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GEOGRAFSKO – ZGODOVINSKA EKSKURZIJA V ITALIJO
Izvleček:
Namen diplomskega dela je predstaviti nabor vseh možnih tem, ki jih je mogoče proučevati in
spoznavati na ekskurziji v Italijo, le – te pa nadgraditi z ustreznimi nalogami, ki jih lahko
dijaki v skladu z učiteljevo presojo rešujejo pred, med in po ekskurziji (tudi v razredu).
Nedosledna in pomanjkljiva uvrščenost ekskurzij v učne načrte za gimnazije še vedno ostaja
velik problem, saj šolski sistem preveč zanemarja tako pomembno in raznovrstno učno
metodo. Predstavitev teoretične zasnove ekskurzije, pomena medpredmetnega povezovanja
ter položaja in vloge ekskurzije v slovenskih gimnazijah izpostavi pomembnost kvalitetne in
strokovne organizacije, življenjskost, vzgojnost in dinamičnost medpredmetnega povezovanja
ter še vedno pomanjkljivo izkoriščanje te oblike dela v gimnazijah. Sledi podrobna
predstavitev tem (Rimljani, humanizem in renesansa, liberalna in nacionalna gibanja; lega,
naravno in družbenogeografske značilnosti Italije), ki jih je možno na ekskurziji v Italijo
obravnavati, zadnje poglavje pa vsebuje predlog izvedbe interdisciplinarne ekskurzije v
Italijo. Predstavljeni poti so dodani vsi postanki s spoznavanjem aktualnih procesov in
pojavov, ogledi znamenitosti, stavb, spomenikov in ruševin, kratka predstavitev le – teh ter
obsežni učni listi z zadolžitvami dijakov na posameznih točkah ekskurzije (Benetke, Bologna,
Firence, Rim, Vezuv, Neapelj). Strokovno načrtovana in organizirana ekskurzija konkretneje,
predvsem pa učinkoviteje, zasleduje vse predpisane vzgojno – izobraževalne cilje posameznih
tem.
Ključne besede: ekskurzija, interdisciplinarna ekskurzija, Italija, gimnazija, zgodovina,
geografija

A GEOGRAPHICAL – HISTORICAL EXCURSION TO ITALY
Abstract:
The purpose of this thesis is to present the set of all possible themes, that can be examined
and learned on the excursion to Italy, themes upgraded with relevant taskes, which can be
done in accordance with the teacher's assessment before, during and after the excursion
(including the class). Inconsistent and inadequate inclusion of excursion into the curricula for
high school remains a major problem because the school system neglected so important and
diverse teaching method too much. After that follow a detailed presentation of themes
(Roman, Renaissance and Humanism, Liberal and National movements; location, natural and
social geographical characteristics of Italy), which can be discussed on the excursion to Italy,
the last chapter contains a proposal for implementation of the interdisciplinary excursion to
Italy. Presented direction are added all the stops with the exploration of current processes and
events, sightseeing, buildings, monuments and ruins, a brief presentation of these and a
comprehensive curriculum leaves with students duties on a specific items of excursions
(Venice, Bologna, Florence, Rome, Vesuvius, Naples). Professionally designed and organized
excursion specifically, and above all efficiently, pursue all relevant education - educational
objectives of each theme.
Key words: excursion, interdisciplinary excursion, Italy, High school, History, Geography
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1. UVOD
Sodoben način življenja od vsakogar zahteva sledenje temu toku, tako da se zastarele forme in
oblike vedno znova umikajo novostim in novitetam. V 21. stoletju, ko je dostopen že skoraj
vsak košček sveta in ko vse več ljudi potuje, je potrebno to miselnost in navado izkoristiti ter
uporabiti tudi v šolskem sistemu izobraževanja. Ljudje postajajo vse bolj dovzetni za
geografsko okolje, spoznavanje narave, družbe, drugačnih navad in običajev, skratka nagnjeni
so k izpopolnjevanju svojega prostega časa in razvijanju svojih predstav ter znanj o svetu, ki
nas obkroža.
Geografija in zgodovina sta šolska predmeta, ki najbolj neposrednoo in celovito obravnavata
prostor, v katerem živimo, zato je ena izmed (mnogih) njunih nalog, da dijake popeljeta iz
razredov na teren in jih naučita, ne le uživati v okolju, ampak ga znati tudi opazovati,
proučevati in iskati korelacije med posameznimi pojavi. Prav ta dva predmeta morata iti
najbolj v korak s časom in se odzivati na zahteve družbe po dinamičnem, aktivnem in
sproščenem načinu življenja, ki ga morata vtkati v svoje učne navade in pristope. Ekskurzija
je učna oblika izobraževanja, ki nam vse to ponuja, le izkoristiti jo je potrebno.
V diplomski nalogi je osvetljena vloga ekskurzije v srednjih šolah (gimnazijah), še posebej
zastopanost medpredmetnih ekskurzij (geografija – zgodovina) ter nakazana možnost
medpredmetnega povezovanja na primeru ekskurzije v Italijo. Tako je v prvem poglavju
predstavljen bistven pomen ekskurzije pri izobraževanju dijakov gimnazij (in ostalih srednjih
šol), saj nam pravzaprav omogoča izpolnjevanje glavnega namena obeh predmetov, to je
opazovanje, spoznavanje in proučevanje različnih družbenih in naravnih pojavov v različnem
prostoru in različnem času. Najprej so predstavljene glavne značilnosti ekskurzije, z njenimi
cilji, nalogami in organizacijskimi etapami, v naslednji fazi pomen in smisel medpredmetnega
povezovanja, v zadnji fazi je predstavljeno obstoječe stanja ekskurzij v gimnaziji. S
pregledom obeh učnih načrtov smo želeli ugotoviti stanje in obravnavanje ekskurzije v učnih
načrtih, predvsem v kakšni meri in obsegu so zastopane ter ali obstajajo konkretni predlogi
ekskurzij. Nato je predstavljena opravljena raziskava o izvajanju ekskurzij v slovenskih
gimnazijah ter kakšno vlogo imajo pri izvajanju (in priljubljenosti) ekskurzij tudi ravnatelji,
saj so ravnatelji tisti, ki potrjujejo letne učne načrte in upravljajo s finančnimi sredstvi šol. Na
koncu tega poglavja se dotaknemo še teme maturantskih ekskurzij, kakšne so njene glavne
težave in pomanjkljivosti ter katere možnosti so povsem neizkoriščene.
Ker je bil cilj diplomskega dela priprava nabora možnih tematik, ki jih lahko dijaki
spoznavajo in obravnavajo na ekskurziji v Italijo, le – te pa nadgraditi z ustreznimi nalogami,
ki jih lahko dijaki v skladu z učiteljevo presojo rešujejo pred, med in po ekskurziji, naslednja
poglavja diplomske naloge sledijo temu cilju.
Tretje in četrto poglavje vsebujeta natančen geografski in zgodovinski oris obravnavanega
območja, predvsem katere teme, ki jih predvidevata učna načrta za to območje, je možno na
sami ekskurziji proučevati in spoznavati.

8

GEOGRAFSKO – ZGODOVINSKA EKSKURZIJA V ITALIJO

Aleš Bobek

V petem poglavju je predstavljena predlagana pot in izvedba ekskurzije v Italijo, v povezavi z
vsemi učnimi listi, ki jih dijaki izpolnjujejo na avtobusu in na posameznih postankih, poleg
tega pa so predstavljane glavne točke postankov in ogledov.
Glede na to, da je Italija velika dežela, z nešteto možnimi kraji in zanimivosti, ki jih je možno
obiskati, se je bilo potrebno najprej odločiti za pot ekskurzije, kar ni bilo posebej lahko. Po
pregledu učnih načrtov je bil postavljen vsebinski okvir, ki naj bi mu ekskurzija v Italijo
sledila, tako da bodo dijaki na terenu spoznali čim več predpisane vsebine. Sledilo je
orientacijsko zbiranje in študij strokovne literature o izbranem območju, ki je kmalu pokazalo
na novo težavo, to je količinska omejitev literature in postankov na ekskurziji, saj je literature
o Italiji res veliko. Po izboru poti ekskurzije je sledilo zbiranje in študij geografske in
zgodovinske literature, omejeno zgolj na območje poti. Pri izboru poti ekskurzije smo
upoštevali tudi dejstvo, da smo od predlaganih postankov pred tem sami že obiskali ter
spoznavali geografske in zgodovinske elemente in pojave v Benetkah, Rimu, Neaplju, na
Vezuvu in v Pompejih, kar nam je omogočalo izkoristiti svoje znanje, predstave in ideje, kako
bi lahko ekskurzija z dijaki izgledala ter kaj vse se da na teh postankih videti in početi. Izboru
ustrezne literature je sledil izbor posameznih tem, ki jih je mogoče obravnavati na terenu.
Hkrati s tem se je začelo tudi izdelovanje učnih listov z različnimi nalogami, pri čemer je
predvideno skupinsko delo dijakov pred odhodom, metoda poročanja na terenu (avtobusu) in
metoda reševanja učnih listov na terenu (avtobus in postanki). Priprava učnih listov se je
opirala na obstoječo šolsko literaturo, zastavljene cilje v učnih načrtih, svoje znanje o
postankih in ideje, ki so se nam ob tem porodile ter številne članke s primeri nalog na terenu,
čeprav so večinoma pripravljeni za osnovne šole. Teoretično podlago o pomenu ekskurzije,
njenih nalogah in ciljih, o medpredmetnem povezovanju in ekskurzijah v gimnazijah
predstavljajo razna strokovna literatura, namenjena poučevanju, publikacije, namenjene
učiteljem, ki vsebujejo številne praktične primere in napotke, ter diplomske naloge, ki so to
problematiko že obravnavale. Ekskurzija poteka po klasičnih fazah, vendar pa na koncu,
poleg razgovora učiteljev in dijakov, diplomsko delo predlaga še razgovor med učitelji
udeleženci, razgovor in predstavitev ekskurzije širšemu učiteljskemu zboru in vodstvu šole ter
na koncu tudi predstavitev ekskurzije ter opravljenega dela staršem dijakov, saj je
pomembno, da so vsi udeleženci (posredni in neposredni) seznanjeni s potekom, rezultati in
učinki ekskurzije.
Območje Italije je bilo za ekskurzijo izbrano zaradi pričakovanja, da so ekskurzije v srednjih
šolah še vedno slabo in nedodelano zastopane, poleg tega verjetno omejene zgolj na območje
Slovenije in neposredne okolice ter da so ekskurzije v tujino, razen maturantskih ekskurzij, ki
to v resnici sploh niso, še vedno tabu tema srednješolskega sistema v Evropi. Seveda je škoda,
da takšnih ekskurzij ni več, saj nas okolje in družba, kot že rečeno, v to sili, tako da moramo
dijakov vsaj ponuditi možnost strokovne geografske in zgodovinske ekskurzije tudi v
sosednje države ali v še bolj oddaljene kraje. Kot pravijo, potovanja, spoznavanje,
razumevanje sveta okoli nas in izkušnje nas bogatijo ter nam širijo obzorja, geografija in
zgodovina pa imata to izvrstno poslanstvo, da je to eden izmed njunih krasnih ciljev.
Zato ga učitelji z veseljem izkoristimo!
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2. EKSKURZIJA
2.1. POMEN, CILJI IN NALOGE EKSKURZIJE
Ekskurzija je verjetno ena izmed učnih metod v šoli, ki se je učenci na vseh stopnjah šolanja,
najbolj razveselijo, saj predstavlja drugačen, zanimiv in sproščen način dela.
Ker tudi sodobne smernice pouka od učiteljev zahtevajo uporabo različnih učnih metod in
oblik, vse z namenom ustvariti pouk čim bolj življenjski, zanimiv in vzgojen, so ekskurzije
izrednega pomena, saj nam ponujajo enormne razsežnosti uresničevanja tako izobraževalnih,
kot vzgojnih ciljev. Nevenka Cigler (1995b, str. 72) je v enem izmed svojih člankov izjemno
lepo zapisala, da je ekskurzija priložnost, kjer se učimo ob živem stiku z objektom
spoznavanja, istočasno pa zadovoljujemo svoje socialne in čustvene potrebe, saj učenci in
učitelj spoznavajo karakterne lastnosti drug drugega v sproščenem ozračju, kjer so stroge in
formalne meje odnosa omehčane. Vse to pa le še dodatno potrjuje velik pomen ekskurzij, ki
bi ga morale zasedati v šolski doktrini.
Ekskurzijo hitro in pogosto učenci zamenjujejo z izletom, kar pa je potrebno, z željo po
uspešno izvedeni ekskurziji, preprečiti.
Beseda »ekskurzija« ima izvor v latinščini, kjer pomeni izlet s strokovnim vodstvom, čigar
cilj je, da učenci v naravi oz. zunaj učilnice spoznavajo in raziskujejo predmete (pojave), ki so
jih pred tem teoretično spoznali pri rednem pouku. V slovenskem jeziku poznamo dva zelo
podobna izraza, ki pa imata neko bistveno ločilno značilnost. To sta izraza izlet in ekskurzija,
ki jima je skupno potovanje, medtem ko namen potovanja predstavlja bistveno razliko. Izlet je
potovanje, namenjeno zabavi in razvedrilu ter je tako tesno povezano s športnimi aktivnostmi.
Ekskurzija pa bi lahko bila označena kot potovanje z resnejšim namenom ali drugače
povedano, delovno potovanje, ki je študijsko usmerjeno (Bezjak, 1999, str. 5).
Če želimo doseči ta resnejši namen, mora biti seveda ekskurzija skrbno organizirana in
načrtovana, poleg tega pa je ekskurzija specifična oblika vzgojno – izobraževalnega dela, ki
zahteva obširnejše in skrbnejše priprave (Barbič, 1997, str. 36).
Skrbnost in zavzetost pri pripravi ekskurzije je zelo pomembna, saj dobro pripravljena
ekskurzija vpliva na razvoj raznovrstnih sposobnosti učencev in dijakov, še posebej na razvoj
intelektualne, čustvene in socialne komponente. S strokovno pripravljenimi ekskurzijami
razvijamo dijakovo dejavnost in ustvarjalnost, njegove učne navade, zmogljivosti,
radovednost, kritičnost in samostojnost (Bizjak, Štemberger, 2007, str. 58).
Ekskurzije so pomembne tudi zaradi velikega vzgojnega pomena, saj ogledi ostankov
kulturnozgodovinske dediščine mladega človek duhovno bogatijo, izobražujejo in ga tudi
moralno krepijo. Na takšen način v učencu razvijamo estetski čut ter vzgojno vplivamo na
doživljanje lepote, harmonije in umetniškega navdiha (Potočnik, 2004, str. 65).
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Poleg tega učenci določene, predvsem zapletenejše, pojave in procese razumejo šele takrat, ko
si jih ogledajo v naravi. Ravno živa slika je bistvena za odpravljanje napačnih predstav in
razlag, saj kljub množici razpoložljivih vizualnih pripomočkov vendarle ne morejo
nadomestiti dobro organizirane ekskurzije (Ivanšek, 1998, str. 47). Ravno ta lastnost oziroma
prednost ekskurzije bi morala biti pri zagovarjanju vrednosti ekskurzije najbolj izpostavljena
in pravzaprav vzdržati vse nasprotujoče napade na pomen ekskurzije v vzgojno –
izobraževalnem procesu na vseh ravneh izobraževanja.
Socialna komponenta ekskurzij je zastopana kot rezultat medsebojne komunikacije med
učitelji in učenci, saj ekskurzije spodbujajo sproščeno in demokratično vzdušje, ki je tudi
osnova za razvoj prijateljskih vezi tako med učenci kot tudi med učenci in učitelji. Pri vsem
tem se razvijajo medsebojna komunikacija, spoštovanje in usklajevanje interesov.
Prav zaradi tega je za kvaliteto izvedene ekskurzije odgovorna šola kot celota in še posebej
učiteljski zbori posameznih oddelkov, saj so ponavadi ekskurzije interdisciplinarne (Cigler,
1995b, str. 73), kar zahteva timsko delo učiteljev različnih predmetov. Najpomembnejša
vloga ekskurzije je nudenje izkustvenega učenja, ki dopolnjuje predhodno teoretično znanje.
Zato morajo biti ekskurzije načrtovane in predvidene pred začetkom pouka, že pri pisanju
letnih učnih priprav (Bezjak, 1999, str. 5).
Ekskurzija, kot didaktična učna metoda ima seveda tudi svoje cilje in svoj namen, saj je
pomembna za uresničevanje globalnih in operativnih učnih smotrov in ciljev. Poleg tega
omogoča učencu oz. dijaku povezovanje teorije s prakso, razvijanje tehničnega mišljenja in
konstruktorstva, razvijanje odnosa do naravoslovja in varstva okolja in zbiranje stvarnih
gradiv. Ekskurzija ima, kot že omenjeno, pomembno vzgojno vrednost, saj jo učenci
doživljajo kot neposredno življenje, tako da vtisi in dogodki, ki jih doživijo, vplivajo tudi na
njihovo emocionalno doživetje. Ekskurzija pa je pomembna tudi zato, ker se na njej
zmanjšajo individualne razlike učencev glede na sposobnost, saj so razvrščeni v učne skupine,
znotraj nje so razdeljene tudi naloge, poleg tega pa samostojno presojajo in demokratično
sprejemajo odločitve, kar se odraža v skupnem dogovarjanju in reševanju najrazličnejših
problemov (Bezjak, 1999, str. 7).
Uspeh šolskih ekskurzij je v veliki meri odvisen od stopnje znanja in energije učitelja,
strokovne in didaktične priprave ekskurzije, dobre organizacije, urejenega prevoza, optimalne
terenske zaposlitve skupin učencev in od poznejšega ponavljanja v šoli. Cilji ekskurzije se v
praksi vedno uresničujejo le delno, tako da je ekskurzija nikoli dokončano delo (Barbič, 1997,
str. 37).
Pri postavljanju izobraževalnih ciljev ekskurzije je pomembno, da le – ti niso zastavljeni tako
visoko, da jih ne bi mogel realizirati učitelj kateregakoli predmeta, če se na ekskurzijo
pripravi in če so bili tudi učenci predhodno dobro pripravljeni nanjo pri posameznih
predmetih. V nasprotnem primeru učitelji ostalih predmetov pri obravnavanju snovi drugih
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predmetov vidijo le v vlogi spremljevalca in ne čutijo odgovornosti za kvalitetno realizirane
cilje ekskurzije (Cigler, 1995b, str. 73).
Ciglerjeva (1995a, str. 69) je kot bistvene vzgojno – izobraževalne cilje geografije, ki naj bi
jim sledila izvedba ekskurzije v osnovnih šolah izpostavila naslednje cilje:
 učenci pridobivajo prostorske predstave o Sloveniji, svoji domovini in njeni soseščini,
 učenci spoznavajo vrednote slovenske pokrajine, razvijajo ljubezen in spoštovanje do
njene naravne in kulturne dediščine,
 učenci pridobivajo osnovno znanje o naravnogeografskih in družbenogeografskih
pojavih ter procesih in razvijajo zavest o nujnosti trajnostnega izkoriščenja naravnih
dobrin,
 učenci razvijajo sposobnost uporabe preprostih metod terenskega dela (uporaba
zemljevidov, literature, intervju, …),
 učenci razvijajo miselne procese (opazovanje, primerjanje, razvrščanje, analiza,
sinteza, vrednotenje).
Ciglerjeva še meni, da bi s kvalitetnim delom v učilnici te cilje deloma res uresničili, vendar
pa zagotovo ne v celoti. Tudi če bi želeli, da učenci resnično pridobijo prostorske predstave,
bi morali celotno pokrajino prepotovati z zemljevidom v roki, da pa jo vzljubijo, jo morajo
nujno obiskati, videti in doživeti, in ne zgolj brati o njej v učbeniku. Vse to ekskurzije
omogočajo in so zato nujno potrebne že od samih začetkov institucionalnega izobraževanja
mladih (Cigler, 1995a, str. 69).
Kot je razvidno iz zgoraj naštetih vzgojno – izobraževalnih ciljev, ki naj bi jih ekskurzija v
osnovnih šolah poskušala doseči, je jasno, da ekskurzije na tej stopnji izobraževanja niso
namenjene nekemu strokovnemu raziskovanju pokrajine, ampak začetnemu spoznavanju
pokrajine okoli nas, njenih značilnosti in lastnosti ter nekaj osnovnih procesov, ki se odvijajo
v njej. V srednjih šolah, kot naslednji stopnji izobraževanja, lahko torej pričakujemo nekoliko
bolj konkretne in kompleksnejše vzgojno – izobraževalne cilje, ki že vsebujejo nekatere
elemente raziskovalnega dela. Seveda je nato v veliki meri od učiteljev odvisno, kako uspešni
bodo dijaki pri doseganju zastavljenih ciljev. Kajti učiteljeva profesionalnost, usposobljenost
in navdušenost nad ekskurzijo kot učno metodo, se prenaša in refleksira tudi na učence, ki se
večinoma navdušijo nad drugačno učno metodo ter ekskurzije ne obravnavajo zgolj kot izlet.
Na eni izmed slovenskih srednjih šol, natančneje gimnaziji (Bizjak, Štemberger, 2007, str.
58), si je družboslovni aktiv zastavil naslednje cilje, ki jih je zasledovala strokovna ekskurzija
in so jih dijaki poskušali doseči:
 spoznajo manj znane kraje, ki so povezani s slovensko zgodovino,
 doživijo lepoto nepoznanih krajev,
 spoznajo materialno kulturo obiskane pokrajine,
 primerjajo svoj način življenja z načinom življenja obiskane pokrajine oz. kraja,
 ugotovijo pomen naravnogeografskih značilnosti na gospodarske dejavnosti
prebivalstva nekoč in danes,
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ugotovijo človekov vpliv na pokrajino,
znanje, pridobljeno v učilnici, z ogledom pokrajine utrdijo in dopolnijo,
poglabljajo in širijo znanje, vzbuja se jim interes za nova znanja,
razumejo medsebojni vpliv naravno in družbenogeografskih elementov v pokrajini,
razvijajo spretnosti terenskega dela in osnove orientacije v prostoru in času,
razvijajo spretnosti javnega nastopa,
pridobivajo socialne kompetence in razvijajo posameznikovo individualnost.

