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Uvodnik 
Leta 1992 je tedaj se Zavod Republike Siovenije za solstvo in sport zacel izdajati strokovno revi jo Zgodovina 
v soli , namenjeno ucileljem zgodovine v osnovnih in srednjill salah. Tedanjima glavnemu uredniku dr 
Stefanu Trola'!u in odgovornemu uredniku mag. Dragu Novaku gre zasluga, da si je revi ja postopoma 
utrla pot in pridobila zaupanje ucileljev. V desetih letih izhajanja je izslo osemintrideset stevilk. V prvem in 
drugem letniku so izsle po tri slevi lke, v naslednjih pa stiri letno. Od druge stevilke osmega letnika je 
urednikovanle prevzel nov uredniski odbor, ki se trudi z novo oblikovno in vsebinsko podobo revijo v 
strokovni javnosti S8 boli uveljaviti. Danes je na revija narocenih ze priblizno tricetrt osnovnih in polovica 
vseh srednjih sol v Siovenili, naroenike pa imamo tudi med posamezniki. V krog svojih rednih bralcev 
skusamo pridobiti tudi ucence, dijake in studente. stednle zlasti iz vrst bodoeih ubteljev. 

Ves cas izhajanja smo se uredniki in ciani uredniskih odborov trudili odstirati pogled na manj poznane, 
obCuUjive in cela kontroverzne teme iz damace in svetovne zgodovine. Velika palomast je namenjena 
tudi poglobljeni strokovni in metodieni obravnavi maturitetnih tem, ki jo bomo v prihodnje posvecali tudi 
drzavnim preizkusom iz znanja zgodovine v devetletni osnovni soli 

V zadnjem casu je velika skrb uredniskega odbora namenjena tudi sodobmm teoretskim didaktieno
metodicnim smerem ter obravnavi sodobnih modelov poucevanJ8 in ucenja zgodovine s primeri dobre 
prakse - podroejema , ki sta bili dokaj zapostavlJeni . 

Obcu!ljive in kontroverzne Ierne, katerih obravnavo predvidevajo prenovlJeni ucni naerti, ter sodobni 
modeli poueevanja in ueenja zgodovine bode glavna skrb pri pripravi in izdajanju revile tudi v prihodnje. 
Z vsestransko osvellilvijo obcutlJivejsih lem z razlicllih vidikov, zlastl iz nase narodne pretekle, polpretekle 
in sodobne zgodovine , bomo skusali postopoma razbliniti strahove in nelagodnost ob njihovi obravnavi 
v soli. Zavedati se moramo, da je treba tudi taksne teme nujno obravnavali. Ce se jim kdo izogne, ees da 
je zmanjkalo cas a za njihovo obravnavo, ucenci zaznajo lemne lise in se vedno navzoc strah, kar se 
zanasa tudi na mlajse generacije. To pa ni dobro in perspektivno za naso druzbo In drzavo. Za nimivo pa 
je, da se ravno ob obravnavi obcutljivil1 in kontorverznih lem lahko uvellavi sodobnelse smeri znotraj 
zgodovinopisja prek obravnave izbranil1 zivlJenjskih zgodb posameznikov, bodisi vplivnih Ijudi ali t. i. 
mal ega eloveka. Ucenci se prek njih vzivljajo v izbrana zgodovinska obdobla in predvsem v razliene 
perspektive in mentaliteto posamemkov, kar jim omogoea boljse razumevanje njihovih stalise in odlocitev. 
Z vidika temeljnih evropskih civilizacijskih vrednol in dobe pa lahko skusajo preprieljivo utemellevali , kdo 
Ie imel boll, kdo manj prav, ce res ne gre drugaee pa vsaj ob prvih poskusih taksne obravnave obeutljivih 

tem iz polpretekle narodne zgodovine ni treba izrekati sodb. Ob omenjenih temah se da 
razvijati ludi dolocena vsezivlJenjska znanja, kot sla npr. miselni navadi ustvarjalnega in 
kritienega misljenja. Slednjega imamo zgodovinarji zapisanega celo v definiciji nalog 
nasega predmeta, nalboll ueinkovito pa se ga razvija pri obravnavi istega dogodka ali 
pojava s pomoejo zgodovinskih virav. ki izbrani dogodek ali pojav obravnavalo z 
razlicnih vidikov. Ucenci pa moralo v virih samostojno iskati in laceva!! abjektivna dejstva 
ad subjektivnih mnenj avtorJ8v virav ter glede na to presojati, kateri viri so za preiskovanJ8 

zgodovinskih dogodkov in pojavov bolj ali manj uporabni in verodoslojni. Izkusnle 
ueitellev, ki ze pouculejo tudi obeutljive teme na lak nacin, kazejo, da zgodovina 
pridobiva vrednost, nudl dovolj izzivov in postaJ8 cenJen predmel ludi pri ucencih, 
ki so jo do nedavnega omalovazevali kot nepomemben "piflarski .. predmet, pri 
katerem se je treba uciti Ie po zapisani uciteljevi frantalni razlagi , in to na pamet . 

Naj bodo zapisane misli jubilejna popotnica kakovostnemu delu ueiteljev in 
... uredniskemu odboru Zgodovine v soli tud, v pril1odnle. 

Vilma Brodnik 
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Nasa kolumna I 
KAKO BOMO POUCEVALI 
ZGODOVINO V TRETJEM 
TISOCLETJU? 
Na seminarju za uCitelje zgodovine smo izvedeli, da se 
na pol skrivoma pripravlja nova solska reforma, katere 
cilj je bistveno zmanjsanje obsega splosno izobri3Zevalnih 
predmetov v srednjih , tri- in stiriletnih strokovnih solah v 
Sioveniji. Financira jo program Phare (EU) . 

Ker nam ni vseeno, s kaksnim obzorjem si bode utirali 
pot v prihodnost nasi otroci in iskali svojo priloznost v 
tretjem tisocletju, proti taksni reformi odlocno prote
stiramo. Se posebej pa protestiramo proti zmanjsevanju 
ur pouka zgodovine, saj so fond ur za ta predmet mocno 
okrnili ze v solski reformi pred stirimi leti. 

Menimo, da je pouk zgodovine pomemben iz naslednjih 
razlogov: 

Brez temeljnega zgodovinskega znanja mladi ne 
bode dobro razumeli sodobnega sveta, saj je pozna
vanje preteklosti pogoj za dojemanje sedanjosti . S 
posamezniki, ki ne razumejo pomena dogodkov in 
njihovih posledic v svetovnem, evropskem ali nacio
nalnem merilu, bode zlahka manipulirale trenutne 
pol iticne strukture, ki bode tako lahko nemoteno 
delovale v lastnem interesu in interesu kapitala EU. 

2 Poznavanje zgodovine omogoca posamezniku, da 
laze razume pripadnike drugih narodov, kultur in ras . 
V casu globalizacije je vedno vee preseljevanja , zato 
bosta strpnost in razumevanje med Ijudmi v prihodnje 
se bolj potrebna. 

3 Narod brez zgodovine ni narod. Zmanjsevanje stevila 
ur zgodovine bo sesulo temelje narodne zavesti in 

Danijela Trskan 

narodne identitete. Zg ledi nasih prednikov, ki so se 
pogumno in vztrajno borili za svojo zemljo, svoj narod 
in boljsi jutri, se bode torej razblini li. Custvena 
pripadnost domovini bo scasoma usahnila. Ali je to v 
interesu EU, ki tako reformo financira? Za Cigav interes 
sploh gre? Treba se je vprasati in tudi razcistiti , al i 
nameravamo biti narod v EU ali samo njena juzna 
regija. Smiselno se je tudi vprasati, kaj bo z nami v 
daljnji prihodnosti , saj vemo, da se drzavni okviri 
spreminjajo, narodi pa ostajajo. Vsaj do sedaj je bilo 
tako. Star slovenski pregovor pravi, da se kralji in 
kraljice menjajo, narod pa ostane. Ali bomo Siovenci 
kot narod obstajali tudi se po razpadu EU? 

4 Splosna izobrazba, katere pomemben del je tudi zgo
dovina, pripomore k osebni iznajdljivosti posameznika 
in mu omogoca vecjo ucljivost in prilagodljivost na 
razlicnih delovnih mestih. Ozko specializiran po sa
meznik, ki zna na primer zgolj priviti vijak, bo tezko 
prezivel v informacijski druzbi, ki terja stalno ucenje 
in inovacijo. Solska produkcija tovrstnih novodobnih 
suznjev gotovo ni v nacionalnem interesu Siovenije. 

5 Vel iki narodi, kot so Nemci, Francozi, Anglezi, itd ., si 
lahko privoSCijo velike sloje nizko izobrazenih Ijudi , ki 
jih potem izrabljajo multinacionalne druzbe glede na 
trenutni ekonomski navdih. Siovencev pa ni veliko in 
se bomo morali tudi v prihodnosti prilagajati stevil
nejsim in bolj raznolikim delovnim mestom. Zato 
menim, da moramo svojim otrokom privosciti znanje, 
ki to omogoca. Znanje, ki je moc in ne ponizanje. 

6 V opuscenem socializmu je solski sistem mladini 
omogoCiI hoditi po siroki cesti znanja, ki je vodila v 
svetlo prihodnost. Kaj pa pripravljajo novodobni solski 
reformatorji in njihovi botri mladim slovenskim 
generacijam v zacetku tretjega tisocletja? 

Vida Svoljsak Rojko, Srednja trgovska sola Ljubljana 

UPORABA FOTOGRAFIJ ZA OBRAVNAVO NOVE UCNE 
SNOVI PRI POUKU ZGODOVINE 
Uvod 

V Sioveniji se v vecji meri uporabljajo fotografije pri pouku 
zgodovine v osnovnih in srednjih solah kot ilustracijsko 
gradivo pn motivaciji, pri obravnavanju nove ucne snovi ali 
pri ponavljanju ucne snovi. Zadnjih nekaj let pa zaradi 
aktivnega poucevanja in ucenja ter poudarjanja aktivne 
vloge ucencev ucitelji postopoma uporabljajo tudi fotografije 
kot gradivo za obravnavo in poglobitev nove utne snovi pri 
zgodovin i. 

, Primer l l ~ n €! lirA S8 lahko uporabi tucli za drl lge vrSle slikovnegJ grad~va 

V nadaljevanju je na kratko predstavljena ucna ura 
zgodovine , ki prikazuje , kako bi se lahko fotografije ' pri 
pouku zgodovine uporabile za samostojno obravnavo nove 
ucne snovi. Glavni namen te ucne ure je, da bi ucenci 
samostOjno s pomocjo vprasanj ana li zirali slike oz . 
fotografije 0 doloceni tematiki in tako samostojno usvojili 
novo ucno snov ter ovrednotili svoje delo. 



Sodobna d dakl ka pouka zgodovine v teor i n praks 

Ucna enota: Uporaba fotografij pri obravnavi 
nove ucne snovi2 

UCNI CIUI so naslednji. Ucenci bi samostojno analizirali 
fotografije; samosto jno preuci li vsebino folografije ; 
samostojno spoznali sporoci lo fotografije; spoznali pomen 
in uporabnosl fotografije pri zgodovini; razvil i kriticni pogled 
do fotografij; ocenil i fotografijo v vlog i zgodovinskega vira ; 
razvili pozitiven odnos do fotografij in razvili vizualno-slikovno 
kulturo. 

POTEK UCNEGA DELA je razdeljen v tri dele. V uvodnem 
delu uCitelj na kratko predslavi nacrl samostojnega dela 
ucencev za novo ucno temo. Ucencem razlozi, da se bode 
novo ucno snov poskusali nauciti prek fotografij, ki jih bode 
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sami poiskali za izbrano temo. Za iskanje fotografij imajo Prvi primer analize fotografije:5 

en teden casa. Ucenci lahko poiscejo fotografije v strokovnih 
knjigah, enciklopedijah, na CD-ROM-ih , na internetu ali v 
muzejih. 

Osrednji del ima tri faze. V prvi fazi ucenci prinesejo knjige 
ali fotografije v solo; razdelijo se v manjse sku pine (3-5 
ucencev); v skupinah izberejo najbolj primerno fotografijo 
za analiza.' 

V drugi fazi ucenci odgovarjajo na vprasanja v skupinah. 
Vprasanja, ki so primerna za razlicne fotografije, so naslednja:4 

Kaksen je vas prvi vtis 0 fotografiji? 
Kaksna je vsebina fotografije? 
Kaj fotografija konkretno prikazuje (osebe, stavbe, pred
mete, dejanja . .)? 
Kaksna je vsebina (socialna, politicna, verska, kulturna ... )? 
Kdo je fotograf? 
Kaj veste 0 fotografu? 
Kaj je hotel fotograf, da se vidi na fotografiji? 
Kaksen je bil namen fotografa oz. avtorja? 
Komu je bila namenjena fotograf ija? 
Kaj na fotografi ji se lahko uporabi za opis dogodka? 
Kdaj je bila fotografija narejena? 
Kaksna je uporabnost oz. koristnost sporocila fotografi je? 
Kaksna je pomembnost oz. vrednost sporoCila fotografije? 

V tretji fazi ucenci po skupinah predstavijo analiza svoje 
slike vsem ucencem (za prikaz fotografije uporabijo LCD
projektor, vizualizator ali pa fotografi jo kopirajo na prosojnico) ; 
ostali ucenci imajo pravico do dodatnih vprasanj ali pripomb. 

V vseh fazah je vkljucen tudi uCitelj, ki pripravi ucne liste z 
vprasanji ; nadzira delo pri resevanju vprasanj ter organizira 
ustne predstavitve in skrbi , da ucenci poslusajo . 

V sklepnem delu ucenci skupaj z uClteljem poiscejo 
podobnosti in razlike med fotografijami ter v obliki miselnega 
vzarca pripravijo sinlezo vsebin vseh fotografij. 

2 tzbor utne silovi oz. problcmskega vpraSanjJ je odvisen od ucnega nacna zummanja in 
sposobnoSl i ucence... Nekatcri pr imeri· KakSno je bilo ilVilenje v zaledju med I svelovno vo jno 
v razlltnih drtavah? Kalen so bill razlogi za VZpoI1 Hitler,eve stranke po pfVi s .... elovni vojni?, 
KakSne so bile posledice vehke gospodarske krize lela 1929? Jpd 

J Prj IZOOru lotogralij utenci upoSlevajo. cia majo cIovolj inlormaciJ 0 sliki utilel, Jim Iahko pri iztxlfu 
pomaga SleVlIo fo\ograhj ,Ie odVISno od SleV1la Ul':encev v fauedu OZ od Sleviia oblikovanlh 
skupin $\evllo naj ne bo vat ie 00 Slevi la 7 

4 Z(I vse IOlogralije ucenc i ne merejo OOgOVO(ll1 no vsa vpraSan)a Pn odgovo(lh $1 pomagaJO Z 

inlormacijaml ki jih dobiJO 0 slikah v razlftnih ucbenikm kr1)lQah. enciklopechjah na CD·ROM·ih 
ah na Inlemetu 

5 Navodlla za metodo dela 5 lotograhjaml so Ivdl v S()j.lfCeS in Hislory 1990 From dehnillOn 10 
assessmenl Londofl Longman. sir 32. Oeuxleme HislOlfe 1996 les tondements du rnonde 
conlempo!'ain Collec1ion Jacques Marseille Nalhan. str 271 . HlStOire 2'· 1993 Collection J 
Marsei lle Nathan. Sir 300·301 III HiSIOire ' '' , 1 99 ~ Collection J Marse ille Nathan. SIr 92 

6 Triaud C 1998 CompoSltlOil etude el commentaire de documents HistOlre el geographie 
Baccataureatl·ES·S Paris Vauiben str 62 

Sovjetski tanki V Pragi (Ceskosfovaskij leta 1968,6 Sipa Press. 

Pri analizi fotografije moraJO ucenci ugotoviti temo, ki jo 
podaja naslov; datum oz. leto dogodka, ki je tudi v naslovu 
fotografije; kontekst oz. ozadje (praska pomlad kot odgovor 
sovjetskemu bloku); vrstovira (fotografija) ; avtorja in namen 
(casopisna sli ka, ki zeli inform irati Ijudi 0 dogodku; vpliv 
fotografije na mnenje: neodobravanje); sestavo in opis slike 
(v osrednjem delu je sovjetski tank, v ozadju so goreca 
vozila, v ospredju so mladi brez orozja, neka zenska kaze 
ceskoslovasko zastavo pred tankom) in vrednost pricevanja 
za tisti cas. 



Sodobna didaktika pouka zgodovine v teorij in praksi 

Drugi primer analize ponarejene fotografije: 

Na pNi sliki je AJeksander Oubcek (freti; na desni); na drugi sliki je cerkev 
pomaknjena na desno. vidno pa je se desno stopa/o Aleksandra Dubcka. 7 

Pri analizi ponarejene fotografije morajo ucenci ugotoviti 
predstavljeni dogodek in osebe; cas in prostor; kdo in zakaj 
je ponaredil fotografiiO; kaksen postopek je bil uporabljen 
pri ponarejeni sliki. Pri proucevanju ponarejenih fotografij 
bi morali ucenci naprej poznati nekatere strokovne izraze 
kot npr retusirari (spremeniti, polepsati obraze); projicirati 
(prenasanje del slike ali osebe na sliki); poneveriti (odstraniti 
nekatere osebe) ipd. 

Za evalvacijo dela ucencev uCitelj pripravi kratko anketo 
za vsako skupino. 

Primer ankete: 
Koliko casa je vsak ucenec v skupini porabil za iskanje in 
izbor fotografije? 
Kdo vam je pri tem pomagal? 
Kje ste iskali fotografije? 
Katero fotografijo ste izbrali in zakaj? 
Pri katenh vprasanjih 0 analizi fotografije ste imeli tezave? 
Zakaj? 
Pri katerih vprasanjih niste imeli tezav? Zakaj? 
Ali je bilo sporoGilo vase fotografije jasno? 

Vsak ucenec v skupini ludi oceni svoje delo. 

Primer samoevalvacije: 
Pri analizi fotografij si razvijal naslednje sposobnosti. Oceni 
jihod 1 do3: 

samozavest -+ 
iznajdljivost -+ 
ustvarjalnost -+ 
resevanje problema -+ 
sprejemanje odlocitev -+ 
samostojno razmisljanje -+ 
sodelovanje v skupini -+ 
Pri ustnem ali pisnem preverjanju In ocenjevanju analize 

fotografije ucitelj lahko uporablja tudi posebne kriterije, ki 
jih poljubno sestavi. 

Primer ocenjevalnih kriterijev: 
5 tock (odlicno): Ucenec je povezal vsebino fotografije z 

znanjem, ocenil pomembnost fotografije kot zgodovinski 
vir ter pokazal odlicno razumevanje ucne snovi. 

4 tocke (prav dobro): Ucenec je povezal vsebino fotografije 
z znanjem in pokazal dobro razumevanje ucne snovi. 

3 tocke (dobro): Ucenec je dosegel Ie nekatere kriterije 
navedene zgoraj. Opisal je Ie vsebino fotografije. 

2 tocki (zadostno): Ucence ni v celoti podal vsebine 
fotografije. Pokazal je Ie zadostno znanje in razumevanje 
ucne snovi. 

1 tocka (nezadostno): Ucenec ni dosegel zgoraj navedenih 
kriterijev. 

Sklep 

Prikazan primer aktivnega ucenja z analiza fotografij 
prikazuje enD od moznosti kako motivirati ucence in 
spodbuditi njihovo radovednost za zgodovino. Metoda dela 
s fotografijami povecuje kakovost znanja, miselne aktivnosti 
pri opazovanju fotografij in konkretnost ucne snovi ter 
trajnejse znanje in tudi globinsko obravnavanje ucne snovi. 
Predstavljeni praktieni primer se lahko uporablja na podoben 
naGin tudi za aktivno delo ob uporabi drugega slikovnega 
gradiva. Seveda pa obstajajo se druge moznosti, ki jih uGitelji 
prilagodljo interesom in sposobnostim ueencev. 

Povzetek 

Fotografija 
prikaZllje, velldar 

pa lie razlaga. 

To je na§e de/a. 

Fotografije predstavljajo pri pouku zgodovine se posebej 
za 20. stoletje glavno ilustracijsko gradivo, ki se uporablja 
pri vpeljevanju v novo ueno snov, pri obravnavanju ucne 
snovi in pri ponavljanju . Vendar pa se fotografije lahko 
uporabljajo tudi kot vir informacij in kot vir aktivnega dela 
ucencev Ueenci se pri uporabi fotografij nauGijo na
tancnega opazovanja, analiziranja, prepoznavanja sporo
cila fotografije, pomena in uporabnosti ter tudi kriticnega 
pogleda do fotografij. Vprasanja, ki se lahko postavijo na 
fotografije, se ne nanasajo samo na vsebino in opis slike, 
ampak tudi na avtorja, sporoCilo in vrednost fotografije. Z 
anketnimi vprasanji in samooevalvacijo pa se ucence na
vaja tudi na samoocenjevanje in vrednotenje procesa aktiv
nega dela. 
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Kalla Mahorcic 

DB ROBY SLOVENIJE 
PROJEKT EKSKURZIJ NA NOVOGORISKI GIMNAZIJI 

Lepa je moja de:ela . 
Tone Pavcek 

o ekskurzijah v vzgojno-izobrazevalnem procesu je bilo ze veliko napisanega in povedanega. Ueitelji se zavedamo 
njihove nenadomestljive vloge pri duhovni bogatitvi mladega eloveka, zato jih naertujemo, kljub doloeenim tezavam, v 
svojem pedagoskem delu. 

V prispevku bom predstavila projekt ekskurzij, ki smo si ga omislili na Gimnaziji v Novi Gorici. 

Uvod 
Na Gimnaziji v Novi Gorici vkljueujemo v izobrazevalni 

program in letni delovni naert tudi ekskurzije po Sioveniji . S 
skupnim naslovom Spoznajmo Siovenijo je v vsakem letniku 
predvidena vsaj ena enodnevna ali dvodnevna ekskurzija . 
Po koneanem solanju naj bi nasi dijaki spoznali glavne 
slovenske pokrajine in vse njihove posebnosti. 

Z maturanti generacije 2000/2001 smo tako koncali posebej 
pripravljen projekt Ob robu Siovenije . Z idejo »ObiSCimo 
krale na robu Siovenije>< smo v stirih letih spoznavali Siovenijo 
od zahoda proti jugu, vzhodu in severu. V prvem letniku 
smo obiskali Rezijo , Benesko Siovenijo , Kras, slovensko 
Primorje z Islro, v drugem Nolranjsko, Koeevsko, Belo 
krajino in Obsolelje, v tretjem Haloze, Prlekijo in Prekmurje , 
v cetrtem obmejno Slajersko in Korosko . 

Ekskurzije so vkljucevale tudi obiske eez mejo, vendar 
vseh iz razlienih vzrokov nismo uspeli uresniciti. 

S projektom ekskurzij, ki sva ga naertovali , organizirali in 
izpeljali s profesorico Nedo Perko, sva zeleli , da bi dijaki : 
o spoznali manj znane kraje na robu slovenskega prost ora, 
o doziveli lepoto se nedotaknjene narave, 
o spoznali arhitekturo in bivalno kulturo razlienih pokrajin 

ter njihovo bogato kulturnozgodovinsko dediscino, 
o obiskali rojstne kraje literarnih velikanov in drugih 

ustvarjalcev, 
o spoznali Ijudsko govorico, se zive sege in legende, 
o okusili kulinaricno pestrost slovenskih dezel 
o in da bi spletli vezi z vrstniki iz drugih sol. 

Predvsem pa naju je vodilo tudi spoznanje, da je zivljenje 
ob meji nekaj posebnega in da so nekaj posebnega tudi 
Ijudje, ki ob meji in z mejo zivijo. 

Biti na narodnostnem robu , je prednost in breme. 
Prednost zato, ker je zivljenje na robu sirilo Ijudem obzorje 

duha in vedenja, jih oplajalo z drugacno kulturo, jih naueilo 
ziveti s tujim sosedom, jih naucilo odprtosti in strpnosti ter 
hkrati utrjevalo slovensko zavest in narodni ponos. 

Ziveti na robu pa je tudi man) prijazno. V zgodovini Sioven
cev se je to velikokrat potrdilo, ko so pray obrobne pokrajine 
na)bolj in najveckrat obcutile unieevalne pohode tujih vo)ska 
in so morale v vsej svoji razgaljenosti postati bran lk velikega 
cesarstva. 

Priprava ekskurzij 

Tako razlieni cil ji so zahtevali obsezne in temeljite priprave 
obeh mentoric ter zbranost, vzdrzljivost in dobro voljo vseh 
udelezencev. 

S kolegico Perkovo sva za vsako ekskurzijo zasnovali 
traso , organizirali vse obiske in sreeanja ter kulturne pro
grame, poskrbeli za izdajo priloznostnega biltena in pripravili 
strokovni vodnik za celotno potovanje, tako da so bili dijaki 
seznanjeni z vsemi zanimivostmi na poti in ne samo na ciljnih 
posta)ah. 

Pripravo vodnika sva si razdelili, vodenje na tretjem avtobusu 
pa je prevzel eden izmed profesorjev spremljevalcev. 

Dijaki so pripravili priloznostni bilten, ki so ga dobili vsi 
udelezenci pred odhodom. 

Bilten je za vsako ekskurzijo pripravljal en razred. Na 
pomoc so priskocili kolegi slavisti , raeunalniski mojstri in 
grafieno spretni posamezniki. Oblikovanje in izbor besedil 
sva prepustili zeljam dijakov. Skupaj z njimi smo se veselili 
nastajanja glasila s kar najbolj zgovornim naslovom, siroko 
vsebino in domiselno obliko. Za vsako ekskurzijo so dijaki 
s profesorico slovenscine pripravili tudi kulturni program. 

Na nekaterih ekskurzijah so dijaki resevali delovne liste, 
za spodbudo pa smo izmed pravilno resenih nalog izzreball 
Qekaj posameznikov in jih nagradili s simbolicniml 
nagradami, ki smo jih razredniki z dobro vollO »iztrzili>< pri 
razlienih dobrotnikih. 

Na vsaki ekskurziji smo se s simbolienim spominkom 
zahvalili posameznikom za prijaznost in pripravljenost, 
pokazati nam utrinek iz svoje kulturne zakladnice. 

Program posameznih ekskurzij 
Naslov ekskurzije je hkrati tudi naslov dijaskega biltena 

Prvi /etnik 
HARMONIJA KAMNA IN MORJA - enodnevna eks

kurzija na Kras , v Primorje in Islro. 
Iz Nove Gorice smo se eez goriski in komenski Kras 

zapeljali do Pirana. Za vodenje po Piranu smo zaprosili kar 
tamkajsnje gimnazijce. Skupina vodieev, elanov turistienega 
krozka, nas je pricakala na Tartinijevem trgu. V vee skupinah 
smo si ogledali vse pomembne piranske spomenike. Dijaki 
so bili nad vodiCi sovrstniki prijetno preseneeeni in navdu
seni. Po odmoru za kosilo ali obilnejso malico smo obiskali 
Secoveljske soline. Kdo ne bi prisluhnil socni istrski govorici 
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V casu zelve soli so Pirancani za vee mesecev zaklenili vrata svojlh domov 
v meslu in se preseti1i v soline,l 

prekaljenega solinarja, ki je res no pripoved 0 soli in solinarjih 
"zabelil« se s kaksno izvirno anekdoto. 

Otovorjeni s spominskimi vreckami morske soli smo se iz 
doline Dragonje povzpeli v notranjost Istre. Za ogled tipicne
ga naselja notranje Istre smo si izbrali starodavne in slikovite 
Krkavce. Na majhnem trgu pred cerkvijo, kjer je tlak ziva 

"Savrinske pupe .. in njihova uena ura na trgu v Krkavcah. 

skala, smo doziveli pravo ueno uro istrske govorice, pesmi, 
resnienih in izmisljenih zgodb 0 Ijudeh tod okoli. Pred vasjo 
so nas v nosah prieakale Istrske pupe z odlicno Rozano 
Kostial , ki je svoje uciteljske izkusnje spretno uporabila pri 
nekaterih na zacetku malce posmehljivih poslusalcih. Iz 
Krkavc smo se po robu Istre spustili v dolino Rizane in si za 
konec ogledali se znane Hrastovlje. Domov smo se vraeali 
mimo Stanjela in Dornberka. 

HAJDIMO V REZIJO - enodnevna ekskurzija v Rezijo 
in Benesko Siovenijo. 

V Rezijo smo se odpravili po Soski dolini , mimo Kluz in 
Loga pod Mangrtom na Predel. (Sosko doli no spoznajo 
nasi dijaki podrobneje v okviru programa Delavnice v Trenti.) 
Na Predelu smo izkoristili daljsi mejni postanek za ogled 
predelskih trdnlav, za pogled v doli no Loga, na mogocno 
Losko steno, na Mangrt in Jalovec. 

Glavni Irg v Pusji vasi, v ozadju M. S. Simeone, epicenter 
rusilnega potresa leta 1976, ki je mocno prizadel ludi Posocje. 

V Rablju se nismo odloeili za obicajnejso pot pO Jezerski 
dolini mimo Trbiza, ampak za manj poznano cesto pO 
Rabeljski dolini , eez Nevejski preval v Reklansko dolino 
in naprej v Rezijo . V slovenskem rezijanskem domu (Roza
janski dum) na Ravanci so nam z diapozitivi prikazali vse 
lepote in posebnosti Rezije, zaigrali so nam "rozajanski 
godci« na "citro« (gosli) in na "Iiron« (bas), skupaj smo se 
ueili korakov "rozajanskega plesa« in gospa Luigia Negro 
nam je povedala eno izmed mnogih rezijanskih pripovedk, 
najprej v rezijanseini in nato se v knjizni slovenscini, sicer bi 
nam 0 zgodbi ostala Ie tu pa tam kaksna razumljiva beseda. 

Gotska kapelica mojstra Andrela jz Lake v Landarski jami v Beneciji. Vanja 
so se zatekali Ijudie pred roparskimi pohodi barbarskih plemen. 

Za vodeni ogled Pusje vasi (Venzona) v dolini Tilmenta 
smo se odloeili iz vee razlogov: 
• Pusja vas je tipicen primer dobro utrjenega naselja, ki je 

svojo geografsko lego izrabljalo v strateske In prometne 
namene. 

• Je bila zadnla utrdba I. i. langobardskega limesa, ki je 
vplival tudi na oblikovanje slovenske narodnostn·e meje. 
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• Je solski primer, kako z zavestjo 0 neponovljivi kulturni 
dediseini rekonstruirati naselje po rusilnem potresu leta 
1976. Pusja vas z znamenitim Duomom ni vee srednje
vesko naselje, ampak popotresna rekonstrukeija, ki je 
trajala dvajset let. 
Od tu smo po stari eesti ob narodnostni slovensko

furlanski meji nadaljevali pot mimo Cedada v Landarsko 
jamo. V gotski kapeliei mojstra Andreja iz Loke, smo imeli 
kratek kulturni program. Vsebina je bila povezana s 
trdozivostjo Beneskih Sioveneev in mnogih vztrajnih 
Martinov Cedermaeev. Na pokopaliseu v bllznjih Lazah smo 
se s sopkom nageljnov in rozmarina poklonil i spominu na 
Antona Kufola, resnienega Bevkovega Cedermaea. 

Pred odhodom domov smo se sprehodill se po Cedadu 
in si privosCili malee daljsi postanek. 

Drugi /etnik 
ZELENO KRALJESTVO - enodnevna ekskurzija na 

Notranjsko in Kocevsko 
Prva postaja je bila Dolenja vas pri Cerkniei. V tamkajsnji 

gostilni smo ob zanimivi maketi slisali in videli vse 0 Cerkni
skem jezeru. Potem smo se ob njem se zapeljali z lojtrniki, 
kar je bilo za dijake pravo dozivetje. Na juznem robu Loske 
do line smo se dvignili na visoko krasko Babno polje ter se 
na slovenskem "mraznem polu« za nekaj minut tudi ustavili. 

Kolpa reze samotno pot po ozki dolini zelenega kraljestva. 

V Prezidu smo prestopili mejo in se v Cabru, ime naj bi 
dobil po svoji legi »veebru«, spustili v globoko doli no 
Cabranke in zgornje Kolpe. Vse do Broda na Kolpi smo 
obeudovali dezelo Petra Klepea. 

Daljsi postanek s programom smo imeli na gradu Kostel. 
Prieakal in pozdravil nas je predsednik kostelskega turi
stienega drustva, za dobro voljo je poskrbel domaCi ansambel. 

Gospod Prime (novinar in zbiratelj narodnih pripovedk 
Gebarije in Kostelskega) nam je pripovedoval 0 tukajsnjih 
krajih in Ijudeh, domaCinka pa nam je v Ijudskem jeziku 
prebrala enD izmed njihovih pripovedk. Ogledali smo si grad 
in si privoseili zasluzeno malieo. 

V Kocevski Reki smo v novi eerkvi prisluhnili pripovedi 0 

Koeevarjih in 0 povojni usodi krajev pod Goteniskim Snezni
kom. S kulturnim programom smo sklenrli uradni del ekskur
zije Ustavili smo se se v Ribnici in se potem eez Blosko 

Peter Klepec je bH silak, da je skate premikal in drevesa ruval. 

Nova cerkev v Kocevski Reki, ki so jo zgradili kat simbol vseh porusenih 
cerkva kocevarskih vasi. 

planoto vraeali proti domu. Med potjo smo izzrebali nekaj 
sreenezev, ki so pravilno resili Naloge za odprte glave. 

KOPLJEM STUDENEC, DA SE DO SVOJIH IZVIROV 
DOKOPLJEM (T. Kuntner) - dvodnevna ekskurzija v Belo 
krajino in Obsotelje. 

V Belo krajino smo potovali prek Ljubljane, Muljave, po 
slikoviti dolini Krke, s krajsim postankom v Zuzemberku, in 
eez Crmosnjiee proti Dragatusu. Med potjO so dijaki obnovil i 
znanje 0 Stieni in JurCieevi Muljavi, izvedeli so mnogo 
novega 0 Krki , Zuzemberku, Dvoru in Soteski, 0 kocevskih 
gozdovih in Dolenjski. 

V Dragatusu so nam tamkajsnji os nov no solei predstavili 
belokranjsko noso, nam zapeli in zaigrali nekaj Ijudskih. V 
Pustem Gradcu smo si v Krajinskem parku Lahinja ogledali 

;;ago in mlin in od prijazne gostiteljiee izvedeli vse 0 parku, 
v Vinici pa smo se v nekdanjl soli in muzeju spomnili 
ZupanCica in si privosCili daljsi predah. 
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Pri Cvitkovicevih v Adlesi cih se edini pridelujejo Ian tod 
okoli, tkejo platno, vezejo belokranjske prte in prtice in 
izdelujejo znane pisanice. Pri sosedu cebelarju smo izvedeli 
vse 0 cebel icah, se posladkali z medom in kruhom, medenim 
pecivom in domaCim sokom. V Novo meslo smo se pripeljali 
mimo Mellike in eez Gorjance. Najprej smo obiskali novome
skega prosta gospoda Lapa, videli novomesko kapiteljsko 
cerkev, povprasali po znacilnostih grkokatoliske cerkve in 
za slovo v kripti skupaj zapeli. Na novomeskem trgu pri 
»Kettejevem« vodnjaku smo preverili, kako danes zveni 
pesnikova Ijubezenska izpoved Na trgu. V dijaskem domu 
sta nas eakali veeerja in prenoCisee. 

Srednjeveski sramolilni sieber - pranger - v Podsredl , 
eden redkih se ohranjenih v Sioveniji. Obenj so privezovali 
zlikavce, vsem v poduk in v posmeh. 

Naslednji dan so bile prvi cilj Pisece. Pri Pletersnikovi do
maeiji smo se nasmejali neposrednosti in pristnosti sku pine 
osnovnosolcev ter slisali se enD nareeno govorico. 

Ura v samostanu v Olimju je ob hudomusnem pripovedo
vanju prijaznega in zgovornega patra minlla veliko hitreje 
kot ona v zoprnih ueilnicah. Tisto 0 brsljanu, ki ueinkovito 
zdravi celulit, Ie ee ga vsak dan sama naberes uro hoda od 
doma, so si nase mladenke dobro zapomnile. 

Sosednje cokoladnice nikakor nismo mogli izpustiti, na 
Jelenovem grebenu pa so nam pripravili jelenov golaz s 
kruhovimi cmoki, gobe na razliene naCine in sladek poobedek. 
Slrah, da dijaki , ki v glavnem prezivijo ob krompireku, teste
ninah in pizzi, ne bode navduseni nad drugaenim kosilom, 
je bil odvee. 

Cakal nas je se obisk gradu Podsreda. Na njegovem 
notranjem dvoriscu smo z recitalom iz Askereevega cikla 0 

stari pravdi zakljueili dvodnevno poueno potepanje ob 
vzhodni meji. 

Tretji /etnik 
ZEMLJA, IZ TEBE SE DOTIKAM VSEGA (E. Kocbek) 

- dvodnevna ekskurzija v Prekmurje in na Gorieko . 
Ekskurzija je vkljueevala tudi vzhodni del Celjskega, 

Haloze, Prlekijo in vzhodni rob Siovenskih goric. 
Zaradi cestne zapore smobili prisiljeni potovati na Celjsko 

po Tuhinjski dolini in bili hvalezni za videnje rokovnjaskih 
grap in gozdov. 

Tokrat smo se odloCili , da namesto Ptuja obiseemo Celje. 
Kljub hladnemu in dezevnemu vremenu smo skupaj z 10-
kalnimi vodiCi vztrajali in si ogled ali vse glavne znamenitosti 
mesta, na gradu pa smo podozivljali mogoenost Celjskih 
in usodo prepovedane Ijubezni Friderika Celjana in Veronike 
Deseniske. 

Po Voglajnski dolini so se oblaki ze trgali in v Rogaski 
Sialini jih je sonce prepodilo eez Donacko goro. Pihalce 
stekla v rogaski steklarni je vredno vkljuCiti v program. Med 
njimi smo se zaradi zanimanja dijakov zaustavili dlje, kot 
smo predvidevali. 

V lepo urejenem muzeju na prostem v Rogalcu se dijaki, 
v sem preneseni domaeiji pesnika Jozeta Smita, niso mogli 
naeuditi polpretekli bivalni kulturi. Kje neki je spalo de set ali 
vee otrok, ko je pa danes za mlade ze problem deliti sobo z 
bratom ali sestro. 

Brad pri IZakovcih nj bille prevozno sredstvo za preekanje Mure, ampak 
ludi druzabno meslo. kjer si izvedel vse novice in govorice od blizu in dalec. 

Mlin na MUfi pri liakovcih. Pravi mlini so bili postavljeni v celati na reki. Pozneje 
so mlin prestavili na breg, na reki pa je 051alo Ie plavajoce mlinsko kolo . 

eez Haloze, mimo Ptujske gore in Ptuja, po Ptujskem 
polju do Ormoza in nato po valovitem obrobju Siovenskih 
goric do Ve..zeja In Babieevega mlina na Muri. Mlinar Babic 
je hudomusen kot vsi mlinarji in Verzejci, ki vedo povedati, 
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kako so s tikvo jezdili po Muri in kako so bikca vlekl i na 
zvonik, da bi z njega pomulil travo. 

V Murski Soboti je bil ravno pravsnji cas za vecerjo in pocitek. 
Za vodenje po Prekmurju in Gorickem smo zaprosili tam

kajsnje vodice , ceprav moras imeti z vodici (kjerkoli) tudi 
nekaj srece. Zgreseno je njihovo razmisljanje, da je za mlade 
vse dobro, ker jih tako ali tako nic ne zanima. 

Po ogledu mesta smo se zapeljali v Bodonee. Vtamkajsnji 
evangelicanski eerkvi smo od prijaznega pastorja izvedeli 
veliko zanimivega in za dijake tudi novega 0 dedisCini 
protestantske vere na Siovenskem. Pot smo nadaljevali do 
Grada na Gorickem , bili veseli, da najvecjo grajsko stavbo 
na Siovenskem vendarle obujajo in v enem izmed prostorov 
smo naleteli na skupino mlajsih in starejsih , ki so izdelovali 
papirnate roze in sopke. V teh krajih jih se veliko uporabljajo 
za okrasne, porocne in nagrobne sopke. Od tu pa gor in 
dol po severnem robu Gorickega, mimo Zenavelj, Gornjlh 
Petroveev, Mackovcev do Bogojine in Filoveev. Od tu se 
do Velike Polane k Misku Kranjcu. V Izakoveih smo se 
zapeljali z brodom cez Muro in v tamkajsnji gostilni narocili 
nekaj tipicno prekmurskega. Za slovo pa smo na travniku 
pred gostilno imeli prisrcno predstavo ucencev iz bliznje 
osnovne sole. Bila je kot pika na i vsem dozivetjem. 

Na zacetku smo nacrtovali tudi Porabje, vendar po pogo
voru s predstojnico Obmocne enote Zavoda Republike 
Siovenije za solstvo v Murski Soboti bi za to porabili ves 
dan in odlociti smo se morali med Prekmurjem in Porabjem. 
Na zalost bi najvec casa zapravili za vse formalnosti na meji. 
Tako smo to moznost opustili. 

Cetrti fetnik 
KJER SPI KRALJ MATJAZ - dvodnevna ekskurzija v 

severno obmejno Stajersko in na Korosko. 
Na Korosko smo potova li po Dravski dolini, ker smo zeleli 

vkljuCiti v ekskurziJO tudi severno obmejno Stajersko. 
Prvi cilj je bil Maribor, zato smo na dolgi poti naredili Ie 

dva krajsa postanka za kavico, sok in vse najnujnejse. 
Po Mariboru so nas vodili mladi iz srednje turisticne sole. 

Pokazali so nam glavna mariborska trga, mestno hiso, 
zidovsko cetrt s sinagogo, stolnico, nas popeljali na stari 
dravski most in slikoviti Lent. 

Profesorji smo pot po Dravski dolini izkoristili, da smo 
dijakom pripovedovali 0 geografskih, gospodarskih, 
zgodovinskih, kulturnih znacilnostih doline, Pohorja, Kozjaka 
in Kobanskega. 

V Dravogradu smo zavili v doli no Mislinje proti Siovenj 
Gradeu . 

Na Legnu nam je zazelel dobrodoslico ravnatelj slovenj
graske gimnazije profesor Stane Berzelak, ki je poskrbel 
tudi za srecanje z dljaki na njihovi novi gimnaziji . Srecanje 
je bila dobra in izvirna ideja, skoda Ie, da nas je cas 
preganjalee ze spet .. tiscal za vrat". S slovenjgraskimi 
gimnazijci smo si ogledali obe cerkvi, glavno mestno ulico, 
znamenito galerijo in se zal prehitro poslovili ter odhiteli na 
Prezihovino v Kotlje. S Prezihovega vrha smo se ozrli proti 
Urslji in priblizno zaznali Vorancev Peke!. Pisatelju smo 
posvetil l tudi kulturni program. 

Veeerjali in prespali smo v hotelu v Siovenj Gradcu. 
Naslednji dan smo se zbudili v turobno meglenem in 

dezevnem jutru. Siabo vreme, ki je trmari lo ves dan, nam 
je pokvarilo del programa. 

Najprej smo obiskali rudnik v Meziei. Kolebali smo, ali ga 
vkljueiti v program, ker so bili dijaki ze v rudniku soli pri 
Salzburgu in smo podvomili v njihovo zanimanje. Pa smo 
se zmotili. Dijakom je bil ogled rudnika novo dozivetje in 
vecina je menila, da je originalnejsi in zato zanimivejsi. 

Z vodici iz erne smo se dogovorili, da obiscemo tudi 
Koncnika v dolini Tople , kjer bi si ogledali tipicno korosko 
samotno kmetijo, a smo se zaradi dezja in meg Ie zapeljali 
Ie do Burjakovega mlina. 

V Sentanelu nas je ob koroskem obedu razveselil gospod 
Mitja Sipek s Svetnecim Gasperjem prirejenim po Voran
cevem delu Pot na klop. Ze drugic se je prijazno odzval 
nasi prosnji in nas z doziveto nareeno pripovedjo popeljal 
v svet Prezihovih Ijudi med Ursljo in Peco. 

Domov naj bi se vracali eez avstrijsko Korosko in Jezersko, 
pa nam je spodletelo zaradi vremena in pozabljivosti 
nekaterih dilakov, ki niso imeli s sabo ustreznih dokumentov. 
S kolegico tega nisva naertovali , a tudi nepredvidljivosti mo
ras vzeti »V zakup«. 

Dijaki so po ekskurzij i pri geografiji izdelali tudi zanimive 
naloge. Tisti , ki so se odlocili za geografijo na maturi , pa so 
jih uporabili za obvezno seminarsko nalogo. 

V juniju smo projekt predstavili tudi v Goriski knjiznici 
Franeeta Bevka. Pripravili smo manjso razstavo: na panojih 
smo razstavili fotograflje in jih opremili z besedili, v vitrinah 
postavili na ogled biltene, nekaj seminarskih nalog in drobne 
simbolicne predmete posameznih pokrajin (vreeko soli, 
pisanice, vezenine, rogasko steklo, svincevo rudo, slamnati 
vencek, suho robo ... ). 

Skfep 
Ekskurzije so nas obogatile. To priznavajo dijaki in njihovi 

starsi. Razredniki, ki smo spremljali dijake, smo doziveli tudi 
preseneeenja dijaske radozivosti in presernosti, toda nikoli 
nismo podvomili , da bi zaradi posameznikov opustili nacrt 
spoznavanja Siovenije . Najvecja tezava pri organiziranju 
ekskurzij je bila stevilcnost dijakov. Na vseh ekskurzijah smo 
imeli okoli sto dvajset dijakov, kar je terjalo vecjo disciplino 
in azurnost dijakov in veliko angaziranost profesorjev. 

Kako v prihodnje? 

S kolegico Perkovo nacrtujeva s prvimi letniki generacije 
2000/2001 nov stiriletni projekt ekskurzij po Sioveniji. Dijaki 
naj bi spoznavali stiri glavne slovenske geografske pokrajine: 
alpski, dinarski, sredozemski in panonski svet. Glavni cilj 
ekskurzij naj bi bilo ugotavljanje vpliva naravno-geografskih 
znacilnosti posamezne pokrajine na gospodarstvo, zlvljenje 
IIUdi , arhitekturo, sege in navade, kulinariko. Na literarnem 
podrocju pa bi ugotavljali, koliko se pokrajina in zivljenje 
zrcalita v delih tamkajsnjih knjizevnikov. 

Ekskurzije naj bi vsebovale se naslednje dejavnosti: 
• priprava in resevanje delovnih listov, 
• vkljueevanje dijakov v muzejske delavnice, 
• priprava biltena, 
• krajsi kulturni program , 
• razstavo v solski vltrini. 

Referati dijakov na avtobusih se niso obnesli, ker se nam 
ni posrecilo uskladiti teme referata s kraji potovanja. Poleg 
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tega pa monotono in neobcutno branje referata ni 
vzpodbudilo dovoll zbranega poslusanja dijakov. 

Veliko laze bomo ekskurzije nacrtovali in uresnicevali, ko 
bodo le-te vkljucene v ucni nacrt zgodovine. Zato z veseljem 
pozdravljamo pobudo 0 drugacnem vrednotenju ekskurzij, 
predvsem po Sioveniji. 
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Ob robu Siovenije je naslov stiriletnega projekta, ki 
smo ga na novogoriski gimnaziji uresniCili z maturanti 
generaeije 2000/2001. V sestih enodnevnih in dvodnevnih 
ekskurzijah smo spoznavali Siovenijo od zahodnega 
roba proti jugu, vzhodu in severu. Obiskali smo Rezijo 
in Benesko Siovenijo, Kras, Primorje in Istro, Cerknisko, 
Losko in Babno polje, doli no Cabranke in Kolpe , 
Kostelsko in Kocevsko, Belo krajino in Obsotelje z 
Bizeljskim in Kozjanskim, Haloze, obrobje Siovenskih 
gorie , Prekmurje in Goricko, obrobno slovensko Stajer
sko in Korosko . V ekskurzije smo vkljuCili naravno
geografske znacilnosti, kulturnozgodovinsko dedisCino, 
etnoloske in kulinaricne posebnosti pokrajin. Rdeca nit 
pa je bilo spoznavanje zivljenja ob meji, ki je bilo in je 
drugacno kot v notranjosti Siovenije . 
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Dijaki so za posamezne ekskurzije pripravili bilten, 
kratek kulturni program, resevali delovne liste in pisal i 
seminarske naloge. 

Za veliko vecino dijakov in tudi profesorjev spremljeval
eev je bila to nepoznana Siovenija. Ce smo vsaj prebudlll 
radovednost mladih in zeljo po odkrivanju se tolikih lepot 
Siovenije, so ekskurzije izpolnile svoj namen. 
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Bozidar Mrev/je 

PRIPOVEo SPRETNIH ROK - VEZENINE V oOMOVIH NA 
CERKUANSKEM IN V BLliNJI OKOLICI 00 KONCA 19. 
SOLETJA DO DANES 

Nova zasnova pouka zgodovine v 
osnovni soli po letu 1992 je prinesla 
nedvomno pomembne novosti: 
• zmanjsala se je vloga vojaske in 

pol lticne zgodovine v ucnih nacrtih, 
• dobili smo moznosti spoznavanja 

vsakdanj ika Ijudi v preteklosti (delo, 
orodje, tehnika oblaCilna ku ltura, du
hovni in kulturni dosezki); 

• dodatno skrb za razvijanje odnosa 
do ku lturne dediscine in razvljanje 
zavesti 0 narodni in osebni identiteti; 

• rnoznosti za akt lvnejso vlogo ucen
eev pri spoznavanju preteklosti 

Ueenei osnovne so le Cerkno so v 
zaeetku oktobra 1999 predstavili pro-

jekt 0 vezeninah na Cerkljanskem in 
okoliei. Projekt sta vodila gospa Aniea 
Svetik in gospod Milan Kozelj. Projekt 
so ucenei in mentorji takole utemeljili: 

"Vsak cas ima svojo kulturo in vsak 
narod ima svoj znaeaj, to dvoje pa 
lahko (vsaj v omejenern smislu) trdimo 
tudi za Ijudi , ki zivijo v oZjem zemlje
pisnem podrocju . Le-to jih s svojimi geo
grafskimi in zgodovinskimi danostmi, 
prometno povezanostjo in podobnim 
odloCilno zaznamuje. 

Vsak rod prevzema izroci lo in dedi
scino prednikov, ju po potrebi spremi
nja, dograjuje ali opusca To velja tudi 
za de l kmeeke materralne kulture, kl 

smo se ga odloeili spoznavati rni - za 
vezenine v nasih domovih." (str. 5) 

Cerkljanski in idrijski okolis sta znana 
po izdelavi vezenin. Zal mladi razisko
valei niso odkrili vezenin iz konea 18. 
stoletja ali zacetkov 19. stoletja, razen 
nekaj izjem. Obe vojni vihri v tem sto
letju , posebno pa ze druga, sta pustili 
nepopravljive poslediee (pozigi , ropa
nje tujih vOjska). Kar pa je bilo raz
stavljeno oziroma vneseno v knjizieo, 
pa kaze na izredno ustvarjalno in obli
kovalsko rnoe preprostih zena in deklet, 
ki so z del om spretn ih rok ustvarile ve
zenine, ki spremljajo nase bivanje od 
rojstva, obredov, praznovanj in srnrti. 
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Lepota izdelkov je nedvomno se dodatno obogatila dozivetje vseh 
pomembnih zivljenjskih dogodkov. 

Ucenci in uCitelji raziskovalci nam predstavijO tudi tehniko izdelave 
vezenin. S svojim delom, ki so ga uspesno zakljucili, so iztrgali pozabi 
in preprecili, da bi se delljudske ustvarjalnosti izgubil. 

Industrializaci ja cerkljanskega kota, odhajanje za bollsim kosom 
kruha v mesta, je prinesla opuscanje te trad icije. Zbiranje take 
dediscine in ozivljanje te obrtne tradicije tudi v obsolskih dejavnosti 
pomeni prispevek najmlajsih ob mentorstvu uciteljev, da tradici ja ne 
bo izumrla. 

V katalogu uCitelji in ucenci vodijo bralca od vezenine do vezenine. 
Priporocam pa, da ob takih projektih se malo bolj oznacijo cas in 
nacin zivljenja, ki ga raziskujejo. 

