vladala neenotnost med zdravniki; nekateri so histerijo 

namreč nasprotno povezovali z mrazom ali pa vlažnostjo, medlostjo in otopelostjo, hipohondrijo pa 
z vročino in suhostjo. Pri histeriji in hipohondriji se niso mogli tako jasno odločiti za razmejitev kot 
pri maniji in melanholiji; obe so povezovali enkrat s počasnim, drugič s prehitrim gibanjem. 

 
V 18. stoletju je tako »dinamiko telesnih prostorov /.../ zamenjala morala občutljivosti«5. Dobi 

moralni naboj; prostorska gostota je tako »tudi moralna gostota; odpor organov proti neurejenemu 
vdiranju hlapov je nemara isto kot moč duše, ki zagotavlja, da v mislih in željah vlada urejenost«6. 
Razvoj medicinske teorije se je tako dopolnil na podlagi etičnega zaznavanja in zato je postala 
kompatibilna z velikimi moralnimi temami. 

 
V 18. stoletju se je vršil velik razvoj fiziologije, osrednje mesto zanimanja pa zavzame 

delovanje živčevja. Občutljivosti in gibanja niso razlikovali, zato je bil po prepričanju človek bolj 
občutljiv, ker je v njem vse gibljivejše. Živčne bolezni so zatorej povezane s pretirano občutljivostjo 
vlaken. 

                                                 
5 Michel Foucault: Zgodovina norosti v času klasicizma, Ljubljana: *cf., 1998, str. 114. 
6 Prav tam. 



KLIO 
  

35 

 
S tem pa se moralni pomen živčnih bolezni spremeni: poslej je nekdo zbolel zato, ker je preveč 

čutil. Tako je bolnik postal bolj kriv, ker je samovšečno gojil čustva, strasti in domišljijo, zaradi 
zlorabe stvari, ki niso bile naravne, kot je nepremično življenje v mestih, branje romanov, zahajanje 
v gledališče, nenasitna žeja po znanju, premočna strast za spolnost. Živčna bolezen je tako pravična 
kazen. S tem sta se histerija in hipohondrija popolnoma uvrstili med duševne bolezni. Dokler so bile 
to namreč pare, ki so se pretakale po telesu, niso bile norost, ko pa je duh oslepel za pretirano 
občutljivost, tedaj se je prikazala norost. Ta uvrstitev je dala norosti novo vsebino krivde, moralne 
sankcije, pravične kazni. Norost je opisala kot psihološki učinek moralne krivde – bolezen stopi na 
področje psihologije in morale. S tem je znanstvena psihiatrija 19. stoletja postala možna, saj je izšla 
prav iz teh bolezni živcev in njenih moralnih ekvivalenc oziroma vzrokov. 

 
Razvijali so dolga zdravljenja norosti, kjer so poskušali ozdraviti posameznikova živčna vlakna 

in potek njegove domišljije. Norčevo telo so videli kot vidno in trdno navzočnost njegove bolezni: 
od tod telesna zdravljenja, katerih pomen je v celoti izhajal iz moralnega dojemanja in moralnega 
zdravljenja telesa. 

 
Zdravili so z več postopki: 

1. utrditev: ker je v norosti šibkost, so pri zdravljenju uporabljali razne napitke, 
olja, železo kot čudežno substanco in gibanje. 

2. očiščenje: A) pretežko gosto kri melanholika so zamenjali z bistro in lahko 
krvjo; B) verjeli so tudi, da rane na telesu (npr. opekline, odprte rane) bolezen razširijo po 
površju telesa, ki se tako lahko sprosti navzven. Ob koncu stoletja so pri najtrdovratnejših 
primerih norosti celo vcepljali garje, da bi ustvarili takšne rane. 