Iz zapisanih ciljev je jasno razvidno, da si srednješolska stopnja izobraževanja resnično
postavlja konkretnejše in razširjene cilje. Ekskurzija ni več zgolj »informativni izlet«, ampak
že vsebuje nekatere elemente raziskovanja, saj naj bi dijaki na terenu primerjali njihovo
življenjsko okolje z raziskovanim okoljem, hkrati pa pokazali svoje teoretično znanje o
obravnavanih procesih in pojavih ter ga na tak način tudi nadgradili, predvsem na področjih
človekovega vplivanja na spremembe v pokrajini, medsebojnega vplivanja različnih
naravnogeografskih in družbenogeografskih elementov na stanje pokrajine danes in nekoč ter
na področju individualne iznajdljivosti v prostoru in času (orientacija, komunikacija in
socializacija).
Brinovec (2004, str. 204-205) je v delu Kako poučevati geografijo zapisal glavne naloge, ki bi
jim morala slediti ekskurzija, sicer geografska, vendar pa lahko te naloge posplošimo, saj
vsaka ekskurzija poteka v pokrajini, ki je vedno predmet geografskega opazovanja. Brinovec
je med najpomembnejšimi nalogami ekskurzije izpostavil naslednje:
• razvija sposobnost opazovanja, ugotavljanja objektov in pojavov, razumevanje
medsebojnih zvez in odnosov tako v naravi kot v družbi,
• prispeva k poglabljanju, razširjanju in bogatitvi znanja in izkušenj učencev, vzbuja
interes za nova spoznanja, povezuje teorijo s prakso, spodbuja učence, da aktivno
sodelujejo in prispevajo k razvoju družbe,
• budi patriotizem, neguje humanizem, tovarištvo, kolektivni duh, življenjski optimizem
in realno sprejemanje življenja,
• prispeva k boljšemu in vsestranskemu spoznavanju učenčeve osebnosti in
vzpostavljanju neposrednih odnosov med učiteljem in učenci,
• pri učencih spodbuja in razvija aktivno sodelovanje pri družbeno koristnem delu, da
znajo učenci ceniti pravo vrednost dela, da se z večjo gotovostjo opredelijo za poklice,
negujejo navade, odgovornost, točnost in cenijo delo,
• razvija smisel za lepoto, vzbuja ljubezen do narave, naravnih lepo in kulturne
dediščine,
• prispeva h krepitvi fizične sposobnosti, omogoča rekreacijo in sprostitev učencev,
• razvija sposobnost orientacije v pokrajini, navaja na uporabo karte in usposablja
učence za geografsko predstavo pokrajine,
• prikaže vlogo človeka v geografskem okolju in možnosti njegovega varovanja.
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Naštete naloge nam dokazujejo, da je ekskurzija resnično najzahtevnejša učna metoda, saj
njen namen ni zgolj usvajanje, poglabljanje ali spoznavanje novega znanja, ampak ima mnogo
širši pomen. Z malce pretiravanja bi lahko rekli, da kvalitetno in strokovno zastavljena
ekskurzija oblikuje učenčevo osebnost, vpliva na oblikovanje njegovih vrednote, socializacijo
in moralno odgovornost do svojega okolja in družbe, v kateri živi. Seveda pa lahko vse te
(velikopotezne) cilje dosežemo, če je ekskurzija strokovna, organizatorji in udeleženci
ekskurzije pa znanstveno in didaktično usposobljeni. Seveda morajo ta znanja in izkušnje
nekje pridobiti, kar pa mora biti naloga vzgojno – izobraževalnih institucij (šole, ministrstvo,
zavod, …), ki jim mora to tudi omogočiti in ponuditi, če želimo slediti evropskih trendom in
potrebam.

2.2. ORGANIZACIJSKE ETAPE EKSKURZIJE
Sodobni koncept izobraževanja ni več strogo usmerjen v golo pridobivanje znanja, ampak želi
v učencih razviti sposobnost mišljenja in tudi njihovo večjo aktivnost z izkušenjskim
učenjem. Preko informacij in spretnosti, ki se jih posamezniki naučijo, si ustvarijo svojo
miselno strukturo, na podlagi katere interpretirajo dogodke in svet okoli sebe. Tako bi lahko
rekli, da je cilj sodobnega koncepta izobraževanja usposobiti učence za samostojno delo in
razmišljanje ter večjo stopnjo uporabnosti znanja in spretnosti, ki so si jih pridobili v procesu
šolanja. Ker metode terenskega dela omogočajo izkušenjsko učenje, lahko s šolskimi
ekskurzijami takšne cilje zelo dobro dosegamo (Mosbruker, 1999, str. 54).
Ekskurzija je posebna oblika vzgojno – izobraževalnega dela, katere namen je neposredno
preučevanje vzgojno – izobraževalnih vsebin na primarnih virih, ki jih ni mogoče prenesti v
učilnico. Največkrat so multidisciplinarne, saj tako zagotavljajo aktivno celostno spoznavanje
pokrajine. Ker so lahko ekskurzije večdnevne in potekajo v precej oddaljenih krajih,
zahtevajo kakovostne ekskurzije temeljito in obsežno pripravo ter jedrnato, aktivno, pestro in
ciljno načrtovano izvedbo (Mosbruker, 1999, str. 54).
Vendar pa to ni preprosto delo, tako da ekskurzije ponavadi načrtuje širši tim učiteljev, saj je
potrebno narediti vsebinsko zasnovo ekskurzije, pripraviti dijake na ekskurzijo, izpeljati
ekskurzijo, opraviti poročanje in evalvacijo. Poleg standardnih zahtev pa moramo upoštevati
tudi psihofizične sposobnosti dijakov, njihovo predznanje in izkušnje (Bizjak, Štemberger,
2007, str. 59).
Pri organizaciji ekskurzij se torej srečujemo z nekaterimi specifičnimi razmerami, ki jih je
potrebno nujno upoštevati.
1. Posebne učne metode in oblike: zaradi velike skupine učencev je potrebno biti
pozoren na časovno usklajenost aktivnosti na ekskurziji, kakor tudi na motiviranost
učencev in razdelitev dela. Praktična dela in ogledi morajo seveda dosegati svojo
smotrnost in smiselno sledljivost, tako da učenci nimajo težav pri spremljanju
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aktivnosti na ekskurziji. Učenci morajo imeti zagotovljeno ustrezno varnost in
koriščenje prostega časa, organizatorji pa morajo upoštevati tudi prostorske možnosti
pri prevozih, ogledih, počitkih, terenskem delu ipd.
Varnost: že pred odhodom na ekskurzijo se z učenci dogovorimo glede pravil
obnašanja, s spremljevalci pa glede njihove natančne in časovno usklajene vloge na
ekskurziji. Posebna pozornost mora biti posvečena tudi prometni varnosti, saj večje
skupine otrok predstavljajo tudi njihovo zmanjšano pozornost na nevarnosti v
prometu. Pri izbiri ponudnika prevoznih storitev pa je potrebno upoštevati, da cene
ponavadi niso sorazmerne s kvaliteto in varnostjo. Seveda je potrebno zagotoviti tudi
varnost na krajih, kjer izvajamo aktivnosti na terenu in ustreznost objektov in naprav,
ki jih pri tem uporabljamo oziroma obiskujemo.
Ker je v šolah tudi vse več učencev s posebnimi potrebami, moramo biti še posebej
pozorni na učence s posebnimi zdravstvenimi in drugimi težavami, kot so npr.
epilepsija, slabost v avtobusih, jemanje zdravil, uporaba posameznih ortopedskih
pripomočkov, različne fobije, ...
Formalnost z normativom o številu učiteljev – spremljevalcev zahteva enega učitelja
na 16 učencev (Cigler, 1995b, str. 73).
Nezanemarljivi stroški: ob upoštevanju psihofizičnih sposobnosti učencev moramo,
glede na stroške in zahtevnost ekskurzije, vključiti optimalno količino dela na terenu
ter ogledov in tako smotrno izkoristiti čas. Finančno šibkejšim učencem je potrebno
nameniti posebno pozornost, s pravočasnim obveščanjem staršev pa lahko zagotovimo
obročno zbiranje sredstev, pri tem pa velja upoštevati popuste in sofinanciranje
Ministrstva za šolstvo in šport.
Interdisciplinarnost: z vidika geografskih načel je potrebno pokrajino obravnavati
celostno, saj le tako dobimo splošen in celovit vtis o njej. Tako je interdisciplinarnost
ekskurzij nujna, razen če gre za strogo namenske in strokovne ekskurzije.
Interdisciplinarnost zahteva timsko sodelovanje učiteljev, vse od faze priprav na
ekskurzijo, preko izvajanja do analize in sinteze dela. Z aktivnostmi na ekskurziji in
po njej spodbujamo individualne sposobnosti učencev, sočasno pa v delu analize po
ekskurziji omogočimo socializacijo učencev za timsko delo.
Upoštevanje interesa otrok in možnost individualizacije ter diferenciacije.
Ekskurzije so zaradi različnih oblik dela, možnosti diferenciacije in individualizacije,
dodatne motiviranosti učencev ter zaradi usvajanja nekaterih oblik in metodologij
raziskovalnega ter samostojnega dela, specifična in svojevrstna ter za otroke privlačna
in prijazna učna metoda (Mosbruker, 1999, str. 54-55).

S seznanitvijo posebnih razmer, ki spremljajo izvedbo ekskurzije ter ob upoštevanju le – teh,
se lahko lotimo uspešnega in učinkovitega organiziranja in izvajanja ekskurzije, ki poteka po
naslednjih etapah: cilji, priprava, izvedba, plenarni del.
• CILJI: nosilci dejavnosti na ekskurziji skupaj določijo jasne vzgojno – izobraževalne
cilje, o katerih že piše v 2.1. poglavju.
• PRIPRAVA
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o Organizacijska priprava: delo na ekskurziji naj bo medpredmetno usklajeno in
prilagojeno učnemu načrtu. Natančno so opredeljene tudi naloge posameznih
učiteljev na ekskurziji, poleg tega pa pripravimo tudi natančen itinerar
ekskurzije, določimo datum odhoda, pregledamo časovno usklajenost,
poskrbimo za izbor prevoznika, napoved obiskov ipd. V tem delu ekskurzije
natančno in skrbno načrtujemo tudi račun potrebnih finančnih sredstev, ki
mora biti, kot že rečeno, čim bolj optimalno zastavljen.
o Priprava programa: ko smo izdelali itinerar ekskurzije, sledi natančna izbira
vsebin dela, ki jim določimo teoretično osnovo in metodično izvedbo. Pri
obravnavanju različnih vsebin upoštevamo interdisciplinarnost in ne težimo
zgolj k doseganju kognitivnih ciljev, temveč poskušamo dosegati tudi višje
taksonomske kategorije (razumevanje, uporaba znanj, analiza, sinteza, morda
celo vrednotenje pojavov, idej).
o Priprava učencev: učence pri pouku seznanimo s potekom, cilji ekskurzije in
nalogami ter zadolžitvami, ki jih bodo imeli na ekskurziji. Sledi priprava
učencev na ekskurzijo (zbiranje informacije, naloge, poročila,..). Nujno je tudi
posredovanje informacij o »pravilih igre«, kot so časovna razporeditev, etape,
delo in aktivnosti učencev ter dogovor o disciplini.
o Priprava staršev: o pomenu in smotrih ekskurzije je potrebno obvestiti in
seznaniti tudi starše.
• IZVEDBA: pri sami izvedbi ekskurzije je pomembno, da vodja ekskurzije
obravnavano pokrajino pozna in je strokovno ter teoretično dobro podkovan. Prav
ekskurzije s terenskim delom obvezujejo in napeljujejo k stalnemu strokovnemu
izobraževanju in spoznavanju metodologije znanstvenega pristopa pri proučevanju
prostora. Rezultat tega strokovnega izobraževanja učiteljev in vsakoletno izvajanje
ekskurzij je visoka strokovnost, aktualnost in sodobnost pouka.
Naloge dijakov na ekskurziji so razdeljene na sprotno spremljanje in opazovanje poti
(beleženje krajev, naselij skozi katere se vozimo), orientacijo v vsaki pokrajini
(orientacija karte), opazovanje naravnogeografskih elementov (relief, tip površja,
vegetacija, …) in ugotavljanje družbenogeografskih procesov (kartiranje, skiciranje,
anketiranje). Učenci bodo na tak način ves čas aktivni, saj bodo opazovali, opravljali
druge aktivnosti in izpeljali zastavljene naloge (Brinovec, 2004, str. 210-211).
Pri sami izvedbi ekskurzije je potrebno upoštevati naslednja načela, saj bomo le na tak
način dosegli zastavljene vzgojno – izobraževalne cilje in smotre obravnavanih vsebin.
o Načelo psihofizične sposobnosti učencev: osnovnošolci (13 – letniki) naj bi
bili zmožni aktivno spremljati in spoznavati informacije od 4 do 6 ur dnevno,
pri tem pa je pomembno, da je čas odmora in dela, zabave, sprostitve in
miselnih aktivnosti enakomerno razporejen.
o Načelo aktivnosti: učenci na ekskurziji rešujejo naloge, primerjajo, opazujejo,
sklepajo, kartirajo, anketirajo.
o Načelo sočasnosti: pomembno je, da izvajalci ekskurzije razlagajo oz.
obravnavajo le vsebine (stvari), ki jih imamo pred očmi.
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o Načelo smotrnosti: predmeti raziskovanja, učni cilji in metode morajo biti
izbrani tako, da imajo učenci celostni pregled nad aktivnostmi, saj bodo le tako
čutili uporabnost dela, poleg tega pa morajo slediti »rdeči niti« tudi z lastnimi
rezultati dela.
PLENARNI DEL: po vsaki ekskurziji obvezno sledi sinteza opravljenega dela, v
kateri analiziramo ekskurzijo, izvedemo sintezo snovi, tako da vsi učenci dobijo
celostni pregled, upoštevamo poliinteresno usmerjenost otrok, razvijamo estetski čut,
razvijamo odnos do intelektualne lastnine in cene lastnega dela, ustvarjamo tudi
delovno disciplino in samokritičnost na ekskurziji. Pomembno je tudi, da samo sintezo
izvedejo tudi učitelji, ki so sodelovali na ekskurziji, kjer ocenijo ustreznost programa,
organizacijo, vodenje, analizirajo vzroke morebitnih težav, predlagajo težave ipd.
(Mosbruker, 1999, str. 55-57).
Podrobna analiza opravljene poti je potrebna zato, da so učencem jasne vse
podrobnosti in obvlada vse regije, ki smo jih obiskali. Poznati morajo vse opazovane
elemente, procese in pojave, hkrati pa v mapo urediti tudi vso gradivo, ki so ga dobili
na ekskurziji (Brinovec, 2004, str. 213).

2.3. MEDPREDMETNO POVEZOVANJE IN INTERDISCIPLINARNOST
Znanje se v šolah večinoma (ali pa se je) posreduje razdeljeno in popredalčkano, tako da
učenci sami, brez vodenja in načrtnega privzgajanja učnih navad in tehnik, sami zelo težko
najdejo povezave med pridobljenim znanjem. Današnji svet od posameznika zahteva stalno
nadgrajevanje, povezovanje in obnavljanje znanja, pridobljenega v okviru rednega šolanja,
kar pa lahko uspešno počne le, če se je teh spretnosti začel učiti istočasno s pridobivanjem
znanja. Prav prenašanje posameznih znanj, spretnosti in sposobnosti, pridobljenih pri
posameznih predmetih, od enega predmeta k drugemu in povezovanje v logično in uporabno
celoto, je smisel in naloga medpredmetnega povezovanja v šoli. Medpredmetne povezave
temeljijo na spoznanjih o delovanju človeških možganov in spomina, saj posameznik znanja
pridobiva skozi različne kanale, uspešnost povezovanja pridobljenega znanja pa je odvisna od
delovanja njegovih možganov. Za čim večjo stopnjo medsebojnega povezovanja znanj, je
pomembno, da aktiviramo obe polovici možganov, tako levo (logično) polovico možganov,
kakor tudi desno (čutno) polovico možganov, saj nam vsebinske teme pri geografiji in
zgodovini dajejo neizmerne možnosti za razvoj čutnih zaznav, prostorskih in vizualnih
predstav, sposobnost vživljanja v občutke in izkušnje naših prednikov. Medpredmetno
povezovanje v šoli torej sloni na učenju kot procesu, ki neprestano traja in se stalno na novo
oblikuje, nadgrajuje, odkriva in ni nikoli dokončno (Gros Novak, 2005, str. 9-10).
Interdisciplinarno oz. medpredmetno povezovanje je v sodobni didaktiki vse bolj pomembno,
zato je načelo medpredmetnosti v prenovljenih učnih načrtih za osnovno šolo in srednje šole
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še bolj upoštevano in jasno zapisano, saj se vse bolj kažejo potrebe po sodobnejših pristopih k
učenju in poučevanju (Polšak, 2007, str. 33).
Temeljna značilnost oziroma osnova medpredmetnega sodelovanja je timsko delo, kjer imata
pomembno vlogo osebna pripravljenost in sama motivacija sodelujočih učiteljev, poleg tega
pa je pomembno tudi prepričanje učiteljev, da daje takšno delo boljše rezultate. Prepričanje
učiteljev v boljše rezultate in njihova motivacija omogočata lažje in uspešnejše uveljavljanje
timskega dela, ki pa lahko učencem in dijakom prinese veliko pozitivnega, saj se izboljša
kakovost in dolgoročnost znanja. Timsko delo lahko prinese tudi veliko pozitivnih izkušenj
učiteljem, saj jih zbliža in še okrepi sodelovanje med njimi, kar poveča profesionalnost in
moralo učiteljev. Sodelovanje učiteljev je potrebno tudi pri oblikovanju skupnih ciljev, ki so v
skladu z vzgojno – izobraževalnimi cilji in potrebami otrok. Učitelji skupaj določijo tudi
dejavnosti in vsebine medpredmetnega povezovanja, kakor tudi organizacijo pouka na
izvedbeni ravni (Šen Vitez, 2008, str. 22-23).
Ena pomembnejših nalog »sodobne« šole je oblikovanje celostne osebnosti, ki bo suvereno
povezala pridobljeno znanje v neko celoto in ga uporabljala na vseh področjih življenja.
Medpredmetnost omogoča vzpostavitev kompetentnih osebnosti, ki bodo zaradi povezanega
znanja in sposobnosti, ki jih medpredmetni pouk prinaša, fleksibilne in konkurenčne, saj s
pomočjo pridobljenega znanja gradijo svoje vrednote, čustvovanje, odnos do stvari in oseb.
Posamezni predmeti se lahko za razvoj učnih ciljev smiselno povezujejo z drugimi predmeti,
tako da se znanje, spretnosti in sposobnosti učencev, ki so jih pridobili pri posameznih
predmetih, povežejo in prenesejo z znanji, pridobljenimi pri drugih predmetih. Znanje se na
tak način poveže v celoto, ki jo posameznik lahko uporabi na vseh področjih, tako pri
posameznih šolskih predmetih, kakor tudi v vsakdanjem življenju. Zaradi tega se učenje ne
smatra več le kot golo pridobivanje znanja, spretnosti in različnih navad, temveč kot proces
trajnega spreminjanja in preoblikovanja posameznika na osnovi izkušenj, pridobljenih skozi
lastno aktivnost. V življenju so tako najuspešnejši tisti, ki znanje povežejo in ga organizirajo
okrog pomembnih posplošitev, kar omogoča uporabnost znanja pri razumevanju drugih
vsebin (Gros Novak, 2005, str. 11).

2.3.1. SMISEL IN DEFINICIJA INTERDISCIPLINARNEGA POUKA

Učinkovitost interdisciplinarnega pouka izhaja iz psihološkega aspekta, saj je
interdisciplinarno učenje prilagojeno načinu delovanja možganov. Piaget je ugotovil, da se v
miselnih operacijah oblikujejo pojmovne mreže v procesu učenja in so rezultat miselnega
procesiranja posameznika, ki pa se oblikujejo kot rezultat določenih miselnih procesov pri
pridobivanju znanja. Pouk, ki daje učencem priložnost razkrivati in evalvirati svoje pojmovne
mreže, omogoča, da bodo učenci znanje poglabljali in da ne bodo ostali zgolj na intuitivnih
predstavah ali celo utrjevali napačne predstave. V ZDA so v devetdesetih letih izvajali
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raziskave, v katerih so bile vključene šole različnih ravni (osnovne šole, srednje šole in
univerze), in v katerih so ugotovili, da so učenci po petih letih izvajanja interdisciplinarnega
pouka na testih znanj dosegli bistveno boljše rezultate (Krapše, 2003, str. 32).

Naslednja pomembna značilnost interdisciplinarnega pouka temelji na stopnji motiviranosti
učencev. Motiviranost je več kot očitno ena izmed glavnih značilnosti interdisciplinarnega
pouka, saj je prisotnost motivacije tako pri učiteljih kot pri učencih pomemben pogoj za
uspešno izvedbo interdisciplinarnega pouka. Motivacija učencev za učenje je pri klasičnem
pouku, ki poteka v glavnem kot podajanje znanj in so učenci bolj ali manj usmerjeni zgolj v
pomnjenje dejstev, bistveno nižja kot v učnih situacijah, kjer imajo učenci priložnost reševati
probleme, še posebej, če le – ti izhajajo iz realnega življenja. Interdisciplinarni pouk tako
gotovo omogoča bistveno več priložnosti učenja skozi reševanje problemov (Krapše, 2003,
str. 32).
Tretji, prav tako pomemben vidik interdisciplinarnega pouka izhaja iz dejstva, da se danes
učitelji v zbornicah večinoma srečujejo kot mimobežni posamezniki, izločeni iz realnega
življenja in delovanja, tako da je njihova komunikacija usmerjena bolj ali manj v postranske
zadeve in ne v bistvo učenja. Interaktivna komunikacija med učitelji pri medpredmetnem
pouku temelji na analizi vsebine, sklopa ali teme, s tem pa v zbornico vnesejo tudi dinamiko
realnega življenja. Pri oblikovanju medpredmetnega pouka se velikokrat soočajo z različnimi
koncepti, pokažejo se njihove zmožnosti tolerantnosti in samodisciplinarnosti pri
utemeljevanju svojih razlag in prepričanj, proces učenja pa morajo oblikovati tako, da bo čim
bolj prilagojen aktualnim situacijam v življenjskem okolju. Zavedajo se tudi pomembnega
dejstva, da informacij ne bodo prenašali, temveč bodo učence zgolj vodili skozi aktivni proces
učenja, učitelji pa si pri tem med seboj pomagajo, se dopolnjujejo in usklajujejo (Krapše,
2003, str. 32-33).
Mnogi avtorji in strokovnjaki raznih izobraževalnih inštitutov so si enotni, da je preprosta
definicija interdisciplinarnega pouka iluzija, tako da lahko večkrat zasledimo različne pojme
(interdisciplinarnost, integrirani pouk, predmetne korelacije, medpredmetnost), ki poskušajo
razlagati medsebojno povezanost učnih predmetov. Vendar ko se poglobimo v njihov pomen,
ugotovimo, da različni pojmi ne govorijo o isti zadevi, ampak izražajo različno stopnjo in
način medpredmetne soodvisnosti (Krapše, 2003, str. 33).
Vsekakor je potrebno najprej razjasniti ločnice med pojmi učni predmet, veda ali/in
znanstvena disciplina. Učni predmet je dogovorjen kontekst ene ali več znanstvenih disciplin,
ki je zaokrožen s cilji in vsebinami, ki naj bi jih učenci dosegli v določenem šolskem obdobju.
Znanstvena disciplina je področje določene vede, ki si na metodičen način prizadeva doseči
izpeljana, urejena in dokazljiva spoznanja. Vsak ima torej razvito metodologijo raziskovanja,
ki naj bi se je učenci učili direktno ali implicitno skozi učni predmet, učenčevi rezultati
razumevanja koncepta znanstvene discipline pa so v neposredni povezavi z učiteljevo
interpretacijo skozi učni predmet (Krapše, 2003, str. 33).