Povzetek 
Projekt vezenine nam dokazuje, da je mozno z medpred

metnimi povezavami ozivljati preteklost tudi s spoznavanjem in 
raziskovanjem okolja, iz katerega izhajajo ucenci. Tako spoznana 
preteklost postane pri ucencih trajno znanje. UCinkovito pa se 
uresnicuje cilj, da ima zgodovina tudi nalogo razvijati ustrezen odnos 
do materialne in duhovne dedisCine. Stevilni uspesni projekti na 
slovenskih osnovnih solah dokazujejo, da uspesno premagujemo 
strah pred zgodovino, polno podatkov in dejstev. Taki projekti 
tudi uspesno premagujejo mnenje, da je zgodovina veda 0 

mrtvih, ki maltretirajo zive. 

in praks 

Oltarni prt. izvezen okrog leta 1900. 

Otroska in dekliska oblacila 

• ••••• • ••• 
MOjmir Mosbruker 

UCENJE NA DALJAVO IN PO UK ZGODOVINE 

• 

Kamorkoli gres, si tukaj (Oliverjev zakon fokacije) 
Ob hit rem razvoju informacijskih in telekomunikaciJskih 

sistemov prinasa sodobnost specificne spremembe med
cloveskih odnosov, stilov poslovanja in tudi pojmovanja 
permanentnosti izobrazevanja. Ze danes so tovrstna teh
nicna "pomagala« pri sodobnem pouku nepogresljiva. Kaj 
pa cez nekaJ let ali desetletij? 

Samo korak in scepec strokovnega dela nam manjka, da 
postane tudi v nasem solskem sistemu tovrstna tehnologija 

nepogres ljivo sredstvo prenosa znanja , funkcionalne 
interaktivnosti, spoznavanja in nujnega sprejemanja 
drugacnosti in da postane sodobna tehnologip sredstvo 
taksnih metod, tehnik in oblik timskega dela, ki nujno 
zahtevajo konsenz. To je prihodnost. Tovrstna tehnologija 
in specificnost oblik izobrazevalnega dela s pomocjo 
sodobnih tehnologij ne pomenijo nadomestek tradicionalnih 
oblik pouka, ampak so nujna (in velikokrat enakovredna) 
vzporedna in dobrodosla opcija v permanentnem izobra-

flijrl,I,lill(.,M;AjI'11 12 
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zevanju, v primeru dallse odsotnosti posameznikov ali 
sku pine od rednega pouka ali kot hitra in azurna izmenjava 
obllk dela, znanj in informacij. 

Sodobne informacijske tehnologije omogocajo javnost 
informacij, ki so namenjene raznovrstnemu in anonimnemu 
uporabniku, hiter dostop, stevilcnost informacij in mnozicno 
uporabo. Vsebine pri tovrstnih oblikah dela so lahko na 
razpolago dlje casa. Socasno pa so "znanje« in informacije 
na razpolago takrat, ko jih potrebujemo. V trenutku so 
dostopne velikemu stevilu Ijudi. Geografske razdalje niso 
pomembne. V vsakem primeru prednost, ce Je mozno 
obrnemo sebi v prid l 

120-Jetna tradicija 
lzobrazevanje na daljavo se je zacelo pred dobrim 

stoletjem z dopisnim ucenjem na redko poseljenih in 
geografsko oddaljenih obmocjih ZDA, Avstralije, Nove 
Zelandije. V vecjem obsegu se je ucenje na daljavo zacelo 
pojavljati v drugi polovici 19. stoletja, ko je v ZDA, Kanadi, 
Avstraliji, Svedski, Nemciji in Veliki Britaniji zacel uspesno 
delovati t. i. sistem dopisnega izobrazevanJa. Tako prido
bljeno znanje je imelo, kakor navaja Gerlic (Gerlic, 1999), 
ob ustreznih evalvacijskih sistemih in spricevalih tudi for
malno veljavo. Najpomembnejsi posrednik tovrstnih oblik 
in sistemov dela sta bila posta in tisk. 

Metode dopisnega izobrazevanja so bile odvisne od 
splosnega razvoja vzgoje in izobrazevanja in od razvoja 
tehnike. Kasneje so se vkljucili se film, zvok, radio, TV in 
seveda sodobna informacijska in telekomunikacijska 
tehnologija. Vzporedno z razvojem omenjenih tehnologij se 
je izobrazevanje na daljavo odpiralo in zacelo sprejemati 
nove obi Ike in tehnike dela. Bregarjeva (Bregar, 1998) 
navaja, da lahko ucenje na daljavo razvrstimo v stiri obdobja: 
1. prvi dopisni modeli so se opirali na dvosmerno pisno 

komunikacijo ucencev in uciteljev; 
2.drugo obdobje t. i. »multimedije" je nudilo nova ucna 

grad iva, kot so videokasete, interaktivna gradiva, 
avdiokasete 

3.tretje obdobje so sistemi ucenja na dalJavo v pravem 
pomenu besede, saj imamo na voljo radio, TV, video- in 
avdiokonference, ki omogocajo prenos znanja na daljavo 
in visje stopnje notranje in zunanje interaktivnosti; 

4.obdobje fleksibilnega ucenja se opira na sisteme 
interaktivne multimedije, racunalnisko podprte mrezne 
komunikacije ter najsodobnejsih danasnjih tehnologij. To 
je obdobje, ko Je dosezena (za enkrat) visoka stopnja 
individualne interakcije z uporabo sodobnih telekomuni
kacijskih in informacijskih pripomockov, ki so zasnovani 
tako, da ucencem omogocajo veliko stopnjo samostoj
nosti in fleksibilnosti pri izobrazevanju. 

Smotrnost u{;enja na daljavo 
Ucenje na daljavo pomeni, da posamezni ucenec ali 

ucenci in ucitelji niso hkrati navzoci na istem mestu. Loceni 
so v prostoru, lahko tudi casovno. Sodelovanje se vzpo
stavlja s pomocjo sodobnih informaclJskih in telekomuni
kacijskih tehnologij. 

Specificnost izobrazevanJa na daljavo Izhaja iz nJegove 
uporabnosti in namembnosti. Uporabnosl (ali vcasih edina 
moznost in obcasno ze nepogresljivost) izobrazevanja na 

daljavo se najlepse odraza v primeru daljsih odsotnosti od 
rednega pouka, na katere ne moremo vplivati. Ob tem 
mislim na bolnisnicne sole, bolezen doma, zdravljenje 
posameznikov v zdravillscih ipd. V zadnjem casu je vse vee 
otrok, ki so zacasno odstranjeni iz sistema nasega solskega 
in rednega vzgojno-izobrazevalnega dela zaradi specificnega 
dela svojih starsev, npc. otroci konzularnih predstavnikov v 
tujlni, ali daljsih potovanj. Tudi sportniki velikokrat ne morejo 
prisostvovati rednemu pouku in je pozneJe »vklapljanje« 
tezavno. 

Uporabnost solanja na daljavo je dobrodosla tudi v 
primeru razprsene poseljenosti Ijudi ali ciljne sku pine, ki 
zahteva doloceno vrsto specificnega izobraZevanja. Tovrstni 
nacini izobrazevanja bi bili tudi ustrezna in primerna oblika 
dela pri spoznavanju posameznih posebnih tematik ali kot 
ponudba lokalnih posebnosti (slovenSCina za tujce, kuharski 
tecaj, klekljanje, tecaji tujih jezikov ... ). 

Ucinkovito pa se da porabiti tudi kot dopoln ilno izobraZe
vanje in usposabljanje. 

Res pa je, da studij in sploh vecja uporabnost tovrstnih 
tehnik in naCinov dela raste sorazmerno s starostjo in 
zrelostjo slusateljev uporabnikov. 

Tudi ucenje na daljavo, navaja Gerlic, "je smotrno, ker 
vnaprej doloca, kaj naj udelezenci pridobijo. Je nacrtno, 
ker se ucivo zbira in razvrsca po logicnih in casovno 
dolocenih enotah. Poteka po predvidenih metodah in 
tehnikah ter je usmerjeno k dolocenemu, zavestno po
stavljenemu vzgojnemu in izobrazevalnemu cilju oz. smotru. 
Je tudi organizirano, ker se opravlja v dolocenih ustanovah, 
na dolocenem mestu in odrejenem casu pod vodstvom 
ustrezno usposobllenih izvajalcev« (Gerlic, 1999, str 2). 
Izobrazevanje na daljavo pa poleg tega omogoca prido
bivanje razlicnih azurnih, sodobnih in pestrih znanj in navad, 
posreduje spoznanja mnogih med seboj povezanih ved
nosti, razteza se navadno na daljso dobo in izrazito gradi 
na interesih udelezencev. UceCi postajajo (so)odgovorni za 
rezultate svojega dela in pridobivajo vztrajnost, doslednost 
ter notranje urejeno sistematiko del a, ki je njim lastna. Pri 
tovrstnem ucenJu je treba skrbeti za stalno povratno 
informacijo 0 uspesnosti v smislu preverjanja ucnih uspehov 
in preprecevanja ucnih neuspehov, kajti edino na ta naCin 
lahko deluje. Tezi za tem, da udelezenci ucivo pravilno 
sprejemajo in ga utrdijo, kar je sploh pogoj za nadaljnje 
deja In ciljni rezultat. Socasno izobrazevanje na daljavo ni 
uspesno brez lastne aktivnosti ucecega, kar pa je socasno 
idealna odskocna deska za notranjo (samo)motivacijo in 
skoraj neresljiva zavora v primeru premale samodiscipline. 

Osnovna tezava tradicionalnega izobrazevanja in 
potreb po informacijah danes je iZjemna rast razpolozljivih 
informacij, ki jih potrebujemo za izobrazevanje in vsakdanje 
delo, socasno pa geografska oddaljenost od centrov 
izobrazevanja oziroma baz podatkov Z vpeljevanjem 
informacijskih in telekomunikacijskih tehnologij pa lahko 
izobrazevalni proces vpliva na ucinkovitost izobrazevanja, 
saj se nam odpirajo stevilni novi nacin i podajanja izobra
zevalnih vsebin. Pri tovrstnem izobrazevanju (seveda s 
spretno mentorsko/uciteljevo pomocjo) je bistvo ucenja v 
sami poti spoznavanja in ne Ie v rezultatih. Znanje ni stabilno 
in enoznacno, ampak je postopno izgrajevanje lastnih 
spoznanj (mnenj, odnosov), kjer imajo pomen tudl napake. 
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Ucenje je tako (jahko) aktiven proces analiziranja, pove
zovanja, organiziranja, reorganiziranja in interpretiranja. Pod
robneje lahko spodbujamo razvoj potencialov ucecega prek 
njegove (samo)aktivnosti in (samo) iniciativnosti. 

Pasti ucenja na daljavo 
Pri izobrazevanju (ucenju) na daljavo se pojavljajo tudi 

nekatere stranpoti in pasti. Tovrstni naCin dela onemogoca 
popolni nadzor nad ucencem in je tako brez ucenceve 
visoke stopnje samodiscipliniranosti neuspesen. Nedore
ceno in nepopolno je tudi vprasanje preverjanja znanja. 
Pri tovrstnih oblikah dela so pomanjkljivi socialni vplivi 
skupine in vzgojne komponente. Pri solanju mladine namrec 
ne smemo pozabiti na vzgojne momente, kjer sta zelo 
pomembna izgradnja celovite osebnosti za kar je potrebno 
sodelovanje v skupini. Zaenkrat je nezadostna tud i 
usposobljenost ustreznih uciteljev za taksno delo. Razme
roma visoka cena tovrstnih, nujno potrebnih tehnologij ne 
vzpodbuja taksnega dela in je za marsikoga prevelika cokla. 
Nereseno je vprasanje avtorskih pravic . Vprasljivo je 
varovanje zasebnost i. Ne poznamo ucinkovitih vzvodov 
preprecevanj zlorab itd. Ce upostevamo torej navedene 
slabosti tovrstnega izobrazevanj ugotovimo, da je taksna 
oblika dela najuporabnejsa za izobrazevanje odraslih kot 
neformalno (samo) izobrazevanje ali kot dopolnilne izo
brazevalne storitve (individualizacija, poglabljanje, bolni 
all odsotni ucenci ... ). Kljub temu pa je za "podajanje« na 
tak nacin nujno potrebno pripraviti vsaj naJbolj bistvene dele, 
vsebine in para metre vzgojno-izobrazevalnega procesa tudi 
za potrebe osnovnih in srednjih sol. Vprasanje DA ali NE je 
danes ze brezpredmetno. Na geografsko majhnem in po 
znanju utesnjenem obmocju Siovenije, s specificnostjo 
slabe dvomilijonske uporabe majhnega slovanskega jezika 
in obcutkom lastne samozadostnosti je bolj funkcionalno 
in smotrno razmisljati 0 razvoju in izgradnji enotnega, 
odprtega in povezanega tovrstnega sistema, s kate rim bi 
se smotrno vkljucili v svetovno vas. 

Pogoj; za uspesnost 
Najosnovnejsi pogoji uspesnosti in ucinkovitosti takega 

izobrazevanja so: 
1. Ucencem in uCiteljem je treba v prvi vrsti zagotoviti posebej 

oblikovano, za samostojno ucenje prilagojeno specificno 
ucno gradivo in IZdelke. 

2.Za tovrstno deja potrebujemo predvsem izpopolnjenega 
uCitelja. Biti mora mentor, moderator dela in dober 
poznavalec strokovnega podrocja. Imeti mora nekatere 
sposobnosti in lastnosti kot so sposobnost iskanja vecih 
razlicnih moznosti resevanja problema in sposobnost 
prilagajanja novim situacijam. Imeti mora neodvisno in 
fleksibilno misljenje. Biti mora strpen in dvom ljiv ter 
domiseln in iznajdljiv hkrati. Ena najpomembnejsih danosti 
(in pogojev) pa je sposobnost, da je sposoben ustvarjalec 
taksnih situac lj, da se ucenci zavedajo svojih pOjmovanj 
(Mosbruker, 1998) . Poleg tega, da mora biti dober teoretik, 
mora biti tudi dober metodik. Nepogresljivo pa je tudi 
njegovo obvladovanje poznavanja sodobnih inform a
cijskih in telekomunikacijskih tehnologij . Ti Ijudje naj imajo 
moznost najkakovostnejsega (samo)izobrazevanja in naj 
bodo za svoje znanje in rezultate dela tud i ustrezno 
nagrajeni. 

3.Zagotoviti in vzpostavitl je treba ustrezne nivoje in podrocja 
komunikacije (vkljucno s tehnologijo) z uCiteljem, sosolci, 
skupino, informacijsko bazo ipd. 

4. Globalno je treba spremeniti kompletno pojmovanje zna
nja, ucenja in poucevanja . 

Tovrstni sistemi in nacini dela ne morejo potekati brez 
dolocenih nujnih sestavnih delov, ki so vkomponirani v 
celoto . TemelJna med njimi je splosna infrastruktura, ki 
vkljucuje: 
• ustrezno stevilo primerno usposobljenega kadra za 

podporo in pomoc ucencem, 
• jasno definiran namen in dolocen sistem za ucenje, 
• sistem za pripravo in distribucijo uenega gradiva, 
• mehanizme za spremljanje uspesnosti sistema ter 
• prostor in tehnologijo . 

Ueenje mora zajemati taksne razliene nacine posredo
vanja znanja, ki odpravljajo casovne, prostorske in indivi
dualne ovire pri ueenju. Pri tem misllmo na skupinsko delo, 
seminarje, delavnice, gradivo za samostojno delo, metode 
prilagodljivega podajanja ucne snovi itd. 

Sistem za vrednotenje in ocenjevanje znanja se lahko 
bistveno loci od zakljuenih izpitov ali ocen ob koncu 
ocenjevalnih obdobij. Namen vrednotenja znanja je med 
drugim tudi v tem, da nacrtujemo ustezne nadaljnje korake 
ali da spremljamo uspeh izobrazevanja. Tako lahko s 
povratnimi informacijami vplivamo na nadaljnji potek dela. 
Torej so meje poUeeVanla in preverjanja zabrisane. Prever
Janje nikoli ni Ie preverjanje pridobljenega, ni ponavljanje 
"ze videnega«, ampak je ustvarjanje, je nova izkusnja za 
ueence - torej spet ucenje. "Preverjanje postaja integralen 
del procesa poueevanja in ucenja, podpora zanj. Gre 
pravzaprav za vzajemne dele enega sam ega procesa -
spoznavanja« (Pozarnlk - Marentie, 1998, str. 245). 

Ucna nacela ucenja na daljavo 
Izobrazevanje na daljavo je didaktieno zapletena, ciljna, 

kompleksna in tezavna dejavnost , pri kateri mora izvajalec 
global no upostevati osnove, pogoje in etape ucenja. V okviru 
ucnih nacel ucenja na daljavo Gerlie omenja , da loeimo 
nacela izobrazevalne in vzgojne komponente ter naeela 
planiranja in programiranja gradiva. 
1. lzobraZevalna komponenta ucenja na daljavo se odraza 

prek 
• nacela razvojne blizine, 
• stvarnologicne pravilnosti in 
• individualizacije. 

Od avtorjev gradiv za izobrazevanje na daljavo se zahteva 
predvsem posluh 0 razvojni stopnji otroka, ki mu je gradivo 
namenjeno, in ki pogojuje posebnosti in doloeene zahte
ve. Upostevati je treba delovni tempo in vztrajnost ucencev 
in zmoznost prenosnih medijev. Uporabljati je treba take 
metode in obi ike dela ter medije, ki ustrezajo obravnavani 
snovni tematiki. Pri tem je pomembno, kako uceei ucne 
vseb,ne razumevajo, utemeljujejo s svojimi primeri, upora
bljalo v novih situacijah, analizirajo, kriticno presojajo, 
povezujejo na nov naCin, kako se znajdejo med viri in 
kako se izrazajo na razliene naCine. 
Upostevamo tudi individualne razlike med udelezenci 
doloeene ci ljne sku pine in tako individualizacijo pri ucenju 
na daljavo izvajamo tudi z razlicnimi oblikami zunanje, 
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notranje in fleksibilne diferenciacile. Individual no ucenje 
na daljavo omogoca tudi: 
• moznost ugotavljanja "mocnih" podrocij posameznika, 
• moznost ucenja iz napak in 
• spodbujanle siroke palete znanja, procesov in vescin s 

tovrstnim delom. 
2. Vzgojna komponenta izhaja iz nacel 
• nazornosti, 
• aktivnosti udelezencev In 
• sodobnosti. 

Nazornost zahteva celostno cutno dozivljanje, to je 
perceptivno dojemanje preucevanega objekta s cutili, 
usvojitev deJstev in oblikovanje pravilnih predstav. Za 
izobrazevanje na daljavo obstajajo moznosti samostojnega 
ogleda, ekskurzija ipd. Lahko si pomagamo tako, da vidno 
ali slisno nadomesti resnicnost (OVO, TV, navidezna 
resnicnost, racunalniske animacije in simulacije ipd.). 
Lahko pa se odvila na nivoju pogovora z drugimi udele
zenci, video- all konferencnih sistemov ... Osnovni pogoj 
pa je seveda motivacija, kajti z njo dobiva ucivo za 
udelezenca custven odnos in smisel, ki sta v ucenju na 
daljavo nujna. Stem je tesno povezano vzbujanje 
interesov, ki usmerjajo udelezence k dolocenim vsebinam 
z namenom, da ga natancneje in globlje spoznajo. 

3. Planiranje in programiranje grad iva izhaja iz prvih dveh 
komponent in vsebuje nacela 

• sistematicnosti, 
• postopnosti in 
• eksemplaricnosti. 

Sestavljalec gradiv ucenja na daljavo mora poskrbeti pri 
posredovanju in utrjevanju snovi za red, v katerem ima 
vsako spoznanje svoje doloceno mesto in je do drugih 
spoznanj v natancno dolocenih odnosih. Pri vseh obllkah 
pouka nasploh je sistematicnost potrebna zato , ker 
ucencu lajsa orientacijo, omogoca boljso razlikovanje in 
primerjanje ter zagotavlja preglednost. Upostevati 
moramo dejstvo, da na splosno sprejemamo novo s 
pomocjo sorodnega in znanega "starega". Pri tem 
moramo prehajati iz lazjega k tezjemu, od enostavnega k 
zapletenemu, od blizjega k daljnemu, od znanega k 
neznanemu in od konkretnega k abstraktnemu. Vse 
gradivo pa Je pot reb no tudi opredeliti glede na bolj In manj 
pomembne vsebine . Pomembnejse vsebine podrobneje 
in globlje obdelamo, manj pomembno gradivo pa 
predelamo Ie informativno in na nivoju prepoznavanja 
(Gerlic, 1999) 

Oblikovanje gradiv 
Za uporabnika so nedvomno najpomembnejsa gradiva 

za ucenje na daljavo. 
Nekateri pedagogi smo se v casu svojega studija srecali 

s takratnim "bumom" - programiranimi sekvencami. Siste
matika sestavljanja gradiv za izobrazevanje na daljavo izhaja 
iz podobnih osnov, Ie da so danes moznosti podeseterjene, 
sistematika dela pa nadgraJena. Pri oblikovanJu ucnih gradiv 
za potrebe izobrazevanja na daljavo ne smemo pozabiti na 
specificnosti tovrstnega del a, kl sloni na uporabi sodobnlh 
tehnologij s skoraj neskoncnimi moznostmi in skokovit im 
razvoJem. 

Tudi vsako gradivo za ucenje na daljavo nUJno zahteva 
metodicno In didakticno pripravo na vzgoJno-izobrazevalno 
delo, kl zajema: 

1.nacrt dela 
2. pripravo na de ja 
• okvirno vsebino, obseg, namen 
• snovno ciljno pripravo za izdelavo ucne vsebine za 

poucevanj8 na dajjavo 
3. iskanje izobrazevalnih vsebin 
4.izdelavo vseb ine 
• pripravo strokovne predloge (strokovnega besedila, skic, 

fotografij) 
• predstavitev na ustrezen metodicno-didakticni naCin 
• pripravo in uskladitev tehnicne izvedbe z vsebino 
• uskladitev in verifikacijo 
• preizkus In fi naJizacijo izdelka 

Pri razmisljanju 0 organizaciji priprav izobrazevalnih gradiv 
bo v prihodnje razvoj treba nasloniti na omrezne standarde, 
saJ so ti odprti (ni problema licenc), neodvisni od vrste 
racunalnika in nudijo mozno uporabo na samostojnem ali 
na omreznem racunalniku. PoJeg tega naj bi gradiva 
pripravljali uCiteJji dolocenega strokovnega podrocja, ob 
pod pori "tehnicnih" strokovnjakov in v sodelovanju z ucenci . 

Zaradi prostorske, lahko tudi casovne locenosti akterjev 
izobrazevanja na daljavo, morajo ucna gradiva pri tovrstnem 
izobrazevanju vsebovati in zajemati: 
• ponovitev stare snovi in kontinuiteto z novo 
• motivacijo za ucenje 
• novo snov, vkljucno s pojasnilom in razlago 
• ponavlJanje, utrjevanje 
• neprestano svetovanje in spremljanje uspeha 
• navajanje udelezencev na aktiviranje znanja (uporabo v 

praksi) 
• preverjanje osvojenega in ocenjevanje 

"Tehnicni" postopki pri razvijanju aplikacij ucenja na daljavo 
pa so naslednji (Gerlic, 1999): 
• analiza problema - analiziramo, kaj hocemo z izdelkom 

doseci, navedemo mozne resitve problema 
• glavni nacrt - s pomocjo opisa ap li kacije izdelamo 

posamezne podrobnosti 
• razvoj aplikacije - razvoj dokumentacije, potrebne za 

izdelavo posameznih elementov izdelka (slika, zvok, 
video, komunikacija ... ) 

• produkcija - izdelava posameznih delov koncnega izdelka 
• integriranje v celoto 
• preverjanje pravilnosti in ustreznosti apli kacije 

Torej si v prvem koraku doloCimo izobrazevalne cilje, ki 
jih zelimo doseCi z gradivi. Ooloclmo si tudi obseg in globino 
nasih funkcionalnih zahtev ter kriterije za verifikacijo. Poleg 
omenjenega zelimo predvideti, kaksna bo uporaba in njen 
namen. Sledi splosen opis s funkcijami in perspektivami 
aplikaclje. Predvidimo tudi ciljno publiko in omejitve. Ne 
smemo pozabiti na naCin dostopa do aplikacij. Potrebujemo 
tematski, vsebinski in vzgojno-izobrazevalni opis sekvence. 
V tematskem opisu podamo uvod, naslov in vrsto snovi, v 
vsebinskem snov razdelamo, v vzgojno-izobrazevalnem 
opisu pa pojasnimo cilj, namen in motive dolocene aplika
cije. Temu sledi opis funkcionalnih zahtev, v katerem 
opisemo postopke po zagonu sistema in "gumbe" za 
krmiljenje, ki omogocajo prehode z ene strani na drugo, 
izhod iz programa ipd. Navedemo tudi opis strojne in pro
gramske opreme, ki je potrebna za normal no delovanje 
sekvence ucenja na daljavo. 
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Gradivo za ucenje na daljavo je torej dosegljivo vedno ali 
pa ob dogovorjenem casu in poteka "on~line«. Je pregledno 
podano, dopolnjeno z multimedijo , linki ipd. Najveekrat je 
interaktivno, vedno pa vkljueuje vzvode za pridobitev 
povratne informacije - omogoea samostojno delo. Gradivo 
vsebuje tudi vaje in obvezno navaja obliko pomoei mentorja 
ueitelja. 

V mikrosistemu pa pri izbiri posamezne interaktivne aplika~ 
cije/sekvence za ucenje na daljavo upostevamo: 
• vsebino (splosni pregled, grafieno, zvoeno in drugo 

opremo, interaktivnost, "on~line« elemente itd.) 
• enostavnost navigacije 
• kakovost dodatnih gradiv 
• primernost glede na jezik, uporabo in zahtevnost 
• primernost glede na zeljeno vzgojno~izobrazevalno delo, 

podrocje in vsebino 
• metode dela z moznostjo samostojne uporabe 

Velikokrat je treba za ucence pri on~line delu pripraviti tudi 
kako spletno stran, ki jo s pridom izkoriscajo. Pri ustvarjanju 
spletnih strani pa je priporoeljivo upostevati tud i nekatera 
splosna prakticna navodila. Zanimivi vsebini naj bo name~ 
njeno vee kakor polovica strani nad "prelomom«. Vsi kljucni 
elementi naj se ponovijo tudi pri dnu strani. Html~dokument 
naj ne vsebuje zelo velikih slik (sele s "klikom« naj se 
povecajo na normal no velikost). Pri kodiranju spletne 
predstavitve ne smemo tlaciti vse vsebine v en sam imenik 
- mapo. Zaradi vZdrzevanja je dobro, ce besedila, slike, 
zvocne zapise ... 10Cimo. Razvejana spletna mesta morajo 
svojo zgradbo obdrzati tudi skozi imenike. Odstavki in 
sporocila naj bodo kratki. V sporocilu se omejimo na enD 
temo, ki jo jasno oznacimo z naslovom. Citirajmo vse vire, 
izvore, iZJave in spostujmo intelektualno lastnino. SporoCila 
naj bodo lahko berljiva, naceloma brez krat ic in okrajsav. V 
vsakem dokumentu naj bo naveden datum zadnje 
spremembe. Specifienost pri pripravi gradiv je tudi (skupno) 
preciziranje urnika ter naCina komunikacije. 

Otroci-starsi-so/a 
V vzgojno~izobrazevalnem delu vstopajo v skupen odnos 

ucenci, starsi, ucitelji in ucna snov. Zaradi drugacnega izho~ 
disca solanja na daljavo se pojavljajo tudi nekateri specificni 
problemi, ki jih pri standardnem pouku ni al i so drugacni. 

Starsi 
Osnovni problemi starsev pri ucenju na daljavo izhajajo 

iz nj ihovega socialnega polozaja. Veliko starsev nima 
razpolozljivih financnih sredstev za nabavo sodobne in 
razmeroma drage informacijske tehnologije za svoje 
nadebudneze. (Pre)veliko starsev je prezaposlenih, delo on~ 
line pa zahteva izrazito pomoc starsev, kontrolo in zaupanje, 
ki pa se seveda ne da izgraditi cez noc, ampak je pac 
vgrajeno v dolga leta starsevske vzgoje. Vel ikokrat tudi 
izobrazba in znanje starsev ne zadostujejo za nudenje 
pomoci pri (samo)ucenju lastnega otroka. 

Ucenci 
Nekateri problemi se pojavljajo v zacetnem obdobJu, ko 

se mentor oz. ucitelj moderator del a in ucenec sele 
spoznavata, v oceni sposobnosti ueenca. Lahko so pre~ 
zahtevni ali preblagi. V poznejsih fazah dela je z ustrezno 
diferenciacijo mogoce izgladiti ali nadgraditi viske oz. 
manjke. 

V poznejsem utecenem delu pa se zavedajmo, da se 
mladi ueijo postopoma in da ucenje ni zgolj proces prenosa 
eim veejega stevila informacij ali postopkov v spomin in 
nlihova ohranitev v spominu ter stem moznost kasnejse 
uporabe, ampak predvsem konstrukcija lastnega znanja. 
Informacije, postopki, spretnosti, ki se jih mora posameznik 
naueiti, so sele izhodisee za to, da si izgradi last no miselno 
strukturo in na njeni podlagi lahko interpretira dogodke in 
svet okoli sebe. 

Pri skupinskem "on~line« delu je treba zagotovili in 
ustrezno predstaviti ueno (in vzgojno) diferenciacijo. 
Pomembno vlogo pri tem ima motivacija, ki ueence usmeri 
v iskanje tezjih problemov in njihovo resevanje, istocasno 
pa pri manj zahtevnih izgradi obeutek lastne vrednosti in 
zadostnosti tudi ob resevanju lazjih nalog in doseganju nizjih 
rezultatov dela. Motivacija ueencev je odvisna od 
predznanja, vzgoje, zivljenjskega stila, druzinskega vzdusja, 
ustvarjalnosti itd. Ucenci so delezni manjsega nadzora pri 
izobrazevanju na daljavo in je tako potrebna njihova 
poglobljena samodisciplina. Odvisna je tudi od grad iva in 
komunikativnosti ueiteljev, idej, aktualnosti in novosti, 
razvojne stopnje otrok in seveda od vizualne predstavitvene 
plati ucnega gradiva. Za ueenca je problem tudi vsebina in 
kolieina ucne snovi; kako , kdaj in koliko se naj nauei, saj 
nima (tako) sprotne kontrole (za enkrat) kot v rednem 
solskem delu. Probleme ucencem (Vir: anketa 52 nakljucno 
izbranih ueencev IV. osnovne sole Celje, april 2000) pri 
ueenju na daljavo predslavljajo tudi nepoznavanje dela z 
racunalnikom, strah pred ocenami in naeinom pridobitve 
ocen. Velikokrat so se v anketi pojavljala vprasanja: Kdo mi 
bo pomagal doma? Kdo me sploh poucuje na drugi strani 
zice? Kje je druzba mojih vrstnikov? Komu so moji izdelki 
dosegljivi? Kaj je z zasebnostjo in varnostjo mojih podatkov? 

Pozitivno razmisljanje pa je bilo : Tovrstno delo mi 
predstavlja izzivl Delal bom takrat, kot pase mojemu bioritmu 
in po mojem urniku. Vec bom sodeloval s starsi. 

Sola 
1.Na specificne probleme in pomisleke 0 ucenju in 

"poueevanju« na daljavo naletimo tudi pri delavcih in v 
solskem sistemu. Solniski kader je v veliki meri nepri ~ 
pravljen in neustrezno izobrazen za uspesno izvajanje 
ucenja na daljavo. Kol iko so pri tem krivi sistem izobra~ 
zevanja uciteljev, finaneno zaledje in tehnicne moznosti, 
njihova osebna enacba in osebna (ne)potreba po perma~ 
nentnosti izobrazevanja ter sprejemanja novosti itd ., nas 
v tem prispevku niti ne zanima. 

2.Specificni problem je sodobna in razmeroma draga 
oprema. V slovenskem solstvu se v zadnjih letih stvari 
skokovito spreminjajo na bolje. Izmed vseh 446 osnovno~ 
solskih zavodov jih je leta 1999 imelo 71 % dostop do 
interneta. V osnovnih in srednjih solah je imel raeunalnik 
vsak peti zaposleni in vsak petindvajseti ucenec (http:// 
www.ris .org/ indikatorji/zadnjeporocilo.doc, z dne 24/3-
2000). V zadnjih sestih letih sta solsko ministrstvo in zavod 
za solstvo vrtce , osnovne in srednje sole ter dijaske 
domove preskrbela s 17.000 raeunalniki z osnovno in 
dodatno programsko opremo. Uciteljem je bilo na voljo 
2000 tridnevnih seminarjev, izdanih je bilo 21 didakticnih 
prirocnikov za uporabo programske opreme. Drzava je 
za proJekt RO odstela vee kot 5 milijard tolarjev (eaks, 
1999). Tako visok delez uporabe racunalnikov v domaeem 
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okolju in vkljueevanje v omrezje internet predstavlja 
ugodne moznosti za uporabo raeunalnikov za potrebe 
ueenja na daljavo ali za potrebe dodatnega izobrazevanja 
nasploh. Z naraseanjem informacijske pismenosti in 
poveeanju moznost i cenovno ugodnih prikljuekov na 
internet pa je prieakovati , da se bosta povprasevanje in 
potreba po izobrazevanju na daljavo pomembno pove
eala. 

3.Strokovni problemi, ki izhajajo iz on-l ine dela so vel ikokrat 
posledica ozke usmerjenosti ali ozkega, tog ega in 
zastarelega gledanja na vzgojno-izobrazevalno deja v soli . 
Osnovno vprasanje je kakovost programov. Treba je 
posodobiti obstojeee, jih selekcionirati ter pripraviti tako, 
da bodo zanimivi, uporabni in bodo nudili dobre rezultate; 
torej je to soeasno prvi korak pri spreminjajnju podajanja 
uene snovi. Saj poznamo to: Kaj naj ueenec odnese -
kako ga naj motiviram - kako preverim razumevanje - kako 
pomiriti zivo mularijo in kako dvigniti mrtve, vase zaprte 
ueence - kako zadostiti zahtevnejsim firbcem - kako 
razloziti manj sposobnim - kaj zahtevati od enih, kaj od 
drugih itd. Von-line delu je postopek dela identieen, 
vendar zahteva nekaj spretnosti v uporabi sodobnih 
informaci jskih tehnologij, nekaj vee easa in gledanje .. od 
zadaj naprej". Najprej je treba poznati zeleni rezuitat, 
metodo, zmoznosti ueenca ter njegovo in svojo tehno-
10giJO. Izbrati in izdelati je treba pot do cilja in koneno 
znati uporabiti vse to . Delo je zahtevno, saj je neprestano 
potrebno menjevati vlogo in gledati z oemi ueitelja in 
ueenca. 

4.Naslednji problemi so v easovni usklajenosti in terminih 
ucenja (poueevanja) na daljavo. Upostevati moramo 
easovne razlike in urnike vseh sodelujoCih in vkljueenih v 
.. on-l ine" delo. Zagotoviti je treba vnaprej dogovorjene 
easovne roke in rednost pri upostevanju urnikov. Soeasno 
pa so dobre strani v tem, da je deja prilagojeno ueeneevim 
easovnim in prostorskim omejitvam , saj je easovno 
ohlapnejse in prostorsko neodvisno. Ueenec lako izbira 
lastni tempo dela. 

5.Vprasljiva je tudi kolieina porabljenega easa v primerjavi 
s klasienim poukom, saj je precej veeja. Vendar je uspeh 
zagotovljen kjerkoli , za kogarkoli in kdajkoli . Ob tem velja 
spomniti na dejstvo, da so nasi ueni naerti prenatrpani , 
znanje pa je papagajsko. S selekcijo pa se lahko pridobi 
veliko easa ter prostih vsebin . 

6. Neresena so tudi vprasanja preverjanja in ocenjevanja 
znanja. Niso lasnl naCini, oblike, metode in objektivnost 
preverjanja, vkljueno z varovanjem osebnih podatkov. S 
skokovitim razvojem elektronskih video konferenc in .. chat" 
kanalov ti problemi poeasi bledijo. Treba pa bo sistemsko, 
sistematieno in uCinkovito zagotoviti in izdelati postopke. 
Poleg tega solanje na dal javo v biti temelji na (samo)
zavedanju ueencev, da se ueijo zase, na pomoci in vsaj 
zaeetni kontrol i starsev in objektivnih preizkusih nauee
nega. Spomnimo se, da npr. avstralski ueenci , vkljueeni v 
ueenje na daljavo, trikat letno opravijo nekaksno .. eksterno 
preverlanje znanja". 

7.Teoretiki izobrazevanja na daljavo vid ijo problem tudi v 
pomanjkljivi socializacili ueencev, saj ni osebnega stika z 
uCiteljem, sosolci in prilatelji. Ni stika z delovnim, solskim 
in domaCim okoljem. Vse to prinasa probleme ob even
tualni vrnitvi In vkljueitvi ueenca v slaro okolje. Poleg 
pomanlkljivih social nih vplivov skupine je v tovrstno deja 
tezko neposredno vnasati vzgojne komponente . Pred
vsem tudi I,sto "0 vzoru". 

Oa ali ne? 
Ueenje na splosno je spreminjanje dejavnosti pod vplivom 

izkusenj z razmeroma trajnim ueinkom. To pa ni zgolj proces 
prenosa eim veejega stevila informacij ali postopkov v 
spomin in njihova ohranitev v spominu ter stem moznost 
kasnejse uporabe, ampak predvsem konstrukcija lastnega 
znanja. Informacije, postopki, spretnosti, ki se jih mora 
posamezn ik naueiti , so sele izhodisee za to, da si izgradi 
last no miselno strukturo in na njeni podlagi lahko interpretira 
dogodke in svet okoli sebe. V zadnjem easu se vse bolj 
sprasujemo, kako naj sola bolle opremi ueence za izzive 
prihodnosti. V vsakem primeru se bo moralo marsikaj 
spremeniti v odnosih med vsemi vkljueenimi v tovrstnem 
delu, spremeniti bomo morali naCine poueevanja ter ueenja, 
po.sodobiti in spremeniti pojmovanje znanja ter metode dela. 

Solanje na daljavo v danem easu in dani objektivni situaciji 
se ne more nadomesti ti klasienega pouka. Danes postaja 
svet majhen, izmenjava informacij se skokovito razvija, 
geografske razdalje pa ne predstavljajo vee omejitev. V 
naslednjih letih tudi podroeje solstva zaradi tega nedvomno 
cakajo stevilni pretresi , prevrednotenje ciljev, snovi, 
(lr istopov, metod dela in prevetritev celotne strategije. 
Solstvo pravzaprav nima druge izbire, kot da sprejme izziv. 

Sodobna tehnologija in sistematika ueenja na daljavo nam 
predvsem na podroeju pouka zgodovine ponuja skoraj 
neskonene moznosti metod in tehnik, primerov (glas, 
simulacija), ponazoritev (fotografije, filmski insert, tematski 
zemljevidi, aktualne informacije in sodobna dognanja, 
glasba), skoraj idealno pa je tudi za medpredmetno 
povezovanje znanj z razlicnih strokovnih in interesnih 
podroCij, torej za korelacijo ucnih snovi (zgodovina -
geografija, - slovenski jezik, - filozofija, - umetnostna, 
likovna in glasbena vzgoja, - naravoslovna podroeja itd.). 
Omogoea nivojsko delo, ueno individualizacijo ali pa zahteva 
timsko delo. Razvija tud i osebni vrednotni moment in 
kritienost , doslednost , samodisciplino. Sprelno zastavljeno 
ueenje na daljavo lahko razvija tudi smisel za skupinsko 
delo, timsko komunikacijo , navaja na upostevanje sode
lavcev, konsenz, priznavanje drugaenosti in je s tega pod
roeja tudi vzgojno. In ravno zaradi ciljev in samih vsebin 
pouka zgodovine je tovrstno delo na nasem podroeju 
izredno hvalezno, pestro in ueinkovito ter ga tako ne velja 
postavljati na stranski tir. Nenazadnje pa tovrstno deja 
predstavlja ludi popularizacijo solske in .. Iaiene" zgodovine. 
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GOSPODARSTVO STAREGA RIMA 
1. Uvod 

Gospodarstvo v antiki sploh ni obstajalo kot avtonomna, 
od drugih druzbenih sfer loeena kategorija. Oa se 
zgodovinar dokoplje do spoznanj 0 gospodarskem delo
vanju antiene rimske druzbe, mora rekonstruirati zivljenje 
te druzbe. Ne more biti Ie ekonomski zgodovinar, ampak 
mora hkrati upostevati pravne, politiene, kulturne, verske, 
socialne, zgodovinske elemente, pomagati si mora z 
arheologijo, antropologijo, filologijo Brez interdiscipli
narnega pristopa ni celostne analize, kaj sele sinteze 0 

gospodarskem potencialu tako grskih kot rimskih druzbenih 
temeljev. Vemo, da brez uspesnega gospodarskega 
potenciala kakovostne infrastrukture, komunalne in kulturno
umetnisko-verske nadgradnje ni. Brez naroenika - investi
torja ni arhitekturnega, gradbenega razcveta. Umetnost 
nadgrajuje druzbene strukture sele, ko materialni standardi 
presezejo grobi nivo prezivetja. 

Analiza splosnih gospodarskih trendov nakaze zakonitosti 
rimskega sveta, glavne probleme rimskega gospodarstva 
in resitve, ki so jih sprejemali. Tudi razCiemba glavnih vzrokov 
gospodarske krize ter analiza posledic gospodarske krize, 
ki je zajela rimski imperij v 3. stoletju in trajala vse do propada 
zahodnorimskega cesarstva, razpre celo paleto vzrokov in 
tudi posledice. 

Tehniene izboljsave, novi izumi, ki so hitro postali last vseh, 
so omogoeili novo in kakovostno tehnologijo. Gradili so 
ceste in pristanisea, vozove in ladje, da je bila povezava 
tako po kopnem kot po morja siroki cesti lazja. Mediteran 
je v svojem etimoloskem smislu definiral celoten rimski 
imperij - medium terrae - Sredozemlje. Rlmski imperij je 
tudi po gospodarski plati pomenil sredisee takratnega sveta 
v evropskem smislu. 

Veeina prebivalstva v antieni dobi je zadovoljevala svoje 
potrebe z lokalno kmetijsko in obrtno proizvodnjo. Stevilna 
mesta, zlasti grska in maloazijska so bila vedno odvisna od 
uvoza zlta, nekatera druga so morala zito/hrano uvazati, 
kadar Ie bila letina slaba. 

Nekateri predeli rimskega imperija niso imeli ali pa so imeli 
premalo lastnih kovin. V vseh provincah rimskega imperija 
so kot podlago za pisanje uporabljali egiptovski papirus. 
Na obmoejih, kjer so gojili ovce in tkali platno, je bilo veliko 
povprasevanje po dragih tkaninah, zlasti svili. Svilena 
oblaeila so bila statusni simbol bogatih. Premoznejsim 
Rimljanom sta higiena in snaga presli v meso in kri. Za 
oskrbo z vodo in vzdrzevanje akveduktov v Rimu je skrbela 
posebna drzavna sluzba. Edili so se ukvarjali posebej s 
kanalizacijo. Agripa, eden izmed njih , je dal na svoje stroske 
oGistiti vse odtoene kanale v Rimu. 

Panoge gospodarstva kot npr.: poljedelstvo , obrt in 
industrija, trgovlna, pomorstvo, cestni pro met z razmeroma 
Intenzivnim pretokom blaga, idel in IIUdi med provincaml, 
denarni tokovi vezani na bancnistvo, organizacija bancnega 

1 Velik;J ilustmana enClklopcdija geslo SlfOji - Ljubljana Mladinsk<:l knj iga 1982 
2 Luigi Paretl Zgodovina clovestva 11/1 - Ljubljana Drfavna zalolb3 Siovenije 1975 

sistema, kreditiranje, finanena kontrola po provincah, fiskalni 
daveni sistem in dajatve so predmet obdelave osrednje 
vsebine prispevka. 

V Rimu sta hili najvceji javni kopalisCi Karakalove terme, ki so 
obscgale 118.000 1112 in Oioklecijanove tennc, ki so zajemale 
140.000 m~. Mesto Rimje oa visku svoje gospodarske in politicne 
moci stela preko sto kopa!isc . 

2. Tehnicne moinosti 

2. 1 Vodno kolo 
Edini pogonski stroj, ki so ga poznali v starem Rimu, je 

bilo vodno kolo, ki ga je opisal Vitruvij leta 25. pI. Kr. v svojem 
delu 0 arhitekturi (De Architectura libri X), ki je neke vrste 
uebenik 0 arhitekturi . V zadnjih dveh knjigah obravnava 
dvigala in druge stroje, uporabne pri gradnji. 

Na lopate vodnega kolesa so hkrati nameseali korce tako, 
da ga je poganjal vodni tok. Kasneje so na njegovo os 
namestili zobato kolo in ga povezali z drugim zobatim 
kolesom na navpienem vretenu, ki je obraealo mlinskl 
kamen. Z vodnim kolesom so postopno zaceli poganjati 
zage, kovaska kladiva in mehove. ' 

Vitruvij Je poznavalsko oznaCiI tudi idealen obseg foruma: 
"Oimenzije foruma je treba prilagoditi poslusalcem, da se 
prostor ne bi prevee skreil za rabo ali pa da se ne bi forum 
pri majhnem stevilu poslusalcev zdel prevelik. Njegova sirina 
naj bo tako doloeena, da znasa 2/3 dolzine. Tako bo tloris 
pravokotnik in vsa ured itev trga mora biti prilagojena 
namenom prireditev" 

Brez nacrta ni arhitekture in brez narocnika in financiranja 
ni uresnicitve, dograditve. 

V prvem stoletju po Kr. je Plinij Starejsi (23- 79) napisal 
obsezen priroenik NATURALIS HISTORIA 0 vseh tedaj 
znanih znanstvenih dosezkih, vendar gre predvsem za 
kompilacijo dognanj dotedanjih grskih ved. ' 

Posamezna poglavja obravnavajo med drugim tudi 
splosne gospodarske zakonitosti rimskega sveta, glavne 
probleme v gospodarstvu ter resitve, ki so jih sprejemali 
upravni organi. Panoge gospodarstva, kot npr.: poljedelstvo, 
obrt in industrija, trgovina, pomorstvo, ceste in promet z 
razmeroma intenzivnim pretokom blaga, Ijudi, idej in tudi 
med posameznimi provincami, denarnimi tokovi, vezanimi 
na bancnistvo, organizacijo banenega sistema in njegov 
razvoj, ter kontrola po provincah izkazujejo nivo takratnega 
gospodarskega stanja. 

RazCiemba glavnih vzrokov gospodarske krize ter analiza 
posledlc gospodarske kllze , ki je zajela rimski imperij v 3. 
stoletju ter se s kratkimi presledkl nadaljevala vse do 
propada zahodnorimskega cesarstva, razpre vee vidikov. 

Zanimiva je Aristotclova dcfinicija iz grske zgodovinc 0 gospo
darst\'u oz. Ck0110111 Ski vescini v politiki : )Ekanolll~ka veScinajc 
obvladov<lnje otrok in zcne tcr dama sploh.« 
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Gospodarstvo v antiki splOh ni obstajalo kot avtonomna, 
od drugih druzbenih zakonitosti locena druzbena sfera. 
Zaradi tega tudi ni mogla obstajati ekonomija kot veda 0 
gospodarjenju. Anticno ekonomijo moramo sele odkriti. 
Kako so se v antiki povezovali gospodarski dejavniki, kako 
so pridelovali, razdeljevali in trasili bogastvo, je sirako razprto 
vprasanje. 

Da bi se zgodovinar dokopal do spoznanja 0 gospodar
skem funkcioniranju anticne druzbe, mora rekonstruirati 
zivljenje te druzbe. Ne more biti zgolj ekonomski, ampak 
hkrati pravni, politicni, kulturni zgodovinar, zgodovinar in 
filolog; pomagati si mora z arheologijo in antropologijo. 

2.2 Obrt in induslrija 

Rimski svet je bil politicna in trgovska enota brez mej in 
brez varstvenih carin. Po veliki mrezi cest, ki so povezovale 
prestolnico z najbolj oddaljenimi provincami, in po progah, 
ki so jih ubirale tovorne ladje, je potovalo blago vsake vrste: 
od drage svile, ki je prihajala z najbolj oddaljenega vzhoda, 
prek na roko izdelanih predmetov, ki so jih z izrednim 
okusom oskrbovali grski rokodelci, do iskanega orozja, disav 
in zacimb, raznega sadja, kovin, psenice . 

Zaradi enotne politicne organizacije je bila podjetnim 
azijskim, spanskim in gals kim trgovcem omogocena 
najvecja svoboda gibanja, podjetnikom v vseh provineah 
kar najvecja podjetnost in obrti v prestolniei nujno potrebna 
in nepretrgana oskrba 5 surovinami. Ni slo za vec 
gospodarstev, temvec za enD samo. »Kredil rimskega 
denarnega prometa," je npr. zapisal Cieeron, »je najtesneje 
zvezan z razcvetom Azije. Ce pride v Aziji do kaksne 
katastrofe, bo vsa nasa financna politika do temeljev 
zabredla v krizo." 

Zgradba rimske industr ije je slonela predvsem na 
mojstrstvu specializiranih suznjev, ni pa si mogla ustvarili 
mocnega sloja svobodnih delaveev in po drugi strani ni znala 
omejiti dela mestnega obrtnika, ki je imel ob vsakem casu 
zanesljiv trg . 

Bolj ko je rase I Rim in utrjeval svojo oblast nad italskimi 
Ijudstvi, bolj je dobival prevlado nad omikanim svetom. 
Rimsko gospodarstvo, ki je bilo nekaj casa izrazito kmecko, 
se je hitro razvijalo, kolikor bolj se je krepiJa trgovska in obrtna 
dejavnost. 

Za anticni svet skoraj ni mogoce natancno reci, kje so 
meje med industriJO in obrtjo; tudi industrija, pa naj je bila 
5e tako na siroko zastavljena in tehnicno organizirana z 
natancno delitvijo dela, je bila namrec 5e zmeraj sestavljena 
iz speeializiranih obrtnikov. Razlocek je skoraj izkljucno v 
stevilu zaposlenih delavcev, tako da bi mogli , ce naj 
postavimo nacelo, imeti za obrtnike v ozjem pomenu besede 
Ie tiste , ki so sami delali v svoji delavnici ali pa jim je 
kvecjemu pomagal vajenee.' 

Z domaco obrtjo so se po tradiciji ukvarjali predvsem na 
podezellu. Tam so si druzine prizadevale, da bi imele doma, 
za svoje potrebe, vsega dovolj in da bi stalno zaposlovale 
poljedelske delavee, tako suznje kot svobodnjake, z delom, 
ki je dopolnjevalo poljedelska opravila v casih, ko je dela 
na polju manj ali pa sploh ni kaj delati. Taksne razmere 
najdemo tako na velikih kot na majhnih posestvih. Na vseh 

n matura I 
je bilo uveljavljeno gospodarstvo zaprtega tipa, izdelovali 
SO vse mogoce predmete od kruha do tkanega blaga in od 
pohistva do oblek, pa se cevlje, kosare, grobo izdelano 
loncenino, opeko, strojene koze in preprostejse leseno in 
kovinsko orodje. 

V mestih je taksno proizvodnjo zamenjala obrtniska 
dejavnost, katere izdelke, vecinoma eeneno blago, so 
prodajali tudi v mestni okoliei, vendar ne predalec. To so 
bili izdelki manjsih tovarn in delavnie, v katerih so navadno 
delali neizuceni delavei , ceprav je bilo tu in tam v njih tudi 
nekaj vec speeializiranih obrtnikov. Ker so delali brez strajev, 
ti izdelki niso imeli standardiziranih oblik. Med temi izdelki 
je bilo orodje, pohistvo, usnjeni izdelki, tekstil, steklovina, 
nakit, pletenine, disave in kozmeticni predmeti. V to skupino 
lahko stejemo tudi sku pine obrtnikov, ki so delali v vilah, v 
sredi5cih velikih posestev. Ti obrtniki so sestavljali nove 
bratovSCine, npr.: cevljarji in trgovei z vinom in zelenjavo. 
Korporacije so se vedno ohranjale svojo clovekoljubno 
dejavnost, pomagale so delaveem v stiski, zdruzevale svoje 
clane v verska in pogrebna drustva. Imele so tudi svoja 
pravila, skupne sklade, za5citnike in pokrovitelje. Vendar 
jih je drzava vedno bolj nadzirala in oblikovala po svojih 
zeljah. Nazadnje je celo sama organizirala vse delo, da je 
tako zagotovila preskrbo mest in stalnost potrebnih 
obrtniskih dejavnosti. Dioklecijan je uzakonil nekatere 
pokliee kot dedne, in to v treh kategorijah: 
1. Kategorije sarnostojnih poklieev, ki sorazmerno niso bili 

tako pomembni, a so Ie bili pod drzavnim nadzorom: 
kovaci in kolarji, suknarji, tkalei, gostilnicarji, colnarji, 
zdravniki in zivinozdravniki so spadali sem. 