3. potapljanje: umivanje (očiščenje) in impregnacija; voda je namreč najbolj 
čista prvina v naravi, uporabljali pa so jo za kopeli in mrzle obkladke. V srednjem veku so 
maničnega bolnika večkrat potopili v vodo, »dokler ni izgubil moči in pozabil na svoj bes«7. 
Od 17. stoletja dalje je tako vodna kopel (ponovno) ena izmed glavnih metod zdravljenja 
norosti. Zasledimo tudi nasprotujoče si teorije o vlogi temperature in vlažnosti vode. Nekateri 
so menili, da vlažnost škoduje, mrzla voda pa suši, saj stisne tkiva in s tem onemogoči, da bi 
jih vlažnost prepojila. Drugi so menili obratno: vročina suši in mraz ohranja vlago. Zaradi 
vseh teh nasprotnih si teorij se je voda nazadnje nevtralizirala – kvalitativni poudarki se 
izgubijo, delovanje ostane samo še mehansko. Konec 18. in v začetku 19. stoletja postane 
zato priljubljen postopek zdravljenja prhanje – zaradi silovitosti in neustavljivega toka, ki 
izpere vse nečistosti. 

4. uravnavanje gibanja: enako kot danes so tudi takrat gibanju pridajali znaten 
pomen, pa tudi potovanju, predvsem po morju, saj naj bi bilo dobro za misli. Ravno tako, a v 
manjši meri, je učinkovito tudi domišljijsko potovanje s pomočjo književnosti ali gledališča. 
Zanimivo je to, da je tovrstna teorija ravno nasprotna tisti zgodnejši, ki je včasih tovrstno 
ravnanje obravnavala kot vzrok za nastanek duševne bolezni. 

5. centrifugiranje bolnika: z vrtenjem in sunkovitimi sunki so želeli bolniku 
uravnati um. 

 
Vendar so se zavedali, da samo fizične metode ne privedejo do temeljite ozdravitve, zato je 

bilo psihološko zdravljenje neizogibno, to pa je temeljilo tudi na tem, da se s strahom zatre manijo. 
V klasicističnem obdobju ni bilo bistvene razlike med telesnim oziroma fizičnim, psihološkim in 
moralnim zdravljenjem. To se pojavi šele v 19. stoletju, ko metode strahu postanejo kazen, veselje 
pa nagrada, in sicer z iznajdbo znamenitih moralnih metod, ki so norost in njeno zdravljenje 
pripeljali na področje krivde. Psihologija se je tako organizirala okoli kaznovanja. Ločevanje med 
telesnim in moralnim v medicinski misli je zato posledica prekrška, ki je dobil čisto posebno mesto. 

                                                 
7 Prav tam. Str. 133. 
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»Edinole prakticiranje kaznovanja je pri norcu ločilo zdravljenje telesa od zdravljenja duše. Čisto 
psihološka medicina je postala možna šele, ko se je norost odtujila v krivdo.«8 

 
Psihološke tehnike so tako bile: 

1. zbujanje: A) iz spanca norosti oziroma delirija – npr. s pokom puške se 
ozdravi silne krče; B) in obuditev spomina na moralni zakon. Se pravi tudi strah lahko 
zdravi. 

2. gledališko uprizarjanje: v okviru tega diskurza elementi delirija pridejo v 
protislovje in povzročijo krizo. Primer: norcu, ki je zaprt v ječi in se razglaša za kralja, se 
dokaže, da se moti, tako, da se pokaže na vsemogočnost kralja, ki ima zato tudi to moč, da se 
osvobodi, kar pa zaprti norec ne more storiti. 

3. vrnitev k neposrednemu (ali k naravi): pomeni dosledno zavračanje 
zdravljenja (ozdravljenje je posledica ignoriranja bolezni); pomeni vrnitev k naravnemu 
načinu življenja in k vsakodnevnim opravilom – tako se sanjarjenje razblini. Predpostavlja 
posredovanje neke modrosti. 

 
Torej gre za redukcijo klasicistične izkušnje o brezumju na strogo moralno percepcijo norosti; 

kar je nekoč sodilo k bolezni, so poslej povezali z organskim; kar pa je sodilo k brezumju, so 
zravnali v psihološko raven. In tukaj se je rodila psihologija. 