19

GEOGRAFSKO – ZGODOVINSKA EKSKURZIJA V ITALIJO

Aleš Bobek

Medpredmetni pouk daje večjo možnost, da bodo učitelji skupaj laže in zanesljiveje vodili
učence skozi tak proces učenja, ki jim bo omogočal razumevanje bistva znanstvene discipline
in ne zgolj interpretacije posameznega dela (zaokroženega v učni predmet). Pri tem pa mora
pouk, poleg vsebinskih znanj, omogočati tudi razvijanje sposobnosti in spretnosti, ki se
implicitno izražajo v metodologiji znanstvene discipline (Krapše, 2003, str. 33).
Tatjana Krapše (2003, str. 33-34) delitev stopenj razvoja medpredmetnosti povzema po
Robin-u Fogarty-u in njegovi knjigi The Mindful School – How to intergrate Curriculum, v
kateri predstavlja deset stopenj medpredmetnosti.
1. Predmetno ločen pouk
Učenec vsebinska in procesna znanja razvija povsem ločeno po predmetih, tak pouk
pa je za učitelja tudi najbolj preprost. Učenci pa lahko imajo pogoste težave pri
prenašanju znanj že znotraj predmeta in seveda tudi med predmeti.
2. Povezava predmeta z znanstveno disciplino
Vsebine učnega predmeta, ključni pojmi in koncepti so določena področja raziskovanj
znotraj znanstvene discipline, vendar pa vsebine niso dovolj povezane, da bi učencem
tak pouk omogočal transfer med njimi (npr. ločeni predmeti – kemija, biologija,
okoljska vzgoja znotraj naravoslovja).
3. Gnezdna medpredmetnost
Učitelj predmeta usmerja učence v navezave z drugimi predmeti skozi iste vsebine in
procesna znanja, učenci pa narekujejo dinamiko učnega procesa, tako da mora biti
učitelj pri izvajanju takšnem pouku zelo fleksibilen.
4. Predmetne navezave
Učitelji različnih predmetov skupaj načrtujejo in usklajujejo vsebine in dejavnosti,
tako da ista procesna in vsebinska znanja učenci dosegajo pri različnih predmetih.
Učni proces načrtujejo iz predmetnega zornega kota in skušajo težiti k določenim
sočasnih izvedbenim aktivnostim, vendar pa načrtovanje cilje ostaja znotraj
posameznega predmeta, učenci pa so prisiljeni prenašati spoznanja med predmeti.
5. Medpredmetne povezave delitve deleža
Skupina učiteljev načrtuje in izvaja medpredmetni pouk, s poudarkom na učenčevih
pojmovnih spoznanjih, oblikovanju stališč in navad, a v ločenih učnih sekvencah, se
pa učitelji dogovorijo o deležih, ki jih bodo učenci pri svojem predmetu posebno
poglabljali.
6. Mrežna medpredmetnost
Učna tema je središče izvajanja učnega procesa skozi različne učne predmete, vendar
pa tematski sklopi niso vnaprej določeni, ampak jih določijo učitelji glede na cilje
predmetov. Takšno poučevanje je za učence motivacijsko zanimivo, poleg tega pa
vpliva na poglabljanje razumevanja in jih vodi k vseživljenjskemu učenju in znanju.
Pri takšni medpredmetnosti je potrebna visoka stopnja učiteljeve profesionalne presoje
o načrtovanju smiselnih učenčevih dosežkov znotraj učne teme.
7. Medpredmetnost »rdeče niti«
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Učitelji pri tovrstnem načinu medpredmetnosti zasledujejo razvijanje učenčevih
miselnih navad (kritičnost, fleksibilnost, pozitivna naravnanost, odkrivanje in
ustvarjanje). Učenci ozaveščajo proces učenja, vendar so predmeti med seboj ločeni,
poleg tega pa učenci sami spoznavajo smiselnost doseganja različnih znanj skozi
različne predmete.
8. Integrirani pouk
Multidisciplinaren pristop, ki poudarja razumevanje konceptov, neodvisnih od
posamezne discipline omogoča učencem stopiti nad posamezne predmete in uvideti ter
razumeti bistvo. Od učitelja pa takšen pouk zahteva permanentno načrtovanje in
izjemno fleksibilnost ter samodisciplino.
9. Poglabljanje problema
Učitelji pri aktualizaciji pouka skozi različne predmete sledijo učenčevim interesom,
tako da učenci raziskujejo problem, ki izhaja iz njihovih interesov in so usmerjeni v
iskanje perspektiv. Učitelj mora pri usmerjanju učnega procesa paziti, da se učenci ne
bi izgubljali zgolj v posameznem problemu, tako da od njega zahteva dobro
koordinacijo.
10. Nadpredmetnost
Učitelj ob uporabi resničnega življenjskega problema vodi učence skozi proaktivni
proces učenja do informacij, poleg tega pa razvijajo spretnosti, sposobnosti in
poglabljajo razumevanje. Obstaja pa velika nevarnost, da se učenci preveč posvečajo
zgolj določenemu področju raziskovanja in postane učenje, z vidika načrtovanih
končnih dosežkov in standardov znanj, neučinkovito.
Teoretična izhodišča interdisciplinarnosti izhajajo iz želje narediti šolo življenjsko oziroma
proces učenja usmeriti v učenje za življenje. Po večletnem projektu interdisciplinarnosti pri
delu s številnimi šolami različnih ravni, ki ga je izvajala Susan M. Drake (cv: Krapše, 2003,
str. 34), je ugotovila tri najpogostejše modele, ki so se pojavljali v praksi. Glavno merilo
oziroma vprašanje za oblikovanje modelov, so bili rezultati vzgoje in izobraževanja. Glede na
želene dosežene rezultate lahko poudarke vzgoje in izobraževanja razčlenimo na poudarek
povezovanja vsebinskih znanj pri različnih predmetih, poudarek razvoja spretnosti in
sposobnosti oziroma spoznavnih postopkov v procesu učenja in na poudarek vseživljenjskega
in trajnega znanja ter vseživljenjskega učenja.
Glede na izbor enega izmed naštetih poudarkov, ki jih bo učitelj poskušal doseči skozi učni
proces, se učitelj odloči za enega izmed modelov.
1. Model, kjer kot izhodiščni vidik načrtovanja prevladuje vsebina.
2. Model, kjer so enakovredno načrtovani cilji kognitivnega, afektivnega in
psihomotoričnega področja in je vsebina sredstvo za doseganje ciljev vseh področij.
3. Model, kjer je poudarjena življenjskost kot izhodiščni vidik načrtovanja in so
pomembni vsebinski ter procesni cilji, sama vsebina pa se črpa iz resnične situacije.
Pri prvem modelu, ki temelji na multidisciplinarnem pristopu, učitelji izhajajo iz posameznih
predmetov in iščejo povezave z drugimi predmeti, najpogosteje je določen tematski sklop,
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znotraj katerega učitelj želi razviti ustrezne pojmovne mreže učencev. Ta model se
najpogosteje izvaja v prvih letih osnovnošolskega programa znotraj integriranega pouka.
Drugi model – interdisciplinarni – želi vključiti kognitivno, afektivno in psihomotorično
področje učenja, tako da učenci prihajajo do rezultatov na podlagi kritičnega mišljenja, ki mu
omogoča strukturiranje, uvrščanje in razbiranje. Zaradi interdisciplinarnosti model vključuje
vsa predmetna podočja ter s tem sili učitelje v timsko sodelovanje. Največkrat se model
interdisciplinarnosti, vsaj v naši učni praksi, uresničuje pri projektnem delu, dneh dejavnosti
in v okviru izbirnih vsebin.
Tretji, transdiciplinarni model ne loči vsebine, strategije učenja, spretnosti in sposobnosti
znotraj posameznega predmeta, pač pa so medpredmetne povezave soodvisne in usmerjene v
problemsko učenje ob avtentičnih situacijah. Model seveda zahteva temeljito in permanentno
učiteljevo timsko načrtovanje, pri ocenjevanju učencev pa so učitelji pozorni na razvoj
njihove samoevalvacije. Ker je model osredotočen na učenje za življenje, proces učenja
temelji na petih področjih, na podlagi katerih učenci razvijajo in dosegajo cilje vzgoje in
izobraževanje: okolje, ljudje, način delovanja, način mišljenja in relacije, v katerih so vsi
našteti elementi med seboj povezani. V naši učni praksi najdemo model pri izvedbi
ekskurzije, v šoli v naravi, zanimivo pa ga samoumevno pričakujemo od gimnazijskih
maturantov pri zapisu eseja, čeprav se didaktično tega v procesu učenja nimajo priložnosti
naučiti (Krapše, 2003, str. 35).
V učni praksi slovenskih osnovnih in srednjih šol se interdisciplinarnost (glede na stopnje
medpredmetnosti po Robinu Fogarty-ju) največkrat izraža kot povezava predmeta z
znanstveno disciplino, kot gnezdna medpredmetnost in predmetne navezave in kot integrirani
pouk na razredni stopnji osnovne šole. V dnevih dejavnosti (naravoslovni dan, kulturni dan
ipd.) se pojavlja mrežna medpredmetnost, medtem ko se poglabljanje predmeta in
nadpredmetnost od učencev/dijakov zgolj pričakuje, da to sami naredijo in uporabijo
(seminarske naloge, esej odr.), brez predhodnega učnega procesa (Krapše, 2003, str. 35).
Trenutno se v šolah uporabljajo zgolj najosnovnejše oziroma nižje stopnje
interdisciplinarnega pristopa, več kot na dlani pa je, da je uporaba višjih stopenj
interdisciplinarnosti realnost bližnje prihodnosti. Zagotovo pa višje stopnje
interdisciplinarnosti zahtevajo visoko stopnjo profesionalnosti učitelja, ne le strokovnjaka na
svojem predmetnem področju, temveč avtonomnega zagovornika svojih strategij, kar mu
mora seveda učni načrt tudi omogočati.

2.3.2. OBLIKE DELA PRI MEDPREDMETNEM POVEZOVANJU

Medpredmetno oziroma interdisciplinarno povezovanje s skupnimi dejavnostmi in procesi
poveže sicer ločene discipline in obravnava določene teme vključuje dva ali več predmetov
hkrati. Tako ni več sklicevanja zgolj na eno znanstveno disciplino in tudi ni več pogleda zgolj
z vidika ene same discipline. Takšno povezovanje potrebuje tudi prilagojene oblike
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poučevanja, ki imajo dolgoročne učinke in s katerimi je mogoče najučinkoviteje uresničevati
zastavljene cilje medpredmetnega povezovanja:
 timsko poučevanje s poudarkom na oblikovanju enotnih strategij in ciljev,
 sodelovalno učenje s poudarkom ustvarjanja socialne interakcije v razredu,
 učenje na podlagi odkrivanja, kjer je pomembna prilagodljivost tako učiteljev kot
učencev in učenčeva želja po pridobivanju novih izkušenj,
 podporno učenje, pri kateremu je bistveno povezovanje teorije in prakse, tako da
učenci (študentje) ponudijo svoje znanje potrebah neke skupine ali skupnosti,
 t.i. učeče se skupine, kjer gre za raznolike pristope, ki to skupino trdno poveže na
podlagi medpredmetne teme,
 projektno delo, ki se lahko po načinu dela primerja z zgornjimi pristopi (Polšak, 2007,
str. 36-37).
Pri samem opisovanju medpredmetnosti najpogosteje naletimo na pojma, ki zelo pogosto
nastopata skupaj, to sta medpredmetno poučevanje ter timsko delo, ki pa imata tudi bistvene
razlike. Medpredmetno poučevanje lahko opredelimo kot poučevanje, ki vključuje od dva do
šest učiteljev različnih predmetov, ti pa skupaj razvijajo didaktične metode in oblike dela. Pri
tem je jasno, da vsaka oblika timskega poučevanja zahteva določeno stopnjo sodelovanja med
učitelji. Najenostavnejša opredelitev timskega poučevanja je skupno načrtovanje, izvajanje in
vrednotenje poučevanja. Imata pa timsko in medpredmetno poučevanje skupen namen, ki je
povečana interakcija z učenci in njihova čim večja vpetost v proces poučevanja ter nenazadnje
tudi grajenje močnih medsebojnih vezi (Polšak, 2007, str. 37).
Medpredmetno poučevanja dosega svoj smisel predvsem zaradi kakovostnega vidika, saj
učinki takšnega poučevanja presegajo učinke običajnega enopredmetnega poučevanja. Seveda
pa ima medpredmetno poučevanje poleg pozitivnih tudi negativne strani. Med pozitivne strani
medpredmetnega timskega poučevanja lahko štejemo naslednje značilnosti:
 usmerjenost v dijaka,
 poglobi naučeno in izboljša dolgoročnost znanj,
 učencem omogoča več možnosti za uporabo znanj, omogoča razvijanje kritičnega
mišljenja in problemske obravnave,
 lažje primerjanje različnih predmetov in povezovanje znanj,
 okrepitev učiteljevega dela, saj razbija izoliranost in krepi sodelovanje,
 učitelji se zbližajo in poveča se zanimanje za pedagogiko ter kolektivno odgovornost
za dosežke celotne šole,
 usposablja učitelje, da poenotijo mnenja glede najpomembnejših vprašanj poučevanja
in učenja,
 zaradi razbijanja mej med predmeti naredi kurikul bolj smotrn in sodoben,
 timu učiteljev omogoča diskusijo o delu z učenci in tako tudi hitrejše iskanje rešitev za
pomanjkljivosti,
 sspešno timsko poučevanje poveča profesionalnost in moralo učiteljev (Polšak, 2007,
str. 37-38).
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Nekatere slabosti medpredmetnega poučevanja pa so:
 pojavi se lahko neprijetna kontrola med učitelji,
 nestrinjanje učiteljev glede različnih vprašanj,
 razvoj močnega rivalstva,
 dominanca enega predmeta nad drugimi,
 nevarnost premajhne konkretizacije bistvenih idej posameznih predmetov,
 težko združljivi učni načrti,
 terminološka neusklajenost (Polšak, 2007, str. 38),
 prostorska omejenost in problem organizacije pouka,
 preobremenjenost učitelja (Pavlič Škerjanc, K., Rutar Ilc, Z., 2009),
 zahtevnejše načrtovanje (Mihelič, 2008).
Pogosto imajo učitelji sprva glede medpredmetnega oziroma timskega poučevanja velik
odpor, saj so navajeni strokovne specializacije in najprej razmišljajo o svojem predmetu. Prav
zaradi tega je potrebno pred izvajanjem medpredmetnega poučevanja, ne glede na obliko in
kraj izvajanja, kritično presoditi smiselnost povezav, spodbujanje kritičnega mišljenja in
problemske obravnave problema, relavantnost obravnavanih primerov, ustreznost uporabljene
terminologije in prisotnost vseh elementov učnega procesa, torej tudi preverjanja in
ocenjevanja znanja. Prav tako morajo biti za medpredmetno poučevanje izpolnjeni še nekateri
dodatni pogoji:
 prepričanost v smiselnost,
 posebna pozornost na standarde in pričakovane rezultate,
 jasno definirana pričakovanja glede dela,
 ohranjanje integritete posameznih disciplin in vzdrževanje ravnovesja med njimi,
 oblikovanje timov iz združljivih učiteljev,
 usposobljenost učiteljev,
 vključitev učiteljev s smislom za povezovanje vsebin oziroma učnega načrta z
resničnim življenjem,
 dobra definiranost ciljev,
 prilagodljivost glede na izvedbene pogoje in učno snov,
 skupno načrtovanje,
 medsebojno zaupanje,
 dolgoročnost medpredmetnega timskega dela prinaša uspeh,
 ustrezna strokovna, upravna in finančna podpora na vseh ravneh (Polšak, 2007, str.
38).
Ključni dejavnik uvajanja medpredmetnega poučevanja v začetnih fazah, je motivacija in
pripravljenost učiteljev na takšen način dela in prepričanje, da bodo s tem dosegli
kakovostnejše rezultate. Po izvedbi poučevanja na medpredmetni ravni je koristna oziroma
kar nujna končna refleksija in evalvacija, ki nam služi za ugotavljanje doseženih ciljev
(kakovosti pouka) ter načrtovanje nadaljnjega razvoja oblik medpredmetnega poučevanja
(Polšak, 2007, str. 39).
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2.4. EKSKURZIJA V GIMNAZIJAH
2.4.1. UČNI NAČRT IN MEDPREDMETNE POVEZAVE

Hkrati z demokracijo prihaja do postopnega demokratiziranja učnih načrtov ter njihove večje
odprtosti za javnost. Za učne načrte se zanima vse širši krog ljudi, na čelu katerega so
največkrat kulturniki, saj so učni načrti najpomembnejši in tudi najzahtevnejši odraz
kakovosti in razvitosti določene kulture. Prizadevanja gredo v smer čim večje dovzetosti šole
za kulturno oblikovanje učencev. Druga težnja sodobnih učnih načrtov je prizadevanje
večjega vpliva znanstvenosti na nastajanje učnih načrtov, kar bi pomenilo, upoštevanje
sodobnejše vzgojno – izobraževalne in učnonačrtne teorije, katere bistvene posebnosti so
preseganje vsebinske preobsežnosti, uravnoteženost poučevanja in posredno vodenega
ustvarjalnega učenja, prevrednotenje znanja, v katerem imajo večjo vlogo sposobnosti,
spretnosti in stvarnologične strukture, celostno razumevanje učenčeve osebnosti,
izobraževanja in vzgajanja, zaradi katerega dobiva vrednotno emocionalno učenje bistveno
vidnejše mesto, upoštevanje razvojnih in individualnih posebnosti ter potreb učencev, večje
šolsko integriranje tudi učencev s posebnimi učnimi potrebami. Dodatna pozornost je
namenjena tudi samemu uvajanju učnih načrtov in zlasti usposabljanju učiteljev, od katerih je
odvisen končni uspeh prenove učnih načrtov, saj je od njih odvisna kvaliteta prenosa teorije v
prakso (Strmčnik, 2001, str. 258-259).
Sodobni učni načrti so občutljivejši za učno svobodo in kreativnost učiteljev in učencev, saj
so neoperativizirani ter presegajo nevarnosti »zaprtih kurikulov«, ki ponavadi sili učitelja v
vlogo pasivnega uresničevalca, učenca pa zgolj v sprejemnika vnaprej postavljenih
konkretnih ciljev in vsebin. Učiteljeva in učenčeva učna svoboda ni omejena le na
organizacijsko – metodične izvedbene možnosti, ampak je razširjena na sodelovanje pri
oblikovanju učnih načrtov (operacionalizacija, vsebinska aktualizacija in interpretacija učnih
ciljev in vsebin), kar deluje veliko bolj vzgojno. Z odprtostjo učnih načrtov za javnost, se je
pojavilo prizadevanje, da bi s četrtino do tretjino učnega časa razpolagali lokalne skupnosti,
šole in učitelji, vendar pa je zapolnjevanje svobodnega učnega časa zelo zahtevno in
odgovorno opravilo, saj zahteva učni čas racionalno rabo, kar je lahko vzrok temu, da v praksi
ideja še ni tako blizu uresničitve. Istočasno svobodnejši učni položaj učitelja ne zmanjšuje
dejstva, da je učni načrt univerzalno obvezujoč in odločujoč strokovni dokument (Strmčnik,
2001, str. 262-263).
Učni načrt za geografijo v gimnazijah vsebuje posebno poglavje, kjer so podani predlogi
medpredmetnega povezovanja geografije z drugimi predmeti in služijo kot izhodišče za
prilagoditev individualnim ali skupinskim potrebam učencev. Medpredmetne povezave naj bi
potekale na ravni znanja in sposobnosti ter na organizacijski ravni, kar zajema tudi ustrezen
izbor vsebin, ciljev, dejavnosti in organizacijo pouka. Posodobljeni učni načrt ima predlagane
vsebine, ki jih je mogoče medpredmetno obravnavati, oblikovane v zaokrožene sklope, ki so
jim pripisani cilji, niso pa to vse možne medpredmetne vsebine. Z zapisom v samostojne
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sklope naj bi preskočilo le formalno zapisovanje medpredmetnih povezav ob razpršenih
podrobnih ciljih, ki se v praksi več ali manj niso uresničile. Zapisanih je 12 različnih tem, ki
so opremljene s cilji (pri geografiji), ki jih skuša učitelj doseči, poleg tega pa je poleg vsake
teme še predlog povezave z drugim predmetom ter na kakšen način je možno izvajati
medpredmetni pouk oziroma katere vsebine lahko povežemo. Cilji so omejeni zgolj na
geografijo, zato jih je potrebno pri medpredmetnem povezovanju najprej razširiti, uskladiti in
dopolniti še z učitelji drugih strok, kar spodbuja sodelovanje med učitelji in timsko delo.
Največkrat je omenjena povezava geografije z zgodovino, sociologijo, biologijo, kemijo in
fiziko (Polšak, 2007, str. 39-41).

Učni načrt (UN Geo, 2008) v sklopu poglavja o medpredmetnem povezovanju opredeljuje
tudi ekskurzijo, ki je lahko organizirana samostojno (geografsko) ali pa medpredmetno. V
kolikor je oblika ekskurzije medpredmetna, učni načrt predlaga, da šola glede na možnosti
organizira dve ali več ekskurzij. Medpredmetno povezovanje naj ima predvsem oblike
večpredmetnega oz. multidisciplinarnega (skupni problem, ki ga vsak predmet osvetli s
svojega vidika) in medpredmetnega oz. interdisciplinarnega (predmete povezuje skupni cilj)
združevanja znanj. Poleg ekskurzije je mogoče organizirati tudi naravoslovne dni, dneve
dejavnosti in različne skupne dejavnosti dijakov (npr. ekološka delavnica, osvetlitev lokalnih
problemov, ipd.). V zaključku učni načrt navaja nekaj možnih primerov izvedb ekskurzije
(zgolj krajše ekskurzije po Sloveniji), kjer nakaže tudi možne povezave različnih učnih
predmetov.
Učni načrt za zgodovino (UN Zgo, 2008) je oblikovan nekoliko drugače od učnega načrta za
geografijo. Res vsebuje posebno poglavje o medpredmetnem povezovanje, vendar je vsebina
tega poglavja drugačna in manj konkretna. Poglavje nakazuje možnosti medpredmetnega
povezovanja na več ravneh. Tako lahko poteka multidisciplinarno povezovanje preko skupnih
oziroma sorodnih tem, interdisciplinarno povezovanje preko skupnih tem in ciljev ter
transdisciplinarno povezovanje preko skupne problemske situacije. Med načini
medpredmetnega povezovanja učni načrt omenja projektno delo, ekskurzijo, terensko delo in
timsko poučevanje. Med predmeti, s katerimi najpogosteje poteka medpredmetno
povezovanje pri zgodovini, so našteti slovenščina, geografija, umetnostna zgodovina,
sociologija, filozofija, knjižnična informacijska znanja in informatika. Posamezne možnosti
medpredmetnih povezav na različnih ravneh niso zapisane v tem poglavju, ampak v tretjem
poglavju učnega načrta (Cilji in vsebine), kjer so znotraj vsake teme zapisani cilji te teme,
vsebine določene teme, ključni koncepti in ideje ter medpredmetne povezave. Te
medpredmetne povezave so izražene zelo konkretno, saj je naveden predmet, s katerim se
tema medpredmetno povezuje in tudi tema znotraj drugega predmeta. Izvedba, način dela in
oblikovanje skupnih ciljev so prepuščeni učitelju in se učni načrt v to ne spušča.
Iz napisanega je razvidno, da posodobljeni učni načrti (za geografijo in za zgodovino)
namenjeno nekaj več pozornosti medpredmetnemu povezovanju, saj je temu namenjeno svoje
poglavje, poleg tega pa so znotraj posameznih tem zapisane možne povezave z drugimi
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predmeti, vendar pa izvedbo in oblikovanje cilje prepuščajo učitelju oziroma učiteljem, od
katerih je odvisno, predvsem od sodelovanja in pripravljenosti na timsko delo, če in kako bo
potekal medpredmetni pouk. Vendar je še vedno premalo pozornosti namenjeno ekskurziji,
kot eni izmed najbolj bogatih in poučnih metod pouka, saj menim, da bi lahko vsaj učna
načrta za geografijo in zgodovino namenila temu več pozornosti. Ne bi bilo slabo, če bi
učnemu načrtu pripadala priloga oziroma katalog z več predlogi izvedbe različnih ekskurzij,
tako po Sloveniji, kakor tudi po tujini. Druga možnost bi bila, da bi učni načrt vseboval vsaj
napotke, kje najdemo zapise primerov ekskurzij, seveda pa bi bilo potrebno najprej te primere
zbrati, urediti in zapisati. Revija Geografija v šoli sicer res večkrat vsebuje kakšen primer
ekskurzije, vendar je takšna oblika nesistematična in razpršena, poleg tega pa menim, da bi
učitelji geografije in zgodovine pri oblikovanju takšne zbirke z veseljem sodelovali s svojimi
primeri izvedbe različnih ekskurzij, tako da to ne bi bil tak hud zalogaj. Glede finančne
podpore takšnega projekta, pa je verjetno druga zgodba. Vendar, v kolikor želimo, da
postanejo ekskurzije stvarna oblika pouka, potem potrebujejo ekskurzije resen pristop in
obravnavo, saj se le na takšen način dodatno krepi strokovna veljava ekskurzije, ki naj najde
vidno mesto v učnem in letnem načrtu.