2.Kategorije korporacij, ki so bile potrebne za preskrbo z 
zivezem: peki, trgovei z govejo zivino, svinjami in oveami , 
colnarji, ki so prevazali zito in domace zivali (zlasti v Rim 
iz Ostije po reki Tiberi navzgor) , pa se izdelovalei vrec in 
pristaniski delavei , ki so razkladali zito. 

3. Kategorije korporacij velike industrije, bodisi samostojne 
ali monopolizirane, kajti monopoli so se proti koneu 
eesarske dobe mocno razsirill. 

2.3 Induslrijska proizvodnja 

Vecja industrija Ie pogosto uporabljala suznje. Vredno je 
omeniti naslednje: 
1. Pndobivanje in obdelovanje k~vin . Kopali so podzemne 

hodnike ali rove in iz njih dobivali rudo. Obdelovanje 
srebra je bilo razmeroma lahko. To kovino so dobivali iz 
srebronosnega svinea na Sardiniji , v Spaniji, Galiji, Epiru, 
Panoniji in v Dalmaciji. Ziato in svinec so dobivali iz Afrike 
in Britanije, baker so kopali v Betiki, Luzitaniji , Akvitaniji, 
Meziji, Narboneziji in Britaniji. Vsakdanje je bilo tudi 
pridobivanje brana, ki so ga valjali, kovali ali ulivali; poznali 
so preeej napredne metode spajkanja. Ker se niso poznali 
mehov z varnostnimi ventili, je bilo obdelovanje zeleza 5e 
zelo naporno. Pravo taljenje 5e ni bilo mogoce in so morali 
kovino 5 segrevanjem najprej spremeniti v spuzvasto 
obliko, jO nato strditi na nakovalu in ohladili v vodi. V 
drugem stoletju pa je novi dvojnl meh prvic omogoCiI 
izdelovanje pravega jekla. Surovo zelezo so pridobivali v 
Spaniji, Galiji, Noriku in drugih provineah. 

3 An11tnl Rim Razgled po nJegovi omlki s 333 ifuslracijaml . Miadlnska kl'l)iga LJlobljMa 1967, SIr :?3 1 
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2. Pohistvena industrija. 
3. Tekstilna in suknarska industrija, ki jo najdemo v mnogih 

mestih Italije, kot so bile npr. : Polentija, Tarentum, 
Kanusium; v Galiji in Spaniji: Tarako, Emporije, Setabis. 
Tkanine so izdelovali iz najrazlienejsega materiala in v vseh 
mogoCih obl ikah. Uporabljali so tako vodoravne kot 
navpiene statve, nato pa so blago se okrasili z razno
vrstnimi dekoracijami; 

4. Loncarstvo. Posodo so izdelovali po vsej Italiji: Aretium, 
Mutina, Kales in Kume, v Galiji in Spaniji, v Saguntu. 
Najbolj izpopolnjeni izdelki so bili t. i. terra sigi llata. 
Izdelovali so jih v zeleznih kalupih, jih poslikali in prevlekli 
z glazuro, sprva zelo nezno, pozneje pa zmeraj bolj grobo. 

5. Steklo so izdelovali vsepovsod, kjer je bil ustrezen 
kremencev pesek. Izdelovali so najrazlienejse predmete 
iz obdelanega in okrasenega stekla. Poznali so ulivano 
steklo. Od leta 30 ali 40 pr. Kr. pa pihano steklo. Poznali 
so steklo, ki je posnemalo kamenje, steklo, poslikano z 
ornamenti ali raznimi prizori. Tipieno je bilo sidonsko 
steklo, okraseno v barbotinskem slogu z zvitimi steklenimi 
nitmi, posuto z zlatim prahom ali v prelivajoCih se 
mavrienih barvah. Med izdelki je bilo tudi ravno steklo za 
okna in ogledala, ease z reliefnimi ali izzlebljenimi okraski, 
posode z vrezanim ornamentom ali zlatimi vlozki , ki so 
veasih nosile grafite ali miniaturne eloveske like. 

6. lzdelava esenc, ki so jih uporabljali - ali zlorabljali - pri 
vinu in drugih pijacah. Imeli so prireditve kemienih zmesi , 
lepotilnih preparatov, kozmetienih sredstev, barv in zdravil. 
Vse to je bilo odtlej laze, ker so imeli cenene steklene 
posode za mesan)e. 

7. fzdelava nakita, kamor spada tud i luknjieasto in 
filigransko zlato, vrezovanje poldragih kamnov in vlaganje 
ze deloma obrusenih dragih ali poldragih kamnov. 
V poznejsi cesarski dobi je industrija tezila k monopoli

zaciji. V prejsnjih easih pa so bili monopolizirani samo rudniki 
zlahtnih kovin, kovnice denaqa in solarne, za pridobivanje 
morske oz. kamene soli. Pozneje so v ta seznam vkljueili se 
zlatarje, tkalce , barvarje in orozarje, ee so delali za drzavo.' 

Industrijskega zlvljenja v Rimu od vsega zaeetka ne 
moremo loeevati od zivljenja v takratni Italiji , bodisi zato , 
ker je bi l Rim v najstarejsih casih glede industrije pray gotovo 
slabsi od stevilnih grskih in etruseanskih sredise na polotoku, 
bodisi zato, ker je Rim, kakor hitro Ie zasedelltalijo, pomagal 
veeati proizvodnjo v podjarmljenih mestih in postal njihovo 
glavno trzisee. 

V najstarejsih easih je bil Lacij obmoeje, ki je zivelo od 
kmetijstva. Slo je torej za vpliv in bl izino okoliskih Ijudstev. 
Ce se je posameznim obrtem, ki so cvetele v Etruri ji in po 
grskih naselbinah v juzni Italiji, posreCilo, da so se zasidrale, 
potem so se nekateri etruseanski ali italski rokodelci naselili 
v latinskih mestih - predvsem v Rimu. Sio je za izdelke 
Latincev, ki so zaceli pri stevilnih predmetih posnemati tujo 
izdelavo. Rim nikoli, se takrat ne, ko je ze skoraj postal 
metropola, ni oviral ali zatiral krajevne obrti. Prestolnica se 
je tako razrasla, da Ie popolnoma vpijala produkcijo domaee 
industrije , in se se je morala zatekati k uvozu. 

2.3.1 Ril1lsko rokode/slvo 
Med podjetji, ki so v Rimu najbolj cvetela , so bila seveda 

gradbena/stavbna stroka, navezana na vedno boll rastoee 
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mesto. Ker je bilo eedalje vee spodbud za zidanje javnih 
poslopij, palae , term , templ jev, bazilik in vrtov, je to 
pripomoglo k hitremu obl ikovanju resnieno velikih stavbnih 
podjetij, v katerih je dobilo delo na tisoee Ijudi , rimskih 
me sea nov in suznjev. 

Ob zdruzbah stavbenikov, zidarjev, tesarjev - organiza
cijah, ki so varovale stavbna izroeila iz roda v rod in jih 
prenasale od izkusenih mojstrov na vajence - so cvetele 
stevilne dodatne obrti , ki so bile odvisne od razvoja stavbne 
stroke. Pri tem gre za organizacije podjetnikov za podiranje 
in za razne obrti, ki so se ukvarjale z obdelavo lesa, zeleza 
in z napeljavo vode, pa tudi z izgradnjo kanalizacije. 

Kolikor bolj se je razvijala prestolnica, toliko bolj so se kot 
logiena posledica sirile stevilne druge veje proizvodnje. 
Preskrba z zivil i se je razcepila na vee panog, od navadnih 
prodajaln sadja in volejega boba do zelenjavarjev, 
vinogradnikov in ribieev. Zaradi potratnosti bogatih slojev v 
Rimu in zaradi neznanskega pritoka Ijudi v mesto so se lepo 
razvijale tudi nekatere druge obrti, zlasti oblaeilna stroka. V 
platnarijah so izdelovali platno, iz katerega so potem krojaei 
in suknarji sivali obleke. Za obutev so skrbeli special izirani 
cevljarji , skornjarji in cizmarji za moske in sandalarji za 
zenske. 

Rim je slovel predvsem po izdelavi luksuznih predmetov, 
po katerih so najvee povprasevali Ijudje visjih socialnih 
slojev, plemiei, bogati meseani in se posebej cesarski dvor. 
Prestolnica je bila polna mojstrov umetnikov, pretezno Grkov, 
ki so izdelovali eudovite posode in obdelovali poldrage in 
drage kamne. Znameniti so bili po mojstrski izdelavi in 
obdelavi dragih kovin. Izdelovalci ogledal in prstanov, zlatarji 
in mojstri slonove kosti so Rim povzdignili v prestolnico 
razkosja. 

2.3.2/la/ska obrl 
Apeninski polotok je bil bog at s stevilnimi obrtmi. V juzni 

Italiji je bila najbolj znana keramiena obrt , katere izdelki so 
prevladovali na vseh trgih, od Sicilije do Apulije, Lukanije in 
Kampanije. Izdelovali so krajevno keramiko, ki so jo posiljali 
na vse konce. Posebno pomemben pri izdelavi in razpo
siljanju je bil Tarent, v Kampaniji pa so bila poglavitna 
sredisea Kales , Kapua in Puteoli . 

Zelo so bili iskani keramieni izdelki iz mesta Aretium. Iz 
srednje Italije so prisli do skrajnih meja imperija; aretinska 
obrt je imela znaCilnosti serijske izdelave, ki so jo dosegli z 
matricami in obdelavo na loncarskem vretenu. 

Steklo so izdelovali v Puteolih in Akvileji. V Pompejih so 
nasli eudovita bieseeea in zelenkasta stekla , izdelana 
brzkone iz volturnega peska, 0 katerem trdi Plinij, da je 
odlieen za steklarsko industrijo. V Akvileji so razen stekla 
predelovali jantar, ki so ga dobivali iz Germanije in z obal 
Baltika (danasnje Poljske). Iz njega so izdelovali satuljice, 
steklenieke, ogledalca in kroglice, ki so jih rimske gospe 
ponavadi nosile v rokah, da so jih otipavale in eutile njihovo 
Ii no dehtenje. 

Kovinske posode iz Kapue, srebrne in bronaste, so nasli 
celo na obalah Crnega morja, ravno tako so bile razsirjene 
svetilke iz zgane gline, narejene v modenskih delavnicah. V 
Kampaniji , ki je bila hkrati z Etrurijo ena najbolj cvetoeih 
pokrajin v Itali ji, so imeli moeno industrijo za pridelovanje 
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vina in olja, od olja pa je bila odvisna izdelava disav. Iz Apulije 
je prihajala najbolj cenjena volna. V severni Italiji se je 
Akvileja razvila v enD najvecjih industrijskih sredisc za razne 
predmete, ki smo jih ze omenili: za posode, potrebscine iz 
zeleza, drage kamne ... Na otoku Elbi in obali nasproti je 
bilo ze iz etruscanskih casov veliko rudnisko sredisce zele
zarske obrti. V Osliji in Raveni je cvetela pomorska induslrija 
- ladjedelnistvo. 

2.3.3 Obrl po provincah 

V provincah sta mir in enotnost, ki ju je prinesel Rim, 
pripomogla k trgovskim stikom in tako zelo podprla razvoj 
krajevnih obrti. 

Med provincami v vzhodnem Sredozemlju je bil izredno 
pomemben Egipt, zlasti zaradi mocne industrije v 
Aleksandriji, ki je posiljala po vsem svetu papir, predmete 
iz slonove kosti , cUdovite case iz stekla, obdelanega na 
struznici, izdelke iz srebra, disave, drage tkanine iz platna. 

Na vzhodu je Sirija slovela po pihanem steklu , platnu in 
kovinsk ih izdelkih V Mali Azij i je bila znamenita industrija 
raznobarvne volne, ki so jo uporabljali za preproge in blago 
in jo izvazali celo na ozemlje danasnje Rusije in v Indijo. 

Med provincami na zahodu in severu se je Galija merila z 
Italijo in jo scasoma prekosila po industrializaciji dezele. Ker 
je imela veliko kovin, gozdov in vodnih poti, je stopila na 
celo zahodnih provinc in spodrinila Italijo z vecine trgov. 
Reliefna keramika, steklo, izdelano ob Renu, volneno blago 
za vsakdanjo rabo, obutev, milo, posodje in posamezne 
bronaste zaponke - vse to je bilo naprodaj po trgih v vsem 
rimskem imperiju. 

V Afriki so v Kartagini dolgo izdelovali svetilke iz zgane 
gline, ki so spodrivale italske iz Modene. V Hispaniji so imeli 
pomembno industrijo za izdelke iz jekla in volne, tudi za 
trajne prehrambne izdelke, se posebej za ribjo omako. Volna 
je prihajala tudi iz Britanije S 

3. Suinji in obrt 

V majhnih rokodelskih delavnicah in se posebej v veclih 
podjelj ih, ki so bila podobna tovarnam, je bilo deja v 
glavnem v rokah suznjev. Rimski aristokrati so namrec sod iii 
o rocnem delu, da ni vredno svobodnega cloveka, zato se 
jim je zdela neprimerna tudi drobna trgovina. Ciceron pise, 
da je polozaj tistih, ki delajo za dnino, necasten in prostaski, 
ker dobivajo placano telesno, ne pa dusevnega dela, in da 
so vsi rokodelski poklici nizkotni. Noben vir zasluzka pa ni 
tako imeniten kakor zemljiska posest , ker nobeden ne 
prinasa loliko uzitka in ni tako v skladu s svobodnim 
clovekom. 

V zadnjih stoletjih republike je bila obrt v celoti naslonjena 
na suzenjsko delo, v casu principata pa so svobodni delavci 
postopoma zamenjali suznje. Velik prilok suznjev, ki je bil 
posled ica osvojitev, je pray gotovo zelo okrepil obrtno 
proizvodnjo v Rimu. Veliko suznjev je bilo zaposlenih na 
kmeckih posestvih in so kot svobodni dninarji pomenil i listo 
skupino Ijudi, ki je skrbela za trdno gospodarstvo kmeckih 
poses lev, kler so delali pod nadzorstvom delovodij in 
oskrbnika, ki je uzival zaupanje velikega zemljiskega 
poseslnika. Tako so imeli suznje na polju, na pasnikih, pri 
ribah in pri pliClh , suznle za na vrt. Poseslva so bila vcasih 
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tako velika, da je delo na njih zahtevalo tudi po vec tisoc 
delavcev. Pray tako stevilni, ceprav bolj razdrobljeni , so bili 
suznji, zaposleni kot delavci po mestnih obrtnih delavnicah. 
Stara industrija ni poznala strojev in suznji so bil i za 
posamezna dela razporejeni glede na osebne zmoznosti, 
zato so na podrocju svoje dejavnosti dobili nekaksno 
speeializaeijo, ki jih je napravila nepogresllive v proizvodnem 
procesu, na katerem so delali . Hkrati pa jim je, na podlagi 
suzenjskega statusa, nalagala dolznost, da so morali ostati, 
kjer so bili, in niso mogli nic vec izbirali. Suznji v obrti so bili 
razdeljeni na sku pine. Te so bile v delavnicah pod vodstvom 
delovodij nedeljive delovne enote. Lastniki obrtnih delavnie 
so bili velikokrat osvobojenci -libertini. 

V casu cesarstva so se na ostankih nekdanjih rokodelskih 
zadrug, se pravi novih drustev svobodnih rokodeleev, ki 
so jih pripisovali kralju Numi Pompiliju - izoblikovale nove 
zadruge, v katerih so bili zdruzeni suznji in osvobojenei , 
nadzorovala pa jih je drzava. Ta je podrzavila nekatere 
industrije, na primer kovniee , v katerih so delali suznji pri 
izdelavi denarja, vecino orozarn za legije in rudnike. Lahko 
recemo, da so bili skoraj vsi rudniki , ki danes delujejo v 
Evropi in so na ozemlju, ki je bilo svoj cas pod rims kim 
imperijem, znani ze Rimljanom. Delo suznjev v rudnikih je bilo 
izredno tezavno. Vanje so posiljali tudi hudodelce, obsojene 
na deja v rudnikih. Delo je trajalo nepretrgano noc in dan. 
Trume Ijudi so se gnale pri slabi luci brlivk, v zadusljivi vrocini 
in pod nadzorstvom vojakov, v tesnih in nevarnih podkopih, 
po katerih je bilo dostikrat treba lesti po kolenih ali pa se 
plaziti po trebuhu. Krvav zig z razbeljenim zelezom je za 
zmeraj zaznamoval tatove, hudodelce ali nesrecnike, ki so 
poskusali pobegniti. 

Ker po rimskem pravu suznji niso bili osebe, temvec stvari, 
je bilo mogoce ravnati z njimi, kakor se je komu zdelo. V 
navadi je bilo npr.: da je imel kdo skupino suznjev, 
strokovnjakov za kaksno delo, in jih je uporabljal za deja pri 
kom, ki jih je potreboval in mu jih je posteno placal. Tit 
Pomponij Atik, 0 katerem vemo, da je bil Ciceronov prijatelj 
in zaloznik, slovi tudi po obrli te vrste. Kras je imel petsto 
suznjev, izvedencev v stavbarstvu, da so mu postavljali hise, 
ki jih je drago prodajal. 

Vendar v razmerju med suznji in gospodarji - tudi v 
obmocju indust rije - ni zmeraj prevladovala zelja po 
izkoriscanju. Neredko so bil i suznji priljubljeni, dostikrat so 
jih imeli za prave prijatelje in zaupnike. Stevilni so si zaradi 
svoje delavnosti pridobili gospodarjevo naklonjenost in v 
kratkem z njo tudi svobodo. 

Suznji so bil i moski in zenske, ki so bili ze rojeni kot suznji 
ali so v vojni prisli v ujetnistvo ali pa so bili po padeu svojega 
mesta prisiljeni delali v prid svobodnih drzavljanov. 

Na zacetku je bilo v Rimu Ie malo suznjev. Skoraj vsi so 
bili vojni ujetniki , zaposleni pri kmeckem delu. Zivljenje 
gospodarjev je bilo zelo podobno njihovemu : ista 
preprostost , isto trdo zivljenje. Ko pa se je zacela doba 
velikih osvajanj in so mescani obogateli , so se za rimsko 
obzidje stekale neznanske trume suznjev Posebni trgovei 
z belim in crnim blagom so vedno znova posiljali nove. 

Suznje so prodajali na sejmih v blizini Foruma. Tam so jih 
razkazovali stojece na odru . Okoli vratu so imeli listek, na 
kalerem je bilo Izpisano njlhovo ime, od kod so doma in za 
kat so posebej usposobljeni. Ljudje so hodili okoli njih, jim 
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otipavali misiee in jih sprasevali, da bi videli, ali so bistri ali 
zabiti, medtem pa si je trgovee prizadeval razkazati njihove 
domnevne prednosti in prikriti napake. 

3. 1 Rokode/ci 
Ko smo govorili 0 suznjih, smo omenili stare zadruge 

svobodnih rokodeleev, v katerih so bili tesarji, pisealarji, 
kolarji in lonearji. Ob osmih zadrugah je bila se deveta, v 
kateri so bili od zaeetka vsi drugi pokliei, seasoma pa se je 
razdelila na vee manjsih panog. Imele so svoje statute in 
so uzivale posebne privilegije. 

Znane so tudi zadruge revnejsih, v katere so bili seasoma 
pripuseeni z gospodarjevim dovoljenjem tudi rokodelei 
suznji. Med eilji so imeli tudi zbiranje prispevkov v blagajno 
za javno bogoeastje in Cianske pogrebe. 

Organizaeija je tako tesno vezala rokodelea, da tako rekoe 
sploh ni mogel spremeniti pokliea, pa tudi sinovi so morali 
po oeetovih stopinjah. Celo hei se je smela poroCiti samo z 
moskim, ki je opravljal isti poklie kot oce. 

Organizaeije so imele nevarne tekmeee v tujih rokodeleih, 
v osvobojeneih, ki so odpirali neodvisne delavnlee, in se 
posebej v suznjih, ki so mehanieno opravljali dolznosti in 
naloge po hisah bogatinov, potlej pa se na svojo roko lotevali 
kar najboll donosnih dejavnosti. 

:'3tevilni spomeniki npr.: delavniee in prodajalne v 
Pompejih, nagrobni reliefi in najdeno orodje lasno prieajo 0 

aktivnostih posameznih poklieev. 
Na stevilnih sarkofagih si lahko ogledamo kljucavnicarsko 

delavnieo. Na splosno je mojster upodobljen, kako sedi ali 
stoji in namerava na naklu obdelati kos zeleza, ki ga trdno 
drzi s kleseami. Oostikrat sta upodobljeni po dve Cloveski 
postavi ali se vee: najverjetneje gre za pomocnike in vajenee. 
Na enem od ploskih reliefov eden od vajeneev z nekaksnim 
mehom podpihuje ogenj v peei in se pri tem skriva za zaslon, 
ki ga varuje ognja. Oelo v delavniei kar kipi in povsod dajo z 
orodlem predmetom se zadnjo formo, po stenah pa je 
razstavljenih tudi nekaj izdelkov in nekaj orodja, potrebnega 
za izdelavo. 

Zelo razsirjena Ie bila tudi loncarska obrt . Lonearske 
delavniee so nasli pri izkopavanjih vsepovsod. Posodo so 
oblikovali na lonearskem kolesu, pri vecjih so dno in vrat 
pritaknili pozneje, ko so pritrdili tudi roeaje. Lonee so od 
zunaj vselej prevlekli z glazuro in lih postavili v pee, 
napravlleno iz dveh celie . Ogenj je gorel v spodnji in skozi 
preluknjano steno posil jal vroCino v zgornjo. 

Nekateri reliefi ponazarjajo livarsko delavnieo: nekaj 
delaveev se suee okoli topilne peei, nad katero je talilni 
lonee, drugi pa obdelujejo posamezne kipe in jih pod 
nadzorstvom livarja In umetnika, ki je zasnoval kip , gladilo 
s strgaeo. 

Razkosje, ki je prevladovalo v Rimu po osvojitvah, je 
pomagalo k razevetu stevilnih vej obrti, ki so se ukvarjale z 
obdelavo zlata, srebra, slonove kosti in drugih dragih snovi. 
Na drugem delovnem obrtnem podroeju so posebni 
rokodelei vezl i brokat in predli svilo. 

4. Trgovina in promet 
VladaloCi sloji, ki so jim pripadali tudi bogati zemljlski 

posestniki, se niso zanimali za trgovino, tako da so trgovei, 
ki so spadali v sloj vitezov ali v nilje druzbene plasti , imeli 
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proste roke in so lahko delali po svoje. To je pripeljalo do 
tega, da se niso uveljavili trgovinski monopoli, ki bi ustrezali 
koristim rimskih drzavllanov. Ne glede na oCitno izjemne 
primere bi bilo netoeno, ee bi govolili, da so trgovinski motivi 
odloCilno vplivali na rimsko politiko pred eesarsko dobo. 
Kartagina Ie bila v tem pogledu nekaj povsem nasprotnega. 
Vendar so sku pine trgoveev, ki so bili rimski drzavljani in so 
bili v glavnem iz Kampanje, Velike Grerle in z Vzhoda, na 
svojo pobudo ustanovile naselbine v raznih predelih 
rimskega sveta, kot so Narbo, Cirta, Vaga, Utika, Sieilija in 
Oelos. Ustvarile so si veliko premozenje in tudi pomagale 
pri romanizaeiji sredozemskih deze!. Obenem pa so tako v 
Italiji kot v provineah z njimi svobodno tekmovali drugi trgovei 
iz provine, zlasti z Vzhoda. Ustanovitev eesarstva je po me
nila nastanek vel ike politiene in druzbene enote. V njej se je 
kazala teznja po enotnosti merskega, denarnega in 
pravnega sistema. Notranji red je bil v glavnem ohranjen 
in zgodnji eesarji so ziveli v miru s tu jimi silami . Potovanje 
po morju je bilo prosto, eestno omrezje pa so neprestano 
sirili in izbol jsevali. Poleg tega se je drzava kar najmanj 
vmesavala v trgovino, medtem ko so rasla nova industrijska 
sredisea in trgi, zivljenjske razmere v zahodnih dezelah so 
se priblizevale ravnl, dosezeni na Vzhodu. Zaradi vseh teh 
dejavnikov sta se gospodarstvo in trgovina silovito 
razmahnila ne Ie v drzavi, ampak tudi onstran meja. Oezele 
na severu, vzhodu in jugu so poeasi postajale gospodarsko 
enakopravne z rimskim svetom. Vendar pa Rim ni nikdar 
uveljavil resniene politike trznega gospodarstva. Zemljiski 
posestniki so bili se zmeraj najbolj pomembni, medtem ko 
je prevladovala notranja trgovina. Iz drugih drzav so uvazali 
luksuzne predmete, ki so bili plaCilo za izvoz rimskega zlata 
in srebra . Tako je ta trgovina gospodarskemu razvoju 
eesarstva bolj skodila kot koristila 6 

Raznoterosti In zivahnosti rimske trgovine ne moremo 
nikler bolje oeeniti kot v Rimu samem. Ugotoviti je mogoee 
vee kot 150 trgovskih zdruzenj, med katera so steli tako 
prodajalei melon kot nosaCi bremen, prodajalke rib in 
pripravljalei pastet, in vsi so se gnali za svojimi posli in 
opravki ob in na eestah ter mestnih trgih. Velikokrat je gneea 
tako ovirala promet, da Ie bil Oomieijan prisiljen trgoveem 
prepovedati razstavljanle predmetov ob eestisCih oz. eestah. 

Vsaka posamezna vela trgovine je razvijala svoje lastne 
trgovske oblike na najrazlienejsih nivojih. Vino je bilo v rokah 
veletrgovskih spedlterjev, ki so zaposlovali vrsto prevoznikov 
kot npe.: voznike ali ladjarje, da so spravili pridelek na trg, 
kjer so ga kupovali vinotoei za nadaljnjo prodajo svojim 
strankam. Vendar je lastnik vlnotoea lahko kupoval tudi pri 
potujoeem vinskem prodajaleu, vmesnem trgoveu, ki Ie vino 
kupoval na podezelskih trgih in ga z lastnimi vozovi dostavljal 
mestnim prodajaleem. Na podoben naein so zelenjavarji 
lahko prodajali pridelke iz lastnih vrtnariJ direktno potrosniku, 
drugi mali trgovei kot npe.: prodajalei sadja pa so bili odvisni 
od dobaviteljev. Oruga veja je sluzila predelavi primarnlh 
livilskih pridelkov v delikatese. lito so dovazali v mesto v 
mletje, nato pa so iz nlega pastetarji in peki izdelovali svoje 
speeialitete. . 

Rim Ie bil v resniei velikansko sredisee proizvodnle. 
Surovine vseh vrst so pritekale vanl, da so jih ponujali mallm 
podjetjem v predelavo za najrazlienejse namene - les za 
umetniske mizarje, zlato za zlatarle, kOle za strojarre ,n 

6 Zgodovino tlove~ t va Mladinska knJiga Ljl lbljana 1965 sir 69 
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izdelovalce eevljev. Vsi ti so praviloma delali v svojih 
delavnicah, tako da so bili vsem na oeeh ter razstavljali svoje 
izdelke na mizah in v delavnicah .' 

5. Rudarstvo 

Najveeji razmah je rudarstvo dozivelo ob sirjenju imperija, 
ko so soeasno z osvajanjem ugotavljali naravna bogastva 
osvojenih obmoeij. Cenili so plemenite kovine, kositer, 
svinec, zelezo; zivo srebro iz Spanije, zelezo iz Norika, 
plemenite kovine iz Sedmograske, kositer in zelezo iz 
Britanije . Rudniki so bili v glavnem drzavni, v njih so delali 
suznji in obsojeni zloCinci. Svobodni so dobili plaeilo. 

Plinij Starejsi je zapisal, da je Spanija polna svineeve, 
zelezove, bakrove, zlate in srebrne rude ; olja, zita in vina 
pa je bistveno manj. Ze Kartazani so hoteli pridobiti nadzor 
nad trgovino s kovinami, ki je imela velik pomen v 
Sredozemlju. V casu Hanibala (2 . stol. pr. Kr.) je samo rudnik 
v Kartagini dal300 funtov srebra dnevno. Po rimskem pravu 
je tako bogastvo pripadalo drzavi, sal so bili v glavnem 
rudni ki v lasti drzave, dokler ni kriza v 3. stol. omogoCila 
zakupnistva . Rudnike so vodili posebni prokuratorji/ 
upravniki, skrbniki. 

Na Portugalskem so arheologi odkr i li predpise 0 

izkoriseanju rudnikov. Zakupniki so ga pred prevzetjem 
plaeali, rudo so lahko kopali in talili Ie podnevi, za tatvino so 
doloeali vel ike kazni. Po predpisih so zgradili opaze in 
odvajali vodo iz rovov in jaskov. 

Prokurator je izdal obrtniku dovollenje za opravljanje po
klica : kopaliski mojster, brivec, suknar, trgovec, eevljar . 
vsi so bili nadzorovani. 

Najbolj zazeleno je bilo zlato , kl so ga kopali v Luzitaniji, v 
dolini Taja, okoli Cordobe. Visoko vrednost je dosegal svinec 
v Valenciji, Rimu, Pompejih, Svici , Nemeiji in Afriki. Pri 
Cordobi so pridobivali baker (Rio Tinte se danes obratuje) . 
Zelezove plavze so nasli zahodno od Saragoze, v Toledu, 
kjer so tudi koval i meee za vojsk0 8 

V tehnienem smislu je kopanje, poglabljanle jaskov 
potekalo roeno , jaski so bili pravokotne ali kvadratne oblike , 
v doloeenih razmikih so bili razsrrjeni , da so dobili ravnico, 
na katero so postavi li lestve - dvigovalne naprave za izvlek 
nakopane rude. Jaske so podprli z lesenimi gredami . 
Skopali so jaske za dovajanje zraka, gradili so neke vrste 
dimnike, ki so prek posebnega sistema loput okrepili dovod 
zraka. 

Rudo so sprrali z moenim vodnim curkom, svetil i so z 
baklami . Smolnate lesene pal ice so ovili z vlakni , da so dalj 
easa gorele. 

Pravi problem je predstavljalo izsusevanje rova. Gradili 
so stranske rove, uporabili so t. i. erpalne stroje, velika 
crpalna kolesa in crpalke na pritisk . V Spaniji so s siste
mom koles dvigovali vodo 30 m visoko. Vzdolz rovov so 
gradili vodne kanale do veeje kotanje , tu so nabrano vodo 
erpali s temi preprostimi stroji ali pa so jo nos iii na pros to z 
vedri. 

V blizini so obratovale zelezarne, ki so privabile Ijudi , ki 
so iskali zaposlitev. Te drzavne ze lezarne so za vojsko 
izdelovale orozje. Med delavci sreeamo kovaee in druge 
obrtnike , ki so skrbell za orozje in vojasko opremo. 

7 Barry Cunl iffe - RimljarH C<lnkarjeva wlo1bll Ljllb lJ ana 1982 si r 140 
8 Barry Cunl if fe - RllnlJai l i Ccll1kar jeva w loiba LJllblJana 1982. sIr 236 - 239 

n ma t ura I 
6. Vino in oljeno o/je 

Med proizvode, ki jih je v prvi vrsti zajemala trgovina v 
rimskem svetu, sta prvenstveno spadala vi no in oljeno olle. 
V Ostijo so dovazall oboje v zapeeatenih keramienih vreih, 
ki so jih z ladij prekladali na tovorne reene eolne in jih nato 
vozili po Tiberi navzgor do skladise v samem Rimu . 

V Ostiji je bilo do zdaj mogoee ugotoviti eetvero skladise, 
v katerih so shranjevali tekoCino v velike amfore. Oa je 
vsebina ostala hladna, so bile posode vkopane v tla. Vsaka 
od njih je drzala kakih tisoe litrov in v enem skladiseu so jih 
nasteli dvesto. Iz tega je mogoee izraeunati koliCino, ki so 
jo obdrzali za prebivalce v Ostiji. 

Eden glavnih vinorodnih predelov Jtalije je bila Kampanja, 
kjer so pridelovali vino dobre kakovosti , posebno na 
poboejih Vezuva. Pokrajina je bila tu polna specializiranih 
posestev, kot je npr.: villa rustica v Boscoreale, kjer so nasli 
vse naprave in orodje, potrebno za pridelovanje vina in olja. 
Posestvo te vrste je imelo moznosli za skladiseenje nad 
100.000 litrov in je zagotovo zalagalo bliznji trg v Pompejih . 
Sodee po pozornosti, ki jo vinogradnistvu posveeajo rimske 
knjige, ni mogoee dvomiti , da je bila proizvodnja skrbno 
nadzorovana in visoko specializirana. Prinasala je znatne 
dobicke 

Italija je bi la v casu pozne repub like in zgodnjega 
cesarstva vseskozi sposobna pokrivati velik del SVOlih 
potreb, vendar nato do 2. stol. ni Ie vidno naraslo stevilo 
prebivalstva, ampak je tudl proizvodnja tako drasticno 
nazadovala, da so morali ukiniti restriktivne zakone, ki so 
prepovedovali proizvodnjo vina in oljenega olja v severni 
Afriki. Vtistem casu je obseg uvoza iz GrCije , Afrike in Spanije 
silovito narasel. Razmere v zadnjlh desetletjih pred nasim 
letostetjem in v prvih desetletj ih nasega stetja, ko so bogati 
donosi italskega poljedelstva omogocali. da je dezela 
izvazala ladijske tovore vina v tako oddaljene kraje , kot je 
bila Britanija, kjer so trgovali s se svobodnimi barbari, so 
presle . 

7. Ostija - rimsko pristanisce 

Ostija, prva rimska kolonija , ustanovljena sred i 4. stol. pr. 
Kr , lezi ob stratesko ugodnem ustju Tibere , oddaljena okoli 
23 km od mesta Rima. Varovala je vodno pot pred piratskimi 
napadi in sluzila kot kraj za prekladanje, kjer so prelagali 
tovore z ladij na lazje reene barke. Polozaj pristanisea je bil 
dokajsnjega pomena za rastoee rimsko gospodarstvo. Do 
2. stol. pr. Kr. se je naselbina raztegnila dalee prek meja 
prvotne utrdbe, vse do odprte morske obale in vzdolz glavne 
ceste proti Rimu . V zgodnjem 1. stol. pr. Kr. jo je Sula obdal 
z novim utrdbenim okopom. Ostija se je razvila v cvetoee 
trgovsko pristanisce. Tega ni nikjer tako jasno videti kot na 
prostoru, znanem pod imenom "trg korporacij«, ki lezi med 
gledaliscem in staro strugo reke Tibere . Trg , veliko odprto 
dvorisce, je obsegal tempelj in je bil obdan s stebrisci; za 
njimi je bilo 61 boll ali manj enakih prostorov, ki so sluzili kot 
pisarne trgovcem in korporacijam, katerih panoga obrti ali 
vrsta trgovine je bila vsakokrat oznacena z mozaiki pri vhodu. 
Seznam obrti in poklicev je presenetljiv - pleskarji ladij in 
vrvarji predstavljalo dejavnost za opremo ladij, meri lc i zita 
in mojstri tehtanja nas spomlnjajo na vaznost urad no 
nadzorovanih mer, medtem ko trgovci s kozuhovino in lesom 
posredujejo predstavo 0 pestrosti uvoza. Veeina pisarn je 
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bila oddana zdruzenju tovornih ladjarjev, ki so zastopali 
domaca pristanisca - Sabrato na severnoafriski obali, 
Aleksandrijo v Egiptu, Aries in Narbonne v Galiji, Porto Torres 
in Cagliari na Sardiniji in mnoga druga pristanisca 
sredozemskih obal. 

Tako obsezna cezmorska trgovina bi ne bila mozna brez 
ustreznih pristaniskih naprav. Sprva je bilo pristanlsce samo 
v Ostiji, toda z vse vecjim nabiranjem blata v ustju Tibere 
so se pojavili problemi. Klavdij I. je koncno sklenil - proti 
nasvetu strokovnjakov - da zgradi dalje proti severu novo 
pristanisce, ki naj bi bilo s Tibero povezano po kanalu. Novo 
pristanisce pa se ni dobro obneslo in leta 62 je bilo tam v 
hudem viharju unicenih 200 ladij z zitom, ki so iskale zavetja. 
Nekaj desetletij kasneje je Trajan pricel graditi novo prista
nisce, za katerega so izkopali sesterokotni pristaniski bazen, 
kjer Ie bilo prostora za 300 ladij in ki je bil obdan s stevilnimi 
skladisCi. Nova gradnja se je sama razvila v majhno prista
nisko mesto, toda stara Ostila je ostala do 4. stol. glavno 
trgovsko sredisce. Ime Portus Romae, ki ga je dobila, kaze 
povezavo med pristaniscem in glavnim mestom. Skladiscni 
prostori v pristaniscu so zavzemali ogromne povrsine; v 
Hadrijanovem casu prek 10 hektarov Skladiscne barake 
so uporabljali predvsem za zito in podobno blago, vendar 
so bile mnoge rezervirane za posebne predmete - kot npr.: 
za svece in 10j ali za poper in druge zacimbe. Veliko skladisc 
je pripadalo zasebnim lastnikom; toda tista, v katerih so 
bile shranjene zaloge zita za Rim, so bila cesarska last. 
Ogromna skladiscna kapaciteta v obeh pristaniskih mestih 
In na recnih bregovih v samem Rimu daje predstavo 0 
velikosti dnevne porabe glavnega mesta. 

7.1 Ceste - promet 
Humanist Conrad Celtis je leta 1508 zapusti l augsburskemu 

pisarju Konradu Peutingerju srednjevesko kopijo pozno
anticnega eestnega zemljevida. To je rokopisni zvitek, danes 
razstavljen v 11 pergamentnih listih, dolzine 6,75 m in 34 
em sirine. Iz Rima so vodile poti v 12 smeri. Risar je pozna I 
Ie levo in desno strano Karta opozarja popotnika na 
oddaljenost krajev, kadar je popotnik prisel do krizisca, se 
je moral odloCiti med levo in desno stranjo. Rimski miljniki 
so bili praviloma kamniti, okrogli stebri, visoki 1,5-2,5 m in 
40-50 em premera. Nanje so zapisali razdaljo med kraji, 
imena eesarjev, ki so vladali, njihove castne nazive in zasluge 
pri izgradnji . Cesta za vozove je bila ravna, siroka med 2,5-
4 m, ob strani 0,6 m za pespot. Ko so Rimljani osvojili 
ozemlje, so ga takoj prikljucili svoji upravi in ga povezali s 
eesto, prometnico. Se v 5. stol. pI. Kr. so se opirali na stare 
etruscanske poti v srednji Italiji. Ceste so Rimljani vzdrzevali 
na racun krajev, kjer je potekala pot. Razdalje so bile 
zapisane na zlatem miljniku v Saturnovem svetiscu v Rimu 
- leta 20 pI. Kr. 

Na utrjeno eestno traso so najprej polozili kamnite plosce 
in jih zalili z malto, nato nasuli debel sloj lomljenea, peska, 
plovceve malte, temu je sledil vrhnj i cestni sloj iz velikih 
kamnov, vmesne spranje so zalili z malto" 

Gradnjo eest so nadzorovali z zakonl. Delili so jih na jayne 
- VIAE PUBLICAE, vojaske - VIAE MILITARES, in stranske 
- VIAE VICINALES/vaske eeste. Od Avgustove dobe dalje 
so jih upravljali posebni uradniki. 

9 19odov,na Ii slikah - 5 OrZiJ.vna zalotba Siavani le Ljubljana 1975 sir. 2316-2318 
10 Zgodovina v slikah - 5 Ortavna zalo~ba Siovenije Ljubljana 1975 Sir 2358- 2360 
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Kratki predori in mostovi so olajsali pot, oz. prehodnost. 
Gradili so jih rimski inzenirji, ze v 5. stol pI. Kr. Najprej so jih 
gradili iz lesa. Pons Sublieius - koliscarski most je povezoval 
oba bregova reke Tibere v Rimu. V 2. stol. pI. Kr. so presli 
na gradnjo velikih, masivnih, mostovnih nosileev iz kamna, 
gornji del mostu pa je bil se vedno lesen. Primer takega 
mostu je most iz leta 197 pI. Kr. Pons Aeramilius. Leseno 
nadgradnjo so nadomestili s kamnitimi loki. V eesarski dobi 
so zaceli graditi kamnite mostove W 

7.2 Potovanja po morju 
Za pomorski promet so Rimljani prve case uporabljali ladje 

svojih italskih zaveznikov, ki so tedaj - ko so ti kot enako
pravni partnerji stopili v sklop rimske drzave - postale rimske 
in se kot enakopravne Cianiee pridruzile ladjevju, ki je 
pripadalo prvim obreznim naselbinam ob Tirenskem in Ja
dranskem morju: Ostiji, Anciju, Taraeini, Brindiziju in pozneje 
Puteolom, Akvileji itn. S temi zavezniskimi ladjami so Rimljani 
hitro navezali z drugimi drzavami v Sredozemlju trgovske 
stike, urejene z natancnimi sporazumi. Prva znana pogodba 
je bila po Polibijevem poroCilu sklenjena s Kartagino v prvem 
letu republike, se pravi leta 509 pI. Kr. 

Po tej pogodbi so Rimljani in Kartazani prevzeli porostvo 
za svobodno plovbo in trgovino na ozemlju oz. na morju, ki 
je zajemala vplivno obmocje Rima ali Kartagine in je 
obvladovala severnoafriske in sicilske obale. Pozneje, v 4. 
in 3. stol. pI. Kr., je bila pogodba obnovljena, se preden so 
med drzavama nastale sovraznosti. 

Drugo mesto na zahodu, ki je precej zgodaj sodelovalo z 
Rimom, je bilo Masillja, danasnji Marseille. V njem je bilo 
sredisce trgovskega prom eta ob sredozemskem bregu 
Galije in severne Hispanije. Iz Masilije je bilo mogoce po 
Rodanski dolini priti v notranjost Galije in iz nje pray na breg 
Rokavskega preliva. Na vzhodu so se morali Rimljani na 
Jadranu ze od 3. stol. pI. Kr. naprej spoprijemati z ilirskim 
morskim razbojnistvom, vendar tudi to ni moglo zavreti sirje
nja njihovega vpliva v vzhodnem delu Sredozemlja in stikov 
z grskimi mesti in s helenisticnimi kraljestvi. Na Delosu, 
svobodnem trgovskem pristaniscu v Egejskem morju, so 
se rimski in italski trgovei v velikem stevllu naseljevali ze od 
2. stol. pI. Kr.. Ni nepomembno, da so Rimljani z Rodosa 
dobili prvi kodeks 0 pomorski trgovini, tako imenovani Lex 
Rhodia (rodoski zakonik)." 

Rimljani so razvili redno linijsko plovbo po Sredozemlju. 
Za rimske trgovske ladje je znacilno, da imajo zaobljen trup, 
ob strani okrepljen z borovimi deskami. Na pokriti palubi so 
bile postavljene pokrite kabine in nakladalni skripci. 

Na sredini je bil glavni jambor, ki je kot jambor na prednjem 
krnu imel kvadratno oblikovano jadro. Na glavnem jamboru 
so lahko dvignili se trikotno jadro; s sistemom vrvi pa so 
lahko pluli Ie z vetrom naprej ali s pomocjo stranskega vetra, 
z 2 - 4 vozli hitrosti. 

7.2.1 Pompeji - vir materia/ne ku/ture 
V primeru s hrupom in vrvezem v Rimu so bili Pompeji 

miren in tih, skoraj podezelski kraj, ceprav so bili sredisce 
trgovine in obrti, ki so prezivljale 20.000 prebivalcev mesta 
kot tudl okolicanov. V rodovitni pokrajlni so gOjlli in pridelovali 
obilje oliv, olja, vina, zit in les ter pridelke prinasali v mesto 

11 Anli/:':ni Rim Razgled po njegovi omiki s 333 ilustracij<lmi MI<ldinska knjiga Ljubljana 1967 sir 257 
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za prodajo in porabo. V do sedaj izkopanih predelih 
Pompejev so nasli dvajset tavern In prek deset vinskih go
stise ali barov, stirideset pekarn in celo vrsto suknarn. 

Do leta 79 po Kr. so bili Pompeji mesto, ki so ga obvlado
vali njegovi IJudje. Eden Izmed njih Lucij Cecilij Jukund, 
spekulant z zemljisei in bankir. V njegovi hisi so nasli zbirko 
tablic, na katerih je zapisana vrsta trgovinskih transakcij . 

Sprva se je trgovska dejavnost odvijala predvsem na 
forumu in v njegovem neposrednem sosedstvu. Ko pa so 
Pompeji rasli, so v sprednjih prostorih mnogih zasebnih his 
uredili trgovine. Vzdolz cest je bila kmalu strnjena vrsta 
trgovin in kreem, med katerimi so elegantni vhodi v zadaj 
lezeee hise, ki so se skrivale za hrupnim trgovskim 
proeeljem. Drugod po me stu so nekoe odliene stanovanjske 
eetrti propadale, ker so tovarnarji prevzeli zapuseene hise 
in tam uredili svoje mline, pekarne in suknarne. 

Ob izbruhu Vezuva so bili Pompeji na poti k zelo 
razvejenemu industrijskemu zivljenju. Izbruh vulkana je 
pokopal pod seboj cvetoeo civilizacijo, zgodovini pa ohranil 
avtentieno podobo easa in bogastvo materialne kulture. 

8. Trgovina in denar 
Zanimivo je dejstvo, da so zaeeli kovati novce sele leta 

275 pr. Kr. Bili so nosilci informacij. Sporoeali so pomembne 
vojne, politiene dogodke, portrete cesarjev in njihova dela, 
Kolosej, Cirkus Maksimus ... S pomoejo novcev so stro
kovnjaki rekonstruirali kvadrige, svetilnik v Aleksandriji . 

Leta 180 pr. Kr. so uvedli nove kovance - srebrni denarius, 
ki je zamenjal dotedanje sesterce, ki so se pojavili leta 250 
pr. Kr. 

Trgovina je zaeela propadati zaradi slabe finanene politike, 
drzava si je izmisljevala vedno nove davke, nekakovosten 
denar v 3. stoletju ni vee veljal v tujini kot plaeilno sredstvo. 
Ker so Ijudje skrivali denar, kovan iz zlahtnih k~vin, doma, 
so morali kovati novega. Banke so posojale denar za visoke 
obresti, mnoge so propadle, prislo je do infiacije. 

Dioklecijan je doloeil najvisje mozne cene in povzroCiI 
propad manjsih trgovcev in obrtnikov, ki niso zmogli 
proizvodnih stroskov carine; mitnine pa so povzroeile 
dodatne stroske pri trgovanju na velike razdalje. 12 

Trajan (100-11 2) Ie razvrednotil denar na 85 % nekdanje 
vrednosti, M. Avrellj na 75 %, Septimij Sever na 60 % 
vrednosti. Inflacija je bila razmeroma visoka. 

8.1 Dioklecijanov edikt 0 maksimiranju cell 

Leta 301 je Dioklecijan obJavil Edictum de pretiis rerum 
venalium/Edikt 0 maksimiranju cen, s katerim je predpisal 
najvisje dovoljene cene proizvodov in storitev. 

Poznamo ga iz fragmentarnih grskih in latinskih zapisov. 
To je eno najpomembnejsih besedil za gospodarsko 
zgodovino antienega obdobja. Dioklecijanov edikt 0 cenah 
kaksnega posebnega gospodarskega ueinka znotraj 
ekonomskih zakonitosti, v katerih je na prvem mestu 
povprasevanje in ponudba, ni imel. Je pa odlieen vir tako 
glede cen proizvodov in storitev kot zaradi stevilnih drugih 
podatkov, pomembnih za gospodarsko zgodovino. Diokle
cijan je ob tej gospodarski reformi uvedel tudi nove kovance 

n matura I 
- zlate, srebrne in bakrene noyce, da bi uredil financne 
razmere, kajti inflacija je ogrozala (vee kot 12,8 % letno) 
gospodarsko uspesnost znotraj cesarstva. 

Blaga ni bilo na trgu v veejih kolieinah, inflacija pa je se 
vedno rasla. Ugotoviti je dal koliCino orne zemlje v provincah, 
uradniki so oceni li, koliksni naj bi bili stroski, namenjeni 
vojski. Pobirali so davek od Ijudi in tako so prvie uredili LETNI 
PRORACUN. Dioklecijanu je uspelo zaustaviti propad 
imperija za nekaj easa in prepreeiti gospodarski zlom .13 

V prvi polovici 4. stol. so vidne prve izboljsave. S kovanjem 
zlatnikov si je opomoglo denarnistvo, uporabili pa so skrite 
zaklade svetise. Zmanjkovalo je suznjev in surovin, vojska 
je narasla na 600.000 moz, uradniki , bogati brezdelnezi, ki 
so kupovali zemljo, naseljevanje germanskih plemen ... Vse 
to je pomenilo, da je cesarstvo ze dozivelo in prezivelo svoje 
najboljse case. Leta 367 so postavili mejo najveeje mozne 
zemljiske posesti - 125 ha" 

Zanimivo je investiranje kot npr.: trznica iz easa Trajana. 
Po vrnitvi iz daeanskih vojn, z bogatim plenom in bogastvom 
je dal zgraditi forum, baziliko, knjiznico, trznico s 5 nadstropji. 
Pritlieje je bilo namenjeno sadju in cvetju, 1. nadstropje za 
olje in vino, v 2. in 3. so bile zaeimbe, v 4. je bilo zito in na 
vrhu uradi - denarne ustanove - banke. 

8.2 Propadallje trgovine 

Rimska drzava ni nikdar izvajala prave in dosledne politike 
ponudbe in povprasevanja ali jasno spodbujala trgovine. 
Pred Hadrijanom tudi ni ustvarila drzavnih monopolov. 
Mnogo razlogov, zaradi katerih je trgovina zaeela propadati 
in je zabredla v hude tezave , je bilo povezanih s finaneno 
politiko cesarstva, ki je bilo vedno brez denarja in si je 
pogosto izmisljalo skodljive nacine, da bi prislo do njega. 

Temeljni vzrok oeitnega propada je bila inflacija kovanega 
denarja. Kovanci so postajali lazji in niso bili vee iz eistih 
kovin, nazadnje pa jim je ostala samo se imenska vrednost. 
V tujih dezelah, kjer so zahtevali plaCilo v zlahtnih kovinah 
po njihovi resnieni vrednosti , jih niso hoteli sprejemati. Zaradi 
tega je vrednost denarja naglo padla, to pa je povzroeilo, 
da so banke propadle ali pa zvisale obrestno mero. Vse to 
je spremljalo naglo naraseanje cen najvaznejsega blaga. 
To dviganje cen je drzava poskusila ustaviti z doloeitvijo 
najvlsjih cen; to pa vedno uniei proizvajalce in trgovce. 

Hkrati so nastajala velika premozenja, ki so vsako zase 
postala ekonomija zaprtega tipa. Zaradi devalvacije denarja 
so vojake plaeevali v naravi, za kar so se morali zateei k 
rekvizicijam. To je postavilo na glavo yes sistem trgovine in 
menjave, ker je izloCilo vse posrednike. 