 
S tem se ponovno obudi stara groza, ki porodi paniko. Zaporna ustanova tako ni bila več zgolj 

leprozorij na robu mesta, temveč je bila gobavost sama na obličju mesta. Verjeli so, da je prenašalec 
te epidemije pokvarjen zrak. Leta 1780 se je v Parizu razširila epidemija, ki so jo zlahka pripisali 
okužbi v Splošnem špitalu. Norost je zato postala vidna gobavost; sprevrže se v fantazmo (strahu). 
Zato so želeli špitale izolirati, postali naj bi kletka. Ljudje so ponovno obudili spomin 16. stol., kako 
negotov je razum, kako ga lahko vsak trenutek, in to dokončno, ogrozi norost. 

 
Na začetku 19. stoletja je prišlo do ogorčenja, ker z norci niso ravnali nič boljše kot z 

navadnimi obsojenci. Celo 18. stoletje pa so poudarjali, da si zaporniki zaslužijo boljšo usodo, kot 
biti skupaj z norci. Norce so tako ločili zaradi te politike in ne zaradi medicine ali človekoljubnosti. 
Navzočnost norcev je postalo bistvo zapiranja in njegova najhujša kazen. Navzočnost norca v zaporu 
je bila simbol nepravičnosti, toda za druge. Norce je bilo zato potrebno zapreti v posebne ustanove; 
tako so (vnovič) postali divje živali. Norost so brzdali in ne zdravili. Norec postane moralno 
odgovoren za vse kar stori; ne zato ker je nor, ampak zato, ker lahko vpliva s svojo grozo na družbo. 

 
Tedaj se je rodilo nekaj, kar ni bilo zatiranje, ampak avtoriteta. Psihoanaliza norost predstavi 

kot otroštvo, razum in zdravnika pa kot očeta; zato je treba norost kaznovati ali pa nagraditi. Med 
njima se torej zgradi poseben odnos, starševski kompleks. V liberalni ekonomiji je namreč družina 
postala kraj družbene odgovornosti (tudi za bolne). Tam, kjer pa je družina odpovedala, kot npr. pri 
norosti, jo je država zamenjala s fiktivno družinsko scenografijo. 

 
S takšnim psihoanalitičnim uvidom Foucault zaključi svoje popotovanje po zgodovini norosti, 

saj se s tem začne novo obdobje njenega pojmovanja, ki je, kot nam že omenjeni psihoanalitični 
nastavek nakazuje, precej bolj kompleksno, nam pa lahko služi kot izhodišče za moderno 
pojmovanje psihiatrije in medicine. Toda njegovo popotovanje hkrati dovolj nazorno pokaže, da je 
norost (v veliki meri) družbeni konstrukt in del diskurza, ki odlično služi ciljem oblasti. 
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8 Prav tam. Str. 147. 
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Erika Gliha 
 

Pouk zgodovine malo drugače – spoznavanje zgodovine preko 

literarnih del 
 
 

Povzetek 

 
Sodobni pouk zgodovine bi moral biti usmerjen tako, da je zanimiv, učenci pa čim bolj aktivni in tak 
je lahko prav z uporabo metode dela s pisnimi viri, v katero spadajo tudi literarna dela z zgodovinsko 
vsebino (romani, povesti, drame, pesmi), ki obravnavajo zgodovinske dogodke. Učne tehnike in 
metode, ki so za delo z literarnimi besedili najbolj primerne, so metoda besedne demonstracije (npr. 
za uvodno motivacijo), metoda dela z literarnimi deli (obravnavanje nove snovi), igra vlog – metoda 
izkustvenega učenja ter metoda šolske interpretacije literarnih besedil. Učenci se s takim načinom 
dela navajajo na samostojno učenje, razvijajo pa tudi sposobnost kritičnega mišljenja. 
 
Ključne besede: pouk zgodovine, učne tehnike in metode, metoda dela s pisnimi viri, literarna dela 
pri pouku zgodovine 
 

 ٭٭٭
Zgodovinsko snov se lahko učencem približa tudi na drugačen način, ne samo s frontalno učno 

obliko in metodo razlage. Pouk zgodovine je za učence atraktiven, zabaven in hkrati poučen tudi z 
vključitvijo literarnih del z zgodovinsko vsebino v učni proces. 