2.4.2. RAZISKAVA O EKSKURZIJAH V GIMNAZIJAH

Raziskavo o zastopanosti ekskurzije v osnovnih in srednjih šolah je Klašnja izvedel leta 2002,
pomembno pa je omeniti, da je med srednjimi šolami zajel zgolj gimnazije. Vprašalnike je
avtor poslal vsem 33 gimnazijam v Sloveniji, od katerih je sodelovalo zgolj 14 gimnazij,
medtem ko je med osnovnimi šolami ankete vrnilo 53 % osnovnih šol (Klašnja, 2002, str. 28).

Rezultati ankete so jasno pokazali na dejstvo, da je izvajanje ekskurzij na naših šolah še
vedno zelo raznoliko in sistemsko neurejeno, kar seveda pomeni, da so tudi učenci in dijaki
pri osvajanju znanj deležni različnih pogojev, pristopov in nenazadnje tudi ponujenih vsebin.
Velik vzrok za to je tudi dejstvo, da so se šole mnogokrat prisiljene prilagajati materialnim,
kadrovskim, geografskim in drugim pogojem, ki so jim na voljo. Raziskava je jasno pokazala
tudi, da na izvajanje ekskurzij ne vplivajo samo pedagoški dejavniki in poučevalni stili
učiteljev in ravnateljev, ampak tudi okolje šole in standard prebivalstva, pri čemer je najbolj
očiten kriterij za razvrščanje krajev in ugotavljanje razlik med njimi njihova velikost. Šole v
majhnih krajih so po raziskavi omejene na finančnem področju in tudi pri zagotavljanju
ustreznega spremstva, na kar so takšne šole opozorile kar dvakrat več kot šole v večjih krajih.
Seveda pa zapostavljenost manjših krajev v primerjavi z večjimi ne velja zgolj v šolstvu,
ampak gre za splošen družbeni pojav, ki je prisoten na vseh družbenih področjih (Klašnja,
2002, str. 49-50).
Podrobnejša analiza anketnih vprašalnikov za gimnazije nam razkrije nekatere zanimive
podatke.
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Za dijake 1.-3. letnika 1 obvezna enodnevna strokovna ekskurzija na leto, le na redkih
2 ali več. Pri dijakih 4. letnikov pa so večja odstopanja: priprava na maturo,
večdnevna maturantska ekskurzija v tujino (bolj pogosto).
Interdisciplinarnost ekskurzij.
Na 57 % gimnazij pripravo ekskurzij (predvsem zaključne) prepuščajo kar turističnim
agencijam.
Izmed anketiranih gimnazij se jih pri načrtovanju in izvajanju ekskurzij 50 % sooča z
neustreznim vrednotenjem dela, 36 % s pomanjkanjem finančnih sredstev, 21 % s
pomanjkanjem zadostnega spremstva.
Zanimivo je, da je kar 43 % gimnazij izrazilo nezadovoljstvo z vzgojno –
izobraževalnimi cilji in smotri ekskurzij, kakor jih obravnavajo učni načrti.
Izpostavljena je izjemna vloga ekskurzije pri motiviranosti učencev oziroma dijakov,
ki je dosežena skozi temeljito pripravo, s celovitim seznanjanjem s potjo, nameni in
cilji ekskurzije. Poleg tega je pomembna povezava vsebin na ekskurziji z učno snovjo
in ostalimi predmeti, možnost samostojne izbire taborov, sodelovanje pri organizaciji
in aktualnost programa.
86 % gimnazij pridobiva povratne informacije učencev v obliki poročil ali referatov.
Izpostavljena je velika učinkovitost ekskurzije: učinkovita metoda za popestritev in
dopolnitev učnega procesa, večja nazornost pri pouku, prikaz konkretnega, uporaba
preprostih raziskovalnih metod, lažje dojemanje teoretičnega znanja, uporabnost
pridobljenega znanja, povezovanje teorije in prakse, čutno doživljanje snovi, razvoj
različnih spretnosti oz. sposobnosti, prijazna oblika izobraževanja, pouk je sodobnejši.
Delež gimnazij, ki se zavzemajo za vključevanje zabavnih vsebin v ekskurzije, je višji,
prav tako je višji tudi nivo sodelovanja s turističnimi agencijami.
Presenetljiv je tudi podatek, da je uporaba sodobnih medijev na gimnazijah, v
primerjavi z osnovnimi šolami, manjša (Klašnja, 2002, str. 29-48).

Kakor je globalizaciji podvržen celoten svet in današnja družba, prav tako se bo globalizirala
tudi šola in z njo tudi ekskurzija. Z vključevanjem mnogih akterjev, od lokalne skupnosti do
zunanjih sodelavcev, turističnih agencij in društev, lokalnih vodnikov itn., je morda učiteljeva
avtoriteta res ogrožena, vendar smo s tem omogočili tudi učenčev prehod v obratni smeri,
hkrati pa smo dolžni iskati tisto obliko avtoritete, ki omogoča nemoten razvoj posameznikove
individualnosti in avtonomne morale. Jasno je, da se bodo morale v prihodnosti ekskurzije in
njej podobne učne metode še razvijati in izpolnjevati, morale pa bodo najti tudi vidnejšo
mesto v slovenskem izobraževalnem sistemu, saj so tisti del vzgoje in izobraževanja,
kateremu dajejo v EU bistveno večji pomen. Poleg tega je ekskurzija zaradi svojega izrazito
participativnega značaja blizu, ne samo širši evropski miselnosti, ampak tudi organiziranosti
evropskega šolstva, kjer ima velik pomen deetatizacija izobraževalnega sistema in
uveljavljanje socialne participacije v upravljanju šolstva. V nekaterih starih članicah EU
imajo starši, učenci, lokalne skupnosti bistveno večji vpliv na organizacijo izobraževalnega
sistema in sestavo programov. Na ta način približajo šolo tistim, katerim je namenjena, hkrati
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pa razbremenijo državne institucije odločanja o področjih, kjer niso najbolj kompetentne
(Klašnja, 2002, str. 60-61).

2.4.3. VLOGA RAVNATELJEV PRI KAKOVOSTI EKSKURZIJE

Zanimivo, a hkrati tudi skrajno zaskrbljujoče je, da naša didaktična teorija, še posebej pa
šolski izvršilni predpisi ekskurzij podrobneje skoraj ne obravnavajo. Če želimo narediti korak
naprej, je nujno poenotenje veljave statusa in ciljev ekskurzij ter uveljaviti pravila, ki bodo
zagotovila kakovostno izvedbo, pri tem pa imajo zelo pomembno vlogo ravnatelji, saj je od
njihovega pojmovanja ekskurzij veliko odvisno, kakšne ekskurzije bodo na posameznih šolah
organizirali (Cigler, 1996, str. 43).

V šolskih predmetnikih niso ekskurzije nikjer posebej izpostavljene, tako jih v osnovnih šolah
poznajo kot naravoslovni dan (poldnevni, enodnevni ali dvodnevni), v srednjih šolah
naravoslovnih dni ni več, zato na večini šol daljše ekskurzije izvajajo v okviru tako
imenovanih obveznih izbirnih vsebin. V vseh primerih pa ekskurzije potekajo v času pouka.
Ekskurzije so specifična oblika vzgojno – izobraževalnega dela, pri katerem so zastopane
drugačne metode in obširnejše priprave, ki so potrebne zaradi specifičnih razmer (velike
skupine učencev, problem varnosti, večji stroški in interdisciplinarnost), ki nastanejo pri
pouku na terenu (Cigler, 1996, str. 43).
Učitelji odhajajo na ekskurzijo z velikimi skupinami – po 50 učencev, kar posledično, zaradi
dela na prostem, pomeni večjo možnost nezgod, ki jih lahko preprečimo s pretehtano
organizacijo in specifičnimi metodami terenskega dela, ki pa jih učitelji ne spoznajo dovolj v
času študija. Zato je zaželjeno, da to znanje v procesu stalnega strokovnega spopolnjevanja
ves čas pridobivajo, čemur morajo biti naklonjeni tudi ravnatelji, še posebej, če želijo doseči
dobro vzdušje na šoli ter nenazadnje tudi dobre učne uspehe svojih učencev. Stroški
ekskurzije so dodaten argument za čim bolj optimalno pripravo in izvedbo vsake ekskurzije,
saj jih nosijo večinoma učenci oziroma njihovi starši. Ministrstvo za šolstvo in šport prispeva
sredstva za zgolj 140 kilometrov poti na oddelek na leto (na predmetni stopnji), kar pomeni
izvedbo zgolj ene celodnevne ekskurzije, z nekoliko bolj oddaljenim končnim ciljem
ekskurzije. Nekaj sredstev (30 % stroškov za prevoz) za pokrivanje prevoznih stroškov
zagotavlja tudi Urad za mladino pri Ministrstvu za šolstvo in šport. Interdisciplinarnost je ena
od kvalitet dobro pripravljene ekskurzije, a hkrati lahko postane tudi nevarnost. Organizatorji
skušajo na ekskurziji uresničevati cilje učnih načrtov več predmetov, kar zahteva od njih
veliko skupnega načrtovanja in usklajevanja, hkrati pa lahko predstavlja veliko nevarnost, da
vsak od učiteljev organizatorjev doda preveč vsebin svojega predmeta, tako da ekskurzija na
koncu vsebuje preveliko količino pomembnih informacij. Učitelji morajo pri tem upoštevati
dejstvo, da je mogoče od učencev (v osnovni šoli) pričakovati le 4 do 6 ur aktivnega
spremljanja informacij, v načrtovanje izvedbe pa morajo vključiti tudi čas za sprostitev, pri
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večdnevnih ekskurzijah pa tudi čas za počitek in spanje. Skrb za varnost učencev se prične z
začetkom ekskurzije in konča z vrnitvijo domov, formalno pa je določen normativ o številu
spremljevalcev (1 učitelj na 15 učencev) (Cigler, 1996, str. 44).
Vloga ravnatelja pri izvedbi ekskurzij je zastopana že pri samem pripravljanju predloga
Letnega učnega načrta, saj je odgovoren za njegovo izpeljavo, poleg tega pa vodi delo
učiteljskega zbora in skrbi za sodelovanje s starši. Ravnatelj je neposredno vpleten v procese
pripravljanja ekskurzije in hkrati skrbi za dosledno izvajanje naslednjih postopkov:
 uvrstitev programa ekskurzij v Letni učni načrt, ki ga sprejme in potrdi Svet šole,
 učitelji organizatorji oblikujejo cilje, vsebino in časovni načrt ekskurzij,
 razredniki morajo sprejeti program interdisciplinarnih ekskurzij in z njim seznaniti
starše, po potrebi je prisoten tudi ravnatelj,
 načrt za izvajanje in sintezo interdisciplinarnih ekskurzij,
 uveljavitev pedagoškega režima na šoli v zvezi z udeležbo vzgojno problematičnih
učencev na ekskurzijah, kadar bi ti utegnili ogroziti cilje ekskurzije, svojo varnost in
varnost svojih sošolcev,
 v tajništvu poskrbijo za rezervacijo prevozov in najave obiskov,
 izdelava finančne konstrukcije, ki vsebuje izračun prispevka staršev, sistem
vrednotenja dela učiteljev (dnevnice, obseg dela, uspešnost) (Cigler, 1996, str. 44).
Ravnatelji se pogosto zavedajo odgovornosti, ki jo imajo učitelji na ekskurzijah, saj so
obremenjeni s kakovostjo uresničevanja vzgojno – izobraževalnih ciljev ekskurzije in
zagotavljanjem maksimalne varnosti udeležencev. Tako so nekateri že izrazili mnenja in
ideje, da bi namesto učitelja vodje (skrb za program) in učiteljev spremljevalcev (skrb za
varnost), vzgojili in izobrazili teame, ki kot celota skrbijo za oboje, dobro poznajo vse
vzgojno – izobraževalne cilje ekskurzij ter aktivno sodelujejo pri njihovem uresničevanju. S
tem bi zagotovili enako kakovost uresničevanja ciljev za vse skupine učencev tudi na velikih
šolah, kjer hkrati odhaja na pot več avtobusov in zato za strokovno vodenje zmanjka učiteljev
najustreznejšega profila (geografov, biologov, slavistov,...), saj na vseh avtobusih pogosto ne
moremo zagotoviti prisotnost učiteljev vseh udeleženih strok oziroma predmetov (Cigler,
1996, str. 44).

2.4.4. MATURANTSKE EKSKURZIJE

Zaključni izleti dijakov so sicer vključeni v Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah, saj 10.
člen tega pravilnika pravi, da mora šola v primeru, da v letnem učnem načrtu predvidi
zaključne izlete kot nadstandardno storitev, za spremstvo dijakov upoštevati veljavne
standarde in normative. Poleg tega ta člen pravilnika predvideva izvedbo zaključnih ekskurzij
v času, ki je s šolskim koledarjem predviden kot prosti čas. Se pa tukaj hitro zatakne glede
razlik med pojmoma ekskurzija in izlet, ki sem ju že razjasnil, a vseeno ponovimo. Slovar
slovenskega knjižnega jezika pravi, da je izlet krajše potovanje, navadno za razvedrilo,
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zabavo. Ekskurzija pa je predvsem organiziran izlet z določenimi izobraževalnimi cilji, torej
gre v tem primeru za strokovno pripravljeno izobraževalno dejavnost. Glede na definicijo
obeh pojmov, so šolska pravila nedodelana oziroma pomanjkljiva, zaradi česar nekatere šole
zaključnih ekskurzije ne organizirajo več, kar pa je velika škoda v izobraževalnem in
metodičnem smislu. Predvsem sestavljalci učnega načrta za geografijo za gimnazije močno
poudarjajo velik pomen (geografske) ekskurzije, predvsem za spoznavni proces in razširjanje
odnosa do ohranjanja kulturne in naravne dediščine. Mnoge šole preprosto prepustijo
organizacije zaključnih ekskurzij kar turističnim agencijam, ki dijake največkrat vodijo v
Španijo ali Grčijo. Dejansko so to izleti, kjer je v ospredju zgolj zabava in pogosto pretirano
pijančevanje ali celo uživanje mamil, zaradi česar so takšne ekskurzije pri starših, profesorjih
in v javnosti dobile negativen sloves. Kljub vsemu pa na srečo še vedno obstajajo srednje
šole, ki organizirajo, predvsem po zaslugi učiteljev geografije, resnično strokovno –
izobraževalne zaključne ekskurzije (Ančik, 1998, str. 71-72).

Zaključna ekskurzija je ponavadi velik projekt, tako s stroškovnega kot organizacijskega
vidika, tako da je potrebno ekskurzijo načrtovati dovolj zgodaj (najbolje že v prvem letniku)
in s programom seznaniti starše in dijake. Ob zgodnjem načrtovanju bodo imeli dijaki dovolj
časa za namensko zbiranje sredstev, saj na žalost dijaki sami financirajo zaključno ekskurzijo,
učitelji pa bodo imeli dovolj časa pri izbiri ustrezne turistične agencije, ki jim bo pomagala pri
izvedbi zaključne ekskurzije.
V kolikor pouk pri predmetih geografije in zgodovine poteka na zanimiv in življenjski način,
je to dovolj velik motivacijski vzgib za dijake, saj imata prav geografija in zgodovina
prednostni pomen pri motiviranju dijakov. Zaključne ekskurzije imajo najpogosteje prav
geografsko – zgodovinski značaj, saj je neposreden stik z geografskimi problemi in procesi v
življenjskem prostoru najboljša pot do pridobitve znanja, pri zgodovini na terenu pa se razvija
spoštljiv odnos do naravne in kulturne dediščine (Ančik, 1998, str. 72).
Šole se med seboj razlikujejo predvsem pri programih, ki so največkrat prepuščeni
razrednikom, učencem in agentom turističnih agencij. Zanimivo, a hkrati žalostno je, da
večina vodstev šol igra pri organizaciji ekskurzij bolj obrobno vlogo, kar kvaliteti ekskurzij ni
v prid. Zagotovilo za uspešno in dobro zaključno ekskurzijo je organizacija ekskurzije s strani
strokovno usposobljenih učiteljev, predvsem učiteljev geografije in zgodovine. Izbira in
oblikovanje programa ekskurzije je odvisna od časa, ki ga imamo na voljo za trajanje
ekskurzije, od finančnih zmogljivosti udeležencev ter od odnosa vodstva šole do organizacije
in plačila spremljevalcev. Pred razpadom Jugoslavije so bile stalnica skoraj vseh srednjih šol
klasične ekskurzije po Jugoslaviji, po razpadu pa je prevladala evropska usmeritev ekskurzij.
Večinoma pri tem prevladujeta dva koncepta. Prvi je Srednja Evropa, kjer si udeleženci
ogledajo nekdanja središča habsburške monarhije (Dunaj, Praga, Bratislava, Budimpešta) in
njihove kulturne ter naravne znamenitosti. Drugi koncept pa je usmeritev v mediteranski
prostor, kjer dijaki obiščejo kulturno – zgodovinske in naravne znamenitosti nekdanjega
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antičnega sveta v Grčiji in Italiji. Ne glede na izbiro koncepta, nikakor ne gre zgolj za izlet,
ampak za strokovno pripravljeno in vodeno ekskurzijo (Ančik, 1998, str. 72).
Pred samim odhodom na zaključno ekskurzijo je pomembna tudi predpriprava dijakov, tako
da morajo predvsem učitelji geografije, zgodovine, umetnostne zgodovine in vzgoje, dijake
opozoriti na stvari, ki si jih bodo ogledovali. V veliko pomoč so tudi dobre turistične agencije
in dober vodič, ki se skupaj z učiteljem geografije in zgodovine dopolnjujejo v vodenju in
razlagi. Zaradi tega je na ekskurziji skoraj nujna, poleg učiteljev razrednikov, prisotnost
oziroma udeležba učiteljev geografije, zgodovine in umetnostne zgodovine (Ančik, 1998, str.
72).
Sama zaključna ekskurzija mora potekati v sproščenem ozračju, brez prenatrpanega
programa, saj v nasprotnem primeru hitro izgubimo motivacijo dijakov za oglede in si tem
odpiramo nove možnosti za nezainteresiranost in nemire ter posledično padec kakovosti
ekskurzije. Dijaki morajo imeti na voljo tudi dovolj prostega časa, v času katerega je
poskrbljeno za organizirano sprostitev v normalnih mejah, kar pomeni stalen nadzor
spremljevalcev. V kolikor želimo resnično doseči tudi zastavljene vzgojno – izobraževalne
cilje zaključne ekskurzije, moramo po povratku pridobljeno znanje pri pouku utrditi in
obnoviti (Ančik, 1998, str. 73).
Glavni problem zaključnih ekskurzij je nedorečenost s strani Ministrstva za šolstvo in šport,
saj niso sistemsko predvidene in zato tudi niso financirane. Po 10. členu Pravilnika o šolskem
redu za srednje šole naj bi se ekskurzije izvedle v času pouka prostih dni, zato večina šol
zaključne ekskurzije izvaja ob koncu poletnih počitnic, nekatere pa kombinirajo proste dneve
in nekaj dni pouka, vendar pa zato učenci izgubijo pravico do športnih in kulturnih dejavnosti.
Drugi velik problem je plačilo učiteljev – spremljevalcev, tako da v nekaterih primerih
aranžma učiteljev plača agencija ali celo dijaki, v drugih, kjer ima vodstvo šole več
razumevanja, pa krije stroške šola. Poleg tega večina učiteljev – spremljevalcev ne dobi
dnevnic za pot v tujino, kljub odhodu s potnim nalogom in veliko obremenitvijo ter
odgovornostjo za varnost dijakov vseh 24 ur dnevno (Ančik, 1998, str. 74).
Kljub vsemu se lahko strinjamo s člankom Bojana Ančika (1998), ki ugotavlja nesporno
dejstvo, da so zaključne ekskurzije za sodoben pouk izredno pomembne, saj dajejo
klasičnemu pouku širino in neko drugo dimenzijo, ki jo v učilnici nikakor ne moremo doseči.
Njegova zelo dobra ideja je tudi ustanovitev posebne komisije za zaključne ekskurzije, ki bi
delovala v okviru Ministrstva za šolstvo in šport, znotraj katere bi bili vključeni učitelji
geografije in zgodovine, ki imajo z organizacijo in izvedbo ekskurzij ter zaključnih ekskurzij
veliko izkušenj. Na takšen način bi ohranili zaključne ekskurzije, nadgradili neživljenjski 10.
člen Pravilnika o šolskem redu, ki v praksi pomaga ukinjati zaključne ekskurzije, poleg tega
pa nujno poenotili programe zaključnih ekskurzij po vsej državi. Vse s ciljem, da zaključna
ekskurzija pride v letni učni načrt prav vseh srednjih šol v Sloveniji, saj gre za neprecenljivo
dopolnilo sodobnega pouka.
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3. GEOGRAFSKI ORIS ITALIJE
V tretjem poglavju so predstavljeni glavni vsebinski poudarki oziroma pripravljen nabor vseh,
v učnem načrtu za geografijo, predpisanih učnih vsebin, ki se neposredno dotikajo Italije ali
pa jih je možno posredno, na primeru Italije, poučevati. Glede na to, da Italija spada med
sredozemske države, lahko to poglavje služi tudi kot opora pri obravnavanju ostalih
značilnosti južnoevropske regije. Zapisana vsebina služi učitelju kot izhodišče pri
obravnavanju tega območja ali pojavov, ki se na tem območju pojavljajo (npr. vulkanizem),
hkrati pa je to glavna osnova za učiteljevo geografsko razlago na geografsko – zgodovinski
ekskurziji v Italijo, saj s to razlago dopolnjuje delo dijakov, vodičevo razlago in s tem sledi
predpisanim vzgojno – izobraževalnim ciljem. Vsebino razlage učitelj prilagaja okoliščinam
oziroma poteku ekskurzije, tako da informacije podaja tako na avtobusu kot med postanki in
ogledi. Nekoliko širše zapisana in predstavljena obravnavana vsebina seveda ni merilo, koliko
mora učitelj na ekskurziji predavati, ampak je le okvir, ki ga mora učitelj vsaj poznati in
obvladati. Predstavljena geografska vsebina tako povsem zadovoljuje zahteve in potrebe
učiteljev na tej ekskurziji, seveda pa je geografija dinamična veda, ki proučuje dinamične
pojave in procese, tako da mora učitelj slediti novim spoznanjem, novim okoliščinam in
spremembam v okolju, ki so bistvene in vredne pozornejše obravnave.

Najprej je predstavljena osnovna lega Italije in njeno geografsko uvrščanje na evropski
zemljevid ter evropske regije. Nato so predstavljene glavne naravnogeografske značilnosti
Italije, s poudarkom na reliefu in tektonski aktivnosti Apeninskega polotoka, na značilnostih
podnebja, z glavnimi podnebnimi elementi in dejavniki, na hidrografskih značilnostih in na
rastlinstvu. Sledijo družbenogeografske značilnosti Italije, kjer je izpostavljeno prebivalstvo,
nesorazmerna gospodarska razvitost Italije, kmetijske možnosti in usmerjenost ter nazadnje
turistične značilnosti Sredozemlja, skupaj z ekološkimi problemi.