Sistem pobiranja davkov je bil drug pomemben sovraZnik 
trgovine in je skodoval tudi obrtniskemu sloju. Kjer se je 
Ie dalo, so pobirali dajatve in carine. Zaradi tega so se 
dvigale cene in to je onemogoeilo trgovino na vel ike razdalje. 
V tretjem stoletju so bile stalne drzavljanske vojne in barbar
ski vpadi, ki so ovirali svoboden promet na cestah. Ozivilo 
je pomorsko piratstvo in povzroeilo, da so Ijudje umikali iz 
obtoka likvidni kapital, ki so ga prestraseni lastniki skrivali 
doma. Temu je treba dodati, da se je drzava vedno bolj 
vmesavala v gospodarstvo. Vojne na mejah so omejevale 
uvoz iz dezel zunaj imperija. Za mednarodno trgovino ni 

12 Palelli. L Star. Sliel. Zgodovlna CloveSlva 1113 Drlavna zalolba SlovefllJe L;ublf<lna 1972 SIr 70 - 72 
13 Cunl,lIe B RlmlJanl Cankafjeva zalotba Ljubljanil 1962 SIr 284 
14 CunllUe B Rlmljani Cankaqeva zalotba Ljubljana 1982. Sir 305 
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bilo nobenega porostva, ker so bile trgovske pogodbe same 
se besede na papirju , ki niso dajale nobenega jamstva. Vsa 
okrozja so tezila k temu, da bi s svojim i poljedelskimi in 
industrijskimi izdelki zadoscala svotim potrebam in imela 
lokalno trgovino v ozkih mejah. Velika podjetja so vedno 
bolj pogosto pad ala v pohlepne roke spekulantov z Vzhoda. 

Edino obdobje, v katerem se zdi , da je za nekaj desetletiJ 
spel vzcvetela zdrava trgovina , je bilo tisto , ki je sledilo 
bistroumni financni politiki cesarja Konstantina Velikega. 

8.3 Pa/jede/slva 

Italci so bili indoevropsko pleme, ki se je konec 2. tisocletja 
pr Kr prisel ilo cez Alpe v ltaliJo. Delimo jlh na LATINO
FALIeANE in OSKOUMBRIJCE. Etruscani, napredni 
poljedelci na tem obmocju , ki je bilo nenehno izpostavljeno 
poplavam, so se morali pred njimi nekako zavarovati . 
Izsusevali so mocvirnato zemljo. Prvi dokazi 0 kolobarjenju 
prihajajo iz GrCije, okrog 400 pr Kr Zemljo so enD leto 
posejali z zitom, drugo leto s kornastimi rastlinami, nato pa 
so jo preoral i in pustili za pasnik. 

Tudi v Laciju so jo trikrat preorali, pognojili s hlevsko slamo, 
z rast linskimi stebl i, trhlimi vejami in listjem. Gojili so vinsko 
trto, psenico, jecmen, fizol, cesen, cebulo , fige, olive 
Zemljo so obdelovali s preprostim plugom, lopato in motiko. 
Tudi Rimljani, naseljeni na ozemlju Latinov, so ziveli pre
prosto vasko zivljenje v vaski skupnosti. 

Mesto, ki je lezalo ob reki Tiberi, se je razvi lo iz prvotn ih 
vasi na gricih Palatin, Kvirinal , Viminal in Eskvilin. Locevale 
so jih zamocvirjene doline in zato se niso razvijali enotno. 

Prve koce so postavili na Palatinu in Kapitolu (danasnjem 
forumu), okrog 625 pr Kr V 6. stol., ko so zgradili izsusevalni 
sistem kanalov, se je koncala etruscanska oblast. Velika 
posestva so delili na manjse enote , ki pa so bile premalo 
dobiekonosne. Kreili so gozdove, kar je povzroCilo poplave, 
zemljo so uporabljali za pasnike in pot reba po novi , dobri 
zemlj l Je bila vedno vecja. Zato so bila potrebna nova 
osvajanja . Mnogo vojn se je pricelo s selitvijo hribovskih 
Jjudstev, skupaj s credo na bolj rodovilna tla. Tam pa so se 
spopadli s staroselci. 

Na osvojenih ozemljih so ustanovili kolonije, kamor so 
nase lili vojsko in revne mescane, ki so dobili zemljo. Nova 
osvajanja so prinasala tudi vojne ujetnike, ki so kot suznji 
delali na posestvih.15 

Mozje, ki so morali na vedno nove vojne pohode, so doma 
prepustili posestvo druzinskim clanom in precej jih je 
propadlo In odslo v mesto med proletariat. Otezen kmeeki 
polozaj je poslabsal uvoz zita s Sicilije in pozneje iz Egipta. 

Na raeun propadanja kmetov in nezakonitega prilascanja 
drzavne zemlJe so se zacela razvijati velika posestva ~ 
LATIFUNDIJI, ki so jih obdelovali suznji. Na italijanskem 
obmocju so pridelovali vin~, olive in zito. Ker pa Je bilo vedno 
vee zita iz severne Afrike, so italijanski kmetje gojili vee vina 
in zivino. 

Brata Grakha sta poskusila resiti gospodarsko krizo. Tiberij 
Je leta 133 pr Kr z zakonom delil vel ike latifundije na manjsa 
poses tva zakupnikom. Vsak svoboden moski je lahko imel 
125 ha drzavne zemlJe in 125 ha dodatno za odrasla sinova. 
Odvzeto zemlJo pa je del il po 7,5 ha v dedni zakup kmeckim 
druzinam. 

15 Cunl,tie B Rillll,<lni CankJrjeva zolo~ba Ljubljana 1982 Sir 36 50 
l G Cunl,lIe. B RimlJllIli Cankarjeva zalo~ba . Ljtlbljana 1982 Sir 81 - 91 
17 Cunli fle B R,mljani Cankorjeva z[l lo1biJ: Ljubl)311J 1982 SIr 226 - 231 
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Tiberij Grakh je prekrsil nekaJ ustavnih dolocil in v boju s 
senatorj i izgubil zivlJenje . Deset let pozneje je zivljenje izgubil 
tudi njegov brat Gaj . Senat si je z obljubami 0 preskrbi 
Ijudstva z zitom pridobilljudstvo. 

Spor med SULO in MARIJEM za poveljstvo nad vojsko, 
med vojno v Mali Aziji, v 1. stol. pr Kr , je pripeljal do 
drzavljanske vojne, v kateri Je zmagal Sula in postal diktator 
Moe aristokracije se je okrepila in leta 74 pr Kr je prislo do 
suzenjskega upora v J Italiji, ki ni bil prvi. Ta Spartakov upor 
pa je bil najstevilcnejsi in tudi svobodni so sodelovall v njem. 
Suznji so se zeleli vrniti v domovino, kmetje pa so se borili 
za izboljsanje zivljenja in ta neenotnost se je koncala s 
porazom. Ljudstvo si je nato pridobil Cezar, ki je vpeljal javna 
dela za nezaposlene, delil je poceni zito, ki ga je Sui a ukini l, 
prirejal je javne igre Tudi Avgust je hote l izboljsati 
kmetijstvo . Nastajale so znanstvene razprave 0 umnem 
gospodarjenju, celo pesniki VERGIL, KATON, HIGIN TASO 
to veckrat omenJajo. 

Konkurenca afriskega zita in cenena suzenjska delovna 
sila sta zavirali razvoj malega kmeta in tehnike. V provincah 
z manJ suznji v poljedelstvu so razvili vinske stiskalnice, mline 
na veter in vodno silo, zetvene naprave z zivalsko vprego. 
Tudi naseljevanje veteranov je pripomoglo k napredku. V 
Avgustovem casu je prislo do sprememb v upravljanju 
provinc. Pred tem Je imel upravitelj v rokah vojasko, sodno 
in upravno oblast, sen at pa je z vojsko uredil status vsakega 
vojaskega rodu posebej. Upravitelji ~ pretorji so bogateli, 
ker so pobiral i davke. Zdaj pa je pobrral davek visok, financni 
cesarski uradnik.16 Vse vec domaeinov se je zaposlilo v 
finanenih sluzbah . V provincah so Karakalovi zakoni prinesli 
zelo veliko novlh rimskih drzavljanov. 

Cezar Je pose lil Korint in Kartagino , Avgust je hotel 
pravieno obdavCiti vse prebivalce v imperiju , s pomoejo 
popisa stevi la prebivalstva in evidenco njihovega imetja. 

Rimske province so v cesarski dobi (30 pr Kr do 200) 
dobile popolno premoe nad italijanskim ozemljem, tudi 
zaradi posiljanja hrane kot tudi zivali v mesta in arene. 
NaJvazneJse province so bile: Mavretanija (33 pr Kr do 40), 
Numid lJa (64) , Prokonzularna Afrika (156 pr Kr) in Cirenaika, 
ki jo leta 642 zavzamelo Arabci. 

V severni Afriki so izrabili vsako ped zemlje in jo obdelali. 
GojenJe raznih kultur je bilo odvisno od potreb bliznjega 
trga, ki so ga zalagali s hitro pokvarljivim sadjem in drugim 
blagom, ki ga ni bilo mogoee transportirati dalec. Tudi 
pasniki in travniki so bili prepredeni z ozkimi pasovi 
obdelovalnih povrsin. KmetJe so pridelke prodajali predvsem 
na najblizjem trgu , imeli so stalno zvezo med vasjo in 
mestom. Delo je vodil "pater familias« s pomoejo suznjev; 
v casu zetve je najel se druge svobodne Ijudi. Na latifundijih 
so suznje specializirali za doloeeno opravilo. V cesarski dobi 
so deli Ii zemlJO napol~svobodnim kolonom, ki so gospodarju 
opravili nekaj dni tlake in mu dali del svoje letine. Nadzirali 
so jih t. i. CONDUKTORES.'7 

Razvili so razne pluge, ki so ustrezali rabi tal, branD, 
grablje, motike, kovinske in lesene sekire za obdelovanje 
obcutljivejs ih rastlin, orodje za mlatenje zita, kosare, vedra 

. Plinij poroca 0 zetvenih strojih. V casu Cezarja je pridelava 
g lavne kulture ~ psenice znasala na obmocju bivse 
Kartaglne 50.000 ton letno. eez 100 let, po priklJucitvi 
Tripolitanije in Numidije, je letni pridelek znasal10 krat toliko. 
Letno so v Rim posil jali pol milijona ton psenlce ~ kat 

, 
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ANNONO: letno odskodnino iz provine. To je pomenilo kr itje 
2/3 potreb, ostalo je pokrilo egipcansko ZltO. 

V zgodnji eesarski dobi Ie bilo prepovedano gojiti oljke in 
vino v severni Afriki, ker so poskusali zaseitit i prebivalee 
Apeninov, do casa vladavine eesarja TRAJANA (98- 117), 
ko je italsko gospodarstvo ze zelo nazadovalo. Zakupniki 
so morali drzavi oddajati pridelke za poravnavo davkov. 
Napis oltarJa iz HENCIR MENTIHA v S Tuniziji govori 0 

kmeckih davkih: 1/3 pseniee, 1/3 jecmena, 1/4 fizola, 1/3 
vina iz soda, 1/3 olja, kljub vsemu je ostalo dovolj za druzine 
in njihove potrebe. Rodnost ni bila majhna, tudi hrane je 
bilo treba veliko in zemlja se je z leti pocasi izcrpala. 
Pomagali so si z namakanjem in s prodaJo olja. 

8.4 Karakalov edikt leta 212 

Leta 212 je eesar Karakala (Marcus Avrelius Antonius 
Caracalia, (211-217), sin cesarja Septimija Severa in Julije 
Domne, podelil vsem svobodnim drzavljanom rimskega 
imperija rimsko drzavljanstvo in tako svobodne drzavljane 
provinc izenacil z drzavljani Rima in Italije in tako dokoncal 
ze dolgo napovedano reformo. 

Prizadeval si je tudi izenaCiti in povezati vzhodni in zahodni 
panteon bozanstev. Edikt Constitutio Antonin(ian)a je razsiril 
vellavnost rimskega prava na vso drzavo. Precej poskodo
vane grsko besedilo Karakalove konstitucije 0 razsiritvi 
rimskega prava na vso drzavo iz leta 212 hranijo v Giessenu. 

Pravo zitnico je predstavljal Egipt, kjer so castili bog a 
APISA - boga rodovitnosti. Mali kmetje so imeli Rimljane za 
zahtevnejse gospodarle kot so bili nekoc faraoni. Zaradi 
visokih davkov so se zaposlovali , sluzba pa jih je se dodatno 
financno izmozgala, posestvo je propadlo in z njim vsa 
druzina. Kolonal se je okrepil v 3. slol. , ko so drzavne in 
zasebne posesti vedno bolj propadale in so Jih deli Ii na 
manjse dele. Leta 332 je Konstantin izdal odlok 0 delu, ki 
ga morajo opraviti koloni svojemu gospodarju, ki si je prilasti l 
sod no in vojasko oblast na svojem posestvu. V casu splosne 
krize so ti zakupnik i postall suznji. Zakonsko so prisllili 
sinove, da so prevzeli deja svojega oeeta - kmeta ali 
obrtnika, da bi preprecili odhode v mesta in stem vecjo 
nezaposlenost. 18 

9. Gradnja his in mest 
Ni dvoma, da so Rimljani znali ustanavljati mesta na 

»pravih .. krajih, saj 0 tem pricajo stevilni ostanki, na katerih 
se ucimo. Pri nacrtovanju so se zgledovali po Grkih, uporablli 
pa so se znanje, ki so ga pridobili pri gradnji vOlaskih 
tatiorov. Tako kot Etruscani so grad iii mestna obzidja iz dveh 
kamnitih »Iupin ... Pred obzidjem so skopali jarek, obzidje 
so zapirali z lesenimi vrati - zapornieami. Od 3. stol. pr Kr 
so dodali se stolpe na obzidju. 

Mestni naUt Ie bil prava geometricna risba. Dve glavni 
ulici sta se sekali pravokotno, okoli njilu pa je nastala prava 
mreza ulic , ki so deil le povrsino, namenleno zidanju , na 
enakomerne kvad rate. J9 

Rimski arh itekti so se izogiball enolicnostl s posebnim in 
obveznim sistematicnim nacrtovanjem foruma, svetisc , 

18 PClretti . L Stari slie l Zg ( lolle5111<1 11/3, Orhl'ma zalo'ba Siovellije Ljub ljana 1072 Sir 63 
19 Parett i, L Stari sliel Zo t l ove~ l va Drzavna zalozb<J Siovenije. ljublj,m3 1972, Sir, 6·1 
20 Pare!!i, L Sian $Vet Zg c lovestva Dr~avr1[1 w lotba SloveniJ e LjubllanCl 1972. sir 65 
21 Zgodovina II s li kah ~ 6 Drzavna zJ.lozb'l SIOV8n1je Ljubljana 1976 sir 2805-2811 
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uradov, kanalizacije, vodovoda, javnih kopalisc, amfiteatra, 
trznic In drugih mestnih objektov.20 

Posebnost stavb je v tem, da so jih uravnavali po koordi
natni osi: sredi procelja je bil vhod, temu je sledllo dvorisce, 
naravnost pa glavna soba v hisi. Pogosto so gradili atrilske 
hise. ATRIJ je predstavljal glavni prostor Visoko odprto 
dvorano so na obeh straneh obdajali pokriti prostori. Do 2. 
stol. pr Kr je bil v njej hisni oltar, miza in ognjisce. Nato je 
bila v njej kotanla za vodo, dodali so se stebriscno dvorisce. 
Hise so bile pritlicne (Pompeji). Razkosnost je bila in je 
odvisna od premozenja lastnika. V provincah so gradili ne
kaksno mesanieo med prvotnimi stavbami in posnemanjem 
Rima. Podezelske vile so se ponasale s kopalisci na 
prostem. Revni pa so od 2. stol. pr Kr ziveli v 2, 3-nad
stropnih, najemniskih hisah, zgrajenih iz kamna in opeke v 
pritlicju, nadstropje pa je bilo leseno . Te velike hise v 
INSULAH so imele majhna stanovanja in lokale za obrt. 
Zaradi pozarov so v Rimu in tudi drugih vecJih mestih zaceli 
graditi 30 m visoke protipozarne zidove. 21 

POVletek 
Gospodarstvo v antiki sploh ni obstajalo kot avto

nomna, od drugih druzbenih sfer locena kategonja . Da 
se zgodovinar dokoplje do spoznanj 0 gospodarskem 
delovanju anticne rimske druzbe, mora rekonstruirati 
zivljenje te druzbe. Ne more biti Ie ekonomski zgodo
vinar, ampak mora hkrati upostevati pravne, politicne, 
kulturne, verske, socialne, zgodovinske elemente, po
magati si mora z arheologijo, antropologijo , filologijo .. 
Brez interdisciplinarnega pristopa ni celostne analize, 
kaj sele sinteze 0 gospodarskem potencialu tako grskih 
kot rimskih druzbenih temeljev. Vemo, da brez uspes
nega gospodarskega potenciala kakovostne infrastrukiure, 
komunalne in kulturno-umetnisko-verske nadgradnje ni. 
Brez narocnika - investitorja ni arhitekturnega, gradbe
nega razcveta. Umetnost nadgrajuje druzbene strukture 
sele, ko materialni standardi presezejo grobi nivo prezivetja. 

Vecina prebivalstva v anticni dobi je zadovoljevala 
svoJe potrebe z lokalno kmetijsko in obrtno proizvodnjo. 
Stevilna mesta, zlasti grska in maloazilska so bila vedno 
odvisna od uvoza zita, nekatera druga so rnorala zitol 
hrano uvazati , kadar je bila letina slaba. 

Nekateri predeli rimskega imperija niso imeli ali pa so 
imeli premalo lastnih k~vin. V vseh provincah rimskega 
imperija so kot podlago za pisanje uporabljali egiptovski 
papirus. Na obmocjih, kjer so gojili ovce in tkali platno, 
je bilo veliko povprasevanje po dragih tkaninah, zlasti 
svili. Svilena oblacila so bila statusni simbol bogatlh. 
Premoznejsirn Rimljanom sta higiena in snaga presli v 
meso in kri. Za oskrbo z vodo in vzdrzevanje akveduktov 
v Rimu je skrbeia posebna drzavna sluzba. Edili so se 
ukvarjali posebej s kanal izacijo. Agripa, eden izmed njih, 
je dal na svoje stroske oGistiti vse odtocne kanale v 
Rimu. 

Posamezna poglavja obravnavajo med drugim tudi 
splosne gospodarske zakonitosti rimskega sveta, 
glavne probleme v gospodarstvu ter resitve, ki so jih 
sprejemali upravni organi. 
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Panoge gospodarstva kot npr. : poljedelstvo, obrt in 
industrija, trgovina, pomorstvo, cestni promet z razme
roma intenzivnim pretokom blaga, idej in Ijudi med pro
vincami, denarni tokovi vezani na bancnistvo, organi
zacijo bancnega sistema, kreditiranje, financna kontrola 
po provincah, fiskalni davcni sistem in dajatve so pred
met obdelave osrednje vsebine prispevka. 

Analiza splosnih gospodarskih zakonitosti rimskega 
sveta, glavni problemi rimskega gospodarstva, resitve, 
ki so jih sprejemali. Tudi razclemba glavnih vzrokov 
gospodarske krize ter analiza posledic gospodarske 
krize , ki je zajela rimski imperij v 3. stoletju in trajala vse 
do propada zahodnorimskega cesarstva razpre, celo 
paleto vzrokov in tudi posledice. 

Tehnicne izboljsave, novi izumi, ki so hitro postali last 
vseh, so omogocili novo in kakovostno tehnologijo . 
Gradili so ceste in pristanisca, vozove in ladje, da je 
bila povezava tako po kopnem kot po morja siroki cesti 
lazja. Mediteran je v svojem etimoloskem smislu definiral 
celoten rimski imperij - medium terrae - Sredozemlje. 
Rimski imperij je tudi po gospodarski plati pomenil 
sredisce takratnega sveta v evropskem smislu . 

Vodovod Zgrajen Dolilna Dnevna 
kolicina 

APPIA 312 pro Kr. 16,6 km 75.737 m3 

I\NIOVETUS 272 pro Kr. 63,9 km 182.517 m3 

MARCIA 144 pr. Kr. 91,4 km 194.365 m3 

TEPULA 125 pr. Kr. 18,0 km 18.467 m3 

IULIA 33 pr. Kr. 23,1 km 50043 m3 

VIRGO 19pr. Kr. 21 ,2 km 103.916 m3 

ALSIETINA 2 pro Kr. 33,3 km 16.228 m3 

ANIONOVUS 35 pro Kr. 86,9 km 196.627 m3 

CLAUDIA 38 pro Kr. 68,8 km 191.190 m3 

TRAIANA 109 pro Kr. 57,0 km 118.127 m3 

Skupaj 480,2 km 1147217 m3 

•••••• 
Drago Ocvirk 

IZVOR KRSCANSTVA 
V JUDOVSTVU 
Monoteizem, mesijanstvo, 
apokalipticno mis/jenje 

Za zgodovinarja je nadvse zanimiva ze zgodovina 
zgodovinopisja,l ki se ukvarja z izvorom krscanstva. Nic 
koliko teorij in hipotez je ze bilo postavljenih, v katerih so 
preigrane vse mogoce variante 0 zacetkih krscanstva od 
tiste , da je ustanovitelj krscanstva Pavel iz Tarza , Jezus pa 
Ie milicni junak, do one, da je krscanstvo rezullal dolgorocne 
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evolucije, v kaleri se mesala judovslvo in helenizem in 8 

kalero nima zgodovinski Jezus iz Nazarela (skoraj) nic 
opravili. V drugi polovici prejsnjega slolelja je pravo 
revolucijo v zgodovinopisju 0 izvoru krscanslva sprozilo 
odkrilje kumranskih rokopisov. Ti rokopisi 80 del knjiznice 
esenske komune, ki je prav v zacelku krscanske ere dosegla 
svoj vrh. V zadnjih deselleljih je ludi mocno napredovalo 
poznavanje medzavezne (intertestamentarne) lileralure, ki 
je naslajala v obdobju, ko je Prva (ali Slara) zaveza 
zakljucena in ko se ni novozaveznih spisov. 

Izvirov krscanslva se je mogoce lolili na vee nacinov. Z 
medioloskega vidika, ki preucuje medije, se pravi sredslva, 
s kalerimi se krscanslvo prenasa in ki imajo mocan vpliv na 
njegovo vsebino in podobo, je naslalo v zadnjem casu kar 
nekaj odlicnih Sludij, ki so vredne vse pozornosli.' Ni malo 
socioloskih prislopov, ki obravnavajo ledanjo druzbo/druzbe 
in zivljenje v njej .3 

Zgodovinski prislopi so razlicni , v glavnem pa zajemajo 
siroko casovno in proslorsko, kulturno in idejno podrocje, 
da bi pokazali na poslopno oblikovanje krscanslva.' V 
koleklivnem delu Pri izvirih krscanstva beremo: "Ce so 
zacelki krscanslva se vprasanje za zgodovinarja danes, je 
10 nedvomno zalo, ker si je zaslavil nedosegljiv cilj, ko je 
poslavil 'vprasanje izvirov' (10, kar je Renan imenoval 

1 0 Jezusu in zgodovinopisju sla omembe vredni dell C PerrOI Jesus e/ I'hiso<rc , Oesclee 
Paflz 1979 P-M Beaude. Jesus oubJre. Les Evanglles al nous, Cerl. Paflz 1977 

2 Prim M Sachol , L'lnvcntlon du Chnst. Genese d'une religion Ed Odlle Jacob, P3riz 1998 R 
Debray, Diau. un IlinCralrc. Matfwalft. pour I'hlSloire de l'Elamel en OcCldelll. Ed Cdlle Jacob. 
Pariz 2001 

3 Pnm. R Slark The Rise of Christianity, Harper Collins San Francisco 1997 
4 Naj omenlm samo nekalere balj vldna dela, ki bl znala bill zanlmiva in doseg lj lva tudl za uCI!elJe 

in profesorje zgodoviM G. Theissen, The Relif}ion 01 the Earlics/ Cllufches_ Cfaalillf) a Sym· 
boliC WOfId, FOr1ress Press, Minneapolis 1998. The HJslOflCal Jesus. A Comprehens/VC Guide. 
FOfleress Press Minneapolis 1998 Obe deli Sla prevoda IZ nemskeg3 IZVlfnlka Za :Solsko 
rabo je se zlasti kOflSlen 19odOVInS/(1 Jezus , ker v obliki visokosolskega vodlca vsebuie veliko 
zbranega materiala n3 enem samem meSlu V zbirki HIS/Olre des religions , ki ]0 izdajajo 
Irancoske rolske USlaflOYf! ,e i~1o delo Pourcnseigner /es Ollgmes chre/lCnnes (Za poueevan/e 
Izvorov kr~(;anslVa) . Cerl-CNDP Paflz 1996 V sloven!l(;,ni imamo prevod Irancoskega 
zgodovinsko-egzegelskega dela v dveh knjigah 
A Doran 8mh of a Worldview Early Chrisliall/ly in liS Jawish and Pagan COn/axl. Westview 
Press Oxford 1995 R E Brown, J P Meier. Anlioche el Rome. Belccaux du ChriS/ialllsma. 
Cerl Parlz 1988 H Cazelles. La nalssallce de I'Egllse. Secre IUNe relelee?_ CCfI Panz 1983 
E M Meyers J. EStrange, Les rabbins el /es prcmlers ChrellCns Atcheofog'e el his/Olfe, 
Cerl. Pariz 1984 
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'nenavadna embriogenija zgodovine korenin krscanstva,) 
'Izviri', 'zacelki ', rojstvo', vse sami izrazi , ki se nanasajo na 
brezupno iskanje absolutnega zacetka , porajajoce se 
novosti, medtem ko zgodovinar starega krscanstva opaza 
za doloceno dobo na mestu in kraju utemeljitve ali ustvaritve 
samo sklop zelo razlicnih trenutnih pojavov. Ko jih poveze, 
ugotavlja dediscine in popravke, nadaljevanja in spre
membe, trajnice in preoblikovanja - celo resnicne meta
morfoze - toda s svojega zgodovinskega vidika, ni nikoli 
pred radikalno novostjo. To ni novo in znane so formule, 
slavne v svojem casu, ki so poskusale izraziti to kriticno 
stalisce. Renanova formula: 'Krscanstvo je nekaksno 
nadvse uspesno esenstvo', je pretirano posplosevanje 
tocnega opazovanja; prvo krscansko sporocilo je zaznamo
vano z judovskim apokalipticnim tokom. Loisyeva misel je 
povzemala samoumevnost: 'Jezus je oznanjal Kraljestvo, 
nastala je Cerkev.' Gotovo, toda sele po dolgi izdelavi in 
kaksna so bila njena pota? Ali se: 'Pavel je resnicen 
ustanovitelj krscanstva', so trdil;',,5 V tej perspektivi seveda 
ne moremo govoriti 0 rojstnem dnevu krscanstva ,' gotovo 
pa je, da je nastalo socasno s svojo literaturo. "Velik uspeh 
krscanstva je njegova literatura. Krscanstvo se je gradilo 
ob gradnji svoje literature.,,7 

Za pricakovati je bilo, da se bo prej ali slej pojavila kaksna 
nova zgodovinska razlaga zacetkov krscanstva, ker kriticni 
in ustvarjalni duh pac nikoli ne mirule, v zgodovinopisju se 
uveljavljajo nove metode in predvsem, ker se Ie vednost 
tistega casa in prost ora silno razsirila in klice po novih 
tOlmacenjih. Tako je Andre Paul, francoski zgodovinar, ki 
velja za enega najbollsih poznavalcev druzbe v Jezusovem 
casu , razvil tezo , da se krscanstvo ni oblikovalo dolga 
desetletja, ampak da je Jezus sam dejansko vzpostavil nov 
verski sitem in hote prelomil z judovstvom svojega casa. V 
razpravi bomo sledili tej tezi, da bi po eni strani seznanili 
bralca z novostmi na tem podrocju , po drugi strani pa me 
je odgovorna urednica Vilma Srodnik prosila, naj "se okvirno 
drzim na to nanasajocih podtem", to so: monoteizem, 
mesijanstvo in apokalipticna miselnost. Prav te "podteme" 
so v osrcju preloma med judovstvom in krscanstvom oziro
ma nove vsebine, ki so jih dobile pri Jezusu, so temelji nove 
krscanske zgradbe. 

Ceprav se A. Paul ukvarja z besedili8 in v njih sled razvoju 
idej: njihovim spremembam in prelomom, opustitvam in 
stvaritvam , njegov pristop ni ne teoloski, ne literarni , ampak 
zgodovinski. "Zadeve obravnavamo z vidika cloveka , 
druzbenega bitja , ki oblikuje in doloca zgodovino . Na 
samem zacetku postavljamo tezo, da se krscanstvo, taksno 
kot se kaze skozi dva tisoc let, ni moglo roditi drugace, kakor 
da ga je naravnost utemeljil eden najvecjih duhov, ki jih je 
svet kdaj nosi!. Da! Silo je osebno in hoteno dejanje 
utemeljitve. Toda ustanoviti ne pomeni ustvariti , zaceti iz nic. 
Delati zgodovino kaksne ustanovitve, se zacne s prizade
vanji, da bi poznali izbran teren skupaj z njegovo konfi
guracijo in njegovimi mejami, njegovimi sestavinami in viri. 

5 P Geolt rain Idr. Ali)( origines du chrislianlsme, GallimardPariz2QOQ, 11· 111 
6 Prim P Geoll ra,n, n d LIV-LV 
7 Prim P Geollrain, n d LVII 
8 Jesus OmSI, la rup/I.Jrc Essei sur 18 naissance du cllrisli8msme . Bayard, Panz 200 I 
9AP::wlnd9 
10APaul.nd l Q 
11 H Cazelles La naissance de I £gllse Secle iuive fe/clee?, Cerl. P<)nZ 1983 8 
12 H Cazelles. n d 102 
13 H Cazelles n d 109 

n malura I 
Zatem pa je potrebno dojeti cilje in vlozke v igri, pravila in 
celo tveganja nove arhitekture, z drugimi besedami, prodreti 
v genij arhitekta.,,9 

Teren , ki ga bomo tu obdelali , je judovska druzba, gradnja 
pa krscanska skupnost , da bi razlozili , zakaj je prislo do 
preloma med judovstvom in krscanstvom. Studije anticne 
do be v zadnjih desetletjih so pokazale , da je bil anticni svet 
odprt , brez kaksnih zaprtih podroCij. se najmanj na bliznjem 
vhodu. Ne judovska druzba, ne prva skupina kristjanov nista 
zaprta svetova, v katerem bi bili kristlani "judovska sekta". 
Pri razlagi nastanka krscanstva je zato treba vkljuciti razlicne 
plasti druzbe in druzbenih tokov, ki so se prepletali in 
medsebojno vplivali v cesarstvu . Razlaga krscanstva se tako 
opira na druzbeno podrocje , kar pripelje do sklepa, da "je 
prislo do preloma in to radikalnega z judovskim sistemom 
v celoti. In takoj je bil ustanovljen Cisto drugacen sistem. 
Jezus iz Nazareta je bil njegov avtor, resnicni ustanovitelj.,,10 

Metodolosko je to novo izhodisce v preucevanju zacetkov 
krscanstva. Moj profesor Henri Cazelles , ki je zaznamoval 
povojno zgodovinopisje "zacetkov krscanstva" , izhaja se 
iz predpostavke, da zivijo Judje "na obrobju Vzhoda in 
Zahoda v zakotni provinci grskega ali rimskega cesarstva, 
v soseSCini z arabskimi Nabatejci ali preplavljeni s partsko 
invazijo."l1 Nazarecanovi ucenci pa so ena od judovskih 
sekt. "V odnosu do drugih je izvirnost te sekte v njenem 
nauku 0 vstajenju. Le-to ni samo stvar prihodnosti, ko bodo 
vstali vsi, marvec je eden Vstali ze tu, Maziljenec je ze 
prisel.,, 12 Za casa Cazellesa se niso povsem jasni razlogi, 
zakaj je prislo do preloma. Ta se do leta 61, ko pride Pavel 
v Rim, se ni zgodil , tudi leto kasneje , ko da veliki duhovnik 
Hana umoriti Jakoba, Jezusovega 'brata' in skofa v 
Jeruzalemu, ne. Do preloma pride najbrz leta 64, ko je za 
upravilelja Judeje imenovan Gessius Florus , ki je povezan 
s saduceji. "Po vsej verjetnosti je on opozoril rimske oblasti, 
da krscanska sekta ni judovska. Krscanska religija je v oceh 
Rima takoj prenehala biti religio licila: non licel esse 
chrislianos. Ni dovol jeno biti kristjani, spomni pravnik 
Tertulijan glede pravnega polozaja kristjanov.,,13 

1. Metodo/ska vprasanja V zvezi z nastankom 
krscanstva 

1. 1 Evangeliji." zakladnica in izhodisce informacij 

Jezus ni napisal nic , tako da imamo 0 njem samo 
posredne vire, ki jih razvrscajo v stid sku pine. Prva so rim ski 
viri, v katerih je omenjen mimogrede: Tacit v Ana/ih (1 16/7), 
Plinij Mlajsi v Pismu cesarju Trajanu (- 111 ), Lucijen iz 
Samosate v pamfletu De morle Peregrini (- 169-170). V 
drugo skupino sodijo judovski viri. V sicer bogati rabinski 
produkciji je omenjen Ie v razpravi 0 Sinedriju v Babilonskem 
Talmudu . Dvakrat ga omenja judovski zgodovinar Jozef Flavij 
v Judovskih slaroiitnoslih (93-4). Tretji, najpomembnejsi vir, 
je Sveto pismo nove zaveze, cetrti vir pa tista krscanska 
literatura, ki ni bila sprejeta v biblicni kanon in je nastala v 
casu od 2. do 6. stoletja." 

14 Prim D Marguera\ Introduction. Jesus de Nazrelh. v J·M Mayeur idr / /Isrolfe du Chlis/lamsmc 'Le Nouveau Pcuplc (des origines; 250) Oesclee Paflz 2000 
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Evangeliji po Mateju, Marku, Luku in Janezu so za 
Jezusovo zgodovino glavni vir informacij, vendar ne v njihovi 
neposredni literarni obliki Zivljenja (bios, vita) po antieno. 
Zgodovinar mora to literaturo - retoricne strnitve ali povzetke 
dejstev, namige in celo molk - preoblikovati v zgodovinsko 
informacijo. 

Ze samo dejstvo namrec, da so stirje evangeliji pisani v 
obliki anticnega zivljenja in ne zivljenja, kot ga poznajo 
judovski spisi (npr zivljenje Mojzesa, Elija, sodnikov idr), je 
za zgodovinopisje nadvse pomembno. Prav zaradi te literarne 
oblike so od stevilnih evangelijev samo omenjeni stirje 
sprejeti med krscanske kanonicne spise, obenem pa so 
zato nasli svoje mesto tudi v anticni literaturi. »Biblieni 
evangeli ji so se sicer nekoliko navdihovali pri judovskih 
Pismih in drugih knjigah, vendar se od njih moeno 
oddaljujejo po zvrsti in ritmu, duhu in tonu. Jasno razodevajo 
literarni prelom, in potemtakem tudi kulturni: smo drugje. 
(. .. ) Njihov vzorec je dejansko v antienih zivljenjepisih 
posveeenih drugim juna~om. ( ... ) Blize so zivljenjem 
filozofov, ki so jih razvijali najprej iz 'retoricne pohvale' ali 
encomium. Nikakor ne mislimo podleci skusnjavi, da bi 
evangelije preprosto in povsem enaeili z navadnimi enco
mia, ki nedvomno izvirajo iz pogrebnih 'pohval'. Prav je, da 
jim pripisemo izvirni naein literarnega razvoja encomium, 
tokrat krseanskega po navdihu in vsebini. ( ... ) Evangeliji so 
mogli imeti kot antiena zivljenja pretenzijo, da posegajo v 
oikumene ali 'naseljeni svet' z moejo ze dol go uveljavljene 
literarne oblike. Za kristjane so bili tako zanesljiva sredstva 
komunlkacije in za krscanstvo moeni dejavniki prodiranja.«15 

Izhajajoe iz stirih zivljenjepisov po anticno bo zgodovinar 
najprej izluseil informacije, ki mu jih ponujajo izrecno ali ne, 
nakar bo odprl njihove meje za druge spise tistega easa, ki 
so ostali na obrobju . Nazadnje se usmerja se v druga okolja. 
Tako se bo enostavna stran zivljenja po anticno spremenila 
v kos siroke in zive zgodovine uvodnih dogodkov in dejanj 
mladosti. Zgodovinar gre tako od oZjega k sirsemu, da bi 
pokazal povezave in vplive, podobnosti in razlicnosti, 
nadaljevanja in pre lome. 

To zgodovinarjevo sirjenje meja, ki jih zivljenje po anticno 
postavlja svojemu junaku, se zacne s sirjenjem casa, v 
katerega je zgosceno Jezusovo zivljenje. To je v glavnem 
omejeno na dve leti ali tri, ko naj bi pri tridesetih zacel javno 
nastopati, pri trlintridesetih pa bil krizan. Te stevilke ustrezajo 
'zivljenjepisni' sistematizacijl, ne pa dejanskemu stanju. 
Zgodovinar bo tu zato zelo pozoren do prehojenih poti in 
razdalj tako Jezusa kot njegovih sodelavcev in drugih 
spremljevalcev. Tu je v veliko pomoe arheologija , saj lahko 
z njo spoznamo tedanje gospodarstvo, trgovino in 
urbanizacijo, na tej podlagi pa stevilna trgovska pot a po 
dezeli in sirse. »Najbolj uporabljana pota so vodila v 
sredozemski pristanisci Tir in Ptolemaida; k heleniziranim 
mestom Sirile, Deseteromestja ali drugam na Vzhodu: Da
mask, Cezareja Filipova ali Gadara na primer Tudi kultura 
sama - grska, grsko-rimska, celo vzhodna - je ubirala ista 
pota. Kdor koli je potoval, je bil prisiljen uporabljati grSCino 
v svojih stevilnih stikih , ali sam ali prek tolmaeev. Temu se 
Jezus ni mogel izogniti."" Jezusa sreeujemo tako na 
trgovskih poteh, v mestih in na trznicah, kjer se pretakajo 
tudl kulturni, filozofski in verski tokovi. Dejansko smo dalee 
od zakotne province. 

15 A Patll n d 126-7 
16A Paul n d 131 

n matura 

Poglejmo primer Evangeliji govorijo, kako Jezus posilja 
oznanjat svoje ucence v razlicnih skupinah. Ko premerimo 
razdalje ter naCin potovanja in oznanjevanja, vidimo, da so 
daljsa casovna obdobja strnjena, pac skladno z literarno 
zvrstjo zivljenja po anticno, in da jih mora zgodovinar iz 
literarne zvrsti vrniti v dejanski cas in prostor 

Potcm jc Gaspod dolacil sc dmgih dvainsedcllldcsct in jih pasla l 
prcd scboj po dva in dva v vsako meslo in kraj, kamar jc sam nameraval 
iti. Rckcl jim je: »2:clcv je obi Ina, delaveev pa malo. Proslte torej 
Gaspoda zClve, naj poslje delavec lla svojo zctcv. Pojditc! Posiljam 
vas kakor jagnjeta lllcd volkove. Ne nositc s scboj lle dcnal11ice nc 
torbc IlC sandal in spot om a nikogar nc pozdravljajlc! V katcro koli 
hi sa pridcte, recite najprcj: )Mir tej hisi!( In cc bo v njej sin miru, bo 
na njcJ11 pocival vas mir; cc pa nc, se mir povmc k vam. V tisti hisi 
ostanite ter jejte in pijle , kar vam dajo , kajti dclavec je vrcdcll svojega 
placi la. Ne hodite iz hisc v l1i so. V katcro koli mCSIO pridclc in vas 
sprcjmejo. jejte, s eimcr vam postrcz.cjo. Ozdravljajte bolnike, ki so v 
njclll, injim govorilc: )Priblizalo se vamje Bozjc kraljcstvo.< V katcro 
koli mcslo pa pridete in vas nc sprcjlllcjo, pojditc na njcgove ulice in 
rccite: )Tudi prah vasega Illcsta, ki sc jc prijel nasih nag, otresamo na 
vas, vendar vcdite, da se je pribliza lo Bozje kraljestvo.< POVClll vam: 
Sod ami bo na tisti dan laze kakor temu mestll« (Lk 10, 1- 12). 

Doslej sma govorili 0 stirih evangelijih , ne da bi posebej 
omenili razlike med njimi, se zlasti tisto med sinopticnimi 
evangeliji in Janezovim. Matej, Marko in Luka se sicer 
razlikujejo v podrobnostih, po teoloskih namenih in po 
naslovljencih svojih spisov, vendar imajo podobno zgradbo 
in se vsebinsko ujemajo. Ker jih lahko beremo skupaj v treh 
stolpcih, so dobili ime sinopticni (synopsis - skupno 
gledanje) . Poglejmo to na primeru pripovedi 0 Jezusovem 
krstu: 

J\lATEJ 3.13-17 

13 Tedaj jc priscl 
]eZllS iz Galilejc k 
Jortlanu do Janeza. 
da bi se mu d~l 
krstiti . 
14 Janez ga je 
hotel odvmiti ad 
lega in je rekel : 
)>Jaz bi se Ii moral 
dati krsliti. p:l Ii 
hodi:; k meni.(\ 
15 JczLlsje 
odgovoril in tnl! 

deja!: )) Pus li zdaj. 
kajli spodobi se 
nama. da taka 
izpoln iva vso 
pnlViCnosl.(\ Tedaj 
mu je pustil. 
16 Po krslu je 
)eZllS l ~'koj Slopi! 
iz vode. in gkj. 
odpr!a so se mu 
nebes<l . Vide! je 
Boijega Ouha. ki 
se je spuscal kakor 
golob in prihajal 
nadenj. 
17 [n glej. g!as iz 
nebesje rekeL ))TH 

jc l1loj !jubljeni 
Sin. n:1(1 kalerim 
imam ve~clje.« 

MARKO 1,9-11 

9 Tislc (!ni je prisci 
Jezus iz Nazareta \' 
Galilcji ill Jancz ga 
je krstil v Jordanu. 

10 Brz ko jc stopil 
iz vade. je zagledal 
nebesa. ki se 
razpirajo, in Ouha. 
ki se jc spuscal 
nadenj kakor 
golob. 
II In zaslis~1 seje 
g[as iz nebes: »Ti 
si lllOj Ijubljcni 
Sin, Ilad tcboj 
imam vesclje. 

lUKA 3,21- 22 

21 Kojevse 
ljudslvo prcjemalo 
krSI in je bil IUdi 
Jezus krScen ler je 
malil. sc jc odprlo 
ncbo. 

22 Svcli Duh je 
priSe! nad enj \' 
tdesili podobi 
kakor golob in 
zas!iSa! sc je glas iz 
ncb .. : »Ti si moj 
Ijubljeni Sin, nad 
leboj imam 
\'c5eljc.( 
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JanelOva pripoved tega dogodka poteka bistveno dru
gaee, saj je v resnici prieevanje Janeza Krstnika (In 1,29-34): 

Naslcdnji danje (Janez Krstnik) zagJcdaJ JCZllsa, da prihuja k njcmu, 
in jc rekel: »Glejlc, Bozjc Jagnjc, ki odvzcm3 grch svcla. Ta jc tisti , 0 
katcrcm scm rekcl: Za menoj pride mOl, ki jc prcd menoj , kajti bil jc 
prej kakor juz. In juz ga niscll1 poznal, vendar SCIll zLlto prise! in 
krscujclll v vodi, da sc on razodcnc Izraelu.« In Janezje izprical:» Videl 
scm Ollha, ki scjc spuscaJ z neba kakor golob in aslal nad I1ji111. Injaz 
ga Ili sem pozna !; tisti, ki mcjc poslal krsccvat v vodi , mije rckcl: >Na 
kogar bos videl prihajati Dllha in aslati !lad 11ji111, tisti krscujc v Svctem 
OUhll .( In videl scm in pricujclll, daje la Bozji Sil1.« 

Sinopticni evangeliji V glavnem omejujejo Jezusovo 
delovanje na Galilejo in mu posveeajo najvec pozornosti, 
medtem ko cetrti, Janezov, evangeliJ dopolnjuje sinopticne 
z Jezusovim delovanjem v Judeji, Jeruzalemu in Samariji. 

Glej zemljevida v ilustrirana enciklopedija Svetega 
pisma, Ognjisce 1985, 388- 9 

Glede na razdalje med kraji, kjer Jezus in njegovi delujejo, 
je treba razsiriti dejansko razdobje tega delovanja. Tud i 
zadnji meseci Jezusovega zivljenja so nabiti z dogodki, ki 
zahtevajo daljse obdobje, kakor pa ga dopusca literarna 
oblika zivljenja po anticno. Toda zgodovinarjevo sirj8nje se 
stem ne konea. Tako postavljen Jezusov cas in prostor je 
treba postaviti v svet, ki ga obdaja, doloca in prezema hkrati: 
tedanji rimski, grsko-rimski in vzhodni svet. Le v okviru 
oikumene, 'naseljenega sveta', lahko namrec v celoti 
razumemo judovski svet v Jezusovem casu in Jezusa v 
njem. 

1.2 Verodosto;lJOst evange/ijev? 

V dokoneni izdaji z naslovi vred so stirJe evangeliji koncani 
sele v drugem stoletju . Okrog leta 150 krseanski filolOf Justin 
prvi zapise, da se "spomini apostolov« imenujejoevangelia, 
Irenej iz Lyona pa trideset let kasneje omenja naslove: 
Evangefli po Mateju idr. , subscnptiones, kot pravijo po 
latinsko.17 Med Jezusovim delovanjem in dokoncno 
redakcijo njegovih Zivljenl je vee kakor sto let, zato se 
zastavlja vprasanje: Koliko so ta stiri ZlVljenja verodostolna 
in koliksna je njihova teza za sodobno zgodovinopisje? 

Ce zagledajo evangeliji beli dan dokaj pozno, pa to se ne 
pomeni, da Jezusovih besed ne bi zapisovali ze nJegovi 
spremljevalci . Tri desetletla pred njegovim delovanJem 
iznajdejo namree v Rimu novo prirocno sredstvo za pisanje : 
"belezko«, membranae po latinsko ali membranai po grsko. 
Ta "belezka« sestavljena iz nekaj listov je neposreden 
predhodnik kodeksa ali "zvezka s stranmi«, ki je anticna 
oblika knjige. Za sprotno uporabo in za prenasanje so 
taksne "belezke« neprimerno bolj priroene kot zvitkl, ki se 
uporablJaJo do tedal. V zacetku sestdesetihtih let naroca 
Pavel Timoteju , naj mu prinese taksne belezke: ,-Ko prides, 
mi prinesi popotni plase, ki sem ga pusti l v Troadi pri Karpu, 
in knjige, zlasti pergamente« (malista tas membranas v 
izvirniku, autem membranas v Vulgati) (2 Tim 4,13). 

Jezusovi sodelavci uporabllajo te membranas, zapisujejo 
njegove misl i, in ko se podajo na misljonarjenje zunal 
Galrleje, uporabljalo skupni jezik grsGino. Zapiski potrjujeJo 
resnienost sporoeila Tako ze v Jezusovem casu kroziJo 
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zapiski njegovih besed v grscini Razlicni prikazi Jezusovega 
zivljenja v krscanski literaturi SO posledica mnozice teh 
zapisov od samega zacetka. IzklJueno rabo grscine v 
krseanski literaturi pa je moc razumeti kot hoteni pre 10m z 
judovskim sistemom, se zlasti ee upostevamo, da je za 
kumransko komuno (yahad), ki se ima za pravi Izrael, samo 
hebrejsCina uradni knjizni jezik. 0 tem nacrtnem razlikovanju 
Jezusove skupnosti od kumranske bo vec govora kasneje. 

Ker deluje v pretezno ustni kulturi , uporablja Jezus temu 
ustrezne obi ike, da si Ijudje laze zapomnijo njegov nauk. 
Tako pogosto navrze kratko, udarno misel, ki se zlahka 
prime: "Blagor vam ubogi 1« Podobne misli izrece ob razlicnih 
priloznostih in pri tem uposteva poslusalstvo, tako da prvo 
misel dopolni ali popravi Tako npr. se rek "Blagor vam 
ubogil« spremeni v "Blagor ubogim v duhu«, ki ima ocitno 
kumransko konotacijo. Izraz "ubogi v duhu«, ki ga srecamo 
v kumranskem Pravilu vOJne med sinovi teme in sinovi luti, 
ima enak pomen kot "popolni poti«. Toda sosledje rekov, ki 
se zaeenjaJO z "blagor«, ni Jezusova iznajdba, ampak ga 
najdemo v kumranski literaturi, ki Jezusu oCitno ni neznana. 
Izvirnost, ki jo prinasa Jezus, je tu vsebinske narave: po 
njegovem pripada namree ubogim nebesko ali bozje 
kraljestvo. Tema nebeskega ali bozjega kraljestva je njegova 
iznajdba. 

Kumran 1Q 1\1 
XIII ,13 

Blagor clovcku. ki 
govori fCSllico s 
cistim srccm in nc 
obrckujc s svojim 
jcziko1l1. 
Blagor li5lim, ki sc 
driijo Gospodovih 
zakonov in nc 
siopajo na pota Zla. 
Blagor tislim. ki sc 
razvcsclijo v njcj 
(Modrosti ali 
Posta vi) in nc 
blodijo po potch 
ncspamcti. 
Blagor tistim, ki jo 
iSecjo s <:islimi 
robmi in ne Icbjo 
za nja z lazllivim 

srccm. 
Blagor clovcku, ki 
jc doscgel Madras! 
in hod i v Postavj 

Najvisjcga. 

Malcj 5,3- 12 

Blagor ubogim v 
duhu, kajti njihova 
jc ncbcsko 
kraljcstvo. 
Blagor zalostnim, 
kajti potolazcni 

bodo. 
Blagor krotkim. 
kajti ddelo bodo 
podedovali. 
Blagor lacnim in 
zcjnim pravicnosti, 
kaj ti nasiccni bodo. 
Blagor usmiljcnim , 
kajti usmiljcnjc 
bodo doscg!i . 
13lagor Cistim v 
sreu, knj ti 130ga 
bodo glcdali. 
\3lagor ti stim, ki 
delajo za mir. kajti 
imenovani bodo 
Bozji sinovi. 
13l agor tistim, ki so 
zaradi praviCllosti 
preganjani. kajti 
nji hovo jc ncbcsko 
kraljcstvo. 
Blagor vam, kadar 
vas bodo zaradi 
mene zasramowlJi, 
prcganja!i in vsc 
hlldo 0 vas laznivo 
govoTi!i. 
Veselite in radujlc 
sc, kajti vase 
piaCil0 \" ncbcsih jc 
veliko. Tako so 
namrcc prcgalljali 
zc prcrokc. ki so 
bili prcd vami. 

Luka 6,20- 23 

Blagor yam, ubogi, 
kajti vasejc Hozjc 
kraljcstvo. 
Blagor vam, ki stc 
zdaj !aclli, kajti 
nasiccni bostc. 
Blagor vam, ki 
zduj jokute, kaj ti 
smejali se baste. 
Blagor vam, kadar 
vas bodo ljudjc 
sovraZili. izobCili 
in sra1110111i ler 
vase ime zavrgli 
kot zlo zaradi Sina 
Clovckovcga! 
Razvescl itc se tisti 
dan in poskocile 
od srcce, kajti vaSe 
plaCito v nebesih jc 
veliko. Pmv tako 
so na111rec Ilj ihovi 
oceljc ravnali s 
preroki. 

17 Prlli1 A Paul. Genese 01 avencmcill des ECfi{(JfCS' chrc/ienIlCS , v J ·M M<lYClIr idr n d 673-757 
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Pray taksni izreki , ki lih ponavlja in prilagaja okolisCinam, 
se dajo zlahka zapisati na membrane. Taksne zapiske 
strnejo kasneje avtorji Jezusovih zivljenj v en vzoreni primer 
in postavijo v ustrezne okoliseine: Matej postavlja Blagre 
"na goro .. (Mt 5,1) , Luka pa na "raven kraj .. (Lk 6,17). Taka 
predstavljajo zivljenjepisci Jezusa taksnega, kakrsen je 
navadno: elovek oznan ila, ponavljaloee9a se slogana. 