Namen članka1 je prikazati uspešno vključitev različnih literarnih del z zgodovinsko vsebino v 
pouk zgodovine. Učenci se s tem navajajo na samostojno delo (branje), na delo v dvojicah in 
skupinsko delo. Izbrati je treba taka literarna dela, ki temeljijo na resničnem zgodovinskem 
dogajanju, oz. se čim bolj približajo avtentičnim zgodovinskim dogodkom.  

Pri poučevanju zgodovine je na voljo veliko metod in tehnik, s katerimi lahko naredimo pouk 
zanimiv, zabaven, pester in ustvarjalen. Ena izmed teh je metoda dela s pisnimi viri, v katero spadajo 
tudi literarna dela z zgodovinsko vsebino, to so: romani, povesti, drame, pesmi. V nadaljevanju so 
opisane učne tehnike in metode, ki so za delo z literarnimi besedili najbolj primerne. 

 
Metoda dela s pisnimi viri 

Metodo dela s pisnimi viri se uporablja za "ilustracijo ali orientacijo pri odgovarjanju na 
vprašanja in reševanju nalog, za ugotavljanje sporočila iz vira, za povezovanje vsebine virov z 
naučenim znanjem, za ugotavljanje zanesljivosti in pristranskosti ter vrednosti virov."2  

Demarin pravi, da delo z "raznovrstnimi zgodovinskimi teksti ustvarja med učenci 
razpoloženje, razvija v njih zanimanje za predmet, poživlja in osvetljuje zgodovinsko snov in nudi 
možnost za samostojno spoznavanje in proučevanje zgodovinskih dogodkov na gradivu, ki ga 
najdemo v knjižnici."3   

Dokumenti in drugi pisni viri so jedro zgodovinskega raziskovanja. S pomočjo kronik, 
spominskih znamenj in drugih materialnih virov se lahko ugotovi, kdaj in kje je potekala določena 
bitka, kdo je zmagal, koliko mrtvih je bilo na obeh straneh, vendar so pri tem pomembni primarni 

                                                 
1 Članek je povzetek diplomskega dela: Erika Gliha, Literarna dela pri pouku zgodovine. Ljubljana, 2009. 
2 Danijela Trškan, Metoda dela s pisnimi viri. V: Gradivo za predavanja in vaje. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek 
za zgodovino, 2009. Str. 79. 
3 Josip Demarin, Pouk zgodovine v osnovni šoli. Ljubljana: DZS, 1964, str. 66. V: Danijela Trškan, Metoda dela z 
besedili pri pouku zgodovine. V: Zgodovina v šoli. Letnik IX, št. 3–4, str. 3.  
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dokumenti, pravi Stradling.4 Tako brez primarnih virov ne gre niti pri pisanju zgodovinskih 
literarnih del, sploh če avtor želi na čim bolj avtentičen način prikazati dogajanje v romanu, drami ali 
pesmi. 

Pisni zgodovinski viri so lahko iz pričevanj ali sporočil (npr. spomini, pisma, kronike, 
dnevniki, letaki ...), iz pravnih dokumentov (npr. zakoniki, pogodbe, ustave ...), iz literarnih del z 
zgodovinsko vsebino (npr. romani, povesti, novele, drame, pesmi ...) in iz znanstvenih monografij 
oz. strokovne literature (npr. enciklopedije, slovarji ...).5 

Zgodovinska besedila se lahko uporabljajo na dva načina. Pri prvem načinu gre za iskanje 
podatkov iz virov, pri katerem se besedila uporabljajo za opis ali za razumevanje zgodovinskih 
dogodkov oz. različnih interpretacij o zgodovinskem dogajanju, pri drugem pa gre za ugotavljanje, 
kaj in kako so zgodovinarji pisali o dogodkih.6 

Po prebranem besedilu učenci poskušajo besedilo obnoviti, ga analizirati, izločiti posamezne 
pomembne dele, našteti bistvene elemente, razložiti pomen besedila, primerjati dele vsebine, 
ugotavljati razlike in podobnosti, vsebino logično strukturirati, oceniti zanesljivost vira ...7 