3.1. LEGA
Italija zavzema celoten Apeninski polotok, ki je od Alp do Sredozemskega morja dolg več kot
tisoč kilometrov, poleg tega pa k Italiji spadata dva večja (Sicilija in Sardinija) in nekaj
manjših otokov (Elba, Liparski otoki,..). Geografsko gledano leži Italija na južnem delu
evropskega kontinenta, tako da spada v regijo Južne Evrope. Hkrati pa jo zaradi lege ob
Sredozemskem morju uvrščamo tudi med sredozemske države. Kljub vsemu pa je razlika med
obema geografskima (in tudi političnima) pojmoma precejšnja.
S pojmom Južna Evropa označujemo območje Iberskega, Apeninskega ter manjši južni del
Balkanskega polotoka, poleg tega pa ji pripada tudi veliko otokov (Balearski, Sardinija,
Sicilija, Kreta, Ciper,…). Tako zavzema Južna Evropa države Portugalsko, Španijo, Italijo,
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Grčijo, Malto in Ciper. Stik afriške in evrazijske litosferske plošče je vzrok za številne potrese
in delno živ vulkanizem na tem območju, poleg tega pa so v Južni Evropi večinsko zastopana
mladonagubana gorovja: Betijske Kordiljere, Kantabrijsko gorstvo in Pireneji na Iberskem
polotoku, Apenini na Apeninskem polotoku, Šarsko-Pinsko gorstvo in Rodopi na Balkanskem
polotoku (Senegačnik, Lipovšek, Pak, 2009, str. 128-129).
Pojem Sredozemlje pa je nekoliko širši in s tem zahteva tudi temeljitejšo pozornost.
Šegota je v učbeniku Geografija Južne Evrope (1982, str. 5-7) izpostavil elemente in faktorje,
ki povezujejo, kakor tudi razdvajajo Sredozemlje.
Povezovalni elementi
• Mediteransko podnebje, kjer prevladujejo suha, topla, tudi vroča poletja ter blage in
vlažne zime. Kljub temu je potrebno opozoriti, da obstajajo tudi velike razlike med
posameznimi deli Sredozemlja, poleg tega pa nimajo vsa območja mediteransko
podnebje. (Tako imata npr. severni del Španije in Italije enako podnebje kot srednja in
zahodna Evropa.)
• Toplo Sredozemsko morje, čigar pomembna funkcija je ogrevanje južne Evrope
pozimi in ohlajanje poleti. Poleg tega Sredozemsko morje pomembno vpliva na
zastopanost padavin, saj se nad Sredozemljem navlažijo suhe in kontinentalne zračne
mase iz severne Afrike, ki južni Evropi prinašajo obilne padavine.
• Kopno. Za velik del mediteranskega območja je značilna pestrost in tektonska
aktivnost reliefa, kar zagotavlja reliefno raznolikost na eni strani in pomanjkanje
širokih obalnih ravnic ter rečnih dolin na drugi strani.
• Rastlinstvo. Rastlinstvo se je prilagodilo mediteranskemu podnebju, še posebej
vročemu poletju. Človek je s tisočletnim uničevanjem in degradiranjem okolja pustil
velik pečat na rastlinstvu, ki je danes precej spremenjeno. Z uničevanjem gozda so
velike površine prehajale v pašnike, na koncu celo v golo, kamnito puščo.
• Dolga tradicija mestnega življenja. Mesta so bila že v preteklosti žarišča ekonomske in
kulturne aktivnosti. Mesto je bilo vedno dominanten element kulture Sredozemlja,
zato niso bile redke vojne in nesoglasja med različnimi mesti, ki so se borila za primat
na območju, kakor tudi glasna nesoglasja znotraj samih mest (nesoglasja med
administracijo, cerkveno hierarhijo, trgovci, obrtniki,...) ter tudi v odnosu do svoje
okolice (podeželje). Mesta so širila svoj vpliv tudi na svojo podeželsko okolico, kamor
so prinašali napredek in razvoj, kmalu pa se je razvila tudi širša pripadnost skupnosti.
• Sredozemlje je zibelka zahodne kulture in civilizacije, saj so se na tem območju
razvile antična, helenska, grško – rimska kultura ter kasneje tudi krščanstvo in islam.
• Specifičen način življenja, ki temelji na tradicionalnem kmetijstvu (žitarice, olive,
sadje,...), ribolovu, živinoreji, pomorstvu in trgovini.
• Medsebojna gospodarska odvisnost in trgovina.
• Enotna turistična regija.
• Litoralizacija – zgoščevanje prebivalstva in gospodarstva na obalah (Senegačnik,
Lipovšek, Pak, 2009, str. 128).
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Na nasprotni strani imamo elemente, ki kažejo na raznolikost, na prvi pogled, enotnega
Sredozemlja, ki izhajajo iz različnih vidikov. Lega ob morju je sicer pravzaprav dejavnik, ki
je skupen celotnemu Sredozemlju, vendar pa je tudi izvor napetosti in razlik. Obmorskost je
bila privlačna za vsiljivce, zaradi česar so bila vsa večja mesta in pristanišča prave trdnjave,
kar je nenazadnje povzročilo oblikovanje strahu pred »tistimi zunaj« ter nesprejemanje
drugačnih (predvsem drugih ver). Največja nasprotja so se končala v vojnah in nemirih.
O Sredozemlju se pogosto govori kot o enotni (homogeni) regiji, vendar pa podrobnejši
pregled takoj negira to navado. Na obalah Sredozemskega morja najdemo 8 evropskih, 4
azijske in 5 afriških držav, kar dokazuje rasno, nacionalno, religijsko, ekonomsko, politično,
zgodovinsko in kulturno heterogenost. Pravzaprav je bilo Sredozemlje enotna regija samo
enkrat v svoji zgodovini, ko je spadalo v Rimsko cesarstvo (Šegota, 1982, str. 7-8).

3.2. NARAVNOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
3.2.1. RELIEF IN TEKTONSKA AKTIVNOST

Italija je v geološkem smislu mlado kopno, saj je bila današnja podoba izoblikovala v
terciarju in kvartarju. V pliocenu je Italija izgledala precej drugače, saj so bili južna Sicilija,
celoten nižji del polotočne Italije, današnje jadransko primorje, še posebej Padska nižina,
poplavljeni s pliocenskim morjem, v katerem se je vršila intenzivna akumulacija. Konec
pliocena se je začela morska gladina pliocenskega morja, ki je Padsko nižino poplavljal vse
do današnjega Torina, spuščati, kar se je nadaljevalo tudi v kvartaru. V vmesnem obdobju je
zaradi spreminjanja velikosti ledenih pokrovov na Zemlji gladina tudi nihala. V času
wirmskega glaciala je bila recimo najnižja morska gladina kar 100 metrov nižja od današnje,
tako da je bil severni Jadran kopno, reka Pad je tekla daleč na jugovzhod, Sardinija in Korzika
sta bili združeni, Elba je bil združena s kopnim, Sicilija pa močno razširjena proti jugu in
združena z Malto. Dvigovanje morske gladine zaradi taljenja ledu je povzročilo poplavljanje
najnižjih delov obale in oblikovalo današnjo razporeditev morja in kopnega. Iz istega vzroka
poteka današnje dvigovanje morje še vedno razmeroma hitro, saj se morska gladina dvigne za
približno 20 cm v 100 letih (Šegota, 1982, str. 68-71).
Lahko bi rekli, da Italijo sestavljajo tri markantne reliefne enote, Alpe, Apenini in Padska
nižina. Vsaka ima svoje značilnosti in tudi bistveno vpliva na okolico ter življenje in
aktivnosti v neposredni bližini.
Alpe se v loku raztezajo od Ligurskega morja do Panonske nižine in so dolge približno 1200
km ter široke 120-200 km (Rebernik, 2009, str. 123). Gorski svet Alp na severu lahko
razdelimo na dva dela; vzhodni del z Dolomiti in edinstvenimi skalnatimi stebri in zahodni
del z najvišjimi gorami na polotoku (Monte Bianco 4810m, Monte Rosa 4634m, Cervino
4478m in Gran Paradiso 4061m). Alpe so se dvignile v obdobju mezozoika, natančneje
terciarja in v času alpidske orogeneze, ki je nastopila kot vzrok podrivanja Afriške pod
Evrazijsko litosfersko ploščo. Gubanje je potekalo v območju geosinklinale Tetida, kjer je v
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mezozoiku potekala močna morska sedimentacija, tako da so se dvignile stare paleozoiske
kamnine (graniti, skrilavci) in mezozoiske sedimentne kamnine (apnenci in dolomiti). Alpe so
poleg notranjih (endogenih) sil izoblikovale tudi zunanje (eksogene) sile, predvsem gorska
poledenitev in rečna erozija. Alpe lahko danes razdelimo na Južne apneniške Alpe, Centralne
kristalinske Alpe in Severne apneniške Alpe (Rebernik, 2004, str. 14; Milič, 1995, str. 94).
Rezultat delovanja endogenih in eksogenih sil je izoblikovanost »alpskega tipa« površja, tako
da je značilen »alpski gorski ledeniški relief z zašiljenimi vrhovi, dolinskimi ledeniki,
krnicami, ledeniškimi U-dolinami, obviselimi dolinami in vintgarji, ledeniškimi jezeri,
melišči, morenami in vršaji« (Rebernik, 2009, str. 125).
Ob vznožju mogočnega masiva Alp se odpira najbolj rodovitna in hkrati najbolj poseljena
pokrajina v Italiji – Padska nižina, ki je nastala kot rezultat tektonskega ugrezanja med
Alpami in Apenini. Dokaz za pestro tektonsko aktivnost so tudi tektonski prelomi na
severnem in južnem robu Padske nižine. Ker je Padska nižina obdana z izrazito višjim
svetom, poteka na tem območju intenzivna sedimentacija nanosov (mladi kvartarni), ki jih
prinašajo reke iz Alp in Apeninov. Padsko nižino lahko glede na starost in značilnost
sedimentov razdelimo v pet različnih pasov:
 pas moren: stik alpskih dolin in Padske nižine;
 visoka nižina: grobi in vodo propustni nanosi;
 pas izvirov: stik propustnih in nepropustnih nanosov;
 nizka nižina: drobni glineni nanosi, velika mokrotnost;
 obalni pas: peščena lagunska obala, delta reke Pad (Rebernik, 2004, str. 18).
Če bi stali na južnem robu Padske nižine in se obrnili južno od Alp in Padske nižini, bi lahko
občudovali Apenine, nekakšno hrbtenico Italije, ki se vleče od Alp do Sicilije. Apenini so
geološko mlajši in nižji kot Alpe, v severozahodnem delu pa so še posebno strmi (Milič,
1995, str. 95).
Na splošno je za Apenine značilna velika izpostavljenost nevarnosti zemeljskih plazov, saj
pogosto prihaja do stika odpornejših in mehkejših kamnin (apnenec – fliš, apnenec –
vulkanski material), posledica pa je ponavadi velika gospodarska škoda. Celotne Apenine
lahko razdelimo v tri dele, k se med seboj bistveno razlikujejo. V severnih Apeninih
prevladujejo mehki peščenjaki, laporji in gline, v višjih delih pa apnenec. Ločimo Ligurske in
Toskansko – Emilijske Apenine. V centralnih Apeninih prevladujejo apnenci in kraško
površje, poleg tega pa je to najvišji del Apeninov (Gran Sasso, 2914 m). Razdelimo jih lahko
v Umbrijske in Abruzzeške Apenine. Južni Apenini so geološko najbolj pestri, saj v severnem
delu prevladujejo apnenci in laporji, v južnem delu kristalinske kamnine in na Siciliji
vulkanizem (Rebernik, 2004, str. 15-16).
Prav pestrost Apeninov, precej razčlenjena pobočja, vmesna zelena gričevnata območja,
nižine in doline v Toskani, Umbriji, Markah in Laciju, v katerih se skrivajo očarljive
srednjeveške citadele, uvrščajo ta del Italije med najbolj privlačne pokrajine na polotoku
(Milič, 1995, str. 95).
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Geološka mladost tega območja se jasno in zelo dobro kaže v seizmičnosti, saj se v večjem
delu Italije občasno občutijo šibkejši in močnejši potresi, ki so vzrok premikanja zemeljske
skorje v Sredozemskem morju in okoli njega (Šegota, 1982, str. 91).
Na eni strani imamo območja tektonske neaktivnosti, ta so tri, in sicer: Sardinija, Jadransko
morje in JV Sicilije. Na drugi strani pa še danes obstajajo območja močne tektonske
aktivnosti. Ti dve območji sta Alpe (podrivanje) in Apenini (podrivanje in vulkanizem),
posredno pa zaradi tega vpliv čuti tudi Padska nižina (ugrezanje). Poleg notranjih sil pa na
preoblikovanje površja vplivajo tudi zunanje sile, kot so spreminjanje morske gladine (najbolj
prisotno v Messinskem zalivu in ob Kalabrijski obali), klimatske spremembe (taljenje
ledenikov) in erozija (mehkejše kamnine, sredozemsko podnebje, človeški vpliv) (Bethemont,
Pelletier,1983, str. 11-13).
Vzporedno s tektonsko aktivnostjo se pojavlja ali pa se je pojavljal tudi pojav vulkanizma, ki
govori o stalni evoluciji našega planeta. Ognjeniki Etna, Stromboli in Vezuv so bili do prek
kratkim dokaz nestalnosti zemeljske skorje na tem območju in samo vprašanje časa je lahko,
kdaj bodo ponovno to tudi dokazali. Ti ognjeniki so v preteklosti povzročali hude škode in
verjetno je sploh nepredstavljivo, kakšno razdejanje bi ponoven izbruh povzročil v današnjem
obdobju, ko je gostota poselitve neprimerno večja (Milič, 1995, str. 86).
Največji in najaktivnejši med njimi je vulkan Etna, ki je aktiven, 3000 m visok (najvišji
evropski) vulkan na Siciliji in v povprečju izbruhne vsakih 10 let. Ljudje so pobočje Etne
zgodaj gosto naselili (milijon prebivalcev), predvsem zaradi kakovostne prsti, ki je bogata z
mineralnimi snovmi, vendar pa so ob izbruhih ogroženi njihovi domovi in kmetijske površine.
Eksplozivni izbruhi vsebujejo veliko vulkanskega pepela in tudi vulkanske bombe, lahko pa
se po pobočju počasi vali lava. Izbruhi na Etni neposredno ne ogrožajo človeških življenj, saj
tečejo počasi, vendar pa pogosto povzročajo veliko gospodarsko škodo. Človek ima pri
preprečevanju posledic danes razmeroma malo moči, a je kljub vsemu reševalcem že
nekajkrat uspelo preusmeriti tok lave mimo vasi. Kljub stalni izpostavljenosti nevarnosti
ljudje še vedno vztrajajo na pobočju Etne, saj jim rodovitna prst v kombinaciji s
sredozemskim podnebjem omogoča gojenje vinske trte in sadnega drevja, s čimer si kmetje
ustvarjajo visok dobiček, ki nekako odtehta tvegano življenje v vulkanski pokrajini (Bola
Zupančič et al., 2002, str. 17).

3.2.2. PODNEBJE

Prepričanje ljudi (predvsem severnih Evropejcev) pogosto uvršča Italijo med »obljubljene
dežele« oziroma dežele agrumov. Nekatere italijanske regije imajo res prijazno, milo in
sončno podnebje, predvsem Riviera, Genovski zaliv in Sicilija, vendar so ta območja omejena
in izjeme (Bethemont, Pelletier, 1983, str. 25). Sicer pa kaj drugega od države z dominantnim
gorskim delom ni za pričakovati.
V Južni Evropi oziroma Sredozemlju bi pričakovali, da imajo vse regije sredozemsko
podnebje, za katerega so značilna dolga, topla in suha poletja ter mile, vlažne zime. Vendar pa
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podnebje ni le sredozemsko. Močna gorata zaledja imajo izrazito gorsko podnebje, območja,
ki so pod neposrednim vplivom Atlantika imajo oceansko podnebje (SZ del Iberskega
polotoka), regije, ki so odmaknjene od obal, pa imajo že nekatere kontinentalne značilnosti,
npr. Meseta v Španiji (Senegačnik, Lipovšek, Pak, 2009, str. 130).
Največji del Italije ima zmerno toplo podnebje, znotraj katerega se pojavljata sredozemsko ali
mediteransko podnebje (najsušnejši mesec ima manj kot 40 mm padavin) in zmerno toplo
vlažno podnebje (najsušnejši mesec ima več kot 40 mm padavin). Oba ta klimatska tipa imata
lahko vroča ali topla poletja. Za sredozemsko podnebje je značilna izrazita sezonska
razporeditev padavin, ki so koncentrirane v hladni polovici leta. Čeprav pogosto pravimo, da
ima sredozemsko podnebje celotna Italija, to ni pravilno, saj imajo sredozemsko podnebje po
Kőppenu samo Sardinija, Sicilija, jug Italije od Kalabrije, Kampanije do Ligurije ter izolirani
otok v nižinskem delu regije Emilia – Romagna, kar pa predstavlja precej manj kot polovico
Italije. Najvišji alpski deli Italije in najvišji deli Apeninov imajo gorsko podnebje, kjer znaša
srednja junijska temperatura 10°C (Šegota, 1982, str. 94-95).
Tudi gorsko podnebje Alp ni enotno, saj se na območju Alp prepletajo vplivi treh osnovnih
evropskih podnebnih tipov, oceanskega, sredozemskega, in celinskega. Ti vplivi se najbolj
odražajo v razlikah v padavinskem režimu, k tem razlikam pa bistveno prispeva tudi relief, ki
vpliva na nastanek orografskih padavin (Rebernik, 2009, str. 126).
Podnebje na Apeninskem polotoku pogojujejo in ustvarjajo podnebni dejavniki.
Geografska širina
Severne Alpe se raztezajo na 47° SGŠ, na drugi strani pa Sicilija dosega 37° SGŠ, torej kar
10° razlike ali 1100 km. Z drugimi besedami, severna Italija se dotika srednje Evrope, Sicilija
pa skoraj Afrike, kar se seveda najbolj odraža pri razporeditvi temperatur (Bethemont,
Pelletier, 1983, str. 26).
Zračni tokovi
Italija je največkrat izpostavljena zahodnim zračnim tokovom, ki prinašajo vlago iznad
Atlantskega oceana, pogosto pa, predvsem sever, zajamejo kontinentalne zračne mase iz
severa ali vzhoda, ki pa temu delu prinesejo gosto meglo in vlažen mraz (npr. Padska nižina).
Severni del države ima tako polkontinentalno podnebje z določenimi kontrasti (zimski mraz,
deževno v začetku in koncu poletja). Jug države ima sredozemsko podnebje, vendar pa ne
tako izrazito sušno (Bethemont, Pelletier, 1983, str. 26).
Relief
Prisotnost gorskih verig očitno vpliva na dotok in gibanje zračnih mas, še posebej tistih iz
zahoda in severa, saj Alpe in Apenini ovirajo njihovo nadaljnjo pot. Enako močno gorske
pregrade vplivajo na razporeditev in količino padavin, tako da imajo južna pobočja precej
manj padavin kot izpostavljena pobočja (Bethemont, Pelletier, 1983, str. 26-27).
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Različen vpliv teh podnebnih dejavnikov pa se rezultira v različno izraženih podnebnih
elementih, ki jih ljudje in pokrajina najbolj občutijo.
Padavine
Razporeditev padavin je odvisna od dveh pomembnih dejavnikov, geografske širine (bolj, ko
se pomikamo proti jugu, manj je padavin) in reliefa (nižja območja so sušnejša). Alpe imajo
povprečno več kot 2000 mm padavin, vmesne doline (Val d´Aosta) okoli 1200 mm, Padska
nižina pa nekje 800 mm padavin. Količina padavin raste ob pobočjih Alp in Apeninov,
medtem ko proti obali vrednost začne padati (ob Tirenskem morju več kot 800, ob
Jadranskem več kot 700 mm). Tudi večina Sicilija dobi več kot 700 mm, edino jugovzhod je
izpostavljen večji suši. Na Sardiniji se izohieta 600 mm pojavi zgolj v Campidanu.
Razporeditev padavin je bistveno bolj pomembna od same količine padavine, saj vpliva na
aktivnosti človeka in tudi rastlin. Višina rek ni odvisna samo od padavin, ampak tudi od
snežne odeje in taljenja le – te, oba elementa skupaj pa se odražata v rečnih režimih rek. Rečni
režim s poletno sušo, ko imata meseca julij in avgust malo padavin, je značilen za
sredozemsko podnebje in območje od severnih Apeninov do Sicilije. Pravo sušo imajo zgolj
reke na otokih in v južni Kapmaniji, ko pade zgolj ali celo manj kot 20 mm padavin v obeh
mesecih. Zima je več kot očitno bolj vlažno obdobje leta, saj se tedaj planetarno kroženje
zraka pomakne proti jugu in nad južno Evropo začnejo prihajati potujoči cikloni. Na severu
Italije ne čutijo sušnega poletnega obdobja, ampak tudi v poletnih mesecih pade 40 ali več
mm padavin. Zgolj najbolj zahodni deli Alp in severnega Piedmonta imajo pravi kontinentalni
režim s poletnim maksimumom padavin. Severovzhodni del Padske nižine – Lombardija in
Veneto – ima jesenski višek, medtem ko ima južni del Padske nižine – Emilia-Romagna – dva
viška, in sicer spomladi in jeseni. Tudi sneg in megla sta pogosta dejavnika v Italiji. Sneg je
relativno reden v Italiji, še posebej v severni Italiji, kjer je reden zimski dejavnik, medtem ko
se niže, na jugu skoraj ne pojavlja, seveda če odmislimo višje ležeče kraje (v Apeninih se
pojavlja vse do nadmorske nižine 800 m). Megla je še posebej »domača« v severnih regijah
države, kjer je megli najbolj podvržena Padska nižina. V Padski nižini se megla ob zimskih
anticiklonih zadržuje več dni, kar vpliva na promet, še posebej na letalski promet. Na
milanskem letališču beležijo meglo v povprečju kar 110 dni na leto, v Torinu in Benetkah 70
dni (Bethemont, Pelletier, 1983, str. 27-29).
Temperature
Temperature so precej manj konstantne kot padavine, saj je njihova razporeditev precej bolj
neurejena. »Vroči jug« se začne šele južneje od Rima. Neapelj ima povprečno januarsko
temperaturo 8,8°C, Cagliari 9,9°C in Palermo 10,3°C. To seveda ne pomeni, da zmrzal ni
nemogoča v teh krajih, vendar pa je zelo redka, kar nenazadnje dokazuje tudi prisotnost
gojenja agrumov. Poletje je vroče, še posebej v hribih in na ravninah, kjer povprečna julijska
temperatura dosega precej visoke številke: Enna 30,8°C, osrednja Sicilija 30°C, Cagliari
25,8°C, Palermo 25,7°C in Neapelj 24,8°C. Režim z vročimi poletji in hladnimi zimami imajo
območja v Laciju, Markah in Toskani. Zimske temperature so nekoliko nižje, predvsem v
notranjosti, tako je povprečna januarska temperatura v Rimu 7,4°C in v Firencah 5,6°C, ki
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ima celo nižjo temperaturo kot severnejši Marseilles. Na drugi strani, so poletja precej vroča,
saj povprečna julijska temperatura v Rimu dosega 25,7°C, enako kot v Palermu.
Kontinentalni sever, podobno kot preostali del Italije, pozna nihanja in ekstremne
temperature. Tipičen primer je Padska nižina, kjer ima Milano povprečno januarsko
temperaturo 1,9°C, povprečno julijsko temperaturo pa 23,9°C, kot na primer Neapelj.
Odstopata pa dve območji, ki sta v zavetrju in okrog jezer. Riviera genovskega zaliva
izkorišča svojo zalednost in so temperature nenormalno mile. Genova ima povprečno
januarsko temperaturo 8,4°C in zmrzal je pravzaprav nepoznana, saj se pojavljajo celo nasadi
argumov. Območja okrog jezer in na severnih pobočjih Alp so prav tako znana po precej
milejših temperaturah, kot bi bile normalne za ta območja. Povprečja sicer tega ne odražajo
tako očitno, vendar pa vegetacija to korenito potrjuje, saj se ob jezerih (npr. ob Gardskem
jezeru) pojavljajo celo nasadi oliv in agrumov (Bethemont, Pelletier, 1983, str. 29-30).
Vetrovi
Vroč in suh veter, imenovan »scirocco«, je značilen za Sicilijo in Sardinijo, ki piha ob pojavu
nizkega zračnega pritiska v severnem Jadranu in predvsem poleti. Hladni in suhi vetrovi so
domena severnih regij Italije. Od mnogih vetrov, sta še posebej zanimiva dva izmed njih.
»Bora«, hladen, divji in severozahodni veter, piha v Furlaniji – Julijski krajini in v Venetu ter
povzroča nevihte nad Jadranskim morjem, medtem kot kontinentalne zračne mase iz srednje
Evrope vdrejo v Padsko nižino. Mistral ali »maestrale« je severni, svež in hladen veter, vedno
suh, če piha iznad Sredozemlja. Vetrovi, ki prinašajo padavine, so tisti, ki pihajo iznad morja
in imajo različna imena, skupno pa jim je, da prinašajo mile temperature in niso nevihtni
(Bethemont, Pelletier, 1983, str. 30).