Jezusovo oznanilo je lahko tudi bolj zgrajeno, in sicer v 
obliki pripovedi, vendar je ta ponavadi predelana v priliko . 
Znamenita prilika 0 talentih (Mt 25, 14-30 in Lk 19,12-27), ki 
je nedvomno odmev Ezopove pripovedi a skopuhovi 
neumnosti, nima poduka ali morale, ampak je oznanilo a 
elovekovi odgovornosti za svoja dejanja. Gre namree za 
odgovornost do cllja zivljenja: ta je v Jezusovem oznanilu 
nebesko kraljestvo . Podobno kot predela slogane, pre
oblikuje tudi pripovedi, taka da jih veliko zaeenja z: "Nebe
sko kraljestvo je namree podobno ... " Oznanjevalec je tudi 
pripovednik. "Kazal se je kot elovek preprieanja in strastne 
zavzetosti in se bolj komun ikaci je. Hotel je sokirati duha 
Ijudi , da bi jih preprieal, se dotaknil njihove domisljije , ne 
razuma. Uporaba ponavljajoeih variacij v igri , celo v zaru 
spontanosti, je bilo zanesljivo sredstvo, da je pomnozil 
izrazni naboj ali moe pripovedi. Drugi so intervenirali okrog 
Jezusa kot prenosniki ali pomoeniki. Tudi to se je znaslo na 
membranai.«18 

Jezusovi zivljenjepisi dobijo splosen naziv evangeliji, a 
taka se lahko imenujejo tudi ze "belezke". V antieni GrCiji je 
evangelion veepomenska beseda, ki med drugim pomeni 
darilo, ki ga prejme nosilec .. dobre novice .. , pa tudi .. veselo 
naznanilo .. v glavnem zmage in to ze pri Homerju. Grska 
Biblija, na katero se kristjani oprejo ad samega zaeetka, ne 
pozna izraza evangelion, ima pa glagol evangelizeslhai v 
pomenu kozmiene zmage Izraelovega Boga, s katero bo 
nastopila nova doba miru in blagostanja (Izaija 40- 60). V 
cesarskem Rimu dobi evangelion od Avgusta dalje eisto 
specif ieen pomen: oznaeuje namree "veselo novico" , kot 
so rojstvo cesarja, njegova intronizacija, njegovi pomembni 
govori ali dekreti . Skratka, vse tisto , za kar velja , da prinasa 
ali zagotavlja Ijudem prieakovano blaginjo, salus, odresenje , 
kajti cesar je odresenik, soler ... Mogoee je, da je kaksnemu 
Jezusovemu sodelavcu, ki je bolj ali manj dvojezicen, kot 
jih ni manjkalo, in dovolj na tekocem z verovanji in formulami 
v modi, prislo na misel, da uporabi evangelion za Jezusova 
besedna dejanja in dejanja na sploh. Izraz je zagolovo 
frapiral in spodbujal kakor nekatere angleske besede danes. 
In kar hitro so s to besedo poimenovali pray tako novo 
sredstvo zapisovanja in sirjenja, kot so bile 'belezke' ali 
membranai.,,19 V zacetkih je to vse v okviru ustnega izrocila, 
od katerega so te "belezke" odvisne. Verjetno je, da je sam 
izraz "evangel ij kraljestva", ki ga sreeamo pri Mateju , 
uporabljal ze Jezus. 

Pri koncu tega razmisleka 0 verodostojnosti evangelijev 
je treba se razloziti pre hod z "belezk" na evangelion kot 
zivljenje po antieno, z zapiskov na knjigo oz. kodeks. Pray 
pri prehodu iz membranai v kodeks odigrajo kristlani 
pomembno vlogo, kar razodeva njihovo pozornost do 
zapisanega. Po tedanjih splosno veljavnih pravilih , ki se jih 
drzijo tudi kristj8ni, je pomembno tako ustno podajanje kakor 
zapisovanje. 

18 A Paul. Josus elmsl n d 139 
19A Palll n d 140 
20 PIsmo F,/acJelfllccm VIII 2 
2 1 A Paul n d 142- 3 
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V helenistieni dobi ima izrocilo , ki prihaja naravnost od 
uCitelja, prednostno veljavo, pa naj gre za uvajanje v vescino, 
retoriko ali filozof ijo, zapisi so Ie v oporo. "Belezke" prieujejo 
tako za ueiteljev .. glas" ali .. besedo, ujeto v zivo ... Ignacij 
Antiohijski govori v zaeetku 2. stoletja 0 Kristusovem izroCilu: 
.. Slisal sem jih govoriti : 'Ce ne najdem evangelijev v arh ivih, 
jim ne verjamem.' In ko sem jim rekel: 'To je zapisano,' so 
mi odgovarjali: 'Pray to je vprasanje .' Zame so moji arhivi 
Jezus Kristus; moji nepremagljivi arhivi so njegov kriz, 
njegova smrt in njegovo vstajenje in vera, ki prihaja od nje
ga.,,2O Za Ignacije in nekatere druge (Papias npr.) zagotavlja 
be sed a tako resnienost kot trajnost, ker ni pokvarljiva tako 
kot papirus ali koza, ki nosi pisavo. V tem primeru je edini 
posredovalec med sporoeevalcem in naslovnikom zivljenj
ska skupnost , ki jo tvorijo naslovniki , eeprav pri tem 
uporabljajo tudi zapise, kot je to v navadi ze v Jezusovi 
skupnosti . 

Rekli smo, da je beseda evangelion zaradi "belezk" 
oznaeevala tako zivo misel kot zapiske, in kristjani so 
negovali oboje. Tako je ustvarjena krscanska literatura, ze 
za cas a Jezusa in verjetno v grseini. Le tako je mogoce 
razloziti, da je ze nekaj let po ustanoviteljevi smrti Pavel 
pozna I novo ueenje in ga sprva tudi kruto preganjal, po 
spreobrnjenju pa se je tudi sam moeno razpisal. .. Membra
nai so bili za casa Jezusa zepni 'evangeliji' . Ljudje so jih 
nosili s seboj na potovanjih. Glede na srecanja, razpravljanja 
in vprasanja so jih bogatili s premisleki ali komentarji. Ko je 
ueitelj izginil, je pismo nadomestilo osebnost in njene 
zapiske; toda evangelion je nadaljeval svojo pot. Proces 
zorenja krseanskega sporoeila in njegove predstavitve je 
bil neprekinjen, zaeensi z Jezusom in okrog njega. Toda 
membranai so imele vse vee listov, zlozenih drug na drugega 
in pritrjenih ali zvezanih skupaj. In nekega dne je to bil 
kodeks ( ... ) Knjiga v svoji klasicni koncepciji je bila rojena 
in je prerasla zvitek . So kristjani sami iznasli to obliko 
komuniciranja z zapisom, 5e vee, iznasli kako ga ohraniti? 
Tega ni mogoee zatrd iti kategorieno . Vsekakor so bili njeni 
odloCilni siritelj i, ce ne ed ini . In to ze konec prvega stoletja 
ali v zaeetku drugega, pray v trenutku, ko se je koneal razvoj 
membranai v prave knjige .,,21 

Stem ko evangelion postane knjiga, stopi krseanska 
literatura v kulturo grsko-rimskega sveta. Tam je navada, 
da se besedilo objavi (izdaja po grsko ekdosis in latinsko 
edilio) v obliki glasnega branja v krogu ueencev ali prijateljev, 
ki a njem razpravljajo. Obogaten s to razpravo se tekst vrne 
k viru, ki v naslednjih redakcijah uposteva to razpravo. Tako 
zapis zivi , raste , se oblikuje, mnozi , hkrati pa vse bolj uhaja 
svojim avtorjem in pridobiva na druzbeni veljavi v literarnem 
svetu. Po enaki logiki se oblikuje tudi kr5canska literatura v 
krogu krajevne Cerkve, ki ima svoje korenine v prvi Cerkvi, 
ki jo je ustanovil Jezus s svojimi najozjimi tovarisi . Vloga 
Cerkva je tako nenadomestljiva pri dokonenem oblikovanju 
kanoniene krscanske literature, ki se imenuje Nova zaveza. 
Najprej so zbrana v zbirko Pavlova pisma, proti sredi 
drugega stoletja pa se uveljavijo stiri zivljenja, ki jih Cerkev 
posvoji kot evange/ion telramorphon , evangelij v stirih 
oblikah. Ta dolgi kont,nuirani proces krseanskega ustvarjanja 
in objavljanja, ki se zacne z Jezusom, zagotavlja resnicnost 
informacij in komentarjev, ki lih prenasa, ne da bi lih prenehal 
bogatiti. "Plodna zaveza med zapisom in oralnim je 
zapeeatena v zivljenjih , ki so stopila tako rekoc skozi velika 
vrata v svet ali kulturno skupnost. Po usklajenih glasovih 
ekklesiai (krajevnih cerkvenih obeestvih) je Ekklesia ali 
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Cerkev priznala ta iZlemen rezullat; kot druzbeno lelo pa 
velja tud! za avtorja, vsaj kar se lice njenega deleza. Lilerarni 
tokovi in naCini izdajanja so bili nenadomestljivi pomocnlki 
pri doseganju tega uspeha, ki Ie siroko potrlen. Svole je 
prispeval tudi kodeks kat materialni vzrok. Drznimo si lorej 
trditev, da samo stirle evangeliji nasih Biblij dejansko 
predslavllalo in izpricujejo objektivno zbirko vseh pogojev 
naslajanja, razvoja in ohranjanja zgodovinske resnice a 
Jezusu.,,22 

Prelom z judovstvom, ki ga je zacel in izpeljal Jezus iz 
Nazareta, dobi v dokoncnem oblikovanju in uveljavitvi 
krscanske literature se enD uresnicitev. K temu prispeva 
nenazadnle tudi uporaba grsCine, ki je del no podedovana 
iz Septuaginte,23 predvsem pa je obogatena s kulturo in 
jezikom tedanje druzbe. 

2. Judovstvo V casu zacetkov krscanstva 

Pre den lahko gremo k sami razlagi ustanovltve krscanstva, 
se moramo razgledali po judovski druzbi listega casa, kajti 
pray v razmerju do nle postavlja Jezus iz Nazareta svoj verski 
sistem. Ta druzba je rezultat razvoja, ki se zacne konec 6. 
stol. pred Kr. Takrat se namrec s pomocjo Perzijcev in pod 
njihova nadvlado spet poseli in v novi obliki poslavi nekdanje 
kraljestvo Juda, ki so ga bili unicili Babilonci leta 587 pI. Kr." 
Sled a obnovi Judovega krallestva najdemo med drugim 
tudi v prvem poglavju Ezrove knjige. 

V prvcm letu perzijskcga kralja Kiraje GOSPOD - da seje izpolnila 

GOSPODOVA bcscda iz Jercmijcvih tis! - obudil duha pcrzijskcga 

kralja Kira , da jc razglasil po vscm svojem kraljcstvu in ludi pisllo 

naznanil: »Tako govori pcrzijski kralj Kir: Vsa kraljestva nJ zcmlji 

mi je dal GOSPOD, Bog ncbcs, in Illi naroeil, naj I11U sczidam 11i so v 

Jcruzalcmu, ki je v Judeji. Kdor I11cd vami je iz vsega njegovega 

Ijudstva, naj bo z njim njcgov Bog. Naj grc \' lcruzaicm, kijc v ludeji , 

in naj zida hiso GOSPODA, Izraclovcga Saga. On jc 80g, ki biva v 

JcruzaJcmu. Yes ostanek na katercm koli kraju, kjer so ti Ijudje prebivali 

kot tujei, naj Illozjc tistcga haja podprcjo s srcbrom, z zlalolll, 

dobrinallli in zivino kakor ludi s prostovoljnillli darovi za hiso Boga, 

ki biva v Jcruzalclllu.« 

Tcdaj so vslali druzinski poglavalji iz Juda in Bcnjamina, duhovniki 
in Ievili: vsi, v katerih je Bog obudil llj ih duha, da pojdcjo in pozidajo 
GOSPODOVO hiso, ki je v Jeruzalemll. Vsi njihovi sosedje so jim 

okrepili roke s srcbrnimi prcdlllcti, z zlatom, dobrinami, zivino in 

dragocenostmi. Poleg tega paje vsak ludi daroval sc kaj zravcn. Kralj 
Kir jc dal princsti ludi prcdmcte GOSPODOVE hiSe, ki jih jc bil iz 
Jcruzalema princsel Ncbukadnezar injih polozil v hiso svojih bogov. 

Perzijski kralj Kir jihjc dal princsti po zakladnicarju Mitridatu tcr jih 

izrocil Sdbacarju, Judovclllu knczu. To jc njihovo stevilo: trideset 
zlatih cas, tisoc srebrnih cas, devctindvajsct Hozev, tridesct zlatih 
posod , stiristo deset srebrnih posod druge vrstc in tisoe drugih 

predmctov. Vsch zlalih in srcbrnih predmetov je bilo pet lisoc stiristo. 

Vsc Ie je Sdbacar vzel s seboj, ko so sc izgnanci vracali iz Babilona 
v Jemzalem. 

Povratniki postavijo nov tempell in dobijo laslno provinco 
pod perzijsko upravo. Provinca se imenule Judeja, Jehud 
po aramejsko in Jehuda po hebrejsko. Prebivalci Jehudin, 
Judejci, se odtlej razumejo kot »sveto seme" ali »svela 
skupnosl«. Zato se imajo za drugacne ad drugih, od njih 
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»Ioeene«; medtem ko civilno ime ostane Jehud, poimenulejo 
svojo etnicno skupnost Izrael. Pod lem simbolnim imenom 
izrazajo svojo identileto, katere glavna znacilnost je 
»svetosl«. Okrog lela 330 pred Kr. preide Jehud v grske 
rake in se preimenule v louda ali loudaia, prebivalci pa v 
loudaioi, po latinsko Judea in Judaei ad koder slovenska 
Judela in Jud i. V tistem casu prodrela helenisticna kultura 
in lezik v judovsko druzbo, Judje pa se selijo v velika grska 
mesta, predvsem Aleksandrijo. Odtlej pa vse do danes 
Judje niso samo tisti »Izraelovi sinovi«, ki zivijo v Judeji, 
marvec vsi, ki izhalajo od tam, pa naj zivijo kjerkoli po svetu. 
V tistem casu je torej »helenizacija, v diaspori ze zelo 
razsirjena, zdal napredovala tudi v sami Judeji, mali dezeli, 
ki jo ze dolgo obkroza pas grskih mest, kjer so mescani 
imeli za seboj filozofske sole. V mestu, kot je Gadara, obstaja 
celo epikurejsko sredisce. Iz njega bo izsel fdozof Filodemos, 
Ciceronov sodobnik. Tudi nekaleri grski obicaji so se 
polagoma ustalili v dezeli, na primer enozenstvo. Precej 
mocna stranka iz razreda trgovcev, ueenjakov in celo clanov 
duhovniske kaste, podpira to gibanje. Antiohos (Epifanes, 
selevkidski vladar, 175-164) misli, da to lahko izkoristi, in 
skusa uvesti verski sinkrelizem. Taka za Grke kot druga 
anticna mnogobozna Ijudslva bi bilo to nekaj popolnoma 
obicajnega. Poleg tega sklene ukiniti poseben polozaj 
Judov, zavarovan z zakonom in poslavo. Vendar se bo 
spolaknil ob 10 nepredvideno oviro,«25 

Judje se leta 166 pred Kr. dvignejo proli Anliohovi 
helenizatorski politiki in dYe leti kasneje dosezejo 
neodvisnost pod vodstvom Juda Makabejca. Ta je koncno 
priznana leta 142 pred Kr. in 0 tem pise tudi Prva knjiga 
Makabejcev (13,33-51). 

Simon paje pozidal trdnjavc po Judeji,jih obdal z visokimi stolpi 
in z mogocnim obzidjClll, oprcmljcnim z vrati in zapahi, in v trdnjave 
Ilanosil zivda. Nato jc izbral nckaj mOl in jih poslal h kralju Dcmctriju, 
da bi odpisal ddcli davkc, saj jo je Trifon samo ropal. Kralj Demetrij 
nlll je v tem smislu odgovoril in IllU napisal to pismo: 

),Kralj Demelrij Simonu, vclikemu duhovniku in prijatelju kraljev, 
staresinam in judovskcmu narodu: pozdrav. Zlat venee in palmovo 
vejo, ki stc ju poslali, smo dobili in sma pripravljcni sklcniti z vami 
dokonecn mir in naroeiti us!uzbencem, naj yam znizajo dajatvc. Vse, 
kar smo yam priznali , ostanc v vcljavi . Trdnjavc , ki ste jih zgradili, 
naj pripadaj o valll. Spregledamo yam napake in hudodelslva, ki sle 
jih zagrcsili do danasnjcga dnc, in pray tako vcnee, ki ga dolgujcte. In 
cc v Jcruzalemu prihaja v pOSlev se kaka druga dajatev, naj se vee ne 
iztcljujc. Ce so kateri izmed vas pripravljcni stopiti v naso telcsno 
strazo, naj vstopijo , in mcd nami naj zavlada mir.« 

Leta 170 je billzraelu odvzctjarem poganov in Ijudstvo je v listinah 

in pogodbah zaeelo pisati: »V prvem letu vladavine Simona, slavncga 
velikega duhovnika, vojskovodja in voditelja Judo v.« Simon osvoji 

Gczcr in jeruzalemsko trdnjavo. 
V tistih dneh se je Simon utaboril pri Gezerju, ga obkolil s cclami 

in postavil oblcgovalni stroj. Nato gil je pomaknil proti mcstu, narusil 
encga od stolpov in ga zavzcl. Bojevniki so iz oblegovalnega stroja 
poskakali v mcsto in v njcmje nastal vclik preplah. Mestni prebivalci 
so sc z zcnami in otroki pavzpcli na obzidje, si trgali oblacila in glasno 
prosili Simona. naj jim pod a dcsnico. Rekli so: »Nikar ne ravnaj z 
nami po nasi hudobiji , ampak po svojem usmiljenju!« Simon sejc dal 
olllchcati in je lIstavil napad. Vendar jih jc pregnal iz mcsta in oeistil 
hisc. kjer so bi li maliki. Nato jc med pcsmimi in zahvalnimi spevi 

22 A Palll n d 145 To lezo wgov;1rja ludi American L T Johnson Jesus sans parli pris La q(J~le chimerique du Jesus hislorique ella vente des evanglles Cer!. Paril 2000 
23 SeptllOgmta (LXX) je grski prevod Blbhje ki Ie nastal v 3 stolelju pred Krist1.lsom v Aleksandrill Po legendi naj bi ga opravilo sedemdeset preva jalcev lato ime Septuaginta 
24 Pnm E. Cavaignac. P Grelot J. Briend. Zgodovinskl okvir Svetega pisma v H Cazel les s sod Uvod v Sveto pismo stare zaveze Mohorjeva Celie 1979 
25 E Cavalgnac. P Grelal J. Briend. n d 63 
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vkoraka l v mesla . Iz njega jc prcgnal vsakrsno nccislost in nasc1i1 v 
njc111 [judi , ki so izpolnj cv,di post avo. Meslo je tudj ulrdil in 51 v njcm 
sezidal hiso. Tisti, ki so bili v posadki v jcruzalemski trdnjavi , niso 
magli hoditi ven in noter kupovat in prodajat po ddeli. Zaradi tega 
so hudo strada!i in prccej jihje od lakotc umrJo. Zata so vpijoc prosili 
Simona, naj bi jim padal desnico, in to jc tudi stori!. Vendar jih jc 
pregnal in oeistil trdnjavo od oskrulllb. 

Triindvajsctcga dnc dmgcga meseca leta 17 1 so vkarakari vanjo s 
hvalnim vzk likanjem in s paimovimi vejami, s harfami in cimbalami, 
s ci tram i, hvalnicami in pesmimi, kajt i iz Izraelajc bi! iztrcbljcn velik 
sovraznik. 

DomaCi rod Hasmonejcev vi ada nad Judi vse do prihoda 
Rimljanov leta 63 pred Kr Toda njihova dinastija ne zanje 
splosnega odobravanja, ker vlada nad Iludstvom podobno 
kot tuji vladarji, se bolj pa zato, ker si novi vladarji poleg 
politiene oblasti vzamejo se versko: so kralji in veliki 
duhovniki obenem. Vrhu tega Hasmonejci nimajo legltimno
sti za nobeno od obeh sluzb: ker niso Davidovega rodu, 
jim ne pripada prestol, ker niso Cadokovega rodu, ne morejo 
biti veliki duhovniki. Judovska druzba je vse bolj razdel jena 
in vse vee je razoearanih nad neodvisnostjo, stari sporr 
oziviJO, nastajajo nova idelna gibanja in skupine. Ljudje so 
razdvojeni med zavestjo, da so "Izraelovi sinovi«, in 
dejanskimi druzbenimi razmerami, kjer ni ne enakosti ne 
enotnosti. Zato se njihove teznle usmerjajo v ponovno iz
gradnjo Izraela kot "svetega semena« ali "svete zbora«. Vse 
tezje prenasajo, da so monarhi vojscaki zasegli utemeljitveni 
ideallzraela, ne da bi ga uresnicili, in da je v njihovih rokah 
ce lo tempelj, ki ga bolj kakor drugi pred njimi uporabljajo 
za drzavno zakladnico. Spet bo treba postaviti zdrave in 
ciste temelje za "pravi Izrael« in njegove institucije. Proti 
koncu 2. stoletja pred Kr ustanovijo Cian i bratovscine 
Skupnost nove zaveze svojo komuno v Kumranu, da bi 
obnovili pravi Izrael. 

Medtem ko kumranska komuna zivi svoj ideal odmaknjena 
od druzbe, se razmere v druzbi slabsajo naprej zaradi rimske 
okupacije leta 63 pred Kr Rimljani bodo tudi zapecatil i 
usodo Judov leta 70 po Kr, ko njihov vojskovodja Tit porazi 
upornike, zavzame Jeruzalem in porusi tempelj Nepo
sredno pred zacetkom krscanske do be vt isne Judeji mocan 
pecat Herod VEdlki, Arabec po materi in Idumejec po ocetu. 
Z rimsko podporo vlada ta tujec nad Judejo cela stiri 
desetletja do leta 4 pred Kr Siovi kot velik mecen in obnovi 
celo olimpijske igre, ki so bile zamrle. Dezelo modernizira s 
trdo roko: uvaja tuje sege in obieale, ki so tedaj v modi, v 
dezelo Judov uvaja poganstvo, jezik in administracija sta 
grska, v gradbenistvu tekmuje z bliseem helenisticnih mest, 
gradi ceste, pristanisea, pospesuje trgovino, preganja 
razbojnike idr. Vendar ga Judje sovrazijo, ker je tu jec in je 
iztrebil Hasmonejce. "Kar naprej je bil pomagae tUle 
poganske zatiralske oblasti in nesramno je preziral verske 
postave (sel je tako dalee, da je rimskega orla dal postaviti 
na proeelje templja). Ob njem se je neizogibno ustvarilo 
ozracje odpora. Herod je kar naprej prepreeeval ali pa zelo 
trdo zatiral neposredne posledice odpora. Iz vsega tega so 
nastala vrenja, iz katerih so nekaj let ali desetletij po njegovi 
smrti Izsla gibanja, ki so vodila oborozen upor proti Rimu.«26 
Naklonjenosti mu ne prinese niti od locitev leta 20 pred Kr., 
dabo zgradil velieasten tempelj, namesto skromne zgradbe, 
kl Ie blla zgrajena po vrnitvi iz izgnanstva V dveh letih je 

n matura 

tempelj pripravljen za bozjo sluzbo, vsa dela pa dokonca 
njegov pravnuk Agripa II. leta 64 po Kr Jezus, rojen za casa 
Heroda Velikega, pozna prav njegov tempelj v vsem sijalU, 
kot nas spomni Luka (21,5): "Ko so se nekateri pogovarjali 
o templlu, kako je okrasen z lepimi kamni in zaobljubljenlmi 
darovi, Ie rekel: 'Prisli bodo dnevi, ko od tega, kar vidite, ne 
bo ostal kamen na kamnu, ki bi ne bil zrusen.'« 

Na tem zgodovinskem ozadju, se zlasti ob vrenju, ki ga 
sprozijo Makabejci In ki se ne ustavi vee vse do padca 
Jeruzalema leta 70 po Kr., in zaradi Herodove modernizacije 
se Judom vedno znova zastavlja vprasanje 0 njihovi identiteti 
in poslanstvu kot Izraelu. Temelj nlihove identitete jesvetost, 
ki je sad stalnega obrednega ociscevanja in prihaja iz 
templja in od daritev v njem. Vendar Ijudje opazajo razkorak 
med druzbo taksno, kakrsna je, in svetostjo kot njenim 
idealom. Tezenle po svetosti ostaja sku pen cilj, ceprav se 
vse bolj razlikujejo pogled i na njeno uresnicitev. Nad 
templjem kot kralem posvecevanja se vedno boll dviga 
dvom, da to v resnici tudi omogoea, zato dobiva v Postavi, 
(hebrejsko Tora) tekmeca. To sicer razliene sku pine v 
razlienih obdobjih razlieno razlagajo, vendar je za vse ena, 
in kar je pomembno, ni delezna dvomov kot tempelj in ga 
bo nekoe, ko templja ne bo vee, tudi zamenjala. Postava ni 
zakonik v modernem pomenu besede: brez razli kovanja jo 
imenujejo ali Postava , ali Mojzesova pastava, al i Knjiga, ali 
Maizes . To je literarno deja zgrajeno kot obsiren zivljenjepis 
Mojzesa s predzgodovino Izraela od stvarjenja sveta do 
smrt i zadnjega Jakobovega sina. Gre za nacionalno 
utemeljitveno listino, ki Ie kot skupni temell namenjena vsem 
prihodnjim rodovom .27 

Zgoraj smo ze omenili Lukovo omembo templja in Jezusov 
kriticen odnos do njega. Dejansko je v druzbi, v kateri se 
bo porodilo krscanstvo , dvom mocno nacel osrednjo vlogo 
templja pri posvecevanju in lahko govorimo 0 razlienih 
vzorcih oddaljevanja od nJ8ga. Prvi vzorec je vzorec iocitve, 
ki ga postavijo eseni ali "Skupnost nove zaveze«, kot se 
sami imenujejo. Drug vzorec ustvarijo farizeji in ga lahko 
imenujemo vzarec pomnaZitve, ker ne ukinjajo posvecujoce 
moei templja, ampak jo razsirijo na mizo v slehernem domu . 
Tretji vzorec je nastal v judovski diasporr ali razprsenost i po 
vsem takratnem svetu. To Ie vzarec izseijenstva, po katerem 
se vezi s templjem ohranjajo prek romanj v Jeruzalem in s 
placevanjem posebnega tempeljskega davka. Diaspora 
prevede Toro v grscino v 3. stol. pred Kr. Avtor eetrtega 
vzorca je Janez Krstnik. Njegova obredna kopel ima daritveni 
znacal, ni vee vezana na narodno pripadnost in tud i Tore , 
kot nacionalne utemelji tvene listine ni vee. Zato je to vzorec 
nadnarodnosti. Ker je judovski sistem narodni , naredi 
Krstnikov vzorec v njem nevarno razpoko, ki jo bo Jezus, 
eden od Janezovih spremljevalcev, spremenil v prelom, ko 
bo postavil svoj lasten univerzalen verski sistem. 

2.1 Jahad - kumranska komuna 

V judovski druzbl se zgodaj razvijejo gibanja, ki tezijo za 
svetostjo kot svojim narodnim idealom . Ta ideal je namrec 
v 5. stoletju pred Kr. povezal "Sinove izgnanstva« pod 
imenom in zastavo "Izrae la« . Vendar se hitro pokaze 
razkorak med dejanskim stanjem druzbe in svetostjo, ki ga 
ta gibanja poskusajo odpraviti. Med vsemi temi gibanji 

26 J Carmignac P Greta! R (Ie Oeaul A Paul ;11 Ch Perrot Judovsl<. 'A G 
27 Prim A Pall l Ell homme crea la Bible 0 Ilerodole f Flavius JOScp~:V~liJ:~rd p:~~g;~~~ ~~:~~t 5 sod Uvod v Svcto pismo nove laVCle Mohorjeva Celje 1982 50 
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posebej izstopa »skupnost nove zaveze". Njen namen je, 
da bi vsemu Ijudstvu pokazala tisto podobo svetosti, ki jo 
narekuje Postava. Skupnost postaja vedno strozja, tako da 
se konec 2. stoletja pred Kr. loCi od druzbe in zazivi v 
judovski puseavi kot loeena komuna, ki se ima za »resnieni 
Izraek V njej se pripravlja prelom, iz katerega se bo rodilo 
krseanstvo, zato se je za razumevanle izvorov krseanstva 
potrebno zaustaviti pri tej komuni. Zivljenje in delo te 
skupnosti poznamo iz znamenitih kumranskih rokopisov, ki 
so bili odkriti v letih 1947-56, januarja 2002 pa je izsel zadnji, 
devetintrideseti zvezek teh rokopisov." 

KUMRANSKI ROKOPISI 

MI1vomorski zvitki, ki sojih odkrili v zelo vroCi in suhijudcjski 
puscavi, so najvccjc odkritje millulega siolctja na podrocju biblicnih 
ved. »Ta biblioteka z vee kakor 850 bescdili direktno osvetljuje 
kriticno obdobje, iz katerega sta vzniknila pred dva tisoc Icti tako 
krscanstvo kakor rabinsko judovstvo,« razlaga Hershel Shanks, 
ameriski strokovnjak za biblicno arhitekturo v svojem delll 
Avonlura mrtvomorskih rokopisov. 

V zvitkih so tri vrslc literature. 
I. Hebrcjska biblija ali Stara zaveza za kristjane. 
2. Bcsedila, ki !liso del hcbrejske Biblije,jo pa dopolnjujcjo (za 

katolicane apokrifi, za protest ante pscudoepigrafi): Enohova 
knjiga, Testament dvanajstih patriarhov, Knj iga jubilcjcv idr. 

3. Za zgodovinopisjc najpomcmbnejsi in povscm ncznani spisi, 
ki j ih jc ustvarila kllmranska komuna: Pravilo skllpnosti, 
Tcmpcljski zvitek 

Komllna je imela knjiznico zvitkov za svoje obrcdne potrebe 
neprekinjenega branja Postave. V tem smislu so bili njeni cIani 
predhodniki gnostikov iz 2. stoletja po Kr., ki veljajo za ~~knjizne 
obsedence« . Del najdenih zvitkov jc bil napisan v komuni, druge 
so pridob ili , prepisovali in sprcminjali. 

Vec 0 mrtvomorskih rokopisih: A. Paul, Les 1IIG/1l/scrits de la 

Iller Marte, Bayard, Pariz 2000. 

V zaeetku drugega stoletja pred Kristusom se na ozemlju 
Judeje organizira vee skupnosti. Ena od njih se imenuje 
»Skupnost nove zaveze" , ki bo prerasla vse druge v obliki 
»samostanske skupnosti« . Ta skupnost hoee obuditi in ziveti 
ideal resnienega Izraela: svetost. Mnozenje bratovsein v 
puseavi poeasi oddaljuje te Ijudi od templja, se pravi od 
osrednje osi judovske druzbe, kulture in vere, njenih 

Panorama Jeruzalema. Na desni strani slike Ie gric aIel s Kupolo na skali 
(anticni Sian. kjer je sIal tempe l)) (Fatc: Vilma Brodnik) 

28 Z<:llofba Oxford Un iversi ty Press je ZIJ januar 2002 najavila izid zadn[ega zvezka kllmranskih 
rokoplsov ki so zaceli izhajati leta 1955 pod naslovom O'scovellcs In the J[ldaealJ Oeserl 
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politienih mozganov in finaneno-davenega sistema. Nekega 
dne, ko so videli, kako dalee od templja so in kako ga je v 
nustvarjanju« svetosti zamenjal njihov sistem, razglasijo 
nepreklicno in dokoneno loeitev. Oklieejo se za nsinove 
Cadoka«. Ta je bil veliki duhovnik in Ie njegovi linili priznava 
prerok Jeremija legitimnost. Njihova skupnost je tako 
skupnost edinih prist nih duhovnikov, kar je ze samo po sebi 
disidenstvo in upor institucionalnemu tempeljskemu 
duhovnistvu. Poleg tega zamenjajo lunin koledar, po katerem 
se ravna tempeljski sistem praznikov, s sonenim. Prav tako 
se vedno bolj kaze potreba po nadomestitvi tempeljskih 
daritev, ki jih seasoma dejansko nadomesli zapis, ki postane 
predmet kulta in razvlje se prava kultura pisanja, ohranje
vanja, prepisovanja in branja. Najvee prepisujejo Toro in 
preroke in ustvarjajo prave knjiznice: postanejo literarni 
laboratorij pravega nlzraela«. Clovestvo jim veliko dolguje, 
eeprav so bistveno zaznamovani z narodnostnim idealom, 
ki ga hocejo obuditi in znova postaviti. To se posebej vidi v 
Knjigi jubilejev, ki je spisana v 2. stoletju pred Kr in ki se 
dodatno zaostri ze tako narodnostno trde Ezrove in 
Nehemijeve spise. 

-- -----
Ezra 9,1-14 

Ko je bilo to koneano, so k meni pristopili knczi ter rckli: 
~)Izraclsko Ijudstvo, duhovniki in leviti 5C kljub njihovim gnusobam 
sc niso loeili od Ijudstev dd:el; od Kimaaneev, Hetejcev, Perizejcev, 
lebuscjcev, Am6nccv, Moabcev, Egipeanov in Amon!jcev. Kajti 
izmed njihovih hecra 50 jcmali zene zase in za svoje sinove tel' 
osknmili svcti zarod z Ijudstvi deze!. Roka knezov in prcdstojnikov 
je bila med prvimi pri tej stvari .« Ko sem to slisal, sem raztrgal 
svojc oblaCilo in plasc, si pulil lase z glave in iz brade ter potrt 
obsedel. Takrat so sc ob meni zbrali vsi, ki so se zaradi grazot 
izgnanstva bali bcscd Izraelovega Boga. Jaz pa sem sedel potrt do 
veeernc daritvc. Pri vcecrni daritvi scm se vzdignil ad svojega 
poniZanja tCf s prctrganim oblaCilom in piascem pokleknil na kolena 
in iztcgnil svojc rake h GOSPODU, svojcmu Bogu. 

Rekel sem: 
»Moj Bog, sramujem se in zardcvam, ne da bi povzdignil svoje 

oblieje k tcbi, moj Bog. Kaj ti nase krivde so vel ike !lad nasa glavo 
in nasa krivdaje zrasla do ncbcs. Od dni nasih oeetov do tcga dnc 
smo v veliki krivdi. Zaradi nasih krivd so izrocili nas, nase kralje 
in nase duhovnike v roke kraljev ddcl, pod mee, v ujctnistvo in v 
plell tcr v oeitno sral11oto, do tega dnc . Zdaj pa namjc bil GOSPOD, 
nas Bog, vsaj za kratek cas naklonjen ; pusti l nam jc ostanck in 
nam dal oporisee na kraju svojc svctosti. Nas Bog namje razsvetlil 
oei in nam dal nekaj malcga tolazbc v nasi suznosti. Zares, suznji 
sma, toda v nasi suznosti nas nas Bog ni zapustil. Izkazal l1am je 
naklonjcnost pred perzijskimi kralji , in dali so nam pogum, da 
povzdigneillo hiso svojega Boga in obnovimo njene rusevinc, ter 
nam dal, da il11a1110 trdno zavetje v Judu in Jeruzalemu. 

In zdaj, nas Bog, kaj naj po vsem tem SC recemo? Kajti zapllstili 
smo tvoje zapovcdi, ki si jih zapovedal po svojih sluzabnikih 
prerokih, ko Sl rekel: >Dezela, ki stopate vanjo, da jo dobite v last, 
je oskrunjena ddela zaradi nceistovanja ljudstcv ddel, zaradi 
njihovih gnu sob, s katcrimi so jo polnili v svojem ncCistovanju od 
ust do ust. Zdaj torej ne dajajte svojih hecra njihovim sinovom in 
njihovih heed ne jcmljitc za svoje sinovc. Nikoli ne hrepcnite po 
njihovi sreei in blaginji. Tako boste moeni in uzivali baste dobrine 
ddelc injo zapustili svojim sinovol1l v dcdisCino na vekc.~ 

Po vsem tem, kar je prislo nad nas zaradi nasih hudobnih dejanj 
in zaradi nase velike krivde - ccprav si nam ti , nas Bog, prizanasa! 
boJj , kakor sma zasluzili v svoj i krivdi , in nam naklonil tale ostanek 
- . mar se bomo spct vrnili nazaj in krsili tvojc zapovedi ter stopal i 
v svastvo s temi gnllsnillli ljudstv i? A li se He bos razjczil nad nami 

in nas pokonea l, da ne bo vee ne ostanka in ne resencev? 
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Pogled s trdnjave Masade na ostanke rimskega tabora - na levi strani slike 
(Foto: Vilma 8rodnik) 

Iz te narodne ozkosti se porodi tudi judovski Jezikovni 
nacionalizem, pO katerem je hebreJscina, Izraelov jezik, 
»sveti jezik«, jezik stvarJenja in raja, tempeljski jezik. To bo 
postal a uradna doktrina v obsirni rabinski literaturi, katere 
najveeji predstavnik je Talmud. 

Med leti 130 in 120 pred Kr. se ena od skupnosti nove 
zaveze se posebej odlikuje po ustvarjalnem naporu, da bi 
zivela Izraelov ideal. Zivi na zahodni obali Mrtvega morja v 
kraju, ki se danes imenuje Khirbet Qurnran. Ta skupnost je 
dosegla taksno popolnost , da se ima za »Skupnost« samo, 
za uresnieitev ideala, zato si da hebrejsko ime: jahad , 
skupnost ali bolje: komuna. Ceprav najdemo besedo jahad 
v hebrejski bibliji, kjer pomeni enotnost , pa ima tu poseben 
pomen: po eni strani oznaeuje loeeno v sebi enotno skupino, 
po drugi strani pa skupno in edinstveno izkusnlo, ki jo ta 
skupina zivi. Kumranska naselbina je opremljena za kaksnih 
sto oseb, v doloeenih trenutkih pa v njej zivi do dvesto 
Clanov. V tem »samostanu« (Filon AleksandriJski uporablja 
okrog leta 30 po Kr. neologizem monasterion za judovske 
askete v Egiptu) je skupno zivljenje vedno bolj kodirano v 
praksi in pravilnikih. Tradicionalni ideal »svetosti« 
radikalizrrajo do skrajnosti, tako da dobi obliko separatlzma 
in se izraza v vedno bolj strogi disciplini. Praviio komune 
vsebuje zahtevne predpise, prekletstva in izobeenja. Sistem 
ni zgrajen na moralnih naeelih, ampak na kozmoloskem 
determinizmu in dualizmu, kot bomo videli. Za razliko od 
drugih bratovscin tega gibanja, ki sprejemaJo tudi zenske 
in otroke, so v kumranski samo moski. 

Ta komuna deluje neprekinjeno dvesto let do leta 68, ko 
rimske eete zasedejo Judejo, njeni ciani pa se pridruzijo 
upornikom v Masadi,29 kJer napravijo skupen samomor leta 
73 ali 74 po Kr. Ze po smrti Jezusa iz Nazareta poimenujejo 
to skupnost »eseni« in razsirijo to ime na vse Clane »Nove 
zaveze« , na vse »Cadokove sinove«. V besedilih, ki so jih 
spisali Ciani kumranske komune sami , se predstavljajo kot 
»Ijudje komune«, kot »komuna« ali kratko jahad, nikoli kot 
eseni. Izvirnost kumranske skupnosti je v njenem samostan
skem nacinu zivlj8nja , eeprav glede tega ni enotnega 
mnenja med strokovnjaki . Ce pog ledamo, kaj ti IjudJe delaJo 
in kako zivijo, bomo dobili odgovor tudi na to, kaj je njihov 
ideal in, posledicno, kdo so. 

29 Drago Jancar uporabl lemo zavzet l8 Masade v rornanu Zvenen je v glavi 

n matura 

Kumranski kompleks ima posebno vodovodno napeljavo, 
iz katere je moe razbrati , da uporabljajo vodo za pitJe in 
kuho , se bolj pa za obredno oeiseevanje stvari In Ijudi. 
Razpored rezervarjev in obl ika bazenov kazejo na to, da je 
obredno oCiscevanje z vodo osrednje dejanje komune, pisni 
virr pa nedvoumno izprieujejo versko naravo in namen 
zgradbe. Tudi druga infrastruktura Je prilagojena potrebam 
»svetega« zivlJenJa nikakrsnih vojaskih utrdb, obzidij ali 
okopov ni, ki bi potrjevali hipotezo 0 utrjeni vOjasnlci all rimski 
villa rustica. Qsrednja stavba je svetisce, ker se eez dan 
opravljajo obredna kopanja , ponoCi pa se nepretrgoma bere 
Knjiga Postave. Mozje ne sPljo v osrednli zgradbi, kjer se 
opravljajo obredi in neprekinjeno branje, ker se poeitek po 
svoji naravi izmika slehernemu dejanju posveeenja ali 
obredu oeiseevanja . Zraven osrednje zgradbe je tudi 
pokopalisee, kjer so pokopani ciani komune - odkriti so 
izkljueno moski skeleti, zunaJ samostanskega kroga , pa so 
pokopani obiskovalci ali tisti, ki so umrli, preden so bili 
sprejeti v komuno. Razmestitev pokopalise in njihova 
ureditev kazeta, da je svet mrtvih negativ sveta zivih. Oboji 
namree, zivi in mrtvi skupaj, sestavljajo komuno, jahad 
obsega vse. Tak odnos do mrtvih je izviren in v nasprotju z 
mrtvaskimi obieaji v tedanji judovski druzbi, kjer je bl izina 
med zivimi in mrtvimi povsem izkljueena. Razlika je oCitna. 
Vloga te »komune mrtvih«, ki prebivajo v osreJu samostana, 
je podobna vlogi angelov, ki so sluzabniki v nebesih. Vsa 
kornuna je tako prezeta z duhom nesmrtnosti, zato mrtvi 
zivijo med zivirn i, ne pa kje dalee proe od njih. Kakor bomo 
videli kasneje, je to pomembno v oblikovanju zavesti 0 
vstajenju, ki je srce krseanstva. 

Komuna razvije lastno tolmaeenje knjig, ki so »svete« vsem 
Judom: Postava (Tora) in Preroki (Nebiim) . 

2.1.1 Razmerje do Tore 
Postava ima za jahad osrednje mesto, zato jo obredno 

berejo dan in noe. Komuna se razume kot »Hisa Postave« 
(bed ha-Torah) . Branje je naporno, saj mora biti glasno, 
razloeno in brez napak, ker je Postava popolna, kot so 
popoln i tudi ciani jahad. Od tod vel iko spostovanje do 
Mojzesa, njenega »avtorja«, tako da si Clan komune prisluzi 
smrt, ce ga prekolne. Vse to najdemo v veeji ali manjsi meri 
tudi pri drugih Judih, novo pa je nacionaiizem te komune. V 
Knjigi jubiiejev (XXII , 16- 20) je parafraza Abrahamove 
oporoke, ki se obravnava (vnuka) Jakoba, ustanovitelja 
Izraela, kakor da bi bil njegov sin. 

In ti , moj sin Jakob, spominjaj sc mojih besed in ohrani napotkc 
svojega aceta Abrahama. LoCi sc ad Ijudstev, nejej z njimi , ne obnasaj 
sc po njihov ih segah injim ne postani podoben, kajti njihova dcjanja 
so nccista in vsc njihova vedenjc jc umazano, ogabno, gnusno. Svojc 
zrtvc damjejo mrtvim, castijo demone in jedo sredi grobov. Vse, kar 
pocnejo, jc nccimrnost in nicevost. Nimajo pamcti za razmisljanje in 
njihove oei nc vidijo, kaksna so njihova dcjanja niti kako se izgubljajo, 
ko pravijo kosulesa: »Ti si 1110j bog«, in kamnu: »Ti si moj gospod, ti 
5i IllOj odreSenik«. Nilllajo pameli. 

Toda tebe, moj sin Jakob , naj podpira Vsevisnji Bog, naj te 
blagoslavlja Bog ncba in naj Ic obvarllje njihove ncelstosti in njihovih 
stranpoti. Pazi, 1110j sin Jakob, da se nc bi olcnil s kaksno potomko 
kanaanskih heera, kajti .vsa ta rasa mora biti iztrebljena z obli eja zemlje. 
Kanaan jc bil nal11rec pogubljen zaradi greha vsakcga od njcgovih, 
vsa njegova rasa. vse , kar bo obstajalo v njem, bo odpravljeno z zemlje , 
nobcn dovck. ki izvira iz njcga, ne bo resell na dan Sodbe. Nobcn 
malikovalec in Iloben gllllsobnez ne bo imel kaj vcc upanja v deleli 
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zivih: vsi bod a s!i dol v Seol, sli boda na Sodbo in za njimi ne bo 
spomina na zemlji. 

Tudi V drugih kumransklh delih najdemo podobna 
nacionalistiena stalisca, medtem ko so opuscene tiste 
bibliene pripovedi, ki govorijo 0 Ijudstvih, sozitju, tudi ni 
pripovedi 0 Babilonskem stolpu, 0 srecanju Abrahama z 
Lotom, ni rodovnikov idr. OCitno je, da je Jahad tolmacila 
Toro skladno s svojimi skrajnlmi nacionalisticnimi pogledi 
in z dosledno locitvijo od vsega, kar bi Izrael utegnilo 
onecistiti, mu odvzeti njegovo »svetost«. 

Na strani zivljenja je tako »sveto Ijudstvo«, na strani smrti 
pa tujci . Ta pogled je mocno zakoreninjen v dualisticni 
podobi sveta, ki je v srcu kumranskega sistema. Ze na prvi 
strani Skupnega pravila beremo: »Naj 'sveti' ciani jahad 
//ublj'o vse sinove /uti, vsakega po njegovem delezu, skladno 
z bozjim nasvetom, in naj sovraiijo vse sinove leme, vsakega 
po njegovem grehu, skladno z bozjim maseevanjem« (1 Q 
S 1,9). V tem dualizmu ne poteka meja med »sinovi Izraela« 
in drugimi, ceprav smo videli, da je ta delitev zelo 
pomembna, ampak med »sinovi luCi« in »sinovi teme«. Tu 
smo v kozmicnem dualizmu, ki je izrazen ze v naslovu dela 
Razprava 0 dveh duhovih. 

Bog je ustvaril clovcka kat gospodarja svcta. V njem jc Ilamestii 
dva JuIJa, da bi hadil z njima vse do njegovega Obisb: to sla duha 
resnicc in prcvarc. 

lz studcnca iuci prihajajo rodovi rcsnicc in iz izvirov teme rodovi 
prevarc. V roki Kneza iuci je oblas! nad vsemi sinovi pravice: ani 
hodijo po poteh /116; in v roki Angela teme jc vsa oblas! nad sinovi 
prevare: in ani hodijo po poteh feme. ( .. . ) 

Da, pray Izraclov Bog je ustvaril dulla Iliei ill fem e in na njiju je 
utemeljil slchcrno stvaritev. (I Q S III , 17- 25). 

V tch dvch duhovih se odvija vsa zgodovina !judi in v njuni vrsti so 
razdeljcnc vse vojske vseh svojih gencracij. Po njunih dveh potch 
hodijo in za vsa svoja dejanj a so popJacani po tell dvch vrstah skladno 
z izvirnim dclcicm slchcrnega, po tem ali ima veliko ali malo vso 
dolgost ncskoncnih casov. 

Kaj ti Bogjc razvrstil ta elva ell/fla po el10kifl delih vse do pos/edlljego 
kOl1c(I in je zaseja l vee no sovrastvo mcd njuni skupini: mrznja do 
rcsnice jc dele sprijenosti in mrznja do sprijcnosti so vsa pota resnice. 
Zarad i njunih odlokov 5i stojita drug proti dmgemu v strahovitem 
spopadu, ke f l1e hodita skupaj. (t Q S IV, 15- 18). 

Kakor vidimo spopad ni ne narodnostne, ne moraine, niti 
antropoloske narave ne. V nJem ni namrec pomembna 
narodnostna pripadnost, niti clovekova svobodna volja in 
odgovornost, celo Cloveska narava ne, saj so Ijudje tako 
pripadniki luCi kot teme, a se vendarle bistveno razli kujejo. 
Spopad je zapisan v naravo stvarstva samega od stvarjenja 
dalje: spopad je kozmicen. Vsak clovek je tako ze vnapreJ 
dolocen, predestin iran za pot resnice ali pot prevare, ne da 
bi pri tem kaj mogeJ. Kot je razvidno iz razlicnih astroloskih 
dokumentov, odkritih v Kumranu , poznajo razliene metode 
napovedovanja usode, gledanja prihodnosti in tudi v antiki 
razsirjeno zodiakalno fiziognomijo. S slednjo, ki kombinira 
Clovekov zunanji videz z zvezdami, ugotovijo, kdo je nek 
clovek, kaksna je njegova pot in koncna usoda. Taksne 
fiziognomijske horoskope uporabljajo verjetno pri spreje
manju ali zavraeanju novih clanov. Nekaj podobnega delajo 
tudi pitagorejci. Jozef Flavij zapise: "Eseni so pri nas neki 
Ijudje, ki zivijo ski ad no stem, kar je Pitagora uCiI Grke.«30 

30 Judovske slaroillnoSIi xv. 371 
31 A Paui. n d 58 
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Ce je vse vnaprej doloceno kozmolosko, se zastavlja 

vprasanje cemu splohjahad in njen kult Tore? Se vee, zakaj 
ta skupnost, ki se ima za pravi Izrael, sploh uvaja kozmicni 
determinizem in dualizem, ki ju dotedanja judovska kultura 
ne pozna? 

Kot izprieujejo drugi teksti, ki pa, nasprotno, poudarjajo 
pomen svobode in odgovornosti ter bistveno vlogo jahad 
in Tore, se tu srecujemo z dialektiko kumranske doktrine. 
Determinizem je nekaksna »znanstvena« razlaga sveta, ki 
podaja vzroke za hkratno obstajanje dobrega in zla, zivljenja 
in smrti, medtem ko drug vidik doktrine pripisuje "svetim 
dejanjem«, kot sta vstop v jahad in spostovanje Tore, delez 
pri luCi. Ta nov nauk narekuje 10Citev od templja, ki izgubi v 
tej skupnosti sleherni pomen in lahko izgine s sveta, ker je 
vir "Cistosti« in »svetosti« drugje. Pray to pa je treba se 
razloziti drugim rojakom, da bi jih pritegnili v svojo komuno: 
zato ta nova dialektiena doktrina. 

Soncni vzhod na 1. i. MOJzesovi gori, na kateri naj bi Mojzes od 80ga prejel 
Deset zapovedi (Foto: Vilma 8rodnik) 

Klasieno judovstvo ima v svojem srediscu tempelj. Ta stoji 
na mestu, kjer je ustvarjen prvi Clovek, kjer se ta naseli po 
izgonu iz raja in kjer je koncno tudi pokopan. A to se ni vse. 
To izrocilo se seasoma razsiri in vkljuci v tempeljski mit ne 
Ie stvarjenje in pokop Adama, marvec tudi Abrahamovo 
zrtvovanje Izaka. Po Genezi 22 se je to zgodilo na gori v 
dezeli Morija, 2. Kroniska knjiga ze enaci tempeljski grie z 
Morijo: »Salomon je zacel zidati GOSPODOVO hiso v 
Jeruzalemu na gricu Modja, ki ga je izbral ze njegov oce 
David - na kraju, ki ga je pripravil David - na mlatiscu 
JebusejcaAravna« (3,1). V casu kumranske komune je tako 
splosno sprejet kroznl mit, po katerem je tempelj zacetek 
in konec , kraj stvarjenja, resitve in smrti prvega eloveka in s 
tem vsega Clovestva. "Stvarjenje se zdruzi z resitvijo v 
bliznjici , ki ne more imeti drugega imena kakor Ie eno: 
oCiscenje. Zunaj templja, ni resitve l In tudi cloveka ne l To je 
latentna dogma anticnega judovskega sistema.«31 Clan 
jahad, ki zavrze pray tempelj, ne more sprejeti leg a 
templjskega mitienega kroga. V njegovih oceh Tora in z njo 
etika nista vee odvisna od njega, ampak od dualisticne 
ureditve sveta. V Cloveku kot mikrokozmosu se prepletata 
luc in tema tako kakor v makrokozmosu. Pri teh Judih, ki 
veljajo za »pitagorejce«, je tako rekoe »znanstvena« teorila 
miticen tempeljski okvir. Ta doktrina se uveljavi dokaj pozno, 
v prid pa ji je tudi raba soncnega koledarja v jahad, ki tako 
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brez tezav vkljuCi kozmieni model v letni ritem praznikov in 
stem v obredje. 