Na zgodovinska besedila se lahko nanašajo naslednja vprašanja: "O čem govori besedilo? 
Kateri so glavni podatki (kraj, čas, osebe, dogodki), ki jih besedilo vsebuje? Kateri so razlogi, ki jih 
navaja besedilo? Katere so posledice, ki jih navaja besedilo? Katere so glavne ideje, teme? Kaj je 
bistvo besedila?"8 Za ugotavljanje pristranskosti, zanesljivosti in vrednosti vira pa se uporablja 
naslednja vprašanja: "Kdo je napisal besedilo? /.../ Kaj avtor pove in česa ne pove? Kaj bi lahko 
vplivalo na njegove ideje? /.../ Kakšno je zgodovinsko ozadje? /.../ Zakaj je bilo besedilo napisano in 
za koga? Ali avtor pretirava ali pomanjkljivo navaja podatke? /.../ Ali pripoveduje, prepričuje, 
napada, razlaga? /.../ Ali izraža svoje mnenje?"9 

V pouk zgodovine se tako lahko vključuje najrazličnejše zgodovinske vire, ki jih Weber deli na 
dokumente preteklosti ali sodobna pisna sporočila, na zgodovinske tekste (npr. znanstvene sinteze in 
monografije) ter na že imenovana literarna dela z zgodovinsko vsebino.10 Zgodovinska besedila se 
lahko uporablja "v vseh fazah učnega procesa, to je pri motivaciji, obravnavanju učne snovi, urjenju, 
ponavljanju in preverjanju in ocenjevanju."11 

 
Metoda dela z literarnimi deli pri pouku zgodovine 

Pri pouku zgodovine so uporabna tudi najrazličnejša literarna dela z zgodovinsko vsebino, ki 
morajo temeljiti na resničnem dogajanju in imeti avtentičen značaj. Slikovit opis bi s svojo 
sugestivnostjo in z bogastvom umetniškega izraza zelo pritegnil učence, obogatil njihove predstave o 
določenih zgodovinskih razmerah ter motiviral konkretno razmišljanje učencev.12 

Učitelj mora skrbno izbrati krajše in metodično uporabne odlomke13 in pri tem seveda paziti na 
tiste dele besedila, ki ne izhajajo iz resničnih zgodovinskih dejstev in dogodkov, ki izkrivljajo 
zgodovino ali pa so izmišljeni. Pri tem se lahko omeni Jalnove Bobre, ki so vsekakor popolnoma 
izmišljeno delo (osebe, dogajanje, prizorišče ...), vendar nekako na pristen način prikazujejo 
(prazgodovinske) mostiščarje na Ljubljanskem barju in se jih lahko brez pomislekov vključi v pouk 
zgodovine. 

                                                 
4 Robert Stradling, Poučevanje evropske zgodovine 20. stoletja. Ljubljana: Zavod RS za šolstvo, 2004. Str. 229. 
5 Trškan Danijela, Metoda dela s pisnimi viri. V: Gradivo za predavanja in vaje. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek 
za zgodovino, 2005. Str. 79. 
6 Danijela Trškan, Metoda dela z besedili pri pouku zgodovine. V: Zgodovina v šoli. Letnik IX, št. 3–4, str. 3.  
7 Vladimir Poljak, Didaktika. Ljubljana: DZS, 1974. V: Danijela Trškan, Metoda dela z besedili pri pouku zgodovine. V: 
Zgodovina v šoli. Letnik IX, št. 3–4, str. 3. 
8 Danijela Trškan, Metoda dela s pisnimi viri. V: Gradivo za predavanja in vaje. Ljubljana: Filozofska fakulteta, Oddelek 
za zgodovino, 2005. Str. 79. 
9 Prav tam. 
10 Tomaž Weber, Teorija in praksa pouka zgodovine. Ljubljana: DZS, 1981. Str. 63. 
11 Danijela Trškan, Metoda dela z besedili pri pouku zgodovine. V: Zgodovina v šoli. Letnik IX, št. 3–4, str. 3. 
12 Štefan Trojar, Pomen in metodične značilnosti samostojnega dela učencev s pisnimi zgodovinskimi viri. V: Zgodovina 
v šoli. Letnik IV, št. 4, str. 51. 
13 Prav tam. 
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Pri učnih urah zgodovine se lahko uporabi odlomke različnih leposlovnih del z zgodovinsko 
vsebino, in sicer iz romana (Menuet za kitaro), povesti (Jurij Kozjak), komedije (Moj ata, 
socialistični kulak), kronike (Visoška kronika), novele (Črna orhideja), drame (Celjski grofje), pesmi 
(Jutrišnje tržaško jutro), epa (Krst pri Savici) itd. 