3.2.3. HIDROGEOGRAFIJA

Hidrografske razmere sredozemskih držav so si precej podobne in imajo precej skupnih
lastnosti. Prva od njih je dolžina rek, saj so le – te kratke, ker mladonagubana gorstva, v
katerih izvirajo, niso daleč od morja. Izjema je tukaj zgolj italijanska reka Pad, ki najdaljša
sredozemska reka. Sredozemske reke se pogosto soočajo s pomanjkanjem vode, saj so skozi
leto z vodo bogatejše le reke, ki izvirajo v visokogorju, torej se napajajo z orografskimi
padavinami in talečim se snegom in ledom. Posledica tega je tudi dejstvo, da hidroelektrarne
ne prispevajo večjega deleža k skupni proizvodnji elektrike v teh državah (Portugalska
tretjina, Italija in Španija petina, Grčija desetina). Zaradi slabega pretoka je večina rek
neprimernih za oskrbo s pitno vodo, saj so precej onesnažene. Sredozemske reke tudi ne
omogočajo množične plovnosti, saj so plovne le največje med njimi, pa še to le v spodnjem
toku (Senegačnik, Lipovšek, Pak, 2009, str. 130).
Hidrografska mreža je v večjem delu Italije dobro razvita. Največ rek se izteka v Jadransko
morje (Pad, Tagliamento, Piave, Brenta, Adige, Savio, Chienti, Pescara,…). Na skrajnem jugu
in na vzhodu Sicilije se reke izlivajo v Jonsko morje, večina ostalih rek pa pripada
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Ligurskemu in Tirenskemu morju, le reke južne Sicilije in zahodne Sardinije se izlivajo v
Sredozemsko morje (Šegota, 1982, str. 96).
Na hidrološke razmere rek v Italiji bistveno vplivajo reliefne karakteristike, saj Apenini
bistveno vplivajo na dolžino rek, ki so krajše, zgolj reka Tibera doseže nekoliko spodobnejšo
dolžino (400 km). Na severu, kjer je relief nižinski, so reke lahko daljše, tako da reka Pad
doseže dolžino 652 km in povprečno kar osemkrat večji pretok kot reka Tibera (Bethemont,
Pelletier, 1983).
Zelo pomembno vlogo imajo rečni režimi rek. Reke, ki izvirajo v Alpah (Adda, Tessino,
Adige, Piave in Tagliamento) in so pravzaprav desni pritoki reke Pad, se »hranijo« s taljenjem
snega. Nižji pretok imajo te reke pozimi in visok pretok poleti. Reka Adige je s 450 km in
pretokom 400 m3 druga največja reka v Italiji (Bethemont, Pelletier, 1983, str. 31).
Kljub vsemu lahko tudi pri rekah, ki izvirajo v Alpah opazimo razliko v rečnem režimu, tako
da imajo reke v zahodnih Alpah rečni režim z zgolj enim maksimumom (poletnim) in enim
minimumom (zimskim), proti vzhodu pa se pojavljata dva maksimuma (pomladni in jesenski)
in dva minimuma (zimski in poletni). Reke, ki izvirajo v severnih Apeninih in so prav tako
pritoki reke Pad, imajo režim, ki temelji na dežnih in snežnih padavinah. Ker ima Pad največji
dotok vode iz Alp in Apeninov, je razumljivo, da ima tudi Pad takšen rečni režim, zgolj z
razliko, da so razlike med maksimumom in minimumom manjše, saj nižka v juliju in
decembru nista tako izrazita (Šegota, 1982, str. 96).
Veliko število pritokov in njeno veliko porečje (75 000 km2) skrbijo za skoraj konstanten
pretok (1680 m3) in višino gladine, tako da je reka Pad v vseh pogledih največja reka. Bolj
katastrofalnega pomena so lahko njeni ekstremni pretoki, saj se takrat pogosto zgodi, da reka
prestopi svoje bregove in povzroča velike poplave (Bethemont, Pelletier, 1983, str. 32).
Tudi reke v ostalih delih Italije imajo podoben rečni režim, le da se razlika med minimalnim
in maksimalnim pretokom s pomikanjem proti jugu vse bolj povečuje, tako da nekatere
manjše reke na jugu poleti celo povsem presahnejo (Šegota, 1982, str. 96).
Rečni režim južnih rek je rezultat vpliva sredozemskega podnebja, ki je sušneje in povzroča
poletne suše ter veliko izparevanje. Te reke imajo nižji povprečen pretok, poleg tega pa so
nizke gladine rek resnično nizke, še posebej, če je bila pomlad manj radodarna s padavinami.
Njihov režim je odvisen od tega, kje reke izvirajo. V kolikor izvirajo v območjih s snegom,
potem imajo podoben rečni režim kot reke na jugu Padske nižine, medtem ko so ostale reke
odvisne od sezonske razporeditve padavine (Bethemont, Pelletier, 1983, str. 32-33).
Pomemben dejavnik je tudi kraško površje, ki omogoča zadrževanje in shranjevanje
padavinskih voda, tako da imajo reke, ki imajo svoje izvire ali pritoke na območjih s kraškim
reliefom skorajda konstanten pretok in gladino vode. Pomembna so tudi nahajališča podtalne
vode, predvsem na aluvialnih ravnicah in na peščenih prsteh. Takšen primer je skoraj celotna
Padska nižina (Bethemont, Pelletier, 1983, str. 33).
Italija sodi med države, ki so dobro ali skoraj že v celoti izkoristile hidroenergetski potencial,
saj so hidroelektrarne začeli graditi že v zgodnjih fazah industrializacije, vendar pa imajo te
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elektrarne zaradi kratkih rek majhno moč. Največji hidroenergetski potencial ima alpska
regija (recimo reka Adige), kar je zelo pomembno zaradi bližine velikih industrijskih mest
(tekstilna, metalurška industrija, elektrifikacija,…) v Padski nižini (Torino, Milano).
Geografsko razmeščanje različnih oblik industrije je v veliki meri tako odvisno tudi od
prisotnosti večjih rek in možnosti izkoriščanja hidroenergije (Šegota, 1982, str. 97-98).
Pomemben element v pokrajini so jezera, saj jih je v Italiji več kot 500. Največja in
najštevilčnejša so jezera v severni Italiji, ki so ledeniškega nastanka (Gardsko jezero, jezero
Maggiore, Comsko jezero, Lugano,…). Veliko malih jezer v višinah nad 1500 m so
akumulacijska jezera hidroelektrarn. Na polotoku je veliko kraterskih in vulkanskih jezer
(Bolsena, Albano,…). So pomemben vir sveže vode, poleg tega uravnavajo gladino rek,
hkrati pa pomembno vplivajo na razvoj krajev (turizem, vodni športi, ribolov), tako da se ob
jezerih gostota poselitve hitro veča. Največja alpska jezera tudi bistveno vplivajo na podnebje
regije, saj ob njihovih obalah uspeva celo mediteranska vegetacija (npr. oliva ob Gardskem
jezeru).
V najvišjih delih Alp najdemo približno 1000 ledenikov različnih oblik, ki prav tako vplivajo
na količino rečne vode, poleg tega pa so tudi turistična atrakcija (Šegota, 1982, str. 103).

3.2.4. RASTLINSTVO

Naravno rastlinstvo je značilno za pokrajino, v katero človek še ni posegel. Ker pa je takšna
pokrajina izjema, saj je človek v večjem delu sveta že odstranil ali preoblikoval naravno
rastlinstvo, se za rastlinstvo, ki bi uspevalo, nepodvrženo človeku, uporablja pojem
potencialno naravno rastlinstvo (Rebernik, 2009, str. 43).
V južnoevropskih pokrajinah je značilno sredozemsko rastlinstvo, prilagojeno na poletno sušo
in močno izhlapevanje poleti, tako da imajo drevesa kseromorfno zgradbo listov (Rebernik,
2009, str. 47).
Potencialno naravno rastlinstvo v južni Evropi bi se ujemalo z značilnostmi podnebja, kar
pomeni, da bi povsod prevladoval mediteranski zimzeleni gozd z usnjatimi listavci, kot so
hrast plutovec, hrast črnika, hrast graden, obmorski bor, alpski bor, pinija, oljka in z zelo
bogatim podrastjem (lovor, jagodičevje, trave, grmičevje, pušpan, šiper, mirta). Značilen je
tudi bogat zeliščni sloj, z veliko eteričnimi in aromatičnimi snovmi (žajbelj, rožmarin,
origano) (Senegačnik, Lipovšek, Pak, 2009, str. 132; Rebernik, 2009, str. 47).
Vendar pa je naravna vegetacija v celotni Italiji že skoraj povsem izginila. Povsod, razen
visoko v Alpah, je vzrok za to človeški vpliv, pašnja in uničevanje gozda (Bethemont,
Pelletier, 1983, str. 34).
Ker mediteranski zimzeleni gozd že tisočletja prekomerno izsekavajo in krčijo, k uničenju pa
prispevajo tudi številni gozdni požari, so ga že skoraj povsem izpodrinile različne grmiščne
združbe, tako da degradirane formacije prekrivajo znatne površine (Senegačnik, Lipovšek,
Pak, 2009, str. 132).
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Prvo stopnjo v degradaciji predstavlja makija. Drevesa prekrivajo vse manjše površine,
vmesne prostore pa prekrivajo do 5 m visoka in gosta grmovja ter grmičaste rastline, ki
zmanjšujejo prehodnost pokrajine. Med njimi prevladujejo bodičasti hrast, mirta in brin. S
povečano sušnostjo makija preide v garigo, ki je naslednja stopnja poslabšanja vegetacije.
Drevesa so že povsem izginila in dominira nizko, do 2 metra visoko (trmasto) vednozeleno
grmičasto rastlinstvo, med katerim prevladujejo bodljikavi hrast, rožmarin in sivka. Zadnja
stopnja degradacije naravnega rastja je skorajšnja odsotnost tudi grmičevja in nastopa
skorajšnje kamnite pustinje, ko je pogozdovanje praktično nemogoče. Takšna območja se
pojavljajo na apnenčastih platojih na jugu Italije in na nenaseljenih območjih notranje Sicilije
(Bethemont, Pelletier, 1983, str. 35).
Rastlinstvo Italije bi lahko razdelili tudi v pet vegetacijskih con. Mediteranska vegetacija raste
v nižjih, toplih delih Sardinije, Sicilije in polotočne Italije, kjer je območje makije. Na višjih
višinah teh predelov in v predalpskem pasu se nahaja cona hrastovega in kostanjevega gozda
(v Alpah do 1000 m). Z naraščanjem nadmorske višine in padanjem temperature pa se nad to
cono pojavlja cona gozda bukve (v Alpah 1000 – 1700 m) in iglavcev (1700 – 2000 m, tudi
2400 m). V najvišjih delih Alp (2000 – 2800 m) so planinski pašniki. Nad 2800 m ti hitro
izginjajo in se začne pas kamnite pušče brez rastlinja (Šegota, 1982, str. 103-104).
Severna meja mediteranskega rastja (olive) poteka od Ligurskih Apeninov, preko EmilieRomagne, do Jadranskega morja pri Ravenni in ustja reke Pad. Padska nižina je skoraj celotna
obdelana, njeno naravno rastje pa so bili verjetno listnati hrasti, danes pa prevladujejo kostanji
na višjih ravneh, vrbe žalujke na nižjih ravneh, ob kanalih pa topoli (Bethemont, Pelletier,
1983, str. 36).
Zelo pomemben element rastlinstva je gozd, ki pa je zaradi velikega populacijskega pritiska v
ravninskih, gosteje ali redkeje poseljenih delih Italije v veliki meri že uničen, saj gozd danes
pokriva zgolj 22 % površine Italije, kvaliteta pa je slaba. Obstaja korelacija med gričevnostjo
in deležem gozda (2/3 gozda je v planinski coni), saj dajejo največ tehničnega lesa alpski
predeli severnoitalijanskih regij in planinski deli Kampanije in Kalabrije, kljub temu pa je
Italija uvoznica velikih količin lesa. Gozd pa ni pomemben zgolj zaradi lesa, ampak ima več
pomenov. Pomemben je zaradi zaščite tal pred izpiranjem, prekomerno uničevanje prinaša
katastrofalne posledice, saj se poveča erozija in plazovitost ter akumulacija tega materiala na
drugi strani. Prav zaradi tega se zadnja desetletja vlaga veliko truda v obnavljanje in
povečanje gozdnih površin (Šegota, 1982, str. 104-105).

3.3. DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI
3.3.1. PREBIVALSTVO

Italijani so romansko ljudstvo indoevropskega izvora, njihov jezik pa izhaja iz latinščine in se
deli na vrsto med seboj zelo različnih narečij (Boden, 2004, str. 266).
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Italija ima danes približno 60 milijonov prebivalcev, dvakrat več kot v času zedinjenja.
Demografska gostota je v primerjavi z ostalimi državami južne Evrope zelo visoka, vendar pa
se ta med posameznimi regijami precej razlikuje. Tako naprimer v Padski nižini, ki obsega 16
odstotkov površine Italije, živi kakih 40 odstotkov Italijanov. Na splošno velja, da so obale
bolj naseljene kot hribovita območja ter da je rodnost severnih, industrializiranih, regij nizka,
južnih pa še vedno visoka, kar je, predvsem v preteklosti, povzročalo veliko preseljevanja na
sever (Milič, 1995, str. 102).
Italija je narodnostno in versko precej homogena, saj je približno 99 odstotkov prebivalcev
katolikov, v državi pa je tujcev (Evropejcev in Afričanov) zgolj 1,4 odstotkov (Boden, 2004,
str. 266). Vendar pa je v državi precej etničnih skupin, tako da obstajajo štiri regije, ki imajo
posebno avtonomijo:
• Sardinija s Sardinci,
• Južna Tirolska z nemško govorečimi Tirolci,
• Furlanija – Julijska krajina s Furlani in Slovenci ter
• Dolina Aoste s Francozi (Boden, 2004, str. 267).
Najštevilčnejši med njimi so Sardinci (približno dva odstotka prebivalstva), ki govorijo
poseben romanski jezik, zelo soroden italijanskemu. Na Južnem Tirolskem živi nemško
govoreča skupina, ki predstavlja zgolj pol odstotka prebivalstva, vendar je močno in dobro
organizirana, z močno podporo Avstrije in Nemčije, kar ji je omogočilo položaj manjšine z
največ pravicami v Italiji. V Furlaniji so Retoromani – Furlani in Ladini (en odstotek
prebivalstva) ter Slovenci, ki pa se še borijo za enakopravnost, kljub zaščitnemu zakonu iz
leta 2001, ki uradno določa enake pravice vsem Slovencem (Senegačnik, Lipovšek, Pak,
2009, str. 141).
Poleg teh jezikovnih skupin obstajajo tudi manjše manjšine s svojimi jeziki: hrvaško govoreča
skupina v pokrajini Molize, francosko govoreča skupina v Dolini Aoste in majhne skupine
Grkov v Apuliji in na Siciliji, Albanci v Kalabriji, Provansalci v Piemontu in Katalonci na
Sardiniji (Boden, 2004, str. 267).
Italijanska družba je predvsem meščanska družba, saj živi v mestih 72 odstotkov prebivalcev.
Življenje v metropolah teče povsem drugače kot na vasi, saj ritem narekujejo industrijske in
poslovne dejavnosti, kar uničuje način življenja, značilen za manjša mesta in vasi. Na vasi je
center dogajanja trg, kjer tudi potekajo vse dejavnosti, trgi v velikih mestih pa so polni
prometa in množice ljudi, zato tudi niso več središča družabnih stikov (Milič, 1995, str. 103).
Dominanten naravni element, ki je v severni Italiji vplival na razvoj urbane mreže, je prav
gotovo voda oziroma hidrogeografski pogoji. Reka Pad je vedno bolj ločevala kot povezovala
posamezne dele severne Italije, kar je vplivalo na decentralizacijo in oblikovanje večjega
števila regionalnih mestnih centrov. Torino in Piacenza sta edini dve večji mesti ob Padu, ki
pa sta precej oddaljeni od ustja reke. Tudi ob izlivih pritokov v Pad niso nastala večja naselja,
saj so se zaradi nevarnosti poplav pomaknila daleč od struge reke (Mantova, Padova, Ferrara).
Pomen mest je rasel, če so se nahajala na križanju longitudialnih in transverzalnih poti (preko
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Alp in Apeninov). Tako je na južnem robu Padske nižine nastal niz pomembnih mest:
Piacenza, Parma, Reggio, Modena, Bologna, Imola, Rimini. Podobno je na severu, kjer je
pomembnost mestu dajal potek poti preko Alp (Bergami, Brescia, Verona, Vincenza,
Padova). Na severu Italije imata poseben pomen še dve veliki mesti. Milano je križišče dveh
najpomembnejših severnoitalijanskih prometnic, subalpske in subapeninske, poleg tega pa je
proizvodni, industrijski in obrtni center. Genova pa je glavno italijansko pristanišče, saj
predstavlja izhod na morje najrazvitejšega dela Italije (zahodnega dela severne Italije), njeno
glavno tržišče pa je zahodno in severno od nje (Šegota, 1982, str. 136-137).
Na vzhodni periferiji je Trst, ki ima relativno dobro razvito industrijo, vendar pa populacijsko
nazaduje. Glavni vzrok je bližina meje, ki pogosto paralizira razvoj velikih mest. Kljub
odprtosti slovenske in avstrijske meje to ni dovolj velik stimulans za razvoj, saj je
pomembnejši njegov obroben položaj v odnosu na najrazvitejši del Italije. Italijanska država
je vložila velika sredstva, da bi razvila staro in dvignila novo industrijo, vendar se relativen
pomen Trsta v italijanskem merilu ni veliko izboljšal (Šegota, 1982, str. 137-138).
V srednji Italiji sta dve največji mesti Rim in Firence, ki pa se ne nahajata ob morju. Vzrok za
to lahko iščemo v reliefu, saj se Apenini proti zahodu ne spuščajo tako strmo kot proti
Jadranu. Rim je največje mesto Italije, svetovna metropola. Veličina Rima je posledica
povsem objektivnih prednosti, predvsem geografskega položaja. Na Apeninskem polotoku
obstajajo trije komunikacijski centri: rodovitna dolina Arna s Firencami, Rim in Neapelj v
rodovitni Kampaniji. Očitno je, da ima prednost tisti, ki je v sredini, saj lahko koristi prednost
centralnega položaja. Kljub vsemu pa velja omeniti, da Rim še vedno ni uspel razviti močne
industrije, saj živi predvsem na račun ogromnega birokratskega aparata ter na račun »stare
slave« (turizem) (Šegota, 1982, str. 138-139).
V južni Italiji je geografska razporeditev naselij specifična. Vsa pomembnejša naselja so ob
morju, pristanišča in grško – rimskega izvora. Njihova ekonomska moč je bila odvisna od
proizvodnje njihove okolice. Tako je rodovitna Kampanija vzdignila Neapelj, ki je s
postopnim koncentriranjem centralnih funkcij, še posebej pomorstva, zasenčil vsa ostala
pristanišča in je še danes precej bolj razvit od ostalih južnoitalijanskih naselij (Šegota, 1982,
str. 139).
Poleg povečevanja števila prebivalcev naselij, je pomembno tudi povečevanje relativnega
deleža mestnega prebivalstva. Tako je leta 1861 v mestih z 20 in več tisoč prebivalcev živelo
19,6 odstotkov prebivalcev Italije, leta 1911 naraste ta odstotek na 31,1, leta 1951 na 41,1 in
leta 1971 na 52,4. Koncentracija še vedno poteka, vendar pa je prišlo do diferenciacije med
posameznimi mesti. Mesta ne rastejo več koncentrično, ampak bolj radialno in linearno, tako
da se mnoga mesta združujejo v konurbacije, nekatera mesta (Milano, Torino in Genova ) pa
preraščajo v megalopolise. Prevelika urbanizacija s seboj prinaša tudi težke probleme, kot so
prevelika gostota naseljenosti, gost mestni promet, onesnaženost zraka in vode. Vse to pa se
že dalj časa odraža v odseljevanju prebivalcev iz centra mest na samo obrobje oziroma v
predmestje (Šegota, 1982, str. 140).
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Vera, jezik in skupen temperament, ki se nagiba k optimizmu in dobri kuhinji so značilnosti,
ki povezujejo deželo v celoto, čeprav je Italija še vedno narod, sestavljen iz majhnih
srednjeveških državic. Od tod izhajajo tudi krajevne razlike, ki jih niti politična enotnost niti
velik razmah komunikacij nista zmogla odpraviti, tako da so se sprevrgle v stereotipna
prepričanja o brezčutnosti Italijanov na severu in pregovorni lenobi ter umazaniji Italijanov na
jugu (Milič, 1995, str. 102-103).

3.3.2. GOSPODARSKA »DVOJNOST«

V redkokateri evropski državi so regionalne razlike tako velike kot v Italiji in tako očitno
povezane z geografsko lego na severu ali jugu. Italija je sicer ena od gospodarsko
najmočnejših držav v Evropi in na svetu, vendar pa večina njene gospodarske moči izhaja
zgolj s severa s središčem v Padski nižini. Bližina srednje in zahodne Evrope je severnemu
delu Italije omogočala boljše trgovske povezave z najrazvitejšim delom Evrope. Padska
nižina, ki, v sicer gorati državi, že od nekdaj nudi najboljše naravne možnosti za kmetijstvo,
se je tudi najprej industrializirala, in sicer v industrijskem trikotniku Milano – Torino –
Genova (Senegačnik, Lipovšek, Pak, 2009, str. 141).
Italija ima le malo rudnega bogastva (železova, cinkova, svinčeva ruda, žveplo, sadra,
marmor) in je bolj revna s surovinami. Nafta in žveplo na Siciliji, zemeljski plin v Padski
nižini, premog na Sardiniji, železova, cinkova, svinčeva ruda in marmor so glavni naravni viri
Italije. Država je v veliki meri odvisna od uvoza energije, kar predstavlja velik strošek za
narodno gospodarstvo, saj si Italija sama zagotovi le petino energijskih potreb.
Vsa večja industrijska središča so na severu Italije, na območju med Genovo, Torinom in
Trstom ter med Bolzanom in Bologno. Najmočnejše industrijske panoge so železarska,
kovinsko predelovalna industrija, elektrotehnična, kemična in avtomobilska industrija. Fiat, s
sedežem v Torinu, je poleg nemškega Volkswagna najpomembnejša tovarna avtomobilov v
Evropi. V novejšem času se uveljavljajo predvsem proizvodnja bele tehnike, računalniške
tehnike, svetovno znana pa je tudi obutvena in modna industrija, z Armanijem, Versacejem in
Valentinom na čelu. Za gospodarstvo Italije so pomembne tudi ladjedelnice, železnice,
največja letalska družba Alitalia in državna banka Banca d'Italia. Zaradi vsega tega je severna
Italija ena najbolj cvetočih in živahnih gospodarskih regij v Evropi in nekakšen vlečni konj za
ostale šibkejše regije srednje in južne Italije. Po zaslugi razvitosti severne Italije se je Italija
sredi osemdesetih let uvrstila na peto mesto med najbolj industrializiranimi državami na
Zahodu, kar je za politike in gospodarstvenike pomenil uspeh, vendar so pri tem pozabili na
še vedno močno prisotne razlike med industrializiranim severom in kmetijskim jugom (Milič,
1995, str. 110).
Te razlike so se začele hitreje poglabljati z začetkom industrializacije, ko je bilo za vse
evropske države značilna intenzivna selitev prebivalstva s podeželja v mesta. V Italiji ta
proces nekako še vedno poteka, saj je značilno zgoščanje razvitejših območjih, npr. severni
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del države, in praznjenje manj razvitih območjih, kot je npr. južni del Italije, imenovan tudi
Mezzogiorno (Bola Zupančič et al., 2002, str. 40).
Pojem Mezzogiorno, ki sicer geografsko označuje jug Italije, nima jasno določenih ne
administrativnih ne geografskih meja. Temu območju so skupne ekonomske lastnosti, poleg
tega pa tudi socialni in psihološki vidiki ter zgodovinski razvoj. Zaostalost juga Italije se kaže
v nizki ekonomski aktivnosti, življenjskem standardu, socialni infrastrukturi in včasih tudi v
družbeno odklonilnem obnašanju. Povprečen prihodek na prebivalca je nižji od državnega
povprečja. Tudi ostali kazalci standarda (število avtomobilov, TV, poraba energije, število
šol,…) so precej nižji od državnega povprečja (Bethemont, Pelletier, 1983, str. 103).
Mezzogiorno se začne nedaleč od Rima in poleg južnega dela Apeninskega polotoka zavzema
tudi Sicilijo in Sardinijo, kar pomeni približno 40 odstotkov državnega površja. Na tem
območju živi le okrog 35 odstotkov prebivalstva ali 20 milijonov ljudi, prispeva pa manj kot
četrtino vsega BDP-ja v Italiji. Razlogov za slabšo razvitost je več. Poleg naravnih dejavnikov
(gorato površje, poletna suša, pomanjkanje naravnih bogastev) so bili odločilni tudi družbeni,
zgodovinski in politični razlogi (Senegačnik, Lipovšek, Pak, 2009, str. 141).
Jug Italije ima tako kar nekaj specifičnih značilnosti, po katerih se bistveno razlikuje od
severnih pokrajin, saj življenje še vedno poteka v tradicionalni, agrarno – patriarhalni družbi,
značilne so številne in močne mafijske organizacije, velika stopnja nepismenosti in
nekvalificirana delovna sila.
Glavni problem tega območja je izrazita nerazvitost v primerjavi s severnimi regijami. Kljub
vsemu pa je potrebno poudariti, da gre zgolj za veliko razliko in ne revščino ali nizek
življenjski standard na jugu Italije, saj ima to območje vendarle višji standard kot večina
Španije in Grčije. Regija je okoli leta 1960 začela zaostajati v šibkem razvoju industrije, saj je
imel jug Italije zgolj 14,4 odstotka vseh zaposlenih v industriji v državi. Kmetijstvo je
medtem zaposlovalo več kot polovico za delo zmožne populacije. Vzrok za slabši
gospodarski razvoj gre iskati tudi v slabi infrastrukturi, predvsem prometni. Le pristanišča
(Neapelj, Palermo, Taranto, Cagliari) niso zaostajala za severnimi regijami, medtem ko so
železniške in cestne povezave slabše in manj zmogljive. Tudi ljudje se razlikujejo od ostalih
prebivalcev Italije, saj Sardinci, Siciljanci in Kalabrijci govorijo svoje narečje. Mezzogiorno
kulturno in mentalitetno ni homogena regija, saj je nasprotje med posameznimi regijami še
vedno zelo prisotno. Kljub vsem razlikam pa je demografija skupni imenovalec regije. Visok
demografski prirast spremlja regijo vse od 50. let, saj je takrat ta znašal kar trikrat več kot na
severu Italije. Regija ima najvišji odstotek rojstev, vendar pa tudi nadpovprečno visok
odstotek umrljivosti, kar kaže na slabše zdravstvene pogoje. Kasneje je z izboljšanjem le – teh
odstotek umrljivosti začel upadati, tako da je leta 1976 znašal naravni prirast regije kar 4/5
državnega naravnega prirastka. K tem številkam pa je potrebno dodati, da gre za regijo, ki je
zgodovinsko zelo usmerjena v emigracijo (Severna in Južna Amerika, Severna Evropa in
sosednje države). Izguba učne sile za jug Italije je bila velika, saj se je iz regije v tujino
izselilo 15 milijonov, iz ostalih italijanskih regij pa 7 milijonov (Bethemont, Pelletier, 1983,
str. 103-104).
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Velike razlike ter množično izseljevanje je država skušala zmanjšati z raznimi oblikami
pomoči, najbolj korenito pa se je tega lotila sredi 20. stoletja, ko se je začela resnično zavedati
problema nerazvitosti juga. Leta 1950 so zato ustanovili Sklad za Mezzogiorno, ki je največ
sredstev, razumljivo, namenil preobrazbi kmetijstva, ki je bila glavna gospodarska panoga
tega območja. Cilj teh sredstev je bilo povečanje gojenja tržnih pridelkov in izboljšanja
razmer v kmetijstvu, zato so v ta namen osuševali močvirne in z malarijo okužene priobalne
ravnice. Hkrati so zajezili reke, izpeljali obsežne namakalne projekte in izboljšali cestne
povezave. Žal so uspehe čutili le na obalnih ravnicah, medtem ko se notranjosti razvoj skoraj
ni dotaknil. V 60. in 70. letih so sredstva preusmerili v razvoj industrije, saj so želeli
oblikovati nekaj industrijskih središč, ki bi prevzela breme razvoja širše okolice. Čeprav so
uspeli pritegniti kar nekaj kapitala, pa se strategija zaradi oddaljenosti trgov in državnega
nadzora ni obrestovala, saj ni ustrezala lokalnim skupnostim. Leta 1984 je sklad prenehal
delovati, ni pa s tem prenehala razvojna pomoč Italije, ki se ji je pridružila še pomoč sredstev
iz skladov Evropske skupnosti. Spodbujali so dinamično in konkurenčno industrijo, lokalno
iniciativo za razvoj obrti in storitvenih dejavnosti (turizem). Uspeli so povečati produktivnost,
število delovnih mest, delež izobražene kvalificirane učne sile in predvsem zmanjšati
intenziteto odseljevanja. Kljub vsej pomoči in razvojnim strategijam pa se prepad med
severom in jugom ne zdi nič manjši kot nekoč, saj je severni del države medtem naredil še
večji skok naprej, tako da začarani krog zaenkrat ostaja (Senegačnik, Lipovšek, Pak, 2009,
str. 142-143).
Trenutno razvitejši severni del Italije še vedno uspeva »prehranjevati in preživljati« celotno
državo, vendar pa se država vse bolj sooča z velikimi izzivi, saj so skoraj vsi državni sektorji
na področju komunikacij (mestni in primestni promet, pristanišča, cestni promet, železnice,
letalske družbe, pošta, telefon), v primerjavi z evropskimi standardi, odločno zastareli.
Pozitivni gospodarski dejavniki, stalna realna rast in visoke naložbe v industrijo trčijo ob
skrb zbujajoče podatke, kot so visoke cene in plače na državni ravni, nadpovprečna stopnja
inflacije, vedno večji javni dolg, primanjkljaj v trgovinski bilanci z rastočim uvozom in
stalnim zmanjševanjem izvoza (Milič, 1995, str. 111).
To pa so izzivi in naloge, ki jih bosta morali država in gospodarstvo reševati v prvi polovici
21. stoletja, v kolikor želi Italija ohraniti status ene izmed najrazvitejših držav v Evropi in na
svetu (G20).

3.3.3. KMETIJSTVO

Kmetijstvo v celotnem Sredozemlju se spopada z enakimi težavami in problemi. Najhujša
težava so neugodni naravni dejavniki.
• Pomanjkanje večjih ravnih površin (zgolj ob obali in večjih rekah).
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Majhna količina padavin, ki je tudi nezanesljiva. Intenzivno kmetijstvo se je tako
razvilo zgolj ob večjih rekah (Pad, Guadalquivir, Rona, ...), ki so omogočala
namakanje, drugje so se morali kmetje prilagoditi s kulturami, ki prenesejo vročino in
sušo.
Plitve in slabo rodovitne prsti. Prevladujejo predvsem rodovitne rdeče in rjave prsti ter
plitve rendzine. V kolikor je prsti več in je tudi zaščitena pred erozijo, potem
omogočajo uspešno pridelavo žitaric, zelenjave in južnega sadja.
Erozija. Prevelika paša in sekanje gozdov v preteklosti je povzročila veliko erozijo že
tako plitve prsti. Države se proti temu problemu največkrat skušajo boriti s
pogozdovanjem in tudi gradnjo teras.
Samooskrbno kmetijstvo. Zaradi skromnih pogojev je kmetijstvo usmerjeno zgolj v
zadovoljevanje lastnih potreb, usmeritev v prodajo in izvoz je redka.
Slabo kmetijsko izobražena populacija.
Odseljevanje mladih. Zaradi ekstenzivnih oblik kmetijstva in pozne mehanizacije,
slabo razvito kmetijstvo ni zmoglo zadovoljevati vseh potreb prebivalstva, kar je
povzročilo začetek odseljevanja, predvsem mladih, v večja mesta in v tujino.
Lastniški sistem minifundij in latifundij (južna Španija in Italija). Latifundije so bila
velika posestva (več kot 200 ha), v lasti zemljiških gospodov, ki pa se niso pretirano
zanimali za kmetijstvo, tako da so prevladovale ekstenzivne oblike kmetijstva (oljke,
pšenica, ovce). Minifundije, na nasprotni strani, so sicer bile v lasti kmetov, ki so jih
podedovali ali vzeli v zakup, vendar pa so bile premajhne, da bi dovoljevale karkoli
drugega kot samooskrbno kmetijstvo. Glede lastniškega sistema sta bili pomembni dve
prelomnici, ki sta nekoliko izboljšali položaj kmetov. Po letu 1960 so vse
južnoevropske države začele z izvajanjem zemljiških reform, ki so odpravile velike
latifundije, zemljo pa razdelile med manjše kmete, ki so na tak način postali bistveno
bolj motivirani za mnogo večjo produktivnost. Drugo pomembno prelomnico je
pomenil vstop teh držav v Evropsko skupnost, ki prioritetno skrbi za razvoj
kmetijstva, tako da so tudi države južne Evrope pridobile ogromno sredstev iz skladov
Evropske skupnosti. Hkrati z vstopom v Evropsko unijo se je povečal trg za kmetijske
pridelke, postopoma so se izboljšale tudi prometne povezave, kmetijstvo se je
moderniziralo in razvili so namakalne sisteme. Vendar pa je potrebno poudariti, da
modernizacija in intenzifikacija kmetijstva nista zajeli vseh regij enakomerno, saj sta
zajeli le obalne ravnice in širše rečne doline, medtem ko drugod še vedno prevladujejo
ekstenzivne oblike (Senegačnik, Lipovšek, Pak, 2009, str. 132-133; Bola Zupančič et
al., 2006, str. 57).

Sredozemskim državam so skupne tudi bistvene značilnosti in usmeritev kmetijske pridelave,
saj na namakalnih površinah poteka intenzivna in visoko produktivna pridelava žitaric
(koruza, pšenica), zelenjave, agrumov (pomaranč, mandarin, limon, grenivk), vina in oljk,
medtem ko v notranjosti poteka ekstenzivno žitno poljedelstvo in večinoma ekstenzivna
živinoreja. Države južne Evrope so vodilne pridelovalke agrumov, vin in oljk v EU, njihova
zelenjava pa na evropskem trgu dosega visoko ceno, kar omogoča velike zaslužke in nadaljnja
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vlaganja v namakalne sisteme, mehanizacijo in modernizacijo kmetijstva (Senegačnik,
Lipovšek, Pak, 2009, str. 134).
Kmetijstvo Italije se je (in se) soočalo z enakimi izzivi, kakor vse ostale države južne Evrope.
Apeninska Italija je kljub močni industrializaciji še vedno ostala močno kmetijska in tudi
kmetijstvo ostaja, kljub zmanjšanju deleža aktivnega kmečkega prebivalstva na 8 odstotkov,
zelo pomembna gospodarska panoga. Vzroke za zmanjšanje deleža aktivnega kmečkega
prebivalstva je potrebno iskati v povojni industrializaciji države ter hitremu odseljevanju
kmetov v velika mesta in na sever, čeprav je vlada z vrsto reform uspela pospešiti kmetijsko
proizvodnjo in spodbuditi specializacijo ter tako zajeziti nastali položaj (Brinovec et al., 1995,
str. 102; Milič, 1995, str. 108).
Italijansko kmetijstvo se prilagaja prostorskim in okoljskim razmeram, tako da se precej
razlikuje iz pokrajine v pokrajino, kljub temu pa je obdelane kar 60 odstotkov celotne
površine. Kmetijsko najprimernejša je Padska nižina, ki se ne sooča s tako vročimi in sušnimi
poletji, kot ostale (južne) regije in je zato glavna kmetijska površina v državi. Glavni produkti
so žita (pšenica, koruza, riž – Italija ga pridela največ v Evropi, ječmen, oves), sladkorna pesa,
tobak, paradižnik, zelenjava in stročnice. Druga območja so zaradi slabših prsti manj
primerna za poljedelstvo, a so z intenzivno obdelavo, melioracijami, namakanjem, gnojenjem
in drugimi ukrepi dosegla dokaj visoko pridelavo, na jugu in na Siciliji predvsem agrumov in
ostalega južnega sadja, zelenjave pa tudi pšenice, medtem ko oljka in trta uspevata skoraj po
vsem ozemlju. V Italiji namakajo 9 odstotkov vseh kmetijskih zemljišč, ki pa dajejo 25
odstotkov celotne kmetijske proizvodnje, saj jih v namakanje silijo predvsem pomanjkanje
padavin, visoke temperature ter na krasu in na prodnih ravninah pomanjkanje tekočih voda.
Italija ima skupno približno devet milijonov glav živine, ki dajejo kvalitetno mleko in meso,
na severu prevladujejo govedoreja in prašičereja, na jugu pa bolj ovčereja in perutninarstvo.
Kljub temu, da ima Italija ogromno obale in jo skoraj v celoti obdaja morje, pa je količina rib
(sardoni, sardele, tune, skuše), ki igrajo zelo pomembno vlogo v prehrani, premajhna za vse
potrebe, zato jih mora država uvažati (Brinovec et al., 1995, str. 102-103; Milič, 1995, str.
108-109).
Z kar 1 400 000 hektarji vinogradov in letno proizvodnjo 70 milijonov hektolitrov vina spada
Italija med vodilne proizvajalke in izvoznice vina na svetu ter za ta primat tekmuje s sosedo,
Francijo. Med najbolj znana italijanska vina uvrščajo piedmontska rdeča vina barbera, barolo,
barbaresco, toskanski chianti, vina iz Veneta, kot so soave, rose bardolino in rdeče
valpolicella. Uvedba sistema registracije proizvodnje in kontroliranja geografskega porekla
(oznaka DOC), ki zajameta približno 10 odstotkov vse proizvodnje, sta precej izboljšali
splošno kakovost vin, tako da izvoz teh vin predstavlja enega najmočnejših virov
nacionalnega dohodka (Milič, 1995, str. 109).
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3.3.4. TURIZEM IN EKOLOŠKA PROBLEMATIKA V SREDOZEMLJU

Italija sodi zaradi svojega podnebja, morja, Alp, jezer in še posebej kulturno – zgodovinskih
spomenikov med turistično najprivlačnejše dežele. To dejstvo potrjujejo tudi številke, saj je
Italijo leta 1990 obiskalo 24 milijonov tujih turistov, ki so ustvarili 11,9 milijard dolarjev
izkupička, kar je uvrstilo Italijo na tretje mesto v Evropi (Brinovec et al., 1995, str. 106).
Novejši podatki so še bolj zgovorni. Italijo naj bi danes letno obiskalo več kot 43 milijonov
turistov, prihodki pa naj bi znašali približno 42 milijard dolarjev, kar turizem v Italiji uvršča
med enega najhitreje rastočih in najbolj donosnih gospodarskih sektorjev Italije (Tourism in
Italy, 2010)
Turizem je razmah doživel v 60. letih, ko so se zaradi dviga življenjskega standarda in razvoja
motorizacije turistični tokovi proti Sredozemlju močno okrepili. Ker so vlade južnoevropskih
držav v turizmu videle rešitev zmanjševanja velikih regionalnih razlik, se je začela množična
izgradnja turistične infrastrukture, ki je povsem spremenila pokrajino. Kompleksi stolpnic in
zabavišč so zatrpali obale, hotelirji pa so marsikje varčevali na račun okolja. Hoteli so
energetsko potratni, odpadne vode se stekajo direktno v morje, umetne plaže morajo
dezinficirati s kemikalijami, velik problem pa je velika poraba vode, predvsem poleti, ko
skoraj ni padavin, število prebivalcev pa več kot podvojeno (Senegačnik, Lipovšek, Pak,
2009, str. 135-136).
Turizem in aktivnosti 360 milijonov prebivalcev, ki živijo okoli Sredozemlja, pa najbolj
prizadenejo Sredozemsko morje. Sredozemsko morje bi bilo brez Gibraltarske ožine in
povezave z Atlantskim oceanom notranje morje in bi v približno 1000 letih povsem izhlapelo.
Tako pa ta stik omogoča dotok oceanske vode, ki Sredozemsko morje čisti in ga obnavlja,
vendar pa človek s svojim delovanjem to ravnovesje vse bolj ogroža. Gradnje, ki so nastale
zaradi množičnega turizma, drastično posegajo v rastlinsko in živalsko kraljestvo ter ga
nepopravljivo spreminjajo in uničujejo (Milič, 1995, str. 88).
Sredozemsko morje danes spada med močno onesnažena morja, močna onesnaženost pa je
rezultat gospodarskega razvoja južne Evrope po drugi svetovni vojni (Rebernik, 2009, str.
55).
Sredozemsko morje je pod dodatnim udarom onesnaževanje v poletnih mesecih, ko obale
Sredozemskega morja obišče 100 milijonov turistov, saj je Sredozemsko morje za mnoge
Evropejce še vedno sinonim preživljanja poletnih počitnic. Na sredozemskih obalah so se že
zaradi tradicionalne navezanosti na morje razvila velika mesta z visoko gostoto prebivalstva,
pristanišči in ladjedelnicami. To je povzročalo odtok odplak v morje, ki pa jih je uspelo
predelati. V zadnjih dveh stoletjih pa se je z drugačnim načinom življenja, industrijo in
množičnim turizmom stanje precej spremenilo, saj se je količina in vrsta odpadkov bistveno
povečala. Sredozemsko morje je postalo odlagališče odpadkov, saj se vanj stekajo komunalne
odplake, industrijske vode in vode, ki pritekajo s kmetijskih površin. Neposredno z obale v
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morje priteka 60 odstotkov onesnaženih voda, ostalo pa iz zaledja po rekah in potokih (Bola
Zupančič et al., 2002, str. 80-81).
Te reke so nekoč prinašale dokaj čisto vodo, danes pa so močno onesnažene z industrijskimi
in komunalnimi odplakami ter s kmetijskimi kemikalijami. Morje močno onesnažuje tudi
močno povečan ladijski promet, ki onesnažuje z mazivi, gorivi, razlitji nafte in »balastno«
vodo (Senegačnik, Lipovšek, Pak, 2009, str. 136-137).
Posledice vsega tega se danes že odražajo v vse pogostejšem cvetenju alg (množičen razvoj
določenih vrst alg) in modrozelenih cepljivk, v povečanem številu obolelih rib in morskih
sesalcev ter v boleznih in zastrupitvah pri ljudeh. V nekaterih turističnih središčih tako že
priporočajo zgolj še kopanje v hotelskih bazenih. V izogib in reševanje stanja se sredozemske
države že od leta 1975 naprej sestajajo in sprejemajo različne meddržavne programe za
varstvo okolja v Sredozemlju. Leta 1991 so v Genovi celo sprejeli zavezo, da bodo do leta
1995 v vseh obalnih mestih z več kot 100 000 prebivalci (90 mest) zgradili čistilne naprave za
komunalne odplake, ob tem pa tudi večjim pristaniščem postavili zahtevo o namestitvi
čistilnih naprav za nafto, olje in odpadne vode ladij, vendar se je do postavljenega roka
opremilo zgolj 9 pristanišč (Bola Zupančič et al., 2002, str. 81).
Da je stanje v Sredozemlju alarmantno dovolj zgovorno govori tudi dejstvo, da podjetniki in
investitorji že iščejo nove turistične destinacije, kot je npr. severnoafriška obala, saj je
Sredozemlje že preveč zasičeno z hoteli, kvaliteta plaž je slaba, morje pa vse bolj onesnaženo.
Tako je množičen turizem pravzaprav že začel izpodkopavati samega sebe, saj zaslužki
marsikje upadajo, saj mnogi ne želijo več preživljati dopusta na takšnih obalah. Tudi
strokovnjaki so vse bolj zaskrbljeni in v primeru, da ne bo hitrih protiukrepov in zajezitve
gradnje, napovedujejo Sredozemlju ekološko katastrofo širših razsežnosti in uničenje
sredozemskih obal že v bližnji prihodnosti.
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4. ZGODOVINSKI ORIS ITALIJE
Če tretje poglavje vsebuje teoretično geografsko zasnovo razlage učitelja na ekskurziji, pa so
v četrtem poglavju podrobneje predstavljeni glavni vsebinski elementi zgodovine na tej
ekskurziji. Zopet je bilo glavno vodilo izbora vsebine učni načrt za zgodovino, tako da je tudi
vsebina izbrana v skladu z njim. Predstavljene teme se podrobneje dotikajo vsebinskih tem
zgodovine v 1. letniku, kjer je veliko pozornosti namenjene antičnemu obdobju in s tem
Rimljanom. Zaradi tega glavni del četrtega poglavja zavzema predstavitev rimske zgodovine
z vsemi glavnimi obdobji, osebnostmi, značilnostmi družbe in njihovimi spremembami, način
vsakdanjega življenja (prehrana, zabava, religija, mesta, …). Vzrok za podrobnejšo
predstavitev tega dela zgodovinskega obdobja je tudi ta, da Apeninski polotok predstavlja
osnovni prostor, kjer se je razvoj in zgodovina Rimljanov tudi začela, na kar nas še danes
spominjajo številne ohranjene ruševine in spomeniki, ki si jih bomo na ekskurziji tudi
podrobneje ogledali. Mesto Rim z okolico (tudi Pompeji) tako predstavlja pravi laboratorij za
preučevanje in spoznavanje tega pomembnega dela zgodovine.
Naslednje obdobje zgodovine, ki je prav tako zaznamovalo območje Italije oziroma se je tukaj
tudi začelo, je doba humanizma in renesanse. Glavni vsebinski poudarki tega poglavja
zgodovine so prav tako predstavljeni v četrtem poglavju. Ta del zgodovine dijaki spoznavajo
predvsem v severnem delu Italije, kjer se je to gibanje tudi začelo, tako da mesta Benetke,
Bologna in Firence dijakom ponudijo dober vpogled v to obdobje italijanske in evropske
zgodovine.
Nikakor pa v Italiji ne moremo mimo spoznavanja procesa združevanja italijanskih mestnih
državic v enotno, skupno državo, kar nenazadnje predvideva tudi učni načrt za zgodovino.
Poglavje predstavlja podrobnejši potek tega procesa, skupaj z vsemi težavami in preprekami,
s katerimi so se morali Italijani na tej poti soočiti ter kakšen je bil končni rezultat tega
procesa. Dijake na ta del zgodovine opozorimo predvsem v Rimu, še najbolj ob ogledu
spomenika Viktorja Emanuela II., prvega kralja italijanskega združenega kraljestva.
Dodatna razlaga in vsebina, ki učitelju koristi ob ogledu posameznih znamenitosti na poti
ekskurzije, pa je zapisana v petem poglavju, kjer je podrobno predstavljena sama pot in
postanki na predlagani ekskurziji, s predlaganim okvirom razlage.
Kot že zapisano v začetnih stavkih tretjega poglavja, tudi ta vsebina, ki se dotika zgodovine
Italije, ni edina možna in zavezujoča, prav gotovo pa daje učitelju dovolj širok spekter znanja
in podatkov, tako da lahko dokaj suvereno odvodi zgodovinski del ekskurzije v Italijo.

4.1. NASELITEV APENINSKEGA POLOTOKA
Številni ohranjeni ostanki orodja, orožja, nakita in jamskih risb govorijo o življenju
pračloveka na Apeninskem polotoku. Bronasto in starejšo železno dobo so zaznamovala
številna samostojna plemena, ki so bila tudi etnično in kulturno zelo različna (Brodnik et al.,
1998, str. 135).
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Te etnične, poselitvene in kulturne razmere so se bistveno spremenile s priseljevanjem
prednikov Italikov, Ilirov in Etruščanov, nazadnje tudi s kolonizacijo Grkov in v majhni meri
Kartažanov (Bratož, 2007, str. 35).
S tem se je začela indoevropeizacija Apeninskega polotoka. Lacij (pokrajino med današnjim
Rimom in Neapljem) so naselili Latino – Faliski, v Umbriji, Kampaniji in južni Italiji so se
naselili Oskiško – umbrijsko – sabelska plemena (Umbrijci, Sabini, Marski, Vestini,
Kampani), vzhodno obalo Apeninskega polotoka vse do Kalabrije so poselili Japigi, Davni,
Mesapijci, Apulci, ki so vsi bili Iliri z Balkana. Veneti so naselili območje Benečije in
Furlanije, na ligurski obali (od Genove do Alp) pa so živeli avtohtoni staromediteranski
prebivalci Liguri (Brodnik et al., 1998, str. 136).
Na Siciliji v tem času najdemo Sikule in Sikane, na Sardiniji pa Sarde. Vse to dokazuje
izredno pisanost etnične podobe Italije, ki je bila neprimerno večja kot v istem obdobju v
Grčiji.
Ko je v času od srede 8. do srede 6. stoletja pr. n. št. potekala »Velika grška kolonizacija
Sredozemlja« in so nastajale grške kolonije, kot centri trgovskih poti, po vsem Sredozemlju
ter se je s tem pričelo širjenje grških izdelkov in grške kulture, je ta kolonizacija najbolj
spremenila prav podobo južne Italije in dela Sicilije (Cunliffe, 1982, str. 34-35).
Grški vpliv na Apeninskem polotoku se je najprej pokazal pri izmenjavi materialnih in
duhovnih dobrin med Grki in ljudstvi stare Italije, Etruščani, Italiki in drugimi skupinami
(pisava, družbena in državna ureditev – polis, gospodarstvo, versko življenje in kultura). Ker
so grške kolonije obdržale stik z matično Grčijo, so postali Grki v južni Italiji posredovalci
antičnih znanj in tako tudi kulturno ter politično vodilno ljudstvo v južni Italiji. Grki so imeli
glavne tekmece pri svojem širjenju po Apeninskem polotoku in ostalem Sredozemlju v
Etruščanih in Kartažanih. Etruščani so prostorsko obvladovali obalo Tirenskega morja od
izliva reke Arno do izliva reke Tibere, Kartažani pa so bili pomembna pomorska in trgovska
sila, gospodarji Sardinije, prisotni pa tudi na Siciliji, Korziki in obali južne Francije (Bratož,
2007, str. 35-38).
Etruščani so močno zaznamovali kulturni in politični razvoj Apeninskega polotoka, saj so vse
od 9. stoletja pr. n. št. dalje pa do vzpona Rima imeli vodilno vlogo v italskem prostoru. Kljub
skrivnostnosti izvora se je uveljavilo prepričanje, da so nastali kot mešanica avtohtonih
prebivalcev in priseljencev iz egejskega območja. Glede na to, da so prebivali na enem najbolj
rodovitnih in za poselitev ugodnih območij Italije (gozdovi, dobra obdelovalna zemlja, rudna
bogastva), je razumljivo, da so se ukvarjali predvsem s poljedelstvom in pastirstvom. Kljub
temu so razvili močne trgovske poti, preko katerih so se seznanjali s tujo kulturo, njihove
proizvodi pa najdemo v Grčiji, v Galiji, Porenju, Britaniji, na Poljskem in celo v južni
Skandinaviji. Etruščani so ustanavljali mestne države, v katerih so imele vodilni položaj
aristokratske družine, na čelu katerih je bil kralj, kot vrhovni poglavar mesta. So se pa mestne
države povezovale v nekakšno zvezo mest, ki jo je vodil eden od voljenih skupnih kraljev.
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Potrebno je poudariti posebno visok, cenjen in spoštovan položaj ženske v etruščanski družbi,
saj so se ženske udeleževale prireditev, dovoljeno jim je bilo pitje vina, posvečale so se
telesni negi in lepotičenju. Gospodarski razcvet Etruščanov so pospešili tudi Grki, saj so
Etruščani hvaležno sprejemali te grške vplive (obdelava keramike, slikarske in kiparske
tehnike, pisava) in jih razvijali še naprej, kar je v spoju z barbarskimi stili rodilo značilno
etruščansko kulturo. To svojo kulturo, politični, družbeni način življenja, umetnost, religijo,
gradbeništvo in pisavo so posredovali zgodnjim Rimljanom, tako da so Etruščani postali
pomembni posredniki med staro Grčijo in Rimom, kar dokazujejo etruščanske posebnosti pri
Rimljanih, kot so dirke z vozovi, gladiatorske dirke, triumf ter pisava, ki imajo izvor dejansko
v antični Grčiji (Brodnik et al., 1998, str. 136-137; Bratož, 2007, str. 38-43).
Obe takratni veliki sili na Apeninskem polotoku, Grki in Etruščani, sta tako živeli v
negotovem medsebojnem ravnovesju, saj sta bili druga od druge odvisni, a hkrati tekmici. Jug
polotoka so obvladovali Grki, morje med Etrurijo (dežela Etruščanov), zahodno Sicilijo in
Severno Afriko pa je obvladovala zveza med Etruščani in Kartažani. Konec ravnovesja in
preobrat je prinesel poraz združenega ladjevja Etruščanov in Kartažanov v bitki z Grki pred
obalo Korzike okoli leta 540 pr. n. št., dokončen zlom etruščanske prevlade na morju pa je
prinesla zmaga Grkov v bitki pred Kumami leta 474 pr. n. št. V senci tega boja za premoč pa
so se začela dvigovati tudi plemena italskega polotoka, ki so kmalu začela krojiti usodo in
zgodovino Apeninskega polotoka (Cunliffe, 1982, str. 38-39).

4.2. RIMLJANI
4.2.1. NASTANEK RIMA

Rim naj bi bil po legendi ustanovljen 21. 4. 753 pr. n. št. na enem izmed sedmih rimskih
gričev, imenovanem Palatin. Takrat – ob ustanovitvi naselbine – so Rimljanu tudi začeli svoje
štetje let. Datum ustanovitve je povezan oziroma vezan na legendo o Romulu in Remu, ki naj
bi ju zavrgli, reka Tibera pa ju je naplavila na obrežje, kjer ju je rešila volkulja in tudi skrbela
zanju. Ob ustanovitvi nove naselbine naj bi Romul ubil svojega brata ter tako postal prvi kralj,
po njemu pa naj bi naselbina dobila tudi ime (Brodnik et al., 1998, str. 138; Cunliffe, 1982,
str. 40).
Arheološke raziskave so pokazale, da so prve manjše naselbine na sedmih gričih nastale okoli
1000 pr. n. št., saj je bila višja lega nad zamočvirjenimi nižinami ob Tiberi bolj zdrava. Griče
so med seboj ločevale strmine in zamočvirjene doline, zato so se naselbine na teh gričih
razvijale samostojno. Ob povečanju številu prebivalstva so začela naselja nastajati tudi po
pobočjih navzdol in tudi v nižinskem območju, ki so ga pred tem s pomočjo sistema
kanalizacije uspešno izsuševali. Na takšen način so se začela naselja povezovati in razvijati
skupno, na kar nakazuje zelo verjetno prastari praznik sedmerih gričev (septimontium)
(Brodnik et al., 1998, str. 138; Cunliffe, 1982, str. 40).
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Doba monarhije, ki se je začela z Romulom je trajala 244 let, zvrstilo pa se je skupno sedem
kraljev. Romul, kot prvi, je kmalu začel širiti svoje ozemlje in vpliv, najprej nad Sabince, nato
na Kapitol in Aventin. Rimska mestna državica se je začela vse bolj povezovati tudi z ostalimi
sosednjimi mesti (npr. Etruščani), s katerimi je razvijala močne trgovske in kulturne stike.
Vpliv Etruščanov in njihove kulture se je še posebej povečal v obdobju zadnjih treh kraljev, ki
so bili Etruščani. Poleg tega je v tem obdobju Rim dosegel razvojno stopnjo urbane naselbine,
saj je obvladoval okolico ter postal eno pomembnejših središč v srednji Italiji. Zgradili so prvi
lesen most čez Tibero, na njenih bregovih pristanišče, na Kapitolu velik Jupitrov tempelj kot
osrednje mestno in državno svetišče, središče mesta (Forum Romanum) z osrednjimi
institucijami je bilo tlakovano in zgrajeno je bilo več novih svetišč. Vse to kaže na velik
gospodarski, kulturni in politični vzpon Rima v tem času. K temu so zagotovo mnogo
prispevali tudi Etruščani, saj so Rimljanom posredovali mnoge etruščanske verske predstave,
templje in bogove, etruščanskega izvora so tudi gladiatorske igre. Bistven vpliv Etruščanov je
mogoče opaziti tudi v državno – političnem življenju, vsakdanjem življenju, posebnosti v
obleki in obutvi, umetnosti in kulturi.
Zadnji kralj, Tarkvinij Superbus (Ošabni), je bil kljub navdušeni gradnji (razširil je sistem
osuševanja močvirja), zaradi nepravičnega in okrutnega vladanja odstavljen, kar je pomenilo
konec monarhične vlade in začetek rimske republike (Brodnik et al., 1998, str. 138-139;
Cunliffe, 1982, str. 44-46; Bratož, 2007, str. 46-49).
Rimska država je bila v času svojega nastanka volilno kraljestvo, na čelu katere je bil kralj,
kot poveljnik vojske, vrhovni svečenik in najvišji sodnik. Rimljani so živeli v rodovih, ki so
jih sestavljale plemiške družine (familie), na čelu katerih je bil družinski poglavar, oče (pater
familias). Oče je tako imel popolno oblast nad življenjem in smrtjo vseh članov družine.
Kralju je pri vladanju pomagal senat, svet starcev, ki so ga sestavljali voditelji plemiških
rodov in družin. Potomci le – teh so se kasneje označevali kot patriciji, veliko večino
prebivalstva pa je predstavljala množica, v glavnem, kmečkega izvora, imenovana plebejci.
Patriciji so veljali za edine prave rimske državljane, medtem ko plebejci niso smeli biti
vključeni v državne službe, vojske, prepovedane pa so bile tudi poroke med patriciji in
plebejci. Zaradi odrivanja plebejcev od oblasti in prilaščanje le – te patricijev, je prihajalo do
sporov in nesoglasij med prebivalstvom (Brodnik et al., 1998, str. 139; Bratož, 2007, str. 50).

4.2.2. RIMSKA REPUBLIKA

Tarkvinija Ošabnega so leta 509 pr. Kr pravzaprav odstavili patriciji, ki so se vse bolj krepili
in so po odstavitvi zadnjega kralja ustanovili aristokratsko republiko, z namenom
koncentracije oblasti v njihovih rokah. Rimski senat, ki je imel najvišjo oblast, so sestavljali
le patriciji. Senat je volil letno dva konzula, ki sta nadomestila kralja, kakor tudi vse ostale
državne uradnike in glasoval o predloženih zakonih. Konzula sta bila odvisna drug od
drugega, saj sta morala vse sklepe sprejeti soglasno, poleg tega pa sta imela možnost veta
drug proti drugemu. Možnost veta so imeli vsi uradniki, kjer sta isti položaj zasedala dva
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uradnika. Vsi položaji so bili omejeni na eno leto in kolektivni, z dvema (ali več) povsem
enakopravnima nosilcema oblasti. Poleg tega uradnik po zaključku enega položaja ni smel
takoj prevzeti naslednjega, temveč šele po dveletnem intervalu. Takšen sistem magistratur
(položajev) je za tri stoletja rešil temeljna vprašanja politične ureditve, predvsem delitve
oblasti in njen nadzor. Ta ureditev je znatno povečala vpliv senata in s tem patricijev, ki so
prevzeli vse vodilne položaje in po izgonu kralja kot vodilna družbena struktura še bolj utrdila
svoj položaj. Patriciji so predstavljali zgolj ozek del rimske družbe, saj so večino prebivalstva
predstavljali plebejci, svobodni rimski državljani, ki so bili vsaj v teoriji pred zakonom
izenačeni s patriciji (Brodnik et al., 1998, str. 141; Cunliffe, 1982, str. 54; Bratož, 2007, str.
53-56).

Ob povečevanju števila prebivalstva (plebejcev) so se začenjala prva trenja s strani (zatiranih)
plebejcev. Patriciji so jim bili zaradi številčnosti in strahu pred veliki socialnimi nemiri kmalu
prisiljeni popuščati, tako da so velik uspeh dosegli že leta 494 pr. n. št., ko so lahko začeli
voliti dva lastna uradnika, ljudska tribuna, ki sta ščitila interese plebejcev, saj sta imela
pravico veta na vsako odločitev konzulov, senatorjev in ljudske skupščine. Kasneje se je
število ljudskih tribunov povečalo celo na deset. Kljub vsemu to ni zaustavilo nadaljnjih
sprememb rimske republike. Posebej problematično je bilo za plebejce tudi sodstvo, ki je bilo
povsem v rokah patricijev, tako da se je v sodnih sporih praviloma dogajalo, da so bili le – ti
odločeni v prid patricijev. Plebejcem je leta 450 pr. n. št. uspelo doseči, da je deset
najuglednejših mož sestavilo prve zakone (12 bronastih plošč), kar je bil zelo pomemben
korak v pravni zgodovini rimske republike. Zakone so razstavili na rimskem trgu in so urejali
zasebno, kazensko, procesno, družinsko, dedno in pogodbeno pravo, pri tem pa upoštevali
veliko samopomoči, zasebnega maščevanja, kultne določitve in povračila. Kmalu za tem je
zbor plebejcev sklenil, da so vsi njegovi sklepi obvezujoči za celotno populacijo. Pomemben
korak k izenačitvi obeh stanov je predstavljal tudi Kanulejev zakon, s katerim so dosegli
pravico sklepanja zakonskih zvez med pripadniki obeh stanov (Brodnik et al., 1998, str. 142;
Cunliffe, str. 55, 1982; Bratož, 2007, str. 57).
Zelo pomemben, če ne celo kar najpomembnejši, dosežek pa je predstavljala pobuda ljudskih
tribunov leta 367 pr. n. št., ko so prišli z idejo, da mora biti en konzul plebejec, nekoliko
kasneje pa jim je uspel tudi vstop v senat. Mnogi so bili verjetno takrat prepričani, da je
propad senata s tem neizogiben, vendar pa do tega ni prišlo, saj je bil Rim vse od sredine 3.
stoletja skoraj nenehno v vojni, kar je zahtevalo učinkovito vodenje državnih poslov in hitre
odločitve, ki jih je lahko senat veliko uspešneje opravljal kot ljudska skupščina. Ravno zaradi
tega se je senat obdržal, pa čeprav v precej spremenjeni obliki. Senatorji so postajali bivši
višji uradniki, kar so lahko postajali, zaradi odprtosti služb, tako patriciji kot plebejci, kar je
pomenilo, da stare stanovske razlike niso bile več pomembne, senat pa ni bil več center
aristokracije, ampak zbor izkušenih mož, ki so izhajali iz odgovornih javnih služb (Brodnik et
al., 1998, str. 143; Cunliffe, str. 55, 1982).
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4.2.2.1. ŠIRJENJE OBLASTI
Rim in Rimljane so v času ustanavljanje aristokratske republike vse naokoli obdajali
sovražniki: na severu so jih ogrožala etruščanska mesta, južno in vzhodno v gorah pa so
močna plemena pritiskala na bogato ravnico Lacija. Z etruščanskimi mesti so Rimljani
večkrat prihajali v spore, z dokončno zmago Rima nad mestom Veji leta 396 pr. n. št. ter s
tem nadzor odličnega etruščanskega cestnega omrežja, pa je Rimljanom omogočilo hitro
razširitev oblasti na jedro etruščanske dežele. Toda istočasno so se južno od Alp naselili
bojeviti Galci, ki so leta 387 pr. n. št. porazili rimsko vojsko, zavzeli, plenili in požgali Rim.
Po številnih boleznih, pomanjkanju hrane in visoki odkupnini so se iz Rima umaknili, z
italskih tleh šele dvesto let kasneje. Rimljani so razrušeno mesto obnovili ter zgradili obzidje
(servijansko obzidje), ki je določilo obseg mesta vse do konca republikanske dobe. Z ostalimi
latinskimi plemeni se Rimljani niso zapletali v vojaške spopade, ampak so raje sklepali
zavezništva in skupaj z zavezniki je Rim v vojnah ob koncu 4. in v začetku 3. stoletja, ki so
odločale o prevladi na Apeninskem polotoku, postavil temelje bodočega imperija.
Zaveznikom so Rimljani sprva priznavali avtonomijo, kasneje pa so jih priključili Rimu ali pa
jih pretvorili v rimsko državno posest. Po uspešnih bojih s Samniti, ki so združevali močno
politično zvezo od meja Lacija do Jadranskega morja in Kampanije ob Neapeljskem zalivu, so
si Rimljani zagotovili oblast in nadzor v osrednji Italiji. Takratno ozemlje, ki so ga
kontrolirali Rimljani je bilo še vedno razmeroma majhno, vendar pa so bili to strateško precej
pomembni deli polotoka. Ko so si Rimljani v 3. stoletju po težkih in tudi ne vedno
zmagovalnih bojih z bogatim grškim pristaniščem Tarentom zagotovili oblast nad celotnim
Apeninskim polotokom in so zunaj rimske države ostali le galski naseljenci v Padski nižini ter
grška mesta na jugu polotoka, sta se latinski jezik in kultura razširila po celotnem
Apeninskem polotoku. Poleg genialnega odnosa Rima do svojih sosedov, ko so oblast in vpliv
ohranjali bolj zaradi spoštljivega in obzirnega nastopa do premagancev (puščanje avtonomije,
podeljevanje rimskega državljanstva) kot zaradi vojaške premoči, so bile tudi razmere zunaj
italskega prostora zelo ugodne za nadaljnji vzpon rimske države, saj Aleksandrove svetovne
države ni bilo več, helenistični svet, razcepljen na več državnih tvorb, pa zapleten v
medsebojne spore in spopade ter politično, kulturno in gospodarsko usmerjen na vzhod.
Uspešno širjenje rimske oblasti in pogoji za to so nekakšen svojstven fenomen. Predpogoj za
zunanje uspehe sta bila družbena in politična stabilnost, ki sta rimski republiki dajali notranjo
trdnost. Hkrati pa je prav vojaška ekspanzija pozitivno vplivala na notranjo stabilnost države,
saj je rimska republika zaradi nove trdne ureditve zmagovala v vojnah, te pa so potrjevale to
notranjo družbeno uravnoteženost in tako tudi vzdrževale notranjepolitično stabilnost. Tako je
rimski državi uspelo svoje notranje probleme reševati na račun bližnjih in bolj oddaljenih
sosedov, torej z nenehno vojaško ekspanzijo, z vzdrževanjem velike armade, ustanavljanjem
kolonij in podeljevanjem rimskega državljanstva (Brodnik et al., 1998, str. 144-145; Cunliffe,
1982, str. 58-62; Bratož, 2007, str. 59-63).
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Rimljanom kmalu nadzor nad Apeninskem polotoku ni bil dovolj, saj so si želeli trgovske
prevlade in gospodarski vzpon tudi v Sredozemlju. To pa bi pomenilo poseganje na področje,
kjer sta do tedaj kraljevali Grčija in Kartagina. Ambicioznost Rimljanov je nakazovala na
neizbežnost spopada s Kartagino, zelo bogato država na severu Afrike (območje današnje
Tunizije), ki je svoje bogastvo ustvarjala z razvitim gospodarstvom (kmetijstvo, rudarstvo,
množična produkcija tekstila in kovinskih izdelkov), z močno trgovino in s pomorstvom, ki
sta kartažanski gospodarski prostor širila vse do Španije (srebro), Britanije (kositer), obale
zahodne Afrike in prek karavanskih poti celo v osrednjo Afriko.
Prvič se je začelo zapletati na Siciliji leta 264 pr. n. št., ko so Rimljani v boju proti
Kartažanom podprli italske in sicilske Grke. Začelo se je 23 – letno obdobje vojn, punskih
vojn (Kartažani = Punci), v katerem so Rimljani pospešeno gradili ladjevje, da so se lahko
uspešno spopadli s Kartagino tudi na morju. Cilj Rimljanov je bil izriniti Kartažane s Sicilije,
bogate žitnice Sredozemlja. Rimljani so kljub neizkušenosti v bojevanju na morju
premagovali Kartažane, ki so bili prisiljeni podpisati mirovno pogodbo, po kateri so bili
Rimljani popolni zmagovalci. Kartažani so se morali umakniti s Sicilije, ki je postala prva
rimska provinca, obvezali so se k 10 letnemu plačevanju odškodnine in sprejeli prepoved
plutja v rimske vode. Sicilija je postala prvo rimsko čezmorsko ozemlje, ki je pripeljalo do
prvega neposrednega stika Rima s helenističnim svetom. Tej ozemeljski pridobitvi sta kmalu
sledili tudi Sardinija in Korzika, ki sta postali druga rimska provinca, medtem ko so Kartažani
ozemeljsko tolažbo iskali z osvojitvijo južne Španije. Z zmago v prvi punski vojni so
Rimljani postali najmočnejša sila v zahodnem Sredozemlju, ki je postala enakovredna
vodilnima helenističnima velesilama, ptolemajskemu Egiptu in selevkidski državi v Mali
Aziji na Vzhodu. Kartažani so bili na drugi strani v nasprotnem položaju, saj so izgubili
pomorski primat, poleg tega pa so se nahajali na robu finančnega zloma. Poleg vsega tega pa
so notranjo nevarnost predstavljali še številni vojaški najemniki, ki so se znašli brez službe in
plačila, kar je vodilo v težak upor, ki ga je Kartagina komaj uspela zadušiti. Ravno zaradi tega
so Rimljani na »lahek« način prišli še do Sardinije in Korzike. Kljub vsemu je to morda
nekoliko prelahkotno dejati, še posebej če si pogledamo število za vojsko sposobnih moških
med Rimljani in zavezniki, ki nam ga posreduje popis iz leta 225 pr. n. št. Podatki kažejo na
izreden potencial rimske države, saj naj bi razpolagala s 700 000 pehotnimi vojaki in 70 000
konjeniki, kar je Rim že takrat uvrščalo med največjo vojaško velesilo v vsem sredozemskem
prostoru (Brodnik et al., 1998, str. 145; Cunliffe, 1982, str. 64-65; Bratož, 2007, str. 71-74).
Vzroki za začetek druge punske vojne so pravzaprav razmeroma preprosti. Kartagina je bila v
ponovnem gospodarskem vzponu in je želela nadomestiti izgube po prvem porazu, Rim na
drugi strani pa ni smel dovoliti ponovnega vzpona kartažanske sile, v kolikor je želel obdržati
vodilno vlogo, ki jo je v času po vojni še utrdil. Vojna je bila torej posledica nasprotujočih si
globalnih interesov dveh vodilnih držav zahodnega Sredozemlja, ki jih ni bilo možno mirno
razrešiti. Kartagina je uspešno osvajala Iberski polotok, tako da ga je kmalu obvladovala
skoraj v celoti, izgubi Sicilije in Sardinije pa sta bili več kot nadomeščeni s prostranstvi
Iberskega polotoka. Druga punska vojna (218-201) se je začela s slovitim pohodom
kartižanskega vojskovodje Hanibala, ki je z ogromno vojsko (50 000 pešcev, 9 000
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konjenikov in 37 slonov) krenil iz Španije, preko Alp v Padsko