Ne glede na vse novosti in razlike, ki jih jahad vnese v 
razumevanje Tore, se naprej vabi yes Izrael , naj se ji pridruzi 
v njeni posebni praksi Tore in naj stopi v Zavezo za dokoncno 
zdruzenje izvoljenega Ijudstva. Pri tem bo imelo tolmaeenje 
Prerokov zelo pomembno vlogo. 

2.1.2 Razmerje do Prerokov 
Knjiga Prerokov je druga velika zbirka spisov, prl katerih 

se jahad navdihuje, vendar nima taka vzvisenega statusa 
kat Tara, zato ni delezna neprekinjenega obrednega branja 
kot Tora. Med zvitki in fragmenti je najvec Izaijevih, sledijo 
Jeremija, Ezekiel in Daniel, od dvanajstih malih pa sta 
ohranjena samo Zaharija in Habakuk Ker pripisujeJO Psalme 
preroku Davidu, jih uvrscajo med Preroke. Enako kot Toro 
tolmacijo izvirno tudi Preroke, skladno s svojo vizijo in ide
alom svetosti, tako da koncno na taksnih razlagah izdelajo 
izvirni nauk 0 Mesiju, kar je nekaksna premiera v judovstvu. 
Ponavadi razlagajo stavek za stavkom ali odlomek za 
odlomkom. Poglejmo tri primere vzete iz zbirke Florilegium," 
kjer se vidita razlagalna metoda (navedba preroka, nato 
komentar) in tema. 

(Prerok) )}D%iil bom kraj sl'ojemll !jlldsfVII l::rae111 ill ga ::asadil 
vall], da bo prebivalo IIll svojem in se mil lie bo treba vec bali ill ga 
krivicniki ne bada vec stiskali kakor nekdaj. od dneva, ko scm postavil 
sodnike cez svoje ljudslvo lzrae!a. Naklolli! Ii bom mi,. pred vsemi 
tvojimi sovrailliki. GOSPOD Ii O:;I1(1l1jO, da Ii bo GOSPOD naredi! 
hiso« (2 Sam 7,10- 11). (Tema) Grc za hiso, ki jo bo zanj postavii 
poslednje dni, kakor je zapisano v Mojzesovi knjigi: »Na kraju. ki si 
ga, GOSPOD, pripravi! sebi. v sveliku, GOSPOD. ki so ga postavile 
tvoje roke. GOSPOD kraljllje 11{1 vekov l'cke« (2Mz 15, 17b- IS). V to 
hiso ne bode nikoli stopiii ne Amoniti , ne Moabci , nc mcsanci, ne 
tujci, nc sprcobrnjcnci, ker je rezcrvirana za njegovc svctc. 

In YHWH ti pravi: )On ti bo lIaredil hi.~o in pov=digllil fvojega 
pOlolI/ca, ki bo i=se! iz lvojega teles({, ill bo Ilfrdif pres!oll!jegovega 
kra!jesll'a na veke« (2 Sam 7,11b-14). On, Davidova Mladika, ki bo 
prisel z raz lagalccm PostaYe, jo bo dyignil lla Sionu poslcdnje dni, 
kotjc zapisano: )Tisti dan bom sper v=diglli/mzpadlo Davidovo koco« 
(Am 9, II). Pray Davidova razpadla koca bo prisla reSit Izraei. 

)Zakaj llrulllijo lIol"odi ill ljtldstl'a! « (Ps 2, 1- 2). Razlaga te besedc: 
Ijudstva se bodo dvignila in pripravljala zarato prati Izraclovim 
izvoljenccm v poslcdnjih dnch. 

V teh razlagah srecamo vrsto navedkov iz Postave, 
Prerokov in Psalmov, sma pred nekaksnim spominjanjem 
in povzemanjem eelega Svetega pi sma, ki usmerja vso 
"skupnost svetih« k njeni poslednji uresnicitvi. Osrednji li k 
postane Davidova Mladika. Druge razlage Prerokov so se 
bolj izreene in predstavljajo Izraelovega Mesija kot kralja in 
vojskovodja, ki uniCi svoje nasprotnike. Medtem ko je lik 
Mesija komajda opazen v judovski druzbi, jahad dodela ta 
pojem skladno s svojo samopodobo. Vidi se namree kot 
skupnost "svetih", ki s stalnim ociscevanjem ustvarja 
potrebne pogoje za Mesijev prihod, ta prihod pravzaprav 
priklice, da ne reeemo, izsili; vidi se kot posredovalea 
Mesijevega prihoda. Ce neprekinjeno branje Tore komuno 
nenehno ociscuje, pa ustvarja razlaganje Prerokov v nje j 
mesijansko pricakovanje. Oboje se dopolnjuje: prvo kot 

32 40 Florilegi()m . 1.1 1-19 
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gotovost posvecenja v sedanjosti, drugo kot zagotovilo 
dokonene svetosti v prihodnosti . Zaradi svoje posredniske 
vloge razsiriF'lhad pOjem preroka kar na vso Biblijo, kot nekaj 
kasneje tudi kristjani. Starim prerokom - Mojzesu, Izaiju idr. 
- naj bi Bog naroeil, kaj naj zapisejo, ni pa jim razodel 
pomena in namena zapisa. To je dano sele sedaj "svetim«, 
njim je razodet pomen in namen preroskih spisov in ti doslej 
skrito dajejo na svetlo s svojimi razlagami; v prvi vrsti so to 
ali UCitelj pravicnosti ali kdo od njegovih namestnikov al i 
naslednikov. Jezus iz Nazareta bo odlicno obvladal 
aktualizaeijo Svetega pisma, kot je razvidno iz evangelijev. 
Toda pri Jezusu bo slo za uresnicevanje Bozjega kraljestva, 
ki ga oznanja, medtem ko pri jahad ni govora 0 kakem 
kraljestvu: jahad je cisto dovolj, ker je "sveta«, "popolna«, 
in tako rekoc .. . zadosca sama sebi. 

Ce je jahad po eni strani doktrinalni laboratorij judovske 
druzbe, pa po drugi strani razvija naprej svojo posebnost v 
zvezi z locitvijo od templja. Tako se ima za skupnost 
"Cadokovih sinov« ali "I judi svetosti«, se vec, za "Aronove 
sinove, ki so najsvetejsi od tega, kar je sveto«. V tem 
kontekstu se pojavi duhovniski Mesija, Aronov Mesija. 33 V 
Pravilu kongregaeije (11,17-21) beremo: 

In ko sc bode zbrali akrog lllizc v jahad ali zato da bi pili novo 
vino pomesano za pitjc, naj nihce ne stegne roke po prvencu kmha in 
novcga vina pred DIiIIOVl1ikolll. Kajti Ie on sam blagoslavlja prvcncc 
knlha in novcga vina in stegne roko po kruhu pred njimi. Potem bo 
Izraclov Mcsija stcgnil roko po kruhu; nato bo blagoslovil vso skupnost 
jahad, slehemega po njegovcm dostojanstvu. In skladno stem pred
pisom sc bo delalo pri vsakem obedu, ko bo zbranih vsaj dcsct 11107:.« 

Ta prizor prikazuje obredni obed v jahad, se bolj pa 
predstavlja in anticipira druzenje, kakrsnega bodo ziveli ciani 
jahad "poslednje dni«. Ceprav gre na prvi pogled za dva 
Mesija, Aronovega in Izraelovega, pa oba izraza oznaeujeta 
enega samega akterja, ki prihaja iz Davidove hise. Ta 
navidezna dvojnost pomenl Ie, da se bo yes Izrael koneno 
pridruzil jahad, svojemu proti-sistemu, kl ukinja tempelj, in 
se bo dokoncno prepoznal v tej sveti komuni kot svojem 
pristnem izrazu. Jahad pripravi tako povsem nov nacin 
razurnevanja resitve za Izrae!. Koncno bo yes Izrael in samo 
on postal jahad. Ta ima v sebi nekaj nesmrtnega, ker bo 
ostala tudi po vojaski zmagi Izraelovega Mesija. "vrnitev« 
Izraela k "Zavezi«, njegovo spreobrnjenje, 0 katerem govori 
Pravda komune, je ravno v tem, da sprejerne ta proti-slstem. 
Z vstopom Izraela v komuno duhovnikov, pa je tudi njegov 
Mesija predstavljen v prvi vrsti kot Duhovnik. V tem je vrh 
doktrinalne novosti kurnranske komune. 

2.1.3 VpJiv jahad 
Ta komuna skozi dYe stoletji izjemno vpliva na judovsko 

druzbo, saj drugace ni mogoee razloziti, odkod novi in to 
elitni ciani, in vrsta naselbin kot Ain Fesha in Aln Guveir, ki 
so odvisne do nje. Poleg te kornune pa obstajalO se druge 
bratovsCine te vrste, kat je ze bilo receno , vendar so le-te v 
casu, ko se pojavi krscanstvo , razocarane nad strogostjo 
in togostjo jahad. Pray ti Ijudje so dOjemljivi za veselo nOVleo, 
ki jo oznanja Jezus iz Nazareta. V prid temu govori dejstvo, 
da avtorji Nove zaveze ne omenjajo esenov, ceprav sieer 
ne zamudijo nobene priloznosti, da imenujejo Jezusove 

33 Kat je znane. Ie Bog dolo<': il Aronll Mojzesovega brata .In njegove potomce za duhovnrke V Orugi Mojzesovi kjl1 lgi (28 1) bererno ~T i pa \l2emr k sebl brata Arona In z njirn n jegove sinove iZJll€d 
Izraelov lh 510011 da m, bodc Slll~1 1 1 kat duholll1,ki Ara!) In Aronovi smOll1 Nadab Ablh(1 Eleazar In Itam<:lrl .. 
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nasprotnike ali sovraznike. Eseni oCitno niso bili med njimi. 
Poleg tega delujejo Janez Krstnik, Jezus in Nazareta in celo 
Pavel iz Tarza v easu najveeje moei te komune, kar je 
razvidno, ee upostevamo njeno obsezno literarno dejavnost 
in njeno mrezo infrastruktur. Vsi trije morajo raeunati z 
izkusnjo in doktrino kumranske komune, ee ne drugaee pa 
tako, da jo zavraeajo. Nenazadnje, verjetno ni nakljueje, da 
prebije mlad in izjemen Galilejec nekaj easa v puseavi . A 0 

tem kasneje. 
Pomemben doktrinalni razvoj, ki ga opravijahad v razume

vanju Svetega pi sma s svojim kultom Postave in odpravo 
templja, je podlaga za prezivetje Judov in judovstva po 
unieenju templja. Njeno misel in prakso prevzamejo namree 
farizeji , edina pomembna judovska skupina, ki je prezivela 
poraz leta 70 po Kr. in postavijo na noge novo, rabinsko 
judovstvo, osredotoeeno okrog Tore. Kot ze reeeno, pa s 
svojo razlago Pisem, ki jih imajo za preroske, pripravljajo 
pot krseanstvu, se zlasti z idejo 0 dopoln itvi Pisem in likom 
duhovniskega Mesija. Nenazadnje je mogoee razumeti 
izjemno literarno ustvarjalnost prvih kristjanov v luei literarne 
dejavnosti jahad. Ceprav je obstoj te komune zapeeaten 
okrog leta 70, pa ima svoje dediee prav v rabinskem 
judovstvu in krseanstvu. 

2.2 Sinergija apokaJipse in diaspore 

Antiene druzbe ni brez bogov, ki so nekaj samoumevnega. 
Vsako Ijudstvo ima svojega boga ali vee in vsako narodno 
bozanstvo ima svoj tempelj. Izraelov Bog Jahve, ima svojega 
v Jeruzalemu. Judovsko Ijudstvo gre iz krize v krizo ze od 
vsega zaeetka, to je, kot smo videli, od sestega stoletja 
pred Kr. dalje, ko se pregnanci vrnejo iz Babilona. Zaradi 
teh kriz je judovska druzba v stalnem pomanjkanju svetosti, 
niso usklajena razmerja med Ijudstvom, Bogom in templjem. 
Omen iii smo ze, da Judje iseejo skladnost med temi tremi 
elementi v stirih vzorcih, glede na (ne)pomen templja in 
(ne)blizino z njim. Razmerle do templja vkljueuje odnos do 
Boga, tako da so s stirimi vzorci razmerja do templja 
povezani tudi stirje specifieni odnosi z Bogom. Ookler sta 
tempelj in Tora je Bog nekako samoumeven, drugaee je ze 
v jahad, ki zavrze tempelj . V njej se Bog kar nekako izgubi 
za gosto mrezo predpisov in obrednih oCiseevalnih opravil 
in dejavnosti . Tudi drugi, tako eksegeti filozofi kot pisatelji 
vidci, ne prenehajo razmisljati 0 posledicah, ki jih povzroei 
oddaljevanje od narodnega templja in z njim povezanega 
narodnega bozanstva. Stem se namrec delokalizira tudi 
lokalno bozanstvo samo in tako podobo narodnega Boga 
vezanega na tempelj zamenja podoba Boga kot vrhovnega, 
suverenega, nebeskega kralja. Pojem transcendence, pre
seznosti dobi tako zeleno lue. 

Toda ta premik ni nedolzen in zahteva nadaljnje korake. 
Ce je Bog visok(o) in Ijudstvo spodaj na zemlji, ee tempelj 
ni vee njun meeting poinl- tl. ne opravlja vee posredniske 
vloge z daritvami - kako in kje je sploh se mogoea 
komunikacija z Bogom , zaveza z njim? 5e vee , ali ta de
lokacija Boga ne vkljueuje tudi njegove de-nacionalizacije? 
Ta de-nacionalizacija ima dvojni pomen: najprej pomeni, 
da Bog ni vee Bog enega sam ega Ijudstva, ampak vsega 
elovestva, in , drug ie, Bog se povezuJe s posameznikom: 
elovekom kot elovekom. Z rastoeo neodvisnostjo Boga gre 
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tako vstric neodvisnost Cloveka, en sam in edinstven 
presezen Bog - na obzoqu je dosleden monoteizem - kl iee 
v bivanje in zavezo slehernega eloveka kot enkratnega in 
edinstvenega. 

Ova dejavnika, literarni v obliki posebne zvrsti, ki bo 
kasneje dobila ime apokaliptiena, in druzbeni, to je diaspora: 
razsejanost Judov po helensko-rimskem svetu , dalee od 
domovine in templja, imata odloCilno vlogo pri razvoju 
taksnega monoteizma. Ker so prav njuni sinergistieni ueinki 
odloeilni za nastanek tako krseanstva kot rabinskega 
judovstva, si ju bomo sedaj ogledali. 

2.2.1 Apokaiipticna Jiteratura 

V obdobju med tretjim stoletjem pred Kristusom in zadnjo 
knjigo Nove zaveze se uveljavi razvejana literatura, katere 
pisatelji -misleci gojijo umetnost domisljijsko-refleksivne 
videnjske pripovedi. Eden od njih si predstavlja, da je sedem 
nebes ; iz enih nebes v druga se je moe vzpenjati po 
hierarhieni lestvi, ki povezuje elovesko spodaj z bozjim 
zgoraj. V sedmih nebesih je torej Bog, kralj vesolja in najvisji 
sodnik, ki vlada nad vsem vidnim in nevidnim stvarstvom. 
Odtlej veliko teh avtorjev pise 0 junaku, ki se vzpenja iz 
nebes v nebesa vse do sedmih. Tam se tako kot angeli, 
sluzabniki na bozjem dvoru, v kontemplativnem zrenju po
glablja v "svetega« Boga, ki sedi na svojem prestolu. Po tej 
plastieni pripovedni poti se zaene oblikovati pojem transcen
dence, ki bo seveda potreboval se nekaj easa, da se bo 
izkristaliziral kot tak. Vendar pa ze te pNe oblike transcen
dence klieejo po posrednikih, tistih, ki Boga vidijo in svoje 
videnje prinesejo na zemljo. Taksni junaki, vidci v tej literaturi 
so pomembne osebnosti iz judovske zgodovine kot npr. 
Henoh ali Mojzes; poznavalci te literature jih imenujejo 
"virtua/na bilja«." 

Vidci ne zvedo kaj veliko 0 bozjem svetu, ta ostane 
skrivnosten, marsikaj pa zvedo 0 svetu in Ijudeh. Ta vednost 
se imenuje razodetje, apoka/ypsis po grsko, od tod 
apokalipsa in apokalipt iena literatura. Kljub zelo domisljijski 
obliki je ta literatura v bistvu etieni in celo metafizieni pristop 
k Bogu. V njej namree najdemo na prvem me stu razlago 0 
svetu ter predstavitev smisla zgodovine in elovekove konene 
usode. Vsega tega ne doloea vee kaksno nacionalno 
bozanstvo, pa naj bo se tako mogoeno in Ijubosumno, 
marvee Bog kot tak. Srz razodetja so predstave 0 
poslednjem spremenjenju ali preoblikovanju vsega ustvarje
nega. Nespremenjen ostaja Ie Bog, ki vlada v srediseu tega 
spremenjenega sveta , kjer je vse postalo »sveto«, kakor je 
svet Bog sam. Ker je vse »sveto«, niso potrebne ne zrtve ne 
tempelj , ampak je cilj tega potovanja skozi nebesa 
kontemplacija Boga. 

Ta videnjski, virtua/ni vzorec ali vzorec povzdignjenosti se 
radikalno razlikuje od vzorca /oCitve, ki ga uresnleujejahad 
in velja Ie za njene polnopravne elane. V tem novem vzorcu 
ni nikakrsne 10Citve, ampak Ie spremenjenje s prehodom s 
tega svela v nebeski svet, kjer se nie ne izgubi ali ukinja, 
marvee je vse Ie spremenjeno, preoblikovano. Ker ta vzorec 
nima neposrednih druzbenih implikacij, ampak Ie literarno
virtualne, ga poznavalci ne pristevaJo med ze omenjene 
druge stiri. 
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2.2.2 Judavska diaspara 
Judje, razsejani po vsem tedanjem svetu , so dalee od 

Jeruzalema in templja. So zato tudi dalee od 60ga ali pa je 
60g tudi z njimi in ni vezan na tempelj? To slednlo moznost 
preiskuje in misli ludovska diaspora in izdela tako se en 
vzorec razmerja do templja. Ta vzorec vodi se zlasti v misli 
Filona Aleksandrilskega v monote izem in pripravlja pot 
krseanstvu in post-tempeljskemu rabinskemu judovstvu. 

2.2.2.1 Oa/ee ad lemp//a, dalec ad Boga? 

Judovska diaspora - Judje po svetu - razvije svoje lastno 
razmerje do templja all vzorec izselienstva, kot je ze bilo 
reeeno. Prisilne deportacije v 6. stol. pred Kr. ponesejo Jude 
najprej proti vzhodu v 6abilonijo , kasneje se selijo naprej; 
povsod se vkljuCijo v lokalno druzbo, vendar jim uspe 
ohraniti narodno identiteto in vero . Na pragu krseanske do be 
je ta skupnost na Vzhodu stevilna in ima svoje sole, kjer 
poueujejo Toro v aramejseini. Se pomembnejsa je Zahodna 
diaspora, ki jo najdemo v vseh pomembnejsih sredisCih 
sirom grskega in rimskega sveta. V treh stoletjih pred 
Kristusom posebej izstopa skupnost v Aleksandrij i, glavnem 
mestu Egipta, ki ima status politeuma. V·tistih easih pomeni 
to , da ima neko mesto ali skupnost pravico sodelovall pri 
mestnih ali drzavnih zadevah; je nekaksno mesto v mestu 
ali drzava v drzavi . 

"Aleksandrijci" ze v 3. stol. pred Kr. prevedejo Toro v 
grsCino in ustvarjajo filozofska, zgodovinska, pesniska in 
celo gledallska dela. S svojim Ijudstvom so povezani najprej 
prek Tore, ki je nekak nadomestek templja. Pomembna vez 
je se romanje v Jeruzalem in koneno tudi davek za pol sekla, 
ki ga mora plaeati v tempeljsko zakladnico sleherni Jud, 
moski, star dvajset let. To judovsko politeumo doleti enaka 
usoda kot kumransko komuno, ker pripada po letu 70 
porazenemu Ijudstvu. Cesar Vespazijan zamenja leta 73 letni 
davek za tempelj, ki ga ni vee, s fiscus judaicus, davkom, ki 
ga mora vsak Jud plaeati cesarlu zaradi judovskega upora. 
Poleg tega so te zahodne skupnosti precej dOjemljive za 
krseanstvo, ki se tedaj siri , in so najveekrat njegovi releji. 
Pavel iz Tarza je zgoden primer teh razmer. 

Judje v diaspori so brez templja In zato brez dUhovnistva. 
Zavedajo se, da bo tako ostalo za vedno, zato se sprasujejo, 
eemu sploh tempelj, kaksen je njegov namen. Ob tem 
sprasevanju treijo ob raison d ',?tre templja, ki je Bog in odnos 
z njim. Odnos med narodnim bozanstvom in izbranim 
Ijudstvom dozivi temeljite spremembe, ko v igri ni vee 
tempelj kot edini in izkljueni posrednik med njima. Bozanstvo 
kakor tudi odnos do njega sta osvobojena vezi na doloeen 
kraj in doloeeno obredno dejavnost. Vendar je treba najti 
nove naeine, kako ohraniti in gOliti odnos z njim, da ne bi s 
templjem vred izginilo se bozanstvo. Vse to Ie vrsta novih 
zivljenjsklh vprasanj za to diasporo, ki se sicer ne zastavljajo 
prvie , saj smo videli, da se s temi vprasanji ubada ze 
"apokallpticna" li teratura. Prav ta literatura navdihuje tudi 
aleksandrijske mislece, ki so mocno zaznamovani z grskim 
naeinom misljenja, s filozofijo. Iz nje si sposojajo razne 
pojme in jih predelajo za potrebe lastnega razmis leka 0 
Bogu, da bi zase in za svoje sodobnike izdelali odgovore, 
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ki bi zadovoljili grskega krit icnega duha. Tako nastane splet 
misl i, kjer se prepletajo virtualnost in domislj ija vzorca 
povzdignjenosti s kategorijami in stvaritvami filozofske misli. 
Drugaee tudi ne more biti, saj pribllzevanle neoprijemljivemu 
in nevidnemu Bogu ni mogoce drugaee kakor s pomoejo 
virtualnosti in domislj ile, ki pa ju obdeluje , tehta in pretresa 
krit icna misel. Ravno ta skrbi, da vprasanje 60ga ne zdrsne 
v domisljijski svet ali ce lo alienacijo, ampak ohranja in daje 
zivljenjsko moe Ijudem v tem svetu . 

2.2.2.2 Filon Aleksandri/ski - nauk 0 Logosu 

Na filozofskem podroeju posebej izstopa Filon Aleksandrijski, 
Jezusov sodobn ik, kot veliki teoret ik bozje transcendence 
in njenih posredovalcev. Ceprav ima kar nekaj predhodnikov, 
pa prav nlemu dolgujemo prvi judovski resnieno racionalno
pojmovni pristop monoteizmu . V SVOlih stevilnih spisih pre
vaja namree bibl icne like, povzete v videnjskih pripovedih, 
v poenoteno in poosebljeno delovanje Logosa, Besede, ki 
jo nemalokrat spremlja se Sophia , Modrost. Kljub vee kakor 
oeitnim razllkam v uporabi izraznih oblik, pa se v globinah 
videnjski pisatelji in Filon ujemajo, kar kaze na to , da postaja 
porajajoei se monoteizem, kljub vsem razlikam, skupno 
obzorje judovske druzbe na pragu krscanske dobe. Zadnje 
priredbe monoteistienega sistema pred njegovim dokon
eanJem v krscanstvu in rabinskem judovstvu bo opravil prav 
Filon Aleksandrijski. 

Polionimija ali veCimenskost 
Za Filona sta Sophia in Logos bozp hei in sin, zato se od 

njega razliku jeta, vendar sta z njim enaka in delujeta v prid 
vsega ustvarjenega in se zlasti Ijudi, tako da sta "oce" in 
"mati" vseh ustvarjenih biti j. Clovek 21. stoletja verjetno ne 
za zna v tem nobene novosti , vendar Fi lon resuje tu 
zapleteno vprasanle enega in edinega transcendentnega 
Boga in njegovo poseganje v ustvarjeni svet , ne da bi se 
pri tem kompromitirala bodisi njegova preseznost bodisi 
njegova edinost in enotnost. S svojimi resitvami odpre vrata 
za krseanskega Boga kot Troedinega in za Jezusa kot 
Bozjega sina in Kristusa. 

Rccimo, nc da bi sc t1 stavlja li ob spoIl! samostaln ikov, daje bo:ja 
hCi, lIlodras!, llloski in oec, ki zascje in SPOCI1C v dusah lcljo po znanju, 
ku lturi , znanost i, prcvidnosti, lcpih in pohvaJ vrednih dcjanjih . (De 
jilga et i,ll'elltiolle 52). 

Tisti , ki v vsakic poscbcj odprc matcmico ~ malcmico rdZllllla za 
proizvodnjo razulllskcga razumevanja, matcmico besede, matemico 
ClitoV za prcdstave, ki nam prihajajo od predmctov, matcm ico tclesa za 
njcmu lastna mirovanja in gibe - je /levie/IIi bu::ji Logos: onje zadolicn 
za oscmcnitcv in llstvaljcnje . (Qllis rerulIl dil'il/a/,w/1 heres sit //9) . 

V enakem duhu razlaga Sveto pismo in si pri tem pomaga 
z alegorijo. Na vee mestih razlaga dogajanje v puseavi, kjer 
se Izraelci na poti iz egiptovske suznosti v obljubljeno dezelo 
mudijo stirideset let. S puseavo, ki je podoba sveta pred 
stvaljenjem , pokaze na enotnost Logosa in Sophie tako pri 
ustvarjanju kot v njuni bozjost l. Za pr imer alegorieno
filozofske razlage pog lejmo Filonovo razlago odlomka 0 
daru mane v puseavi . 
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Ko p:l jc rosa lzl1lapcl<1, sc jc na 
pu~cavi pokazalo lin IIch nckaj 
drobncga, zmatcga. drobl1 o 
kakor slana. 
Ko so lzraclov i sinov! 10 videli. 
so govori li drug drugcmu: )J Kaj 
jc 10?(( Niso nanuet vcdcl i. kaj 
to je. Mojzes pa jim jc rekel: 
»To jc kruh, ki yam ga 
GOSPOD daje jesti. 
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Ko so Izraclci iskali to, kaT 
nasicujc duso - J>kajli, kakor 
pray! Mojzes, Il iso vedeli , kaj jc 
to hilo(( (2 Mz 16.15) so zvcdcli 
in odkrili, d:l jc bila to bozja 
Bcscda. bo:ji Logos. 17. njcga 
vrejo vsc vrslC modrih naukov 
Ilcusahljivo. To jc ncbdka 
hrana; v svctih Pismih jo jc 
razodcl Vzrok v tell bcscdah: 
»Glcjlc, to jc kwh Z flcba. ki g<l 
starim ddevati za vas,(( V 
rcsnici jc 10 pretaJljel/{1 Sophia. 
ki jo Bog pr~i od zgoraj na 
lalcnlirane duhovc in prijOltcJje 
konlemplOlcije. 

Pri tem enaeenju Logosa in Sophie uporablja metodo, s 
katero pripisuje vee razlienih imen svojemu junaku . Ta imena 
pokrivajo razliene junakove dejavnosti tako, da je z njimi 
eimbolj izerpno prikazan. Pri Filonu nista veeimenska 
(polyonymos) samo Logos in Sophia, marvee tudi Mojzes. 
S to metodo resuje vprasanje posrednistva med preseznim 
bozanstvom in ustvarjenim svetom, kajti Ie s stevilnimi imeni 
je mogoee izraziti vse vrste in nivoje, vse naeine in vidike 
posrednistva. Filon teh imen ne hierarhizira, ampak z njimi 
ustvarja harmonijo in ravnotezje v prikazovanju svojega 
junaka. Vecimenskost, srecamo tudi v apokalipticni literaturi, 
se zlasti zgovorna za naso raziskavo je pesnitev Jozefova 
molitev, spesnjena v grscini, verjetno v prvem stoletju. To je 
literarna oporoka, izdelana na podlagi biblicne pripovedi 0 

blagoslovu, ki ga patriarh Jakob podeli Jozefovima 
sinovoma (1 Mz 48) 

J<l7., Jakob, ki Ii III goYorim, scm ludi I::rael , bo;ji allgel in I'oelillli 
dllh. Ja7. , Jakob, ki ga ljudjc klicejo za Jakoba, Illojc ime je Izrael. 
Scm tiSli, ki ga je Bog il11cnoval Izrael, kar pomeni c/o\'ek, ki gleda 
Bog{l, kcr SCIll prl'Orojel/ec od vsega, ccmur daje Bog ziv tjcnjc. 

In ko scm sci iz sirske Mezopotamije,je prise! Uricl, bo:'ji {II/gel, in 
reke l, da scm priscl dol na zemljo, dOl sem prcbival mcd Ijudmi in da 
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so Illi dali ime Jakob. Bil jc Ijubosllmen name in sc je Z lllano spopadel 
in boril, reko":, da bi moralo biti njegovo ime in ime, kije pred vsakim 
<lngelom, nad mojim. Povedal scm 11111 svojc ime in polozaj, ki ga ima 
I1lcd bozjimi sinovi. Ali ni si III Uriel, osmi za mano? In jaz, I::.rael, 
/wc/(llIge/ Gospodovc moc; in vrhovni poveljnik bozjih sinov? Mar 
nisem I::.rael. prl'i mil/isler pred bozjim oblicjcm? In skliccval sem se 
na bozje ime, ki ne ugasne. 

Kol vidimo, tudi avtor Jozefove molilVe goji veCimenskost 
in tudi imena, ki jih uporablja, se prekrivajo s Filonovimi. Pri 
obeh srecamo verovanje v bozji jezik, ki se govori v nebesih 
in bo nekoc «razodei«: ista oseba, ki je v nebesih Izrae/, 
bozji, vodilni duh, je za Ijudi Jakob. Razodetje imena je v 
apokalipticni literaturi zelo pomembno in tako bo tudi v 
krscanstvu. Verjetno gre za staro verovanje, katerega sledi 
so tudi v Homerjevi lIiadi, kjer «storocnega obra visnji 
zo~6 ga Briareos, svet ljudi pa Aigaion« (A- I, 402- 403, prey. 
o ZupanCic). 

Koncno je treba opozoriti se na predstavo 0 spuscanju in 
dviganju kaksnega junaka ali biblicne osebnosti, ki je v 
ozadju apokalipticne literature in nekaterih Filonovih besedil. 
V pravkar navedenem primeru je to Jakob, in to kot po sa
meznik in kot Ijudstvo. Jakob je obdobje spusta - zemeljsko 
obdobje - nadangela Izraela, a kot Izrael se bo spet lahko 
dvignil v nebesa. To spuscanje-dviganje (katabasis-anaba
sis) je model «resitve« Izraela kot Ijudstva. Literarno najbolj 
dodelano delo, ki uporablja tako predstavo 0 odresenju je 
Druga Henohova knjiga, tudi Filonov sodobnik in brzkone 
spisana v grsCini. Henoh je najprej clovek, ki ga Bog po 
dveh poslancih povabi k sebi v sama sedma nebesa 
(dviganje). Tam je navzoc pri nebeski liturgiji, prejme mazilje
nje (spomnimo se, da Mesija ali Xristos pomeni Maziljenec l) 

in postane angel. Nato mora zapisati narekovano razodetje, 
ki znese 360 knjig. Z njimi se vrne na zemljo (spust) , jih 
izroci Ijudem in pove, kar je sam videl. Nato se vrne v nebesa 
(dvig) , kjer bo dokoncno delezen svojega resnicnega polo
zaja. Poglejmo konec te zgodbe, ki ni brez podobnosti s 
Kristusovim vnebohodom, 5e bolj jasno pa povzema to celo 
shemo Pavel v svoji teoretski obdelavi Jezusovega nauka. 

Pi~·mo FifipljmwlII 2,4- 11 DI"IIgll IIcltohovu Imjigu LXVII, / - 3 

Medtern ko se je Henoh pogovlIrjal z l~i111i, je 
Gospod poslal na zemljo lemi no in bila je trda 
lema ( ... ). Angeli so prihile1i. dn bi vze li 
Henoha in ga pOlles1i v najyi~je nebo, in 
Gospod ga je sprejcl in pOSItivi I prcd svoje 
oblicje za vedno . Temine so se d\'ignile z 
zemlje in bilo je zclo svello. Ljudslvo je vidcJo 
in razume[o. kako je bil Henoh vZdignjen: 
slavili so Soga in odsli n:l syoje domove. 

Ko so bili zbrani, so ga vpra~nli: »)Gospod, ali 
bos \' lem casu obllovil izrae lsko kraljeslvo?(( 
Rekcl jim je: »)Ni vasa slvar, da bi vedcli za 
case in trenulkc, ki jih je Dee doloCii v svoji 
oblasli . Todn prejcli bos le moC. ko bo Sveti 
Duh priscl nad vas. in bosle moje price v 
Jcruzalcmu in po vsej Judeji in Samarij i ler 
do skrajni h mej sveta.( 

Naj nobeden nc gleda samo nase, tcmvec ludi 
na dmge. To mislile v scbi, kar je ludi v 
Kristusu Jczusu. 
Ceprav je bil namrec v podobi Boga, se ni 
ljubosumno oklepal svoje cn:lkosti z l3ogom, 
ampak je sam scbc izprtl::'IIi1lako, da je 
prcvzel podobo sluzabnika in poslal podoben 
Ijudem. Po zunanjosli je bil kakor clovek in 
je stun sebe ponital tako, da je poslal pokoren 
vse do sm rti, in sieer smrti na krizu. lalo ga 
je Bog povzdignil nad vse in mu podaril ime, 
ki jc nad vsakim imenom, da se v Jczusovem 
imenu pripognc vsako koleno bilij v nebesih, 
na zemlji in pod zemljo in da vsak jezik 
izpove, da je Jczus Kristus Gospod, \' slavo 
Boga Ocel:!. 

z1 

Po teh besedah se je yzdignil pred njihovimi 
oemi in oblak gaje zaslrl njihovim poglcdom. 
Ko so po IIjcgovem odhodu s trmcli v nebo, 
glej, sla slala pri njih dva mot:L v belih 
oblaCi lih, ki sla rekla : »Moije Gatilcjei. kaj 
slojite in gledate v nebo'! T:I Jczus. ki je bil 
vzel od vas v nebo. bo pri~el praY lako. kakor 
SIC ga videli iii v nebo.«( 

ZAVOD REPUBLIKE SlOVENIJE ZA SOlSlVO 

Tako se pri Judih izoblikuje poseben model posrednika, 
ki ima vlogo resitelJa. Ni dvoma, kot bomo kasneje videli , 
da ta shema mocno vpliva na Jezusovo zavest, ce sodimo 
po tem, kar je povedal. in po predstavah, ki jih je ustvarjal. 
Pray on sam je avtor povedi ali bolje ugotovitve, da je ravno 
on sam osebno resitelj in to edini. Reeemo lahko, da je 
Jezus v primerjavi z Jakobom (v Jozefovi molitvi) to, kar je 
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Logos v primerjavi z Izraelovim angelom. Ce ponazorimo: 

eloveski jezik = Jakob 

bozji jezik = Izraelovangel 

Jezus iz Nazareta 

Logos 

Toda z Jezusom nismo vee v apokaliticni domisljiji z nje
nimi virtualnimi junaki, marvec v zgodovinski ziveti resnicno
stL V tem primeru je bolj kakor kdajkoli prej ali kasneje 
resnicnost presegla domisljijo in prav 0 tem obratu govori-
5e en paradoks - pecat apokalipticne literature: Janezovo 
Razodetje. 

En Bog ali dva 
Poudarili smo, kako Filon lovi ravnotezje med razlicnimi 

izrazi v svoji po lionimij i, da bi zajel vse razseznosti 
posredovanja-posrednika med Bogom in stvarstvom. 
Vendar je pri njem opazno, da kljub vsemu daje prednost 
Logosu, ker vidi v njem pr iloznos t za boljsi pristop 
bozanskemu bitju. Zaradi tega vcasih razlikuje med dvema 
nivojema bozanskega ali celo dvema Bogovoma. Je tedaj 
sploh monoteisi? Odgovor na to vprasanje je vecplasten , 
ker je taksna tudi Fi lonova misel, ki isce svojo pot skozi 
goscavo moznosti. 

»Prvi Bog« je za Filona najvisje Bitje, pocelo vsega in nima 
imena, niti imena »Bog«. »Drugi Bog« se imenuje »Bog«, pa 
tudi se kako drugace: drugi Bog, Logos, boiji sel, boija 
podoba, boija moe, Gospod (vse imena, ki jih kasneje 
krscanstvo uporablja za Jezusa iz Nazareta) . Vse kaze , da 
je zamisel 0 dveh bozanskih stopnjah del Filonovega 
sistema: prva je v obmocju neizgovorljivega in neimenljivega 
absolutnega , druga pa je nekaksna »degradacija«, 
sestopanje (izpraznjenje, kenosis, pravi Pavel, v Pismu 
Filipljanom kot smo pravkar videli), ki ga ustrezno izraza ze 
omenjena polionimija. Poglejmo besedilo, v katerem je 
razlozeno zakaj dva Bogova, in ga primerjajmo s Pavlom, 
ki je ocitno Filonov dolznik, vendar za razliko od njega 
preraste dvostopenjsko bozanstvo in postavi »Sina«, 
»podobo nevidnega Boga« v isto vrsto z Ocetom ter v 
edinost volje in delovanja. 

Quaestiolles el sollllimles 
ill Gelll'sim 

Nit umrljivcga ne hi moglo biti 
ustvarjcno po podobi najvisjcga 
l3itja in Oceta vsega, ampak po 
padahi drugega Baga, ki je 
Logos (Bescda) prvcga. 
POl rebno jc nam rcc bilo, da je 
pecat razumnasti vtisnil v 
clovdko du so bozji Logos, kajti 
Bog, ki je pred Logosom, je nad 
vsako r:lzumno naravo. ( II ; 62). 

))Ko paje Abram imel 
devc tindcveldeset lei, sc mu je 
prikazal GOS POD in mu rekel: 
. Jaz scm Bog Mogocn i. Hodi 
pred rnenoj in bodi popoln!'j( ( I 
Mz 17,1). Pi smo jc priklicalo 
nad modrcga dvc imeni, in to 
imeni dve h visji h siL ki sia 
tl stvarili svet in ga hkrati. ko jc 
hil ustvarjcn. ludi vodita. 
Poimenov,lIljc ene kot Boga: 
:\\,el je 1>il lIsl\'arjcn in urejcn, 
bjtl ) Bogj( je ime za ustvarjalno 
silo: dru ge kat Gospoda : $VC( jc 
POdVTZCIl ob la sti in kr;lljl'slvu. 
(11 1. 39). 

Pismo Ko[osullom, I , 13- 10 

On (Oce) nasjc namrcc iztrgal 
iz oblas ti Icme in lias prcstavil v 
kraljcstvo svojcgu Ijubljcncga 
Sioa, v katcrcm imama 
odkupitcv, odpuscanjc greha\,. 
Ta jc padoba Ilcvidncga Baga. 
prvorojcncc vscga stvarstva, 
bjti v njem jc bila uSlvarjcno 
vse, kar jc v ncbcs ih in kar jc na 
zcmlji, vi dne in nevidnc stvari. 
taka prestoli kakor gospOSlva. 
taka vladarSlvOl kakor oblasti. 
Vsc jc bila ustvarjcllo po njcm 
in zanj. On jc obstaja l prcd 
vsemi slvarmi in v njcm jc 
utcmcljcno vsc in on jc glava 
te lcsa, to jc Ccrkvc. On jc 
zacctck. prvomjenec med 
mnvimi. lako da je poslal prvi 
med vsem i slvarmi. 
Bog je nam rec hotel. da se je v 
njem nasclila vsa polnost in da 
je po njem spravil s saba vsc 
stvarstvo, saj je s krvjo 
njcgovega kri;l;a. se pravi po 
njclll, pomiriL kar.ie na zemlj i 
in kar jc v ne1>csih. 

n ma tur a 

Na zastavljeno vprasanje, ali je Filon monoteist ali ne, je 
mogoce odgovoriti, da to gotovo se ni ne po krscansko ne 
po rabinsko. Nesporno pa je, da prav on pripelje ustvarjanje 
monoteizma do njegovega praga. V De confusione 
linguarum 171 zapise »Boga, ki je eden (eis) , obkrozajo 
brezstevilne sile, ki vse strezejo ustvarjenemu in ga scitijo ... 
Bog je predstavljen kot »eden«, po grsko eis, ki implicitno 
vkljucuje nadaljevanje: "dva", "tri .. itd, ne pa kot »edini .. , 
kar bi bilomonos, »en sam .. ; pojem, ki ga srecamo v besedi 
monoteizem, enobostvo. V Filonovem iskanju se kazejo tudi 
iskanje judovske intelektualne srenje okrog njega. 

Ceprav lahko sledimo naporom, da bi se uveljavil 
monoteizem tja v 6. stoletje pred Kr. (Devteronomij, Izaija 
40-66) , pa nima njegov razvoj nic kaj ravne potL Videli smo 
ze, kako apokalipticna literatura se vedno daje pomembno 
mesto starim miticnim Junakom v svojih nebeskih scenarijih, 
iz kater ih sicer seva ostra zamisel 0 bozji preseznosti. Misel 
o dveh Bogovih ali dveh Jahvejih ni obrobna in jo je zaslediti 
celo v znamenitem Danielovem videnju v kanonicni Danielovi 
knjigi (7, 9- 14). 

Videl sem: Takrat so bili povzdignjeni prestoli in Slarolelfli se je 
lIsedel. Njegovo oblacilo je bilo bela kakor sneg in lasje na njegovi 
glavi kakor cista volna. Njcgov prestol so bili ognjeni plamcni in 
njcgova kolcsa gorce ogenj. Ognjena reka je tckla in sc izli va la pred 
njim. Tisockrat ti soCi so mu strcgli in descttisockrat dcsclli soCi so 
stali prcd njim. Sodni dvor jc scdcl in knjigc so sc odprlc. Gledal sem 
tedaj zaradi hrupa drznih besed, ki jih jc rog govoriL Gledal scm, 
dokler ni bila zver ulllorjena. njeno truplo uniceno in izroceno pozigu 
ognja. Tudi drugim zverem jc bila oblast odvzeta, dolgost njihovcga 
zivljenja pajimje bila dana do doloccncga casa in do doloccnc dobe. 

V nocllih videnji h scm gledal: Glej . skupaj z oblak i neba je prihajal 
Ilckdo kakor sill C/ol'ekol'; dospcljc do Slol'o/elllega in privcdli so ga 
prcdcnj . Njcmujc bila dana obJast, cast in kraljestvo, in vsa Ijudstva , 
narodi in jcziki so I1lU slu zili. Njegova oblast jc vccna oblast, ki ne 
pre ide, in njcgovo kraljestvo, ki nc bo uniccno. 

Ta scenarij spominja na dve visoki bozanstvi v fenican
skem panteonu. EI je bog vesolja, star, moder in spostovan, 
Baal je bog plodnosti, mlad, krepak in mocan. IzroCilo, ki 
ga prevzame Daniel, predstavlja Jahveja "kakor sinu clo
vekovega", ne kot Boga. Staroletni je tako edini v nebeskem 
svetu in zanj je moc reci, da je transcendenten, medtem ko 
je sin Ciovekov posrednik med njim in stvarstvom, kar se ne 
pomeni, da je tudi Bog. Tu je reseno samo vprasanje bozje 
transcendence in njegovega odnosa s stvarstvom: med 
prvim in drugim je potrebno posredovanje in tega opravlja 
sin clovekov. Ta je tu postavljen kot edini posrednlk, drugega 
ni, in se v tern kulturnem okolju imenuje -Logos in z imeni, 
ki se nanasajo nanj, ta posrednik sam pa posreduje na brez
stevilne nacine vedno, ko je to pot reb no za clovekovo odre
senje. Zato so mu bile dane in ima tako rekoc »vse niti .. v 
svojih rokah: "Njemu je bila dana oblast, cast in kraljestvo (. . . ). 
Njegova oblast je vecna oblast, ki ne preide, in njegovo 
kraljestvo, ki ne bo uniceno.« 

Vljugava pot nastajanja monoteizma se ne konca s 
krscanstvom in rabinskim judovstvom, saj zasledimo 
predslavo 0 dveh Bogovih ali Jahvejih se v kasnejsih delih. 
V vrhunski mlstiki Tretje Henohove knjige v 5. stoletju po Kr. 
se pojavi celo "mali Jahve«; veliki In mali Jao nastopata v 
znamenitem gnosticnem delu Pis/is Sophia iz 3. stoletja; v 
2. stoletju krscanski filozoJ Justin, ena prvih pric nauka 0 

sveti TroJici gleda na angelsko posredovanje kot na cetrtega 
bozjega akterja; v Talmudu (Sinedrij 38b) govori rabi Nahman 
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o heretikih, ki enacijo angela Metatrona z Bogom osebno 
. in se bi lahko nastevali. Skratka, od Daniela v 3. stolelju 

pred Kr. preko gnoze do Tretje Henohove knjige opazamo 
sledi .. drugega Boga". 

Na zacetku tega podpoglavja smo rekli, da je Filonova 
misel vecplastna in da mu zaradi teze od dveh Bogovih ne 
gre prehitro odrekati monoteizma. Kajti ze takrat, ko govori 
o Bogu kot abstraktnem Bitju, razume stevilna posredovanja 
med njim in svetom kot njegove delavnosti in lastnosti, ne 
pa kot kaksnega drugega Boga. 

Mcdtclll ko hoccjo ti, 0 katerih sma gavorili (najpopolncjsi) , dajih 
hrani boiji Logos, pa Jakob, ki jc gledal onstran raztlma (logos), 
nasprotno !rdi, da ga hran; Bog sam, in pravi takole: »)80g, prcd cigar 
oblicjcm sta hodila moja aceta Abraham in Izak, Bog, ki Ill; jc bil 
pastir, odkar iivim, do tega dnc, angel, ki me jc fdid vsega hudcga: 
naj blagoslovi la mladenica! Naj se po njiju ktice mojc ime in imc 
llIojih acclov Abrahama in Izaka! In razrasteta oaj se v mnoiico srcdi 
dciclc!« (I Mz 48,15- 16). Prclcpo je taksno govOIjcnjc! Za svojcga 
hranitclja im3 Saga in nc vee Lagosa , in Allgela, ki jc Logos. im3 
zdravn ika svojih bolcCin . To sc skI ada z najg lobljim pOl11enOIll slva ri : 
v5ec IllU je misel, da daje glavne dobrine osebno Bilje samo, mcdlcm 
ko dajejo angeli , ki so logo! (besede) Bilja drugorazrednc dobrinc. Te 
drugollle dobrinc so vsc Ii SIC, ki Jajsajo bolecine. (LegulI/ a//egoriae 

III , 177.) 

V zgornjem besedilu se Filon izkaze za resnicnega 
monoteista. Se zlasti pa mu je v pomoc pri dolocanju sta
tusa, podobe in funkcije Logosa lik vellkega duhovnika. 
Logos kot veliki duhovnik, nebeski ali vsaj pol nebeski, je 
kvaliflciran .. posredovalec" med nebeskim svetom in mese
nim. Se vec , prebiva tudi v dusi , ki jo spodbuja k popolnosti 
v spolnjevanju cloveskih del; tak je koncni namen enacenja 
duhovniskega Logosa s clovekovo .. vestjo«. 

Dee proizvajalcc svcla jc naklonil poscbno milost vodji angc1ov, 
zelo caslitljivclllll LogoslI, da stoji v srcdi in tako locuje lIslvarjeno 
od slvarnika. Obcncl1l jc priprosl/jik vsega ulllrljil 'ega vcdno mocno 
dejaven pri ncpokvarijivclll in all/basac/or SIf1'erella pri podloznikih 
( ... ). Jaz ni scm ncustvarjen kot Bog, niti ustvarjen kat vi, scm mcd 
lema skrajnostima. (Qllis rerulII c/ivinal"ll/ll heres sit 205- 206). 

Doklcr nadvsc svcti Lugos zivi in os taja v dusi, ni mogoca vrnilcv 
nchotcnc sprcmcmbe: Logos namrec po naravi ne sodellljc pri nobencl1l 
grellU in nobcncga nc dopusti ( ... ). Kajli 1'C!iki duhovllik brez madcta , 
vest (idel/chos), l1ziva i.e po narav i izjcl1lcn privilcgij: v scb i nikoli nc 
dopllsca ni ti najl11anjsc slabasti v presoji . Zata jc vrcdno moliti , da 
vc liki duhovnik in socasno ludi kralj, sodnik, ki je lIes/, zivi v nasi 
dusi. Dnje zadolzcn za vso presojo nase misli in nihce, ki stapi prcdcnj , 
ga ne marc paslavili na lai. (De{uga et im'el//iolle 117- 1 18). 

Vemo, kako pomembno vlogo imajo tempel jske daritve v 
oCiscevanju in posvecevanju Ijudstva in s kako ostrino se 
zastavlja vprasanje svetosti, ko se Ijudje locijo od templja 
kotjahad ali so brez njega kot tisti v diaspori. Ko Filon, clan 
diaspore, enaCi duhovniski Logos z vestjo, jo postavlja v 
daritveni okvir, zato je sad te naveze moral no ociscenje. 
Gre za zrtvovanje brez templja in stem za odpiranje 
moznosti posvecenja in svetosti ... Pri Filonu Aleksandrijskem 
oznacuje izraz elenchos (dokalOvan je, presoja, preiskava 
= vest) bistveno funkcljo moraine vesti ali, ce vam je Ijubse, 
to vest samo v delovanju. Elenchos, ki je pogosto po
osebljen v podobi sodnika, sedecega na razsodiscu duse, 
price ali tozi lca, Ie lahko alegoricno predstavljen tudi kot 
moe ali kot bitje loceno od duse in zunaj nje: je angel, kl 

n matura I 
poisce Hagaro pri studencu Zivega, clovek, ki ga sreca 
Jozef, ko isce svoje brate, duhovnik, ki se poglablja v gresno 
dUSO.,,35 Krscanski nauk 0 milosti ima v teh pogledih svoje 
zametke. 

Nedvomno dolguje Filon tudi v teh mislih kaj svojim grskim 
sodobnikom, saj je eklektik, vendar je njegovo naravno 
okolje judovsko in od tam tudi najvec crpa. Naj Ie omenim 
Levijevo oporoko in Prvo Henohovo knjigo. Vse to prica 0 

socasnem razvoju razlicnih judovskih tokov v smeri mono
teizma in 0 njihovem vzajemnem vplivanju na tej poti. Za
misel 0 bozji transcendenci je dosezena: se zadnji vzvod 
do skupne afirmacije edinega in suverenega Boga je 
pripravljen. 

Se ena vrata, ki jih odpira Filon na poti k edinemu in 
preseznemu Bogu, je njegova izostritev Logosovega sta
tusa. To stori tako , da enaci Logos z zgodovinskim zacetni
kom svojega starodavnega izrocila: Mojzesom. Stem uvede 
Mojzesa v nebesko obmocje. Taksno razmisljanje najde ze 
pri drugih avtorjih, npr. Ezekielu Tragicnemu, pisatelju drame 
v stihih Izhod. Drugi lOpet enacijo Logos z drugimi junaki 
kot npr. Henoh ali uCitelj pravicnosti v jahad. Avtorji posadijo 
vse te junake na bozji prestol, na bozjo desnico v poslednjih 
casih, ko se bo Bog dokoncno razodei. Na pragu krscanske 
dobe je tako splosno razsirjena misel, da bo Bog delil svoje 
kralJevanje se z nekom drugim ob zadnji spremembi, 
preoblikovanju sveta. V tej misli pa je ze kal zamisli 0 bozjem 
ali nebeskem kraljestvu , ki dotlej ni bila izrazena, in bo to 
prvo dele Jezusa iz Nazareta. Omenjeni junaki, ki vladajo z 
Bogom in sedijo z njim na prestolu, so vzorniki predhodniki. 
Tako je postavljen sistem predstav in misli, na katerem bo 
vzel Jezus zalet za odskok v ustvarjanje lastnega verskega 
sistema. Lik edine price in posrednika "ralOdetja" stopi v 
sredisce v tej postavitvi nebeske kraljevske li turgije. Ta 
sistem bo dobil svoje mesto v krscanstvu in se v njem 
dokoncno izkristaliziral, se zlasti v JanelOvem Evangeliju in 
Razodetju. 