 
Učne tehnike in metode za literarna dela 
 
Sodobni pouk bi moral biti usmerjen tako, da so učenci čim bolj aktivni, da pri učnih urah 

sodelujejo, raziskujejo, kritično razmišljajo ipd., kar lahko dosežemo z različnimi motivacijskimi 
tehnikami in metodami. Pri pouku slovenščine se uporablja metoda šolske interpretacije besedil, ki 
se jo da uspešno kombinirati z metodami, ki se uporabljajo pri pouku zgodovine. Na začetku učne 
ure se učence motivira z motivacijsko metodo besedne demonstracije. Učitelj prebere odlomek iz 
literarnega dela (npr. iz Aškerčeve pesmi Kronanje v Zagrebu ali Kreftove drame Celjski grofje), 
učenci pa ugotovijo temo učne ure. 

V nadaljevanju učne ure učenci novo učno snov osvojijo s pomočjo metode dela z literarnimi 
deli, pri kateri učenci delajo skupinsko, individualno ali v dvojicah. Učitelj razdeli delovne liste z 
odlomki literarnega dela in nalogami, ki jih učenci rešujejo na že prej omenjene načine. Pri tem je 
nujno treba podati natančna navodila za delo, da ne pride do nejasnosti. Po odmerjenem času učenci 
poročajo, sledi diskusija, pri kateri učenci skupaj z učiteljem pridejo do zaključkov (frontalna učna 
oblika). Nujno je poudariti, da je treba tako delo skrbno načrtovati, za obravnavo se sicer porabi več 
časa, pa tudi iskanje primernih odlomkov je zamudno delo, vendar se pri tem upošteva, da so učenci 
pri pouku aktivni ter da je znanje trajnejše.  

V povezavi z literarnimi deli je zelo uporabna še ena metoda, to je igra vlog (metoda 
izkustvenega učenja). S pomočjo te metode učenci razvijejo pozitiven odnos do učne snovi, se 
pripravijo na življenjsko komunikacijo, bolje razumejo učno snov.14 Za obravnavanje snovi na tak 
način se je potrebno vnaprej pripraviti. Sodelujejo tako učenci kot učitelj, ki je tudi koordinator 
izvedbe. Učitelj razdeli vloge in pomaga pri pripravi (besedilo, kostumi, pripomočki ...). Za takšen 
način obravnave nove snovi sta primerni naslednji literarni deli: Partljičev Moj ata, socialistični 
kulak (življenje po drugi svetovni vojni, spor z informbirojem, agrarna reforma) in Simčičev Krst pri 
Savici (pokristjanjevanje). 

 
Sklep 

 
Z uporabo literarnih del pri pouku zgodovine se da učence uspešno motivirati. Literarnih del z 

zgodovinsko vsebino je veliko, treba jih je samo vključiti v pouk zgodovine in tako učne ure narediti 
zanimivejše, npr. z metodo razgovora, metodo besedne demonstracije, igro vlog, s skupinskim 
delom itd. ter s pripravo nalog in vprašanj, ki se nanašajo na literarna besedila z zgodovinsko 
vsebino. Učenci se s takim načinom dela navajajo na samostojno učenje in tudi razvijajo sposobnost 
kritičnega mišljenja, saj jih k temu spodbujajo vprašanja, ki se nanašajo na prebrano literarno 
besedilo. Obravnavane literarne odlomke tudi primerjajo z zgodovinskim ozadjem, s katerim so se 
že seznanili pri pouku zgodovine. 
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