3. Pre/om in ustanovitev krscanstva 
Na zacetku smo rekli , da so v nasi perspektivi prav 

evangeliji osnovni in najzanesljivejsi vir 0 Jezusu iz Nazareta 
in verskem sistemu, ki ga je ustanovil. Vsi stirje Evangeliji 
uvodoma spregovorijo 0 nenavadnem cloveku, ki velJa za 
preroka in deluje v puscavi ob izvirih zive vode, Janezu 
Krstniku. Njegovo delovanje in kruta smrt odlocilno 
zaznamujeta Jezusa iz Nazareta in dasta pecat njegovemu 
delovanju in misli. Zato bomo ta zadnji del, kjer bo govor 0 

Jezusovem prelomu z judovstvom in njegovi ustanovitvi 
krscanstva , zaceli z Janezom Krstnikom. 

3. 1 Janel Krstnik - uvaja/ec 

Janez se rodi duhovniku Zahariju in njegovi zeni Elizabeti, 
ki je sorodnica Jezusove matere Marije. 0 njegovem rojstvu 
poroca evangelist Luka. 

Eli zabeti se je dopolnil cas poroda. Radila je sina. Ko so njeni 
soscdjc in sorodniki slisa li , dajijc Gaspod izkaza l veliko llsmiljenje, 
so se z njo vesclili . Osmi dan so prisli dcte obrc7.a1. Po ocetll so nm 
hotcli dati ime Zaharija, toda njcgov(l mati jc sprcgovorila in rekl a: 
»Nikakor, tcmvcc Janez lllll bo illlc.« Olli pa so ji rckli: »Nikogar iIi v 

35 V N'kiptowlzky La doctrine de IclenchoS chez Philon ses resonances p/)rlosophiq!lcs al sa portee rellglcus£> v Phi/on dAlc.(aodfic CRNS Pllnz 1967 257 



I Zgodov na 

tvOjClll sorodstvll, ki bi 1llU bila take, ime.« Z znamenji so sprascv<lli 
njegovcga oceta, kako bi ga hotel imcnovati. Zahtev<l! jc dcscico in 
zapisal: )>Janczjc njcgovo imc.« In vsi so sc zacudili. NjCllll1 pa so sc 
takoj razvcz<lla uSia in jezik, in je spct govoril ter slavil Baga. Vse 
njihovc sasedc je obsel strab in po vscm judejskcm griccvju se jc 
govorilo 0 v5ch teh reecho In vsi, ki so zanjc slisali, so si jih vtisnili v 
svoje srcc in gavori li: )Kaj ncki bo ta otrok? Gospodova rokaje bila 
namrec z njim.« (lk 1,57- 66). 

Kot vse kaze, je Janez prvi od skupine sorodnikov, ki 
sodeluje pri ustanovitvi novega gibanja: tu sta se Jezus in 
Jakob. Slednji bo vodil jeruzalemsko Cerkev, dokler ne bo 
tudi on ubit leta 61.36 "V tistem casu se je kralj Herod 
namenil, da udari po nekaterih, ki so pripadali Cerkvi. Z 
mecem je dal usmrtiti Janezovega brata Jakoba« (Apd 12,1). 
Podoben primer druzinskega gibanja so bili dve stoletji prej 
bratje Makabejci: Juda, Jonatan in Simon. 

Janez krscuje na obalah Jordana in klice k spreobrnjenju. 
Vse to je ocitno njegova iznajdba, saj dobi nadimek Krstnik 
in je zelo cenjen med Ijudmi. 0 njegovem delu ne govorijo 
Ie Evangeliji, marvec tudi Jozef Flavij v Staroiitnostih (XVIII, 
116-118). 

Nckateri mcd Judi so bili prcpricani , dajc Herodova vojska izgubila 
po bozji volji in v imcnu pravicncga mascevanja zaradi Jalle=a illle
noval/ega Krstnik. Herod ga je namrec dal umoriti, ceprav je bil to 
dober clovek, kije Jude spodbujal h krepostim, pravicnosti do drugih 
in poboznosli do Boga, da bi se taka =drui:ili v krstll. Bog jc namrcc 
glcdal naklonjcllo na krst pod pOgOjCIll, da ni veljal kot odpuscanje 
doloccnih grchov, ampak je bil =0 oci.~cel1je telesa, in to pot em, ko se 
jc predhodno dl/sa oiislila s pravicnostjo. Ljudje so se zbirali okrog 
njcga, kef jih je njegovo govorjenje zelo navdusevalo. 

Po tem poroCilu je krst uvajalni obred v skupnost izvoljenih, 
ki oCiscule Ie telo, ne pa tudi duse. To ocisti sele pravicno 
delovanje. Kakor potapljanje v vodo ociscuje telo, tako 
pravicnost oCiscuje duso in oboje je potrebno. Janez, du
hovniski sin, dejansko vodi obred in njegovo ociscujoce 
"potapljanje« je daritveno. Po Tori se ocitno ozdravljenega 
gobavca ocisti z zrtvovanjem ptice »nad ZIVO vodo« (3 Mz 
14,5) in cloveka, ki se je dotaknil trupla ali groba, z »zlivanjem 
zive vode« na pepel (4 Mz 19,17). S krscevanjem zacenja 
Janez novo razmerje do templja in vzpostavlja novo vrsto 
pnpadnosti. Med tekoco vodo in daritvenim dejanjem je 
namrec povezava: ziva voda zamenja tempelj in oltar, na 
mesto tempeljske zrtve pa stopi ociscen, krscen Clovek. 
Kakor daritveni ogenj pouzije zrtev, tako krst pouzije 
"starega« cloveka in iz vode se rodi »nov« Clovek. Clovek, ki 
se spreobrne v duhu in se z drugimi »poveze v krstu« stopi 
v skupnost "krscenih«, kjer ne odloca vec narodnost. Od 
tod presenetljiva trditev v ustih vern ega Juda: "Obrodite 
vendar sad, vreden spreobrnjenja. Ne domisljajte si, da 
lahko v sebi govorite: >Abrahama imamo za oceta,< kajti 
povem vam, da more Bog iz teh kamnov obuditi Abrahamu 
otroke« (Mt 3, 8-9). Janezova skupnost tako ni vec narodna, 
marvec nadnarodna, transnacionalna . To je zagotovo prvi 
prelom z ludovskim sistemom, ki je narodni po definiciji. 

NI zapisov 0 tem, da bi bil Janez Clanjahad, ceprav deluje 
Ie nekaj kilometrov stran od nje. Skupno jima je zivljenje v 
puscavi in v obeh primerih gre za uresnicevanle znanega 
Izaijevega besedila: "Glas klice: V puscavi pripravite pot 
GOSPODU, zravnajte v pustinli cesto nasemu Bogu l« (40,3). 
Evangeli li , ki povezujejo ta odlomek z Janezom, se ocitno 
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navdihujejo pri isti tradiciji kot kumransko Skupno pravilo. 
Zelo veqetno Ie, da je Janez bil Clan komune, saj ze pred 
javnim delovanjem zivi v puscavi, kot pravi Luka: »In zivel je 
v puscavi do dne, ko je nastopil pred Izraelom« (1,80), 
vendar ga, kdo ve za kaj, izobcijo, al i pa jo zapusti sam. 
Zagotovo se od jahad radikalno loCi po svoji odprtosti in 
sprejemljivosti vseh, ki so se pripravljeni spreobrniti in ziveti 
pravicno, ne glede na narodno pripadnost. Zaradi tega ima 
tudi drugacne poglede na obredno kopanje za ociscenje. 
V komuni se ciani veckrat na dan sami potopijo v bazenu 
stojece vode, da se tako oCiscujejo, Janez pa uporablja 
"zivo vodo« in on je tisti, ki potaplja, "daruje« tiste, ki hocejo 
"novo« zivljenje. 

Poleg teh podobnosti med Janezom in jahad, ki govorijo 
v prid njegovemu bivanju v njej, so v prid tej hipotezi tudi 
razhajanja. Janez se namrec odlocno postavlja proti 
nekaterim naukom in dejavnostim kumranske komune, kar 
pomeni, da jih mora dobro poznati. Najprej je tu razlika v 
pojmovanju decentralizacije templja. Jahad se ima za sveto 
skupnost Cadokovih sinov, je srce ociscenega Izraela, po
polna in idealna nacionalna skupnost, polna sovrastva in 
zanicevanja do tujcev, kot smo videli. Krstnikova skupnost, 
vemo, ne temelji na narodni podlagi, in se nima za nov ali 
obnovljen Izrael, v njej ni nic sektaskega, ampak je odprta 
slehernemu, ki isce "novo« zivljenje v pravicnosti. Tako 
predlaga alternativo jahad, ki pa ni zazivela, ker je Janez 
prej umorjen. Vendar pa je med njegovimi ucenci rn lad in 
izjemen Galilejec, ki bo znal uporabiti in predelati tako 
Janezov pre lorn zjahad, kakor njegovo brutalno izginotje. 
Jezus iz Nazareta bo izpeljal, kar je zacel njegov "bratranec« 
Janez Krstnik. 

3.2. Jezlls iz Nazareia - Ilstanoviielj 

Jezusovo zivljenje se najprel odvija v puscavi, v glavnem 
pri Janezu Krstniku, sok po Janezovem umoru pa ga vrne v 
druzbeno zivljenje, kjer se razkrije kot izviren in mogocen 
prerok. 

3.2. 1 V Krstnikovj solj 

Jezus se mora dokaj mlad odzvati klicu puscave in stopiti 
v Janezovo solo. Z zivljenjem v Krstnikovi skupnosti in 
razmislekom ob izkusnjah v njej gradi Jezus svoj osebni lik 
in svoje poslanstvo. Izstopajoca znaCilnost te skupnosti je 
krst, zato se mora misel vrteti okrog njega, njegove obi ike 
in pomena. V krstnem dejanju vidijo posebno obnovitveno moe, 
kl je nekaj drugega kakor Ie oCiscenje. To dejanje "po
tapljanja - dviganja« postavijo v kozmicni prostor sveta, ki 
je v ustvarlanju. Nekaj nadnaravnega seva iz tega delanja. 
Skozi to prakso se zbudijo v Jezusu presenetljive vizionarske 
moci in "razodeto« mu je, kaksno vlogo bo imel pri podajanju 
tega novega dejstva. Nadnaravnega, to torej, kar presega 
cute in izkusnjo, ni mogoce izraziti drugace, kot v posebnem 
jeziku. Tega je - kakor smo videli - ustvarilo apokalipticno 
izrocilo in je v Jezusovem casu uveljavljen in del (verske) 
kulture, sestavljen iz podob In simbolov, likov in pripovedi: 
danes bi ga steli med domisljijsko ali fantazijsko izrazanje. 
Po zaslugi tega jezika se med pismenimi Ijudmi uveljavi 
nekaksna vizionarska vednost, kl ni bila brez odmeva tudi 
med preprostim Ijudstvom. "Virtual no bitje«, 0 katerem smo 
ze govorili , je doma v splosnih predstavah IIUdi, socasno 



Zgodov na 

pa Filon Aleksandrijski poveze vse te like s podobo Logosa 
v eno in nekaj stvarnega, ne Ie izmisllenega. 

V lem obdobju Jezus ne pride dalje, se pravi ostaja v 
okviru te simbolne govorice in z nJO izraza svoje razumevanje 
tega dogajanja okrog Janeza in njegovega krsta v skupnosti 
njegovih ucencev. Cas, ko se ni nic doreceno in domisljeno, 
ko je se vse v porajanju : ,¥dor ima usesa za poslusanje, 
naj poslusa l" (Mr 4,9).0 tem, kar razume 0 sebi in svojem 
poslanslvu, ta jezik ne pove nicesar dolocenega. Jasno mu 
je, da se z njim nekaj dogaja in da ima to kozmicne in 
teoloske razseznosti, a ni mu se jasno kaj . Tako zaupa 
svojim, kaj je dozivel pri lastnem krstu: "Po krstu je Jezus 
takoj stopil iz vode, in glej, odprla so se mu nebesa. Videl 
je Bozjega Duha, ki se je spuscal kakor golob in prihajal 
nadenj . In glej , glas iz nebes je rekel : "Ta je moj Ijubljeni 
Sin, nad katerim imam veselje" (Mt 3,16-17). Kot Henoh ali 
kaksna druga "virtulna osebnost" vidi nebesa odprta in se 
dozivi kot bozji sin. Vse stvarstvo dobi nov smisel in izpolnitev 
v "nebeskem kraljestvu" in prav on je izbran in poslan, da 
to dokoncno uresnicitev izpelje. 

Janezov umor je prelomnica v Jezusovem zivljenju. Takrat 
se sooGi s smrtjo in zlomom, ki ga ne bosta vec zapustila in 
bo spopadu z njima posvecal vse svoje moGi. Evangeliji 
strnejo 10 dogajanje v besedo "skusnjava" in predstavijo 
zivljenjsko drama v mitskih razseznostih. Poglejmo Lukovo 
pripoved (4, 1-13). 

]czus se je vmil od Jordana poln Svetcga Ouha in Duh ga jc vodil 
stiridcsct dni po PllSC3Vi , hudi': pa gaje skusal. Tiste dnl nj nicjcdcl , 
in ko so sc kontali , je posta l laten. Hudic 11lU je reke!: »Ce si Bozji 
Sin, reci temu kumllu, naj poslanc kruh.« JeZlls I1lU je odgovoril: 
»Pisano jc: Clovek naj nc iivi samo od kmhu .« Nato ga je hudic 
povedcl gor, mu v hipu pakazal vsa kraljestva svcta in 11111 reke l: »Tcbi 
bom da l vso to oblast in njihova slavo, kajti meni jc izroccna in jo 
dam, kOlll ur hacem. Ce torcj melle malis, bo vsa tvoja.« Jezus lll ll jc 
odgovoril: »Pisano jc: Gospoda , svojcga Baga, muli in njclllu sumClllU 
s luz i !« Potem ga jc hudic odvcdel v Jeruzalelll , ga poslavil vrh tClllplja 
in lllU rcke!: »Cc si Bozji Sin. se vrLi od lukaj dol; kajli pisano je: 
Svoj im ange lolll bo zatc zapovcdova l, da Ie obvamjcjo in: Na rokah 
te bode nosiii, da z nogo Ile zadcnes ob kamell.« JCZllS Illujc odgovoril: 
»Rcccno jc: Ne prcizkusaj Gospoda, svojcga Doga! «( Ko je hudic 
koncal z "semi skusnjavami, sc je umaknil od njcga do primc1l1cga 
casa. 

Luka postavlja skusnjavo na zacetek Jezusovega javnega 
delovanja, drugic jo omenja sredi javnega delovanja, ko 
Jezus uGi svoje ucence prositi Oceta "ne vpelji nas v sku
snjavo l" (11 ,4). Tretj ic med lastnim smrtnim bojem, ko budi 
ucence: »Kaj spite? Vstanite in motite, da ne pridete v 
skusnjavo" (22,46). Vemo, da literarna zvrst zivljenja po 
anticno skrci na tri tisto, kar je znaGilno za junaka. Od 
Janezove smrti dalje, se Jezus tako spopada s smrtjo, 
oziroma z njenimi pojavnimi oblikami, z njenlm jezikom in 
nacini, s katerimi mori med nami. Po eni strani klice na 
pomoc Boga, od katerega je vse odvisno, po drugi pa pove 
in pokaze, da je clovek svoboden -"bozji sin,,- in ima 
pobudo tako , da se lahko bori sam in je zato ludi sam 
odgovoren za izid slehernega "smrtnega boja". Okrog te 
idejne osi gradi Jezus svoje zivljenje in svoj nauk. OGitno 
je, da stem postavlja - proti kumranskemu kozmicnemu 
dualizmu in determinizmu , v katerem ni prostora za cloveka, 
celo za Boga ne - sistem svobode in odgovornosti, kjer se 
srecujeta clovekova in bozja svoboda v sinergisticnem boju 
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za zivljenje proti razl icnim oblikam smrti. Ob Janezovi smrti, 
se njegov lovaris zave pomena zivljenja in ga razodeva 
Ijudem, ko hkrati govori ludi 0 lastni smrti in zmagi nad njo. 
V njegovem casu je verovanje v posameznikovo vstajenje v 
zraku, a se zdalec ni doreceno, pri njem pa dobi jasen 
pomen: postane gibalo in obzorje njegovega delovanja. 

322 Pre/om z judovsko druibo 

Po Janezevi smrti se Jezus vrne v druzbo in se sooca z 
vprasanji, ki se jih v puscavi ni niti zavedal. Deluje v urbanih 
okoljih in nima nic skupnega z idilicno podobo podezel
skega sanjaca ali celo hipija. V tem novem okolju bo dodelal 
in domislil svoje sporoCilo in uresnicil svoje zivljenje. Kakor 
se je bil prej Janez povsem locit od jahad, tako se bo sedaj 
Jezus loci I od judovske druzbe kot take . Ta prelom je 
radikalen in ga nazorno izraza njegova formula: "Slisali ste, 
da je bilo receno ... jaz pa vam praviml" Poglejmo ta prelom 
na dveh kljucnih podrocjih zivljenja judovske druzbe: prvo 
je spostovanje sobote, drugo pa odnos do sovraznikov. 

Spostovanje sobotnega pocitka je eden osrednjih versko
druzbenih predpisov judovstva, ce ne kar merilo pripadnosti 
judovstvu. Pripoved 0 stvarjenju sveta v sedmih dneh je 
npc. nastala kot liturgicni tekst v podkrepitev spostovanja 
sobote, ker da je sedmi dan pocival Bog sam 3

? Medtem 
ko farizeji do crke natancno spostujejo sobotne predpise 
jih Jezus in njegovi ucenci krsijo in so zalo delezni ogorcenih 
kritik. Ob neki taksni priloznosti Jezus jasno pove, da je 
sobota zaradi cloveka in ne clovekzaradi sobote (Mr 2,27). 
5e bolj neupogljivi glede sobote so v kumranski komuni. V 
enem od zvitkov beremo: "Nihce naj na sobotni dan ne 
pomaga povreGi zivali; in ce zival pade v vodnjak ali jamo, 
naj je na sobotni dan nihce ne resi .. (Ecri/ de Damas XI, 13-
14) . Ni si tezko predstavljati, da ima Jezus v mislih taksne 
predpise in da govori zoper nacela, s katerimi jih utemelju
jejo, ko zavrne tiste, ki se zgrazajo nad njim, ker ozdravlja v 
soboto: "Rekli so Jezusu: "Ali se sme v soboto zdraviti?", 
da bi ga lahko obtozili. On pa jim je dejal: »Kdo izmed vas, 
ki bi imel eno samo ovco in bi mu v soboto padla v jamo, je ne 
bi prijel in izvlekel? Koliko vec je vendar vreden clovek kakor 
ovca l Torej se v soboto sme delati dobro" (Mt 12,10- 12). 

Podobno je z odnosom do sovraznikov, kjer Jezus zavraca 
sovrastvo in zahteva Ijubezen. "Slisali ste, da je bilo receno: 
Ljubi svojega bliznjega in sovrazi svojega sovraznika. Jaz 
pa vam pravim: Ljubite svoje sovraznike in molite za tiste, 
ki vas preganjajo, da boste postali sinovi svojega Oceta, ki 
je v nebesih. On namrec daje svojemu soncu, da vzhaja 
nad hudobnimi in dobrimi, ter posilja dez pravicnim in 
krivicnim. Ce namrec Ijubite tiste, ki Ijubijo vas, kaksno placilo 
vas caka? Mar tega ne delajo tudi cestninarji? In ce 
pozdravljate Ie svole brate, kaj delate posebnega? Mar tega 
ne delajo tudi pogani? Bodite torej popolni , kakor je popoln 
vas nebeski Oce .. (Mt 5,43-48). Medtem ko nikjer v Tori ni 
zapovedi, da je treba sovraziti sovraznike, pa nasprotno, 
najdemo laksne misli v kumranskem Skupnem pravilu, se 
zlasti v prekletstvih. Sovrastvo je ideal, vgrajen v dualisticni 
sistem kumranske komune, zato je zapoved Ijubezni do 
sovraznikov mogoce razumeti kot odlocno zavracanje tega 
sistema. Samo iz unicenla tega kozmicnega dualizma, kjer 
je vse ze vnaprej doloceno, se lahko dvigne svoboda. 
Gotovo, svoboda Ijubiti ali svoboda sovraziti, in vendarle 
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vsemu navkljub: vedno svoboda. Pavel je to teoretiziral v 
Pismu Galaeanom: "Kristus nas je osvobodil za svobodo. 
Zato stojte trdno in se ne dajte ponovno vpreCi v jarem 
suznosti. ( ... ) Vi ste namree poklicani k svobodi, bratje. Le 
da yam svoboda ne bo pretveza za meso, temvee sluzite 
drug drugemu po Ijubezni" (5,1 in 13). 

Iz Evangelijev zvemo Ie posredno, kot na primeru so bote 
ali odnosa do sovraznikov, da Jezus dobro pozna kumransko 
komuno, njen nauk in zivljenje. Vprasanje decentralizacije 
posveeenja mu je znano tudi zaradi Janeza Krstnika. Veliko 
pa nam Evangeliji govorijo 0 Jezusovem razhajanlu s farizeji, 
eeprav ni mogoee reei, da jih zavraea a priori, kakor tudi ne 
drzi, da bi bil farizej tudi on sam. 

Farizejsko gibanje je staro z lastnim doktrinalnim siste
mom, po katerem je Ijudstvo "sveto« in je suvereno. Ceprav 
sprejemajo tempelj in duhovnistvo, pa je neobhodno 
posveeenje mozno tudi brez templJa in duhovnistva. Vsaka 
druzinska miza, oeiseena po predpisih, in "eisti« ciani tega 
omizja imajo enako vlogo kot daritveni ol tar Pod doloeenimi 
pogoji ima svoje mesto pod vsako streho tudi Mojzesova 
Postava in njene uveljavljene ustne razlage, ki bodo kasneje 
v krseanski dobi zbrane v Talmudu. Za razliko od jahad, ki 
je bila skoz in skoz duhovniska, bi lahko v zvezi s farizeji 
govorili 0 "Iaienosti«, ee ne bi bilo anahronistieno. Farizej i 
nieesar ne zametujejo, ampak se nagibajo k sirjenju: tempelj 
in njegova funkcila je lahko povsod, tudi Tora je sirsa od 
zapisane. Spomnimo se, da jim Jezus oei ta , kako se drzijo 
svojih izroeil, zanemarjajo pa Postavo: .. Zakaj pa vi presto
pate Bozjo zapoved zaradi svojega izroeila? Bog je namree 
rekel: Spostuj oeeta in mater in Kdor preklinja oeeta ali mater, 
naj bo kaznovan s smrtjo. Vi pa pravite: >Kdor reee oeetu ali 
materi: To, s Cimer bi ti lahko koristil, je dar, temu ni treba 
vee spostovati svojega oeeta.> Tako ste razvelJavili Bozjo 
besedo zaradi svojega izroeila« (Mt 15,3-6) 

Jezusu tudi farizejski sistem ne ustreza, ker pri njem ne 
gre za to, da bi tempeljske funkcije pomnozil v nedogled, 
ampak da vkllUei tempelj z njegovo posveeevaino vlogo v 
obnovljeni, spremenjeni, preobllkovani svet nebeskega 
kraljestva . A ne vee kot prostor posveeenja, ker je v bozjem 
kraljestvu vse sveto, ampak kot nebeski prostor, kjer je na 
me stu oltarja bozji presto!. Taksno "spoznanje« ima vsak, ki 
"pozna« bozje kraljestvo s pomoejo apokaliptiene govorice 
in iz izkusnje. To dvoje je pri Jezusu eno, zato se ima za 
edinega potrjenega uCitelja tega spoznanja. Bog nazare
skega vizionarja ni vee Izraelov narodni Bog s svojim 
lokaliziranim templjem , marvee edini in presezni Bog s 
prestolom svoje slave v nebesih. Da lahko tempelj postane 
nebesko bivalisee, mora biti prej oeiseen in posveeen, pray 
tako kakor elovek. Kot iz obsedenca, tako je treba tudi iz 
templja izgnati hudega duha. Eksorcizmi so po navadi 
brutalni , grobi, tak je videti tudi Jezusov odnos do templja. 
Ce so "eisti» iz Kumrana zavrgli tempelj kot neeist, Ie Jezus 
skladno s svojo vizijo nebeskega kraljestva vkljueeval v novi 
svet, kjer bo tako kot elovek tudi tempelj preobllkovan, 
spremenjen. Tu ne gre za decentralizacijo, ampak za nov 
pristop: prostor se ukinja v korist nebeskega sveta, ki je 
poeelo in vzor univerzalnosti. Razglasena je univerzalnost 
Boga in s tem vseh sredstev ali posrednistev, ki omogoeajo 
dostop do njega. Taksen je obris Jezusove utopile, ki jo 
imenuje bozje kraljestvo. Janezov Evangelij daje kljue za to 
spremenjenje templ ja, ko komentira Jezusove besede: 
.. Jezus jim Ie odgovoril in rekel: .. Podrile ta lempelj in v Ireh 
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dneh ga bom postavi!.» Judje so tedaJ rekli : "Sestinslirideset 
let so zidali ta tempelj, ti pa ga bos postavil v Ireh dneh?» 
On pa je govoril 0 templju svojega lelesa. Ko je bil obujen 
od mrtvih , so se njegovi ueenci spomnili, da je govoril 0 

tem, in veroval i so Pismu in besedi, ki jo je rekel Jezus» 
(2,19-22). 

Omenili smo, da za farizeje ze predpisno oeiseena miza 
nadomesti tempel j. Jezus ne razmislja tako in daje nov 
pomen omizju. To najbolj poudari Luka, ki predstavi kar stiri 
scene, ko Jezus je s farizeji in z njimi razpravl ja kot na 
kaksnem simpoziju, filozofskem banketu . Omizje je v tem 
primeru kraj druzenja, druzba v malem, kjer se mesa Cisto 
in neeisto - gresno, kot tedaj imenujejo neeisto. Druzba in 
navade za Jezusovim omizjem so pray nasprotne od tistih 
v jahad, pa tudi far izejem niso po godu, kajti neeisti, gresniki, 
so zanje mrtvi in nimajo kaj iskati za omizjem med "svetimi«, 
.. Cistimi«, .. zivimi». Z vsemi, ki jih judovska druzba razglasa 
za mrtve, se Jezus druzi in je skupaj z njimi ; tako se 
predstavlja kot predsedujoCi zboru ali omizju mrtvih, 
druzbeno mrtvih ali mrtvih po erki Postave. Pri takem omizju, 
ki spominja na Janezov krst, je Jezus kot vellki duhovnik in 
ob njem se dogaja nekaj globoko oeiseujoeega in pristno 
daritvenega. Tempelj se znova gradi pod to gostoljubno 
streho, ne iz kamnov, ampak iz .. mesa« iz teles, iz odpisanih, 
ki so spet sprejeti. In ta zbor, ki ga Ie treba vedno znova 
zbirati iz novih Ijudi naznanja se veeji, bolj imeniten tempelJ 
brez meja iz vseh in za vse. To je ena od sprememb jeru
zalemskega templja v nebeskega. Ulopija bozjega kraljestva 
dobi doloeeno podobo, ne da bi jo ta izerpala ali izpolnila: 
utopija ostane. Tako se ob Jezusu oblikuje nov sistem, ki 
ima za pravilo sprejemanje, obeestvo in sirjenje. Njegove 
meje - utopiene - sovpadajo z nebeskim kraljeslvom. Na 
teh osnovah nastaja okrog Jezusa nova .. skupnost«. 

3.2.3 Nastanek nove skupnosti 

Ce odkrije Jezus v puseavi izjemne vizionarske sposobno
sti, pa se po vrnitvi v domaeo Galilejo izkaze tudi kot nadvse 
ueinkovit izganjalec demonov. Zaradi leh dejavnosti ga Ijudje 
sprejemajo kot enega od stevilnih "bozjih moz», potujoCih 
magov z ekstatienim vedenjem, ki so v ledanjih sredozemskih 
in vzhodnih krajih del vsakdanjika . Obsedenost je duhovna 
in telesna alienacija enakovredna smrti, zato Jezus s svojim 
izganjanjem demo nov eloveku vrne zivljenje. Neke vrste 
obsedenost je tudi bolezen, ena od oblik smrt i, s katero se 
Jezus odloeno spopada. Osvobajanje od demonov ali 
zdravljenje sta zanj znamenji, da se njegova vizija 
nebeskega kraljestva ze uresnieuje; to kraljeslvo postaja 
tako resnienost tudi na zemlji. 

Ko jc (Jews) prisel na drugo stran, v Gadarsko dd:elo. Sla !l1U iz 
grohov prisla nasproti dva obscdcnca. Bila Sla tako divja , da niilce ni 
mogclmimo po ti sti poti. Zavpila 51a in rckla: »Kaj imava s !cboj , 
Bozj i Sin? Ali si nas prise\ scm prcd casol1lllluCit?« Dalec ad njiju pa 
se jc pas la velika crcda svi nj. Demoni so ga prosili: ~)CC nas huces 
izgnali, !las poslji v credo svi nj! « Rckcl jim jc: »Pojdite!« Sl i so lorej 
ven in vstopili v svinjc. In g\('j, vsa crcda svinj jc planila po brcgu v 
jczcro in \' vodi poginila« (M! 8,28- 32). 

Kot potujoei izganjalec in ozdravljalec s trga na Irg pritegne 
pozornosl, njegovo oznanjevanje nebeskega kraljestva 
postaja verodoslojno, mnozice mu sledijo, okrog njega se 
organizira skupnosl v povsem novi obliki 
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3.2 3 1 Ekklesia 
Ze IZ puseavskega obdobja je z njim neformalna skupina 

tovarisev, kot izganjalec in ozdravljalec pa ima vse vee spre
mljevalcev, mOl in lena. Ti skrbijo za njegovo var~ost ;n 
materialno oskrbo, zapisujejo in sirijo njegovo sporocllo, ce 
je treba tudi v grsCini. Nekaj od teh je pr~~ih ueencev, kl 
ucitelju pomagajO, ga po potrebi nadomescajo In so kdaj 
tudi njegovi tolmaei. Najbolj zrele in goreee med njimi pusea 
po trgih, da oznanjajo njegovo sporoeilo in utrjujejo njegovo 
dejo. Nekega dne jih zaene posiljati kot svoJe poslance. 
Hkrati z mrezo svojih ueencev in poslancev se vse bolj jasno 
zarisuje njegov nauk in v povezavi z njim dobiva njegova 
"tovarisija« obrise nove skupnosti , se notranje organizira. 
Ciani jahad, ki je bolj ali manj v razsulu, se pridrulujejo, tej 
novi skupnosti, ki jo povezujeta krst in obed oba z mocno 
daritveno noto. 

To novo "drulbeno telo« dobi ze za easa ustanovitelja 
ime ekklesia, zbor, po nase cerkev. Ime sugerira verjetno 
kak clan, ki zna grsko. Pojem je iz politicne terminologije In 
oznaeuje v anticni Grciji vse od 5. stoletja pred Kr. dalje 
zbor spostovanih in sposobnih drzavljanov, ki se redno 
sestaja. Ekklesia je vitalna ustanova za drzavo in demo
kracijo, ker se v njej sprejemajo odloeitve in zakoni za vso 
polis . Prav gotov ni nakljueje, ee si Jezusova skupnost da 
to ime v svoji drulbeni organiziranosti in pojavnosti. Kot 
taksna se namree Ie po grskem imenu razlikuje od F3had, 
se bolj pa po podobi, ki jO ima 0 seb!. Medtem ko se ima 
Jahad za uresnicitev nebeske utopije, pa utopija v Jezusovi 
ekklesia ostaja, ker je "razodetje« nebeskega kraljestva, ki 
je v njej dejansko, nikakor pa ga ne izcrpa, ampak zanj 
pricuje in deluje. Za razliko od jahad, ki je omejena in 
sedentarna posveeena z obredjem, pa je Jezusov "zbor« 
gibljiv, odprt, lahko nastane kjer koli in kdaj koli. Kasnejse 
izroeilo bo kristjana predstavilo kot "romarja« na polr v nebe
sko mesto (polis) in krseansko mesto bo oznaceno za "biva
lisee« ali "kolonijo« v tuji dezeli, paroiklB po grsko, zupnija 
po nase. Te predstave so v kali Ie v besedi ekklesia. 

Na tej stopnji pride do promocije dvanajstih moz, ki 
prejmejo od ueitelja doloeene odgovornosti in naloge. Jezus 
jih izbere med najbolj izkusenimi, ki imajo podobne 
sposobnosti kot on. "Poklical je k sebi dvanajStere ter jim 
dal moe in oblast nad vsemi demoni in za ozdravljanje 
bolezni. Poslal jih je oznanjat BOlje kraljestvo in ozdravljat 
bolnike« (Lk 9, 1-2). Dvanajsterica dobi tudi grsko ime 
aposto/oi, apostoli. Grska Biblija enkrat samkrat uporablja 
to besedo, kar pomeni, da je treba tud i v tem prrmeru Iskatl 
njen pomen v helen ski kulturi ne judovski. Beseda sodi v 
pomorski besednjak in oznacuje pri Demostenu trgovsko 
ladjo ali celo floto, ki je poslana v daljne kraje. Kasneje ozna
cuje poveljnika pomorske ekspedicije ali skupino kolonov, 
ki odhaja v eezmorske kraje . Drugod zopet pomeni raeun, 
ki ga je treba poslati , ali potni list. Osrednji pomen v vseh 
primerih je: poslati dalee, najveekrat eez morje, kaksno 
delegacijo, veejo skuplno Ijudi ali stvari. Taksen pomen ima 
beseda v Jezusovem casu. Kot besedo ekkfesia je tudi to 
predlagal kaksen sodelavec, ki pozna njeno uporabo med 
grsko populac ij o. Od zacetka Jezusove skupnosti sta 
besedi ekklesia in apostofos povezani in soodvisni. 

3.2.3.2 Jezus kat X/islos 
Kaj je ta Jezusova skupnosj? V prrmerjavi z do sedaj 

omenjen lmi judovskiml skupinami lahko recemo, da gotovo 

n matura I 
ni jahad z znaeilnostmi sekte kot kumranska komuna, tudl 
ni skupina krstnikov v puseavi ob virih zive vode, prav tako 
ne politeuma, "mesto v mestu«, kot judovska aleksansrijska 
obCina. Veeina njenih clanov Ima stalno bivalisce, nekaj 
mal ega pa je tudi popotnikov. Odgovor na zastavlJeno 
vprasanje bomo dobili, ee ugotovimo, na eem gradi njen 
ustanovitelj in voditelj svojo avtoriteto. Kdo je pravzaprav 
on sam? 

Bivsi ciani jBhad v njem zlahka vidijo Izraelovega Mesija, 
Davidovega potomca, ki bo osvobodil Izrael in obnovil 
Davidovo kraljestvo. Te misli so izprieane v kumranskih 
spisih. Ta ideja ima nedvomno silno mobilizacijsko moc in 
je bila Ie veekrat vzvod kaksne vstaje in upora, ki se je 
klavrno koneal. Drugi poznavalci kumranske komune 
predlagajo alternativno nepolitieno resitev: Jezus naj bi bil 
Aronov Mesija, duhovniski lik, ki bo prisel ob koncu easov. 
Rekli, smo, da Jezusova dejanja razodevajo duhovnisko in 
daritveno razseznost , kar bo izrocilo znalo ovrednotiti, se 
zlasti Pismo Hebrejcem. "Trdno se torej drzimo veroizpovedi, 
ker imamo velicastnega velikega duhovnika, ki je sel skozi 
nebesa, Jezusa, BozJega Sina. Nimamo namree velikega 
duhovnika, ki ne bi mogel socustvovati z nasimi slabostmi, 
marvee takega, ki je kakor mi preizkusan v vsem, vendar 
brez greha« (Heb 4,14-15). Duhovniski Mesija konkurira 
Izraelovemu Mesiji, veasih pa je z njim sinergistlcno pove
zan, se zlasti tedaj, ko kraljevski mesija opusea svojo 
nacionalistieno razselnost. 

Vendar pa v Jezusovem casu lik mesija ni razsirjen zunaj 
jahad. Dejansko sele to gibanje okrog Jezusa promovira lik 
resnicnega mesija in nekega dne se v njem izkristalizira 
prepricanje, da ima lastnosti poslednjega zbora, ki se zbira 
okrog osebnosti z mesilanskim poslanstvom in velieino. 
Jezus ves cas to predstavo tehta, korigira in od ucencev 
zahteva, "naj nikomur ne povejo, da je on Mesija« (Mt 16,20) , 
da ga ne bi Ijudje vzeli za politicnega vodja. Tako vztrajno 
preoblikuje vsebino tega lika, se zlasti, ko jo prerosko 
povezuje s svojo lastno smrtjo. Od vsebine mesijanskega 
lika je tudi odvisna vsebina njegove cerkve . Tudi tu J:zus 
ves cas domislja razmerje med ekklesla In nebesklm 
kraljestvom, dokler koncno povsem ne loci lika mesija,od 
politicnih razseznosti , stem pa tudi svoji cerkvi da drugacno 
vsebino , kakor jo imajo politiene skupnosti . 

Hebrejsko besedo masijah in njene izpeljanke homologlra 
kumranska skupnost, zato so vsi razlogi , da jo Jezus, klje 
z njo prelomil , zavraea hebrejski nazlv. Grski prevod te 
besede je xristos, maziljenec, ki je pa je v hebrejskl Blblljl 
splosna oznaka za kralje, duhovnike in preroke,. brez 
posebnega "mesijanskega« pomena. Grski glagol xnem,lz 
katerega je izpeljan xristos, pomeni vtirati , mazatl ; upo~abljB 
se pri negi telesa ali koze in sodi v sportnl, masaznl In 
estetski besednjak. Tej besedi je bilo zato treba dati poseben 
pomen, ki ga ima mesija, kar verjetno stori Jezusova okollca. 
Isti Ijudje okrog njega, ki dajo "krscansko« vseblno besedam 
evangefion, ekkfesia in apostofos, izberejo In vseblnsko 
opredelijo izrazxristos . Nov pomen te ,bese?e je razumljlv v 
cerkvenem okolju , kjer je nastal, za g;ska usesa: kl so!emu 
okolju tuja, pa pomeni "nalicenec«, cloveka, klje nal,cen. 

4. te za Jezusovega iiv/jenja: nova religija 
in nova skupnost 
S "snovlo«« vseh vrst , s katero razpolaga v svojem okolju, 

postavi Jezus nov verski in druzbeni sistem. Nobenlh 
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Poskus rekonstrukcije ene ad vollin v Kumranu, kjer so nasli znamenite 
mrtvomorske rokopise (Fato: Vilma Brodniik) 

dokazov ni, da tava in se isee v judovstvu svojega easa, 
ampak pray nasprotno, vse kaze na to, da se po sledi 
Janeza Krstnika in s pomoejo .. domisIJijske« apokaliptiene 
govorice - njenih likov, simbolov, odrskih postavitev itd. -
naenkrat zave svoje posebnosti in poslanstva. To ga vodi k 
jasnemu prelomu z Judovstvom in k ustanavljanJu lastne poti 
in obeestva, ne da bi pri tem zanikal svoj dolg do judovstva, 
dediseino, ki jo je od njega preje!. .. Ne mlslite, da sem prisel 
razvezat postavo ali preroke; ne razvezat, temvee dopolnit 
sem jih prisel« (Mt 5,17). V njegovi perspektivi .. nebeskega 
kraljestva« je vse spremenjeno, naj reeemo po Pavlovo: 
povelieano, odreseno. Skratka, ustvarjalno, sprejme vse, 
kar mu nudi njegovo druzbeno, kulturno in versko okolje in 
v zavesti svojega .. bozJega sinovstva« vse preustvari in na 
novo postavi. Kakor da bi tudi nase obrnil znamen ito priliko 
o talentih, v katen sta dva talente, ki jima jih je zaupal 
gospodar, pomnozila, tretji pa zakopal. Ko se gospodar vrne, 
zahteva raeun. Prva dva nagradi zaradi ustvarjalnosti in 
podJetnosti , tretjega pa da vreCi .. ven v najzunanjejso temo« 
(Mt 25,14-30). 

Jezus zavrne v imenu .. nebeskega kraljestva« vse obi ike 
svetosti vezane na nacionalno pripadnost Izraelu, ki jo v 
zvezi s templjem izdelajo in zlvijo Kumran, diaspora in 
farizeji. Obenem pa pripelJe k izvirnemu koncu porajajoCi 
se monoteizem v lastni izvedbi, ki ji bosta kasneje Pavel iz 
Tarza in Janez s Patmosa dala dokoneno teoretieno sirino. 
A ze pri Jezusu sreeamo vse temeljne in strukturne pojme, 
s katerimi postavlja krseansko novos!. Prelom je oCiten tudi 
v obredni praksi, pa naJ gre za obredno kopel ali za daritveni 
obed. Prelom in novost pa sta vidna na prvi pogled v namerni 
rabi grseine, takrat svetovnega jezika, in torej volji, da 
nagovori vse, ne glede na taksno ali drugaeno pripadnos!. 

Ti prelomi in novosti na obrednem, teoloskem in etienem 
podroeJu vodijo neizogibno k dvojnl sankciJi, ki ji Evangeliji 
posveeajo iZJemno pozornos!. Jezusa sankcionirajo duhov
ne, moraine in politiene oblasti tistega easa v dramatienem 
sodnem procesu, all bolje farsi, na katerem je obsojen na 
smrt s krizanjem. In na krizu tudi konea. oruga sankcija pa 
ne prihaJa od Ijudi, ampak od Boga in jo bo do konca domislil 
Pavel: .. Vemo namrec, da bo tisti, ki je obudil Gospoda 

n matura 

Jezusa, tudi nas obudil z Jezusom in nas hkrati z vami 
postavil predse« (2 Kor 4,14). To pa ni vee zgodovinoplsje, 
ampak vera in teologija, bo morda pomislil dobronamerni 
bralec. Vendar gre za zgodovino, kajti tu govorimo 0 izvorih 
krscanstva, ki ga ni brez kategorije vstajenja, ne pa 0 

(ne)resnienosti vstajenja. Res, 0 tem slednjem odloea 
(ne)vera. oejansko pa je ta kljuena kategorija vstajenje ze 
navzoea pri Jezusu. V njegovi perspektivi nebeskega 
kraljestva ni nie zapisano unieenju, tudi telo ne, zato je 
upravieeno upanje, da bo sleherni elovek spremenjen, 
preoblikovan in bo zive!. Seveda ne vee v zemeljskih pogojih 
in na zemeljski naein, ampak v pogojih nebeskega kraljestva 
in na nebeski nae in. Do tod gredo zadnje posledice 
Jezusovega nauka 0 nebeskem kralJestvu med nami in 0 

njegovi prihodnji in dokoneni uresnieitvi. Sedaj smo se med 
ze in 5e ne, ali kot pravi Pavel slikovito: .. Mislim namree, da 
se trplJenje sedanJega easa ne da primerjati s slavo, ki se 
bo razodela v nas. Kajti stvarstvo nestrpno hrepeni po 
razodetju Bozjih sinov. Stvarstvo je bilo namree podvrzeno 
nieevosti, in sicer ne po svoji voJji, ampak zaradi njega, ki 
ga je podvrgel, v upanju, da se bo tudi stvarstvo iz 
suzenjstva razpadljivosti resiJo v svobodo slave Bozjih otrok. 
Saj vemo, da celotno stvarstvo vse do zdaj skupno zdihuje 
in trpi porodne boleCine. Pa ne samo ono: tudi mi, ki imamo 
prvine ouha, tudi mi zdihujemo sami v sebi, ko zeljno 
prieakujemo posinovljenje, odresenje svojega telesa« (Rim 
8,18-23). Tako je Jezus dejansko izumitelj in siriteJJ tudi nauka 
o vstajenju, ki je pred njim komajda v povoJih, ee sploh. V 
oeeh ueencev Jezusova smrt tako paradoksaJno potrdi 
resnienost tega, kar je z njimi zivel in kar jih je ueil: .. Resnicno, 
resnieno , povem yam: Ce psenieno zrno ne pade v zemljo 
in ne umre, ostane samo; ee pa umre, obrodi obilo sadu« 
(In 12,24). 

Kumranske najdbe so pozivile in obnovile raziskovanje 
tako Judovske druzbe v zaeetkih krseanske dobe kot 
tudi izvorov krseanstva. Novejse zgodovinske studije 
tako vse bolj resno jemljejo Evangelije in spJoh pisno 
dejstvo prvega krseanstva in njegovo verodostojnos!. 
Z .. metodo sirjenja« Evangelijev kot antienih zivljenje
pisov se pred nami izrise Jezus kot dedie svojega okoJja, 
ki pa zna prejeto predelati in iz njega ustvariti nekaj 
novega. Sinergetieno delovanje Kumrana, diaspore, 
fa rize jev in krstniskega gibanja po eni strani in 
apokaliptiene imaginacije po drugi strani se v Jezusu iz 
Nazareta izkristalizira v novi relig ijski stvaritvi, ki bo v 
Antiohiji dobila ime krseanstvo. 
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PRED STO LETI JE SILO USTANOVUENO SPLOSNO 
SLOVENSKO iENSKO DRUSTVO V UUSUANI 

V zadnjih deset letjih 19. stoletja ekonomski razlogi 
mnogim zenskam tudi na Siovenskem niso vee dopuseali, 
da bi bile Ie »varuhinje domacega ognjisca«. Narasealo je 
stevi lo taksnih, ki so se morale zaposliti, ee so hotele 
preZiveti sebe in svoje otroke. Vecala se je tudi zelja po 
izobrazbi, ki je zagotavljala boljsi poklicni polozaj. Tako so 
nastajala strokovna, dobrodelna in domoljubna drustva, ki 
so pogosto temelji la na verski ali politieni osnovi . Nekaterim 
so bili ti okviri pretesni. Meni le so , .. da je naobrazeno, 
samosvoje zenstvo najveeja opora naroda« in .. da je Ie v 
mnozini, v zdravi krepki organizaciji mob,.' Te so zelele 
ustanoviti novo, drugacno drustvo, ki so ga poimenovale 
Splosno slovensko zensko drustvo. Siovensko zato, ker je 
zelelo opozoriti na nacionalno pripadnost , splosno pa zato, 
ker je v svoje vrste vabilo prav vse Siovenke ne glede na 
politicno usmeritev, poklic in gmotno stanje . Zaeelo se je 
takole: »V zgodnji spomladi I. 1901 smo se zacele shajati, 
posvetovati, a sele po mnogih birokratskih zaprekah so 
padle zadnje ovire, in septembra I. 1901 je bil ustanovni 
obeni zbor nasega drustva. Dotlej je pripravljalni odbor ze 
opremil polovico drustvenega stanovanja na Rimski c. 9 in 
je stela drustvena knj iznica ze 500 knjig.«2 Za predsednico 
je bila izvoljena Franja Tavear, voditel jica stevilnih karitativnih 
in domoljubnih zenskih drustev, kasneje prva castna 
mescanka Ljubljane in dvorna dama jugoslovanske kraljice. 
V slovenskih zenskah je zelela prebuditi narodno zavest, jih 
usmeriti k dobrodelnosti in meseanski svobodomiselnosti.3 
Liberalno usmerjena je bila tudi njena zvesta sodelavka, 
nato pa tajnica, podpredsednica in nazadnje tudi naslednica 
na predsedniskem mestu, Minka Govekar, sprva uciteljica, 
kasneje pa med drugim tudi pisateljica , prevajalka, novi
narka in sodelavka razl icnih zenskih drustev. ' Kljub temu 
pa so se v drustvo vkljucile tudi zagovornice drugaenih 
politicnih nazorov. 1:e v prvem letu delovanla je drustvo stelo 
okrog 178 Cianic, med katerimi so bile tako gospodinje kot 
zaposlene zenske razlicnih poklicev: stevilne uCiteljice, od 
katerih so bile nekatere tudi splosno znane javne delavke 
(npr Pavia Hocevar, Alojzija Stebi in Angela Vode) , postne, 
bancne in druge uradnice, profesorice (npr Alma Sodnik), 
zdravnice (npr Eleonora Jenko - Groyer, Ana Zalokar), 
pisateljice in pesnice (npr Vera Albrecht, Marica Bartol, Vida 
Jeraj, Marija Kmet , Mara Lamut, Ljudmila Prunk - Utva) , cela 
vrsta taksnih, ki so bile morda bolj poznane kot zene in heere 
tedanjih pomembnih osebnosti , pisateljev, slikarjev, 
glasbenikov, univerzitetnih profesorjev (npr. Jerica Hubad, 
Ernestina Jelovskova, Jelica Kidric , Matilda Klemencic, 
Minka Melik, Marila Milcinski, Jozica Novak, Julka Plemelj) 

in se mnoge druge. Drustvo je skusalo preseci tudi 
nacionalni okvir in se je povezovalo s pripadnicami drugih 
narodov, se zlasli s hrvaskimi, srbskimi in ceskimi zenskami, 
vkljuceno je bilo tudi v Avstrijsko zensko zvezo, prek nje pa 
se v Mednarodno zensko zvezo.' 

Cas zenskim zahtevam ni bil naklonjen. Zakon je doloeal, 
da je moz glava druzine, zenska pa naj bi bila predvsem 
dobra mati in gospodinja 6 Delo so otezevale tudi zenske 
same, ki niso bile samostojno navajene nastopali. Govekar
jeva se je takole spominjala: .. Ni bilo tako lahko, takrat 
ustanoviti si samostojno zensko drustvo, zaceti pripravljati 
tia, da se postavi tudi slovensko zenstvo na svoje noge, da 
zacne misliti s svojo glavo in delati tudi zase. Vajene smo 
pac bile, da smo stale v prvih vrstah vseh narodnih prireditev, 
kadarkoli so nas klical i moski, da smo sprejemale slovenske 
goste, prodajale sopke in srecke, stregle v narodnih nosah 
po Ijudskih veselicah, po bazarjih , igrale in plesale za 
'narodov blagor', pa sivale in zbirale za bozicnice. Da, tudi 
kako manifestacijo ali demonstracijo smo z diskantnimi zivio
klici ozivljale ali okrepile. Ali da bi hotele imeti povsem svoje, 
zensko drustvo zenskih ciljev, za to je bilo treba ne Ie dokaj 
poguma, nego tudi nove dusevne orientacije.«7 

Kljub temu pa si je drustvo zastavilo kuiturne, socialne in 
..feministicne« cilje. V resoluciji, naslovljeni na poslansko 
zbornico leta 1911, so clan ice drustva zapisale, da so 
zenske tako kot mozje "podlozne vsem zakonom, zato 
zahteva pravicnost , da imajo po enakih dolznostih enake 
pravice« .' Vendar pa niso zanikale dusevnih in telesnih 
posebnosti svojega spola niti se niso nameravale 
odpovedati svoji materinski vlogi. Feminizem so pojmovale 
kot socialno gibanje , osvoboditev zenske iz tedanje 
brezpravnosti pa kot velik kulturni napredek: .. Ko bi bilo v 
poliliki vee clovekoljubja, bi morali ze zdavnaj spoznati, da 
je cilj blaginja eloveka, ne pa cilji prvenstva, abstraktno 
velicje na skodo cloveske srece ali testo v njegovo 
brezmejno gorje.«9 Politicnih pravic so si zelele predvsem 
zato, da bi lahko soustvarjale socialno pravicnejso 
zakonodajo. Zato so precej casa in sredstev posvetile 
dobrodelni dejavnosti . Podpirale so materinske in otroske 
domove, zavetiSea za brezposelne zenske in druge socialne 
ustanove. Kljuc do uresni6itve politicnih in socialnih ciljev 
so videle v izobrazbi . V programu drustva so zapisale: 
.. Prosvetljene zenske, ki znajo misliti s svojo glavo in poznajo 
zivljenje doma in drugod, ne morejo biti nevarne napredku 
nobene drzave. Saj one ne bodo slepo orodje v rokah 
demagogov, nego bode enakovredne delavke svojih moskih 

1 Mlnka Govekar Pel indvajsellelnica tenskega del;;! v: zbornik Siovenska ~ena Ljubljana 1926 sIr 186 
2 Pray lam 
3 SBt 4 knjiga Ljubljana 1980-91 Tavl!ar Fr,mja sIr 27 
4 SBL, Ljubljana 1926 Govekar · Vasi¢ Mlnka SIr 238 
5 ZgodOvll1ski arhiv Ljubljana (ZA WU) 258 Splo~()Q iensko dl\l~IVO 
6 Barbara Satej Siovenska lel'ska 1900- 1918 KrDnlka casopis za slovensko kraJeVoo zgodoV'no 47 LjubllJna 1999 Sir 90 
7 Mlnka Govekar PetndV<l)sellelnlC3 tenskega dela v zbomik $Iovenska 1et'l<1 Ljubljana 1926 sIr 186 
8 ZA UU 265 SpIoSno tensko dn.I~lvO Skalla 6, <IopIS SpIo~nega tenskega dru~tva poslanski roOmiel z drle 8 11 191 1 
9 Arhrv Sioveni,e (AS) 1666 Osebna lbIrka Mlf'd<e Govekar ~aUa 1 mapa 14- 16 podmapa <I predavan,e Minke Oovel<ar na zUo(Ovanju za 1ensko vohlno pravico v Mallbofu 10 decembfa 1939 
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tovarisev. Le nekulturen, neveden clovek se da slepo 
izkoriscati v reakcionarne svrhe.«" Prizadevale so si, da bi 
bilo znanje dostopno tudi revnim deklicam, zato so podpirale 
dekliske sole in internate. S pomocjo predavanj, tecajev, 
razstav, izletov in literarnih vecerov so zelele vzgojiti narodno 
zavedno in izobrazeno generacijo zensk, ki bi bila sposobna 
vzgajati otroke, se zaposlit i in nastopati v javnem zivljenju, 
predvsem pa »misliti s svojo glavo«. Predavanja za clan ice 
drustva so bila ob nedeljah popoldne, javna in najveckrat 
brezplacna predavanja pa v veliki dvorani Mestnega doma. 
Predavatelji so bili obeh spolov, razlicnih svetovnih nazarov 
in poklicev, teme so bile izbrane tako, da bi si poslusalke 
pridobile cim sirso splosno izobrazbo, pouCile pa naj bi 5e 
tudi 0 zdravstvenih in vzgojnih vprasanjih. Namen strokovnih 
tecajev, ki so bili predvsem knjigovodski, sivalni in jezikovni , 
pa je bil v tem, da bi si zenske pridobile ali razsirile poklicno 
izobrazbo in s tem dobile moznost za izboljsanje svojega 
gmotnega stanja. Pomembno vlogo pri izabrazevalnem delu 
je imela knjiznica, ki je dobila kasneje javen znacaj in je 
obsegala na tisoce strokovn ih in leposlovnih knjig, za 
odrasle in mladino. 

Z zacetkom prve svetovne vojne pa so prisle v ospredje 
drugacne naloge. Clan ice drustva so izdelovale povoje, 
zbirale so zdravila, obleke in hrano za vojake, sirote, vdove, 
begunce in invalide, ranjencem so krajsale cas s pisanjem 
pisem in branjem knjig ter casopisov, tolazile so jih z 
besedami in darili, po vojni pa so pripomogle k osvoboditvi 
slovenskih vojnih ujetnikov. V casu prve svetovne vojne so 
zenske odigrale pomembno vlogo tudi v politicnem zivljenju. 
Maja 1917 so slovenski, hrvaski in srbski poslanci v 
dunajskem drzavnem zboru sprejeli t. i. majnisko dekla
racijo, s katero so zahtevali zdruzitev vseh v Avstro-Ogrski 
ziveCih Siovencev, Hrvatov in Srbov v samostojno drzavo 
pod zezlom habsburske dinastije. To dejanje je sprozilo zelo 
mocan odziv v slovenskem prostoru, tudi med zenskami. 
Pod vodstvom Franje Tavcar in krscansko social no 
usmerjene Cilke Krek so zbrale okoli 200.000 podpisov 
slovenskih zena in deklet , s katerimi so izrazile podporo 
deklaraciji. Pricakovale so, da bo juznoslovanska drzavna 
tvorba social no pravicnejsa in zenskam prijaznejsa. 

Zelje se niso uresniCile. Politicna svoboda v Kraljevini 
Srbov, Hrvatov in Siovencev je bila omejena, social no 
vprasanje nereseno, Siovenci se vedno niso ziveli v eni 
drzavi. Tudi zenske niso dobile vecjih pravic, volilna pravica 
je bila nedosegljiva, prisoten je bli celo strah, da bode v 
vseh delih drzave prevladali srbski zakoni, za zenske se 
veliko neugodnejsi od prejsnjih, avstrijskih . A niso odnehale. 
Splosno slovensko zensko drustvo, ki pa je moralo kmalu 
opustiti pridevnik slovensko, saj taksno nacionalno 
opredeljevanje ni bilo zazeljeno, je se razsirilo svoj delokrog. 
Zacele so nastajati podruznice drustva, in sicer v Mariboru, 
Celju, Novem mestu in Gorici. V zelji po vecji moci in 
uspesnosti so se tudi stevilna zenska drustva iz vse drzave 
povezala v skupno organizacijo, sprva imenovano Narodna, 
nato pa Jugoslovanska zenska zveza, ki je vkljucevala vee 

10 ZA U U 285 SpIo~no tensko cJru~tvo ~ka1la 4 Program dn.~lva Z;,t lelo 1924 
11 MIOka Govekm. Pellndvajsellelnica ~enskeg3 dela v zbom,k Slovensk<llel1a LJltlllana 1926 
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kot 300 drustev. Splosno zensko drustvo je samostojno ali 
pa v sklopu jugoslovanske zveze organiziralo razlicne 
zbiralne akcije , zborovanja (proti razsirjanju srbskega 
dednega prava na vso drzavo, proti ukinitvi zenskih sol, za 
zensko volilno pravico, za enakopravnost nezakonskih otrok 
z zakonskimi, proti alkoholizmu in prosti tuciji, za odpravo 
zapostavljanja zensk na delovnih mestih, za nove bolnlsnice) 
in razstave (narodnih vezenin, domaCih preprog, slovenske 
zenske kn jige ipd., najvecja pa je bila razstava Siovenska 
zena Db 25-letnici ustanovitve drustva). Vse dejavnosti je 
spremljala nepogresljiva podpora t iskane besede . 
Prispevkov 0 zenskih vprasanjih niso objavljali Ie zen ski listi, 
ampak tudi drugi casopisi, predvsem Siovenski narod in 
Jutro, izsle pa so tudi nekatere samostojne publikacije. 

V tridesetih letih je prodor fasisticnih in nacisticnih idej v 
Italiji in NemCiji razburkal tudi jugoslovansko politicno 
prizarisce. Takrat je prevzela vodilno vlogo v slovenskih 
zenskih drustvih Minka Govekar. Vzpostavila je tesnejse stike 
s socialisticno usmerjenimi posameznicami in drustvi, 
zavracala pa ni niti sodelovanja s komunistkami. Scasoma 
se je kljub idejnim razlikam izoblikovala nekaksna enotna 
zenska skupina, ki se je skupaj borila za zenske pravice, 
organizirala protivojna in protifasisticna zborovanja ter se 
zavzemala za pomilostitev politicnih zapornikov'1 

Po izbruhu druge svetovne vojne se je slovenska sekcija 
Jugoslovanske zenske zveze vkljucila v Osvobodilno fronto, 
vendar je bila ze kmalu izkljucena, ces da zeli prevzeti 
vodil no vlogo med zenskami . Partija tudi na zenskem 
podrocju ni trpela konkurence. V drugi Jugoslaviji so bila 
predvojna zenska drustva ukinjena in so pocasi utonila v 
pozabo, dela njihovih clanic so zapuscena oblezala na 
odrocnih policah arhivov in redkih knjiznic, feminizem je 
dobil negativen prizvok. 

Napake in zablode druge Jugoslavije so splosno poznane. 
Vendar pa ne smemo pozabiti, da je nova drzava scasoma 
omogocila sirok dostop do izobrazbe in dela, zdravstvene 
oskrbe in socialnega varstva vsem druzbenim slojem . 
Socialisticna zakonodaja je zenskam zagotovila popolno 
enakopravnost v politicnem in poklicnem zivljenju, ceprav 
stari patriarhalni odnosi niso zamrli kar sami od sebe, kot 
so napacno predvidevali nekateri. Danes zivimo v druzbl 
pariamentame demokracije in trznega gospodarstva, vecajo 
pa se socialne razlike, stevilo zensk v politicnem zivljenju 
se manjsa, brezposelnost je postala del nase stvarnosti 
in zenske zaradi svoje materinske funkcije tezje dobijo 
zaposlitev, enako placilo za enako dele ni vec zago
tovljeno , privlacnejsa delovna mesta so veckrat vezana 
na spol ali staros\. V danasnjem casu zato morda globlje 
obcutimo zelje in zahteve zensk iz prve polovice minulega 
stoletja. V obdobju socialne vamosti, ko smo hrepeneli pred
vsem po politicni pluralnostl, so nam bile tezje razumljive. 
Mogoce lahko danes bolj cenimo njihovo medsebojno soli
darnost, ki je presegala nacionalne, izobrazbene, statusne 
in nazorske razlike. Verjetno zdaj jasneje doumemo, da so 
si zelele politicnih pravic predvsem zato, da bi lahko naredile 
listo, kar so cutile kot svojo poglavitno dolznost - pripomogle 
naj bi k lemu , da bi svet dobil bolj cloveski obraz. Za ta cilj 
so bile mnoge med njimi pripravl jene zrlvovati cas, denar 
in osebno zivljenje. 
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ARHIV REPIJBLIKE SLOVENIJE - SLOVENSKI DRlAVNI ARHIV 
Zgodovinski arhivi so ustanove, ki doloeajo in prevzemajo 

arhivsko gradivo, ga hranijo in dajejo v uporabo. So torej 
varuhi spomina neke druzbene skupnost i, naroda, drzave. 
Arhivsko gradivo je tisto dokumentarno gradivo - dokumenti, 
listine in drugo pisano gradivo, ki ne sluzi vee namenu, 
zaradi katerega je nastalo, temvee ima za neko druzbeno 
skupnost trajen pomen bodisi zaradi potreb znanosti, 
kulture, pravne varnosti ali drugih znaeilnosti, ki jih ta 
skupnost doloei za tako pomembne, da je potrebno neki 
dokument oziroma listino hraniti tudi za potomce, na
slednike. Drzavni arhiv, kot nam pomaga uganiti ze samo 
ime, je glavni arhiv neke drzave. Tovrstna ustanova je nastala 
po meseanski revoluciji v Franciji in je torej stara sele dobrih 
dvesto pet de set let. Ni nastala naenkrat in popolnoma na 
novo, temvee je plod veestoletnega razvoja, spremenjenih 
razmer in miselnosti. 

Preden se sprehodimo po preteklosti, se kratko pojasnilo 
besede »arhiv« . Prihaja od grske besede "archeion« in po
meni varno, upravno zgradbo. Danes pod tem izrazom 
razumemo najpogosteje: a) skupnost dokumentov, ki jih 
hrani neka pravna oseba (urad, organ, organizacija) ali 
fiziena oseba, pri kateri so ti dokumenti nastali kot posledica 
poslovanja; b) delovno enoto ali samo prostore neke pravne 
osebe, ki skrbi za hrambo teh dokumentov; c) zgodovinsko 
dokumentarno gradivo, ki ga ne hrani vee tisti, pri katerem 
je nastalo, in e) ustanovo, ki skrbi za to gradivo.' 

Prvi arhivi so se pojavili ze v antiki, predvsem v kraljevih 
palaeah in svetisCih v drzavah starega vzhoda. Ohranjeni 
arhivi iz Mezopotamije, Egipta, kretske in mikenske drzave 
so obsezni in tudi vsebinsko spominjajo na danasnje arhive, 
Ie pisna podlaga je druga. Arhivsko gradivo sestavljajo na 
primer zakoniki, raeunovodski, upravni in sodni spisi ter 
privatne pogodbe in podobno. Antieni drzavni arhivi so bi li 
podobno kot danes odprti za javnost. Oblastniki in privatniki 
so tu mogli dobiti dokazila 0 pravnih zadevah. Pa ne Ie za 
pravne potrebe. Znano je, da so ze najstarejsi "pisci zgodb" 
- logografi na svojih popotovanjih zbirall razno gradivo, ki 
so ga potem uporabili v svojih spisih. Njihovi glavni viri so 
bili poleg ustnega izroerla, lastnega opazovanja in javnih 
napisov tudi tempeljski in mestni arhivi.' "Oee zgodovino
pisja« Herodot je zbral veliko zgodovinskega grad iva tako v 
Egiptu kot v Greiji tako, da je obiskoval slavna svetisea3 

Atenci so na primer hranili svoje dragocene dokumente v 
"metroonu", kjer so bile sh ranjene pogodbe , zakoni , 
zapisniki in druge drzavne listine. Med temi zapisi je bil tudi 
spis, ki ga je Sokrat pripravil za svojo obrambo, rokopisi 
klasienih dram Sofokla in Evripida, seznami zmagovalcev 
0limpijad 4 Znano je tudi, da je bil stari rimski "arhivum 

1 Serglj Villnn. Jo!e lonlar Arhivislika Lil,blJilna 1973 sir. 9 
2 Anton Sayre Herodo[ iz Hallkamasa Zgodbe, Ljubljana 1953. Uvod sir 15 
J Anton Sovra HerodOI iz Hallkamasa Zgodbe. Ljubljana 1953. Uvod sir 22 
4 TH R Schellenberg Moderni iJrhivi pnOClpi in tehl1lka rada Beograd. Zagreb 19G8 Sir 1 
5 G1el Majda Smale. ZgoOovina arhivisl lke in arhivske slll~be Ljubljana 1976 sir 9 loa 109 
6 Gle, Mapa Smole Zgodovina arhivislike IfI arhivske 511.1100. Ljubljana 1976 Sir I T 3 
7 G1ej TH R Schellenberg Moderni arhlvi pnncipi in tehnil<a (ada Beograd Zagreb 1968 Sir 2 

Mald3 Smole Zgodovilla arhivislike In arhwsk.e sWbe Ljllblf3na 1976 Sir III \lJad~TIlr Sur"itlt 
Francoska tlrhivska zakonoda/<;l Arhrvi XVnV I995 sIr 67-71 

8 Jo.te £OOI<)r Sero'i Vilfan Arhl'lli v Slovcn;jl Ljubl}arkl 1970 sIr 8 

publicum" zelo bogat. Arhivi tega tipa so se obdrzali v 
sredozemskih mestih tudi se v srednjem veku. Nekoliko po
zneje, v 7. in 8. stoletju so se jim pridruziti arhivi posa
meznih vladarjev. Ti so bili, z razliko od prvih tajni, saj so 
sluzili Ie potrebam vladarja in so jih sestavljali predvsem 
dokumenti, ki so dokazovali oziroma izprieevali vladarske 
pravice, posest. Z izumom papirja se je seveda spremenila 
zunanja podoba arhiva. V 16., 17., 18. in prvi polovici 19. 
stoletja so po vsej Evropi zrasH stevilni arhivi, med kater imi 
je najstarejsi v gradu Simancas pri Validolidu v Spaniji, ki je 
bil ustanovljen leta 1545 in je postal osrednji arhiv monarhije 
1574. Biti pa so to se vedno arhivi »drugega tipa" tajni in v 
sluzbi vladarjevih pravics Njihov namen in temeljna dejav
nost je bilo varovanje obstojeeega reda. Poleg kraljevih 
arhivov pa so nastajali tudi drugi arhivi kot mestni , obeinski, 
notarski in podobno' Pomembno novost je pomenil 
francoski Archives Nationales v Parizu, ki je bil ustanovljen 
neposredno po revoluciji. Uveljavitev pravne drzave in 
vladavine prava je spremenila tudi polozaj arhiva. Nacional
ni arhiv je dobil nadzor nad akti raznih central nih drzavnih 
ustanov v Parizu, ki so do tedaj imele svoje lastne arhivske 
depoje pa tudi nad dokumenti provinc, komun , cerkva, 
bolnic, univerz in plemiskih druzin kakor tudi nad arhivskimi 
skladlsci v okrozjih, kjer so bili shranjeni akti v easu revolucije 
ukinjenih lokalnih drzavnih ustanov. Arhiv je bil javno dosto
pen. Nastopila je dvojnost. Gradivo starega druzbenega 
reda so hranili poslej v prvi vrsti za znanost in kulturo, 
gradivo novega druzbenega reda pa za zaseito javnopravnih 
odnosov. Arhivsko gradivo je imelo torej po revoluciji po men 
za druzbo kot celoto in ne vee Ie za vladarja. Drzava postane 
odgovorna za ohranitev pomembnih dokumentov preteklo
sti.' Priblizno pet de set let pozneje, leta 1838 je bil ustano
vljen osrednji britanski arhiv, Public Record Office v Londonu. 
Tu ni bilo revolucije In arhiv je nastal iz drugaenih razlogov. 
Na eni strani je obstajala potreba po ureditvi starih arhivalij. 
Naertno zbi ranje pomembnih dokumentov je bilo tu ze 
veestoletna tradicija toda okol i leta 1800 je bilo to gradivo 
raztreseno in dokaj neurejeno na stevilnih, vee deset mestih 
v Londonu. Na drugi strani so zgodovinarji ze od 17. stoletja 
dalje poskusali pridobiti pisanemu gradivu splosno prizna
nje. Drzavni arhiv je postal s svojim statu tom samostojen 
»department". Ni bil podrejen ministrstvu kot v Franciji, 
ukvarjal se je Ie z akti centralne uprave. Rodila se je torej 
nova, tretja, sodobna vrsta arhivov, ki zdruzuje oba temeljna 
razloga za nastanek arhivov: potrebe po pravni varnosti in 
potrebe znanosti ter kulture. Ti arhivi so praviloma dostopni 
javnosti saj so njena last. Osrednji drzavni arhivi so postali 
tudi varuhi narodnega spomina. Odtod tudi njihov polozaj. 
Postali so del drzavnih organov. Nekatere zahodnoevropske 
drzave so lih uvrstlle nepos red no pod vlado, druge pod 
posamezna ministrstva. Sicer pa je vse bol) prihajala v 
ospredje pomembnost dokumentarnega gradiva za znanost 
in kulturo. V 19. stoletju so namree dobili arhivi veeji pomen 
za zgodovinopisje, predvsem zato, ker je romantika 
poveeala zanimanje za zgodovino, hkrati pa se je uveljavilo 
spoznanje , da Ie treba zgodovinske vire uporabljati kritlcno. 
Tako je arhivsko gradivo postalo prvi zgodovinski virB 
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oanasnji drzavni arhiv je torej ustanova, zgrajena na dveh 
temeljih. Ta dvojnost - biti pravni dokument naroda, drzave 
na eni strani in vir raziskav za za ta obmocja na drugi strani 
- je odslej tudi njegova znacilnost, njegovo bistvo. 
Posamezni drzavni arhivi so se sicer porajali razlicno: eni 
pretezno ali celo izkljucno zaradi prvega in drugi zaradi 
drugega razloga toda arhivi v danasnjem pomenu so posta Ii 
sele takrat, ko so opravljali, oziroma so bili sposobni vrsiti 
obe nalogi. Prav zato so tudi postali del drzavne uprave. 

Nas drzavni arhiv se je razvil iz Kranjskega dezelnega 
arhiva, ki je bil ustanovljen 1887 kot del Kranjskega 
dezelnega muzeja. Nastal je podobno kot vsi avslrijski 
dezelni arhivi 9 Tudi tu sta opazna oba razloga, ki sta 
narekovala njihovo ustanovitev. Sprva so obstajali Ie arhivi 
v lasti grasCin in samostanov ter dezelnih knezov in dezel, 
ki so imeli zgolj upravni znacaj. Kasneje se je z narascajocim 
zanimanjem za zgodovino zacelo sistematicno zbiranje 
njenih virov-dokumentov. To nalogo so prevzeli predvsem 
dezelni muzeji, ki so v 19. stoletju zrasli v vsej Avstriji, 1821 
tudi na Kranjskem, deloma pa tudi zgodovinska drustva. V 
dezelah so torej obstajali na eni strani mestni, trzni , 
grascinski, samostanski in privatni arhivi , ki so jih zbirali 
muzeji in drustva ter na drugi strani stanovski arhivi in arhivi 
dezelnoknezje oziroma drzavne uprave. Vendar je bila 
Kranjska ob razpadu avstrijske monarhije leta 1918 edina 
dezela, ki ni imela samostojnega arhiva. V novi drzavi je bil 
leta 1926 sicer ustanovljen orzavni arhiv v Ljubljani, toda 
deloval je v okviru Narodnega muzeja in je dobil svojega 
prvega delavca sele lela 1939, kljub veliki kolicini nabranega 
gradiva.'O Mocneje je arhiv zazivel sele po drugi svetovni 
vojni. Osrednji drzavni arhiv Siovenije je bil ustanovljen 31. 
oktobra 1945 po sklepu Siovenskega narodnoosvobodilnega 
sveta in Narodne vlade Siovenije. Leta 1953 se je 
preimenoval v Orzavni arhiv Ljudske Republike Siovenije, 
leta 1966 v Arhiv Siovenije in leta 1979 v Arhiv Socialisticne 
Republike Siovenije. Toda tudi tokrat je slo pocasi . Za lepo 
zvenecimi uradnimi imeni se je skrivalo vse kaj drugega. 
Poglejmo: "Osrednji drzavni arhiv Siovenije je zacasno dobil 
prostore v Narodnem muzeju, kjer jih je imel bivsi Orzavni 
arhiv Siovenije. Preko Federalnega zbirnega centra je leta 
1945 prejel ogromne koliGine arhivskega gradiva. Leta 1952 
je prevzel gradivo ukinjenih ministrstev, glavnih uprav in 
direkcij. Vse te fonde je vskladisGiI na podstresju Narodne 
in univerzitetne knliznice in v raznih kleteh po Ljubljani. Leta 
1963 je dobil arhiv po zacasni preselitvi v bivse kazinsko 
poslopje na Trgu revolucije nove prostore v zgradbi bivse 
postne direkcije na Levstikovem trgu; celotno poslopje mu 
je bilo dodeljeno leta 1965.«11 Kaksno je bilo razumevanje 
pomembnosti starih dokumentov pri organih oblasti, nam 
pomaga razumeli tudi okroznica ministrstva za pravosodje, 
ki je bila namenjena "vsem sodiscem«. Nasli smo jo v fondu 
Vrhovnega sodisca, med dokumenli sodne uprave iz leta 
1946 pod naslovom " Izlocanje spisov«" : "Po nalogu 
Predsedstva vlade LRS z dne 17. 6. 1946, sl. 815/5/46 in 
po nalogu zveznega ministrstva za pravosodje z dne 2. 5. 

9 Majda Smale. Zgodovin iJ amlvls llke In arhivske silitbe Ljublpna 1916 Sir 34 
10 Marda Smole Zgodovina 3rhivislike In arhivske slutbe ljublJilnll 1976 Sir 34 36 Gaspe!" sffild 

In V1ad.nll" lurner ArhIV rep..rbloke SIOIIenije Lfl.iI:Iljana 1999 Sir J . 4 
11 Marda Smole Zgodovina arhMSlike III arhivske slutbe LIUblprla 1976 Sir 36 
12 AS Vrhovno socM.ce Republ"'e Sioven'je VIhovno sodisce lederalne SlovenlJe v LjublJ3ni Su 

1221 1946 Zadeva IE! bola vplsafI.J v vplsnlk 1 IUhf<) 1946 In zakl/llCena 7 1U11)8 1951 
13 Manp Verblc. 00 IZdaJ! zakona 0 dr.?:avn,h arhMh LjUCls\..a l.)raVa 51 5-6/1950 sir 21 1-212 

1946, sl. 1581 /46 je treba Cimprej oddali v predelavo ves 
nepotreben uporabljen papir, ker ga papirnice v svoji 
proizvodnJi tezko pogresajo. Glede na to naj se sodisca 
10lijo izlocanja starih spisov, za kar je zlasli primeren sedanji 
poletni cas, ko se more deja opravljati na prostem. oelo se 
mora vrsiti pod nadzorstvom predsednika sodisca al i 
sodnika, ki ga v to doloci. Ze ta naj po svoji izprevidnosti 
odbere one spise, ki bi utegnili biti vazni za zgodovinsko ali 
sicersnjo znanstveno raziskovanJe ... « Pomembnosti 
arhivskega gradiva so se zavedali Ie nekateri zgodovinarji, 
ki so nenehno prepricevali, opozarjali, rotili: " .. Proces 
preobrazbe stare druzbe v novo pa je tako hiter in silen, da 
ne bo mogel miniti brez skode za obstoj nasih arhivov, ce 
se ne bomo kriticnosti polozaja dovolj hitro zavedli. Mnogo 
arhivov ... je ze izginilo, propadlo ali pa so bili brez vednosti 
in dovoljenja pristojnega drzavnega arhiva oddani v 
papirnico. Na ta naGin je bila nasemu kulturnemu premo
zenju povzrocena velikanska skoda, posebno se, ce se 
spomnimo silnih naporov in material nih zrtev, s katerimi si 
je nasa drzava zadnji cas prizadevala, da bi restituirala po 
okupatorju odpeljane kulturnozgodovinske predmete, med 
njimi tudi nase arhive. Okupator je v svojem besu, hotec 
zabrisati sleherno sled slovenske kulture na nasih tleh , 
uniceval in odpeljeval s seboj slovenske knjige in arhive. 
Posebno nasim severnim sosedom so bili arhivi zazelen 
plen. Zanimanje zanje je bilo zivo ze zdavnaj pred napadom 
na Jugoslavijo, predvsem pa za liste, ki so bili po prvi 
svetovni vojni vrnjeni nasi drzavi. Nekateri izmed njih so 
pomenili vazno dokumentarno gradivo za utemeljitev nasih 
zahtev na mirovnih konferencah. Kdo se ne spominja 
vel ikanske akcije, ki jo je sprozila nasa drzava 0 priliki teh 
konferenc, da bi dokazala upravicenost svojih zahtev po 
reparacijah in pravicnih narodnostnih mejah? Odkod je 
crpala vse nestete dokaze za nase zahteve, ce ne prav iz 
arhivov? ltd. , itd. Primerov, ki govorijo 0 nujnosti obstoja 
nasih arhivov, bi lahko nasteli vec kot dovolj . Brez dobro 
urejenih in ohranjenih arhivov ne bi mogli , kot ze omenjeno, 
znanstveno proucevati nase narodne preteklosti in ne 
pravilno utemeljevati nase druzbene stvarnosti . Tudi tekoce 
zadeve drzavne uprave bi pogostokrat zelo trpele, ce se ne 
bi obenem skrbelo za ohranitev arhivskega grad iva. Veckrat 
se namrec zgodi, da desetletja star, skoro ze pozabljeni 
arhivski predmet znova postane aktualen upravni material. 
Skoro ni urada ali ustanove, ki za svoje tekoce zadeve ne bi 
potreboval se dokumentov, ki so jih ze davno izloCili iz 
svojega arhiva in izrocili arhivski ustanovi v varstvo in 
znanstveno uporabo. Zato je tudi drzavni upravi v korist, ce 
se vsi arhivi skrbno in v redu varujejo in hranijo; to velja tako 
za stare kot tudi za komaj nastale arhive. Vsako zmanjsanje 
nasega arhivskega fonda pa pomeni posebno hud udarec 
za naso historicno znanost , ker so nas tujci v preteklosti 
oropali najpomembnejsih zgodovinskih dokumentov v 
namenu, da ne bi domaci znanstveniki dobili pravilne slike 
o rasti nasega Ijudstva v prejsnjih dobah. Resnici na Ijubo 
pa moramo priznati , da je tujec , ki je stoletja gospodaril na 
nasih tleh, vrednost arhivskega grad iva mnogo vise cenil, 
kot ga znamo ceniti mi. Odpeljanega arhivskega gradiva ni 
uniceval, ampak ga je skrbno hranil po nestetih svojih arhivih 
in knliznicah v Avstriji , Nemciji , Italiji in drugod .. . «13 Premi
kalo se je pocasi . Nastajala je arhivska zakonodaja , ki je 
nekoliko zasCit ila arhivsko gradivo in rasla je mreza arhivov. 



M u z e i a r h v sol e I 
Arhivsko gradivo je postalo celo temeljna vrednota, ko je 
bilo v letu 1965 v kazenski zakon uvedeno kaznivo dejanje 
"Unicenje ali prikrivanje arhivskega gradiva.« Za storitev 
dejanja je bila zagrozena kazen zapora ali strogega zapora 
do petih let. Arhivi so postajali vse bolj polni in prepolni. Na 
zahodu Evrope so drzavni arhivi hranili predvsem gradivo 
oblastnih organov, pri nas pa je dolznost oddajati 
dokumente zajela veliko sirsi krog, predvsem tudi gospo
darstvo. To in dejstvo, da so za arhive skrbeli in se z njimi 
ukvarjali pretezno Ie zgodovinarji, je bil vzrok, da se je vse 
bolj poudarjal Ie pomen arhivskega gradiva za znanost in 
kulturo. Posledica je bilo slabo sodelovanje med ustvarjalci 
dokumentov in arhivi, ki v teh ustanovah niso prepoznavali 
tudi svojih in splosnih druzbenih korist i. Med ustvarjalci 
arhivskega grad iva ni bilo prave hierarhije in najvisji organi 
vseh treh vej drzavne oblasti, ki bi morali imeti prednost, so 
bili izenaceni s kulturnimi, zdravstvenimi, gospodarskimi in 
podobnimi ustanovami. Arhivi so se ponovno spreminlali v 
muzeje, muzeje starega papirja, in stem celo med manj 
zanimive tovrstne ustanove. Stari papirji so namrec vedno 
manj privlacni kot stari predmeti. Med arhivom in muzejem 
ali tocneje med Narodnim muzejem in Drzavnim arhivom 
pa je vendarle bistvena razlika. Narodni muzej hrani vse 
kulturne dosezke preteklosti nekega naroda in ne potrebuje 
posebne sistematike. Drzavni arhiv pa je dokument drzave. 
Sistematicnost je tu bistvena. Ohraniti mora vse, kar bistveno 
opredeljuje drzavo, torej mora predvsem odslikati delo vseh 
treh vej oblasti. 

Leta 1991 je Siovenija postala samostojna drzava, Arhiv 
Socialist icne Republike Siovenije , preimenovan v Arhiv 
Republike Siovenije, pa drzavni arhiv. V letih 1990- 1998 so 
mu bili postopoma prikljuceni nekdanji tako imenovani 
"specialni arhivi«: Zgodovinski arhiv Centralnega komiteja 
Zveze komunistov Siovenije, Arhiv Instituta za zgodovino 
delavskega gibanja oziroma Instituta za novelso zgodovino 
ter del Arhiva Ministrstva za notranje zadeve z gradivom 
Sluzbe drzavne varnosti." Leta 1997" je bil sprejet tudi 
nov arhivski zakon: Zakon 0 arhivskem gradivu in arhivih, ki 
pa zal se vedno doloca, da je arhivsko gradivo Ie tisto izvirno 
in reproducirano dokumentarno gradivo, ki je bilo prejeto 
ali je nastalo pri delu pravnih oziroma fizicnih oseb, ki ima 
trajen pomen za znanost in kulturo (2. clen). Arhlvsko gradivo 
se vedno ostaja Ie kulturni spomenik (3. clen). Z razliko od 
zakonodaje, ki poudarja Ie enD temeljno funkcijo arhiva, pa 
slovenski drzavni arhiv opravlja obe dejavnosti. Drugo, 
pravno nalogo, za katero ni pooblascen in zato tudi nima 
trdno zagotovljenega in ustreznega polozaja v sistemu 
drzavnih organov, opravlja celo v veliko (petkrat) vecjem 
obsegu kot tisto nalogo, za katero je po zakonu zadolzen. 
Ob spremembi druzbenega red a Ie namrec prislo do 
stevilnih ukrepov, ki naj bi popravili skodo in poravnali krivice 
iz prejsnega druzbenega sistema. Predvsem Zakon 0 

denacionalizaciji,16 Zakon 0 zrtvah vojnega nasilja," Zakon 

14 Gil~per Smid in Vladimir Zurner Amiv republike Siovenl)e Liubl~na 1999. Sir 4- 5 
15 Uradni list Reptlblike Siovenije, ~l 20/ 1997 
16 Ur I RS, ~t 27(1991 
17 Ur I RS. ~t 63/1995 
18 Ur I RS ~t 59/ 1996 
19 Vee 0 tern glej v MOjCil Gmbnar Amlv Republlke Slovenije kalabg Li\.IbIf'lrlaI993 Sir 14 ·38 
20 Afhivska ztl101<.a obsega arhivsko gradrvo razlitnih provenlellC oZorama razhtnlh uSlvar}aJecv 

arhivskega gradiva ki je zbrano po vseblnl \'I'Slah arhwskeg.1 grildlVilln drug,h krllen,ih (5 tlen 
Pravinlka 0 Sirokovni obdelavi in evicleocah arhivskega gradlVa) 

21 ArhlVSki fond je arhivskogradivO. ki,e naslalo v casu clelovanp er'le pravne osebe hZICne osebe 
oziroma clrtdne (5 tlen PraVllnlka 0 Slrokovl1i obdelavi in evldencall arhlVskega gradiva) 

o popravi krivic " SO prinesli drzavnemu arhivu kup obve
znostl, kl pa niso kUlturno-znanstvenega znacaja temvec 
predvsem pravne narave. 

Danasnji Arhiv Republike Siovenije se nima polozaja in 
pomena kot ga imajo drzavni arhivi v zahodni Evropi, ki imajo 
ze dolgo trad icijo - na primer Public Record Office v 
Londonu, drzavni arhiv Velike Britanije . Ze na prvi pogled. 
Mogocne in lepo oskrbovane stavbe kazejo, da je ustanova, 
ki prebiva v njih, pomembna. Lepo urejena knjigarna ob 
vhodu povdarja bogato dejavnost. Poleg znanstvenih 
publikacij izdaja arhiv tudi veliko drobnih knjizic in brosur, 
da bi opozarjal nase, da bi pritegnil cim vec Ijudi. Posebna 
pozornost je posvecena otrokom. Nedolgo tega je odprl 
tudi stalno, zelo privlacno razstavo 0 pomenu arhivov in 
njihovih dokumentov. Na drugi strani pa je arhiv organiza
cijsko in funkcionalno vrascen med organe oblasti. Tako 
tudi vrednotenje dokumentov ni Ie zadolzitev arhiva, temvec 
skupna skrb in odgovornost. Vel ike novosti in izboljsave v 
zadnjih letih kazejo, da celo v drzavi z dolgo zgodovino pot 
arhivov ni bila lahka. In pri nas? Arhiv Republike Siovenije 
ima sedez v Ljubljani v treh zgradbah: V Gruberjevi palaci, 
ki jo je poleg bolj znanega Gruberjevega kanala za odvajanje 
visokih voda z Ljubljanskega barja leta 1773 zacel graditi 
jezuit Gabrijel Gruber kot hidravlicno in mehanicno solo. V 
casu Ilirskih provinc so na juznem delu dodali prizidek, v 
drugi polovici 19. stoletja so na severni strani dozidali 
Virantovo hiso in jugovzhodni del , ki je bil v sedemdestih 
letih 20. stoletja v celoti predelan, in tako je nastalo trikotno 
notranje dvorisce. Ze dalj casa ima Arhiv svoje prostore 
poleg Gruberjeve palace se na dodatnih sestih lokacijah. 
Najpomembnejsi drzavni dokumenti se vedno domujejo 
raztreseni na raznih koncih Siovenije v po pol noma 
neprimernih skladiscih: v tesnih kleteh, velikih poslovnih 
skladisCih, namenjenih hrambi povsem drugacnega blaga, 
starih gradovih in podobno. Gradivo stevilnih pomembnih 
drzavnih institucij, tudi takih , katerih dejavnost se ukinja, ze 
leta caka na prevzem. Velika nevarnost je, da se sploh ne 
bo ohranilo ali pa vsaj ne v celoti. Kljub vsemu pa smemo 
upati, da se stanje izboljsuje. Zavest 0 pomembnosti 
drzavnega arhiva se, pray ob dejstvu, da so mnogi 
dokumenti, ki so S8 se nedavno zdeli Ie mrtvi spomini, 
ponovno oziveli in dobili moc, pocasi prebuja tudi med 
oblastnimi organi. 

Kaj hrani danes Arhiv Republike Siovenije? V njegovih 
skladiscih lezi preko 220 milijonov dokumentov, od 11. pa 
vse do konca 20. stoletja. Med njimi so listine in rokopisi pa 
tudi najnovejsi zapisi na filmskih trakovih in videokasetah.19 
Listine so najstarejse arhivsko gradivo. Vecina jih je na 
pergamentu. Prva je nastala v letu 1163. Med li stinami so 
pomembnejse listine celjskih grofov iz let 1262- 1465 in 
listine samostanov s Kranjske. Bogati so rokopisi, ki so 
nastajali od 11. pa vse do 19 stoletja. Listine in rokopisi, 
urbarji in maticne knjige, tvorijo arhivske zbirke'o To gradivo 
so zbrali predvsem posamezniki in drustva, med katerimi 
izstopa Historicno drustvo za Kranjsko. Pomemben del 
arhivskega gradiva so vsekakor tudi grascinski in 
samostanski arhivski fondi . Dokumenti grascin izvirajo iz 
12 . do 19. stoletja in tvorijo preko 80 fondov. " Gradivo 
upravnih organov, ki so delovali na nasem ozemlju tako na 
dezelni kot na drzavni ravni , sega v 15. stoletje. Najstarejsi 
je fond urada namestnika dezelnega kneza - vicedoma 



I Mednarodno sodelovan e sol 

(1492- 1747) . Sledijo mu: Reprezentanca in komora (1747-
1763) , Dezelno glavarstvo za Kranlsko (1764- 1783), 
Gubernij v Ljubljani (1784-1849), nato v pomarcni dobi 
Namestnistvo v Ljubljani (1850-1854) in koncno Dezelna 
vlada na Kranjskem, ki je s krajso prekinitvijo v letih 1860/ 
61 delovala vse do 1918. Pomembno je gradivo, ki je nastalo 
pri Dezelnem predsedstvu (1791-1918) najvisjega drzavne
ga upravnega urada na Kranjskem. lIirske province (1809-
1813) s sedezem v Ljubljani so prispevale stevilne doku
mente centralnih organov in organov za nekatere province 
in distrikte. Na arhivskih policah so shranj8ni tudi dokazi 
dezelne samouprave kot na primer Dezelni stanovi z gradi
vom od 1493 do 1861 ali Dezelni zbor in odbor. Tretja veja 
oblasti - sodna je zastopana zelo slabo. Arhiv hrani sicer 
vel ike kolicine grad iva od najnizjih do najvisjih sodisc in 
tozilstev, ki so delovala na nasem ozemlju od .leta 1850. To 
gradivo pa predstavlja, razen izjem, Ie manj pomembne so
dne spise. Med najstarejse tovrstno gradivo spadajo te-

Janez G/obocnik, Milena GLobocnik, Adriana Sega/a 

stamenti od 1406. leta dalje, fondi ograjnega sodisca (1543-
1749), dezelnoglavarskega (1555-1747) in dezelnega, 
kasneje okroznega sodisca v Ljubljani (1749-1945). Arhiv 
hrani tudi arhivsko gradivo organov, organizacij in drustev s 
podrocja gospodarstva, bancnistva, zdravstva in socialnega 
varstva, solstva, kulture in znanosti , ki so po svojih pravilih 
delovali za celotno obmocje danasnje Siovenije ali njenih 
nekdanjih dezel (od 16. stoletja dalje). Siovenski filmski 
arhiv, ki je tudi v sestavi Arhiva Republike Siovenije, hrani 
slovenske dokumentarne, animirane in igrane filme od naj
starejsega slovenskega filma iz leta 1905 dalje. 

Arhiv se z racunalnisko zbirko podatkov 0 arhivskem gra
divu vkljucuje v javne informacijske sisteme in internet , omo
goca javno uporabo arhivskega gradiva v arhivskih btalni
cah, evidentira arhivsko gradivo, ki je pomembno za Sioven
ce tudi zunaj Sioven ije, opravlja pedagosko, raznovrstno 
raziskovalno dejavnost, izdaja stevilne publikacije in prireja 
zanimive razstave. 

••• •• 

ZGODOVINA NA MATURI 2002 
v 

- PRIROCNIK ZA DIJAKE 
Sredi septembra leta 2001 je zalozba GYRUS iz Ljubljane izdala gradivo za zgodovino 

na maturi 2002. Namenjeno je dijakom, ki bode opravljali matur~ v junijskem in septembr
skem roku leta 2002. 
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MnoiiCno izseljevanje Siovencev v Zdruiene driave Amerike 

Vodeokasetaje posneta po scenariju enega vidnejSih skM!n!.i<ih zgodovinarjevdr.l\IIaijana DmovSka 
in pod umetniSkim vodstvom Ane NuSe Dragan ter prikazuje pnIe stike Siovencev z ZDA od 
tridesetih let do sredine 19. stoIetja in mnoZieno izseIjevanje do leta 1924: v izobraiievalnem 
videofiImuje prikazan eden pon"'" obo tejSih zgodovinskih pojaYOV iz sIovenske zgodovine. ki je bil 
zvidika zgodovine. etnologfje.IR'oeb IOS\J lezgodovine.geografijein Iiterame zgodovinetemeljit1!je 
raziskan SeIe v zadrIJih treh desetletjlh. Z videokaseto ielijo avtooji opomriti na ta pomembni 
pojav iz sIovenske zgodovine, ki mu do sedaj v uenih naCrtih in uCbenikih gIede na pomen in 
posIedice za sIovenski narod ni bilo odmetjenega dowlj poostora. Obravnavana problematikaje 
zajeta SeIe v prenovljenih uenih naCrtih in najnovejSih uCbenikih zgodovine v osnovnih SoIah in 
gimnazijah. 

Vodeokaseta predstavlja tudi prvi zgodovinski izobraievalni videofilm dornaCe proizvodnje, ki je 
naCrtno pripravljen za ueenje in poueevanje zgodovine v osnovnih in srednjih SoIah. 

Z videokaseto in priroenikom za uCitelje avtoojev dr. Mariana DrnovSka in Vilrne Brodnik. ki 
sestavrjala cIidaktiCni komplet. se bodo uCitelji zgodovine navajaIi na novejSe pristopev pouievanju 
zgodovine, ki naj zIasti prispevajo k aktivnejSemu vldjuCevanju uCencev v proces poulevanja in 
ueenja. 

Vodeokasetaje namenjena uCenju in pouCevanju zgodovine vosnovnih in srednjih Salah. Vsebinsko 
sevideokaseta nana5a na obravnavopooblet i oatikeizseljevanja vokviru tematskegasldopa SIovenci 
po Ietu 1848 v 8. razredu deoetletrle osnovne Sole (7. razredu v osemletki), v III. letniku gimnazij 
- modula 280 in 350 ur v okviru IdjuCne terne 5Iovenci po Ietu 1870 ter v II. letniku strokovnih 
gimnazij (modu1210 ur) v okviru tematskega sldopa 5Iovenci vdrugi poIovici 19. in na prehodu 
v 20. stoIetje. MoZno pa jo je tudi uporabljati v II. letniku Stiriletnega tehniSkega in strokovnega 
izobraievanja vokviru tematskega sIdopa Sloveno:i v drug; poIovici 19. in na prehodu v 20. stoIetje. 

7.400 SIT 

Mnoiiino Imljmnje Ilovenlfv 
V ldruiene driave Amerike 

Narocite jo lahko pisno, po lelefonu ali faksu na naslov: ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SOLSTVO, 
Poljanska 28, 1000 Ljubljana, tel. 0 I 1300 51 13, faks: 0 I 1300 51 99, e-posta: MaJa.Hribar@zrss.si 
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I N avod l a a vt o r e m n a vt o r c am 

Navodila avtorjem in avtoricam clankov in prispevkov 
V ielji, da bi dosegli enotno obliko elankov in prispevkov ter poenostavili redakcjski postopek, avtorje in avtorice Clankov 

in prispevkov prosimo, da v eim veeji meri upostevajo naslednja navodila za pisanje: 

1. obseg elankov in prispevkov naj bo v obsegu do ene avtorske pole, to je 16 strani oz. 30.000 znakov; 
2. prispevki naj bode pisani v raeunalniskem programu Word for Windows z vnesenimi naslovi, 

podnaslovi in krepko natisnjenimi deli besedila; 
3. prispevke opremite tudi s povzetkom vsebine v obsegu do 1200 znakov in z avtorskim izvleekom, sinopsisom v obsegu 

do 200 znakov; 
4. vasi prispevki naj bode tudi ustrezno citirani v skladu s Siovenskim pravopisom (1994, str. 222) npr.: 

Literatura: 

Simoniti, V 1990: Turki so v deieli ie. Mohoqeva druiba. Celje. 
Oular, A 1998: Obrtni dom v Metliki. V: Zgodovinski easopis. Ljubljana . St. 3 . 

Viri: 

Zgodovinski arhiv Ljubljana, LJU, Rokopisne knjige 117, Cod. 111/72 in Cod. 111/73. 
Zgodovinski arhiv Ljubljana, LJU, Reg. I, 2211, fascikel 2060, 64 Vojna. 

Navajanje opomb: 
Opombe lahko navajate med besedilom npr.: 

Nevarnost vnovienega vpada pa v tem letu se ni minila. 8. maja je Ferdinand pisal v LJubljano, da je vnovie prislo vee 
obvestil, ki govoriJo 0 moinem velikem turskem vpadu, razdeljenem v vee krakov, v Istro in Kras, na Kranjsko in Stajersko. 
(Simoniti, str. 119). Na koncu elanka pa navedete vso uporabljeno literaturo po zgornjem zgledu. 

ali pod erto: 

clanek: 
1. E. Oolenc, Siovenska kulturna politika v prvi Jugoslaviji, v: Zgodovina v soli, Ljubljana 1998, st. 1, str. 17-20. 

knjiga: 
E. Garin, Spisi 0 humanizmu in renesansi, Ljubljana 1993. 

vir: 
Zapisnik revizijske komisije, pisan 9. oktobra 1904. BMM, Arhiv obrtnikov 1904. 

5. elanke in prispevke lahko opremite tudi s shemami, zernljevidi, barvnimi in erno-belirni fotografijami, diapozitivi ipd., 
slikovno gradivo ustrezno ostevileite, med besedilom prispevka pa ustrezno oznaeite, kje naj se natisne, dopisite pa 
tudi besedilo, ki naj se natisne k slikovnemu gradivu; dodatno gradivo je lahko v obsegu do tri enote na prispevek; 

6. za lektoriranje prispevkov bo poskrbelo urednistvo; 
7. kratice, ki jih navajate v prispevku, pri prvi omembi ustrezno pojasnite, lahko v oklepaJu poleg kratice ali pa v ustrezni 

opombi; 
8. pri poroCilih in ocenah razliene literature in didaktienih gradiv s podroeja solstva v naslovu navedite ime in priimek avtorja 

obravnavane publikacije oz. didaktienega gradiva, toeen naslov publikacije oz. didaktieega gradiva, zaloibo, 
kraj in leto izdaje, stevilo vseh strani obravnavane publikacije, stevilo slik (barvnih in erno-belih), shem, zemljevidov ipd., 
pri didaktienih gradivih pa glavne znaeilnosti, npr. pri CO-ROM-ih stevilo gesel, avtorja, zaloinika in kraj ter leto izdaje; 

9. vse prispele Clanke recenzirajo Ciani uredniskega odbora, odgovorni urednik pa je zadolien, da avtorje obvesti, ali so 
prispevki ustrezni za objavo ali zavrnJeni; 

10. clankov, prispevkov in nenaroeenega grad iva ne vraeamo; 
11. prispevke posJjite na disketi z oznaeenim naslovom datoteke, datumom, imenom in priimkom avtorja ter v izpisu; 
12. besedilo na disketi in izpisu na zaeetku opremite z vasim imenom in priirnkom, akademskim oz. strokovnim nazivom, 

imenom in naslovom ustanove, kjer ste zaposleni, z vasim domaeim naslovom, posto s postno stevilko, EMSO-m, 
stevilko iiro/tekoeega raeuna, toenim naslovom banke, kjer imate odprt iiro/tekoei raeun, dave no stevilko in stevilko 
telefona, na kateri ste dosegljivi; 

13. dodatno gradivo in diskete priloiite v posebno kuverto; 
14. za pravilnost navedb v prispevkih odgovoraJaJo avtoqi sami. 

z1 
ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA SOLSNO 



Danijela Trskan, doktorica, profesorica zgodovine in : Bozidar Mrevlje, profesor zgodovine, visji svetovalec, : Janez Marolt , doktor, docent, Oddelek za zgodovino, 
francoskegajezika, Gimnazija Bezigrad, Periceva 4, 1000 • Zavod Republike Siovenije za solstvo OE Nova Gorica, Filozofska fakulteta, Askerceva 2, 1000 Ljubljana 
Ljubljana Erjavceva 2, 5000 Nova Gorica 

Uporaba fotografij za obravnavo nove 
ucne snovi pri pouku zgodovine 

Pripoved spretnih rok - vezenine v 
domovih na Cerkljanskem 

Gospodarstvo starega Rima 

V razpravi avtor obravnava gospodarstvo starega Rima. 
• Zalet je prikaz razvoja in znaCilnosti obrti, industnje, trgovine, 

Avtorica predstavlja primer uporabe fotografij pri prido- : Avtor predstavlja projekt Osnovne sole Cerkno, v okviru : prometa, rudarstva, poljedelstva, vinogradnistva, oljarstva in 
bivanju nove ucne snovi, kler se ucenci s pomoejo opazovanja : katerega so ueenci na terenu zbirali za domaee okolje znaCilne • denarnistva. Razpravo avtor zakljucuje s prikazom gradnje his 
fotografije navajajo na sistematieno analiza in vrednotenje • vezenine in z njihovo izdelavo otivili tradicionalno domaeo : in ustroja mest ter izborom literature. 
fotografij. Primer uporabe fotografij za doloeeno tematiko ni • obrt. CHj projekta je bil , v duhu prenove uenih naertov, razvilati • 
predstavljen, ker se lahko uporablja za razliene teme pri pouku : na nevsiljiv naCin pozitiven odnos do kulturne dedisCine. • 
zgodovine. V Cianku so prikazani tudi naCini evalvacije dela • 
ueencev. Uporaba fotografij predstavlla Ie enD od stevilnih : 
moznosti aktivnega dela ueencev. • Drago Ocvirk, doktor, redni univerzitetni profesor, 

: Teoloska fakulteta, Poljanska 2,1000 Ljubljana 

• Mojmir Mos~ruker, predmetni uCitelj zen:'jepisa .in : Izvor krscanstva v judovstvu 
• zgodovlne, uCltelj svetovalec, IV osnovna sola Celje, • 

Deckova 60,3000 Celje V razpravi avtor prikaze izsledke novejsih raziskav 0 izvorih 
Katja Mahorcic, profesorica zgodovine in slovenskega : v. •• .: krseanstva v judovstvu, obravnava glavne znaeilnosti judovstva 
jezika, uCiteljica mentorica, Solski center Nova Gorica - • UcenJe na dalJavo m pouk zgodovme . v casu zaeetkov krseanstva, pre 10m zjudovstvom in ustanovltev 

Gimnazija, Delpinova 9, 5000 Nova Gorica • V prispevku avtor prikazuje razvoi, podaja nekatere teoretiene : krseanstva, vire, s pomoejo katerih potekajo novejse raziskave 

Ob b 81 .. p. kt k k .. . osnove uena naeela in smotrnost ueenja na daljavo ter ga pri • in se pri tem dotakne tudi zanimivega vprasanja verodo-ro U ovemJe - rOJe e s urzlJ na . ' . t" I" k' •. k" 
• v •• • • • • pouku zgodovine ocenjuje kot perspektivnega. • s olnostl evange 'Iev ot vrra za preucevanle rscanstva. 

novogorlskl glmnazlJI 

Avtorica v 61anku predstavlja ekskurzije kot obliko priprav • 
dijakov na matur~. Ekskurzije so bile zasnovane inter- : 
disciplinarno, saj so vkljueevale zgodovinske, etnoloske in • 
geografske vsebine, rdeea nit pa Ie bilo spoznavanje zivljenja : 
ob meji, ki je bilo in je drugaeno kot v notranjosti Siovenije 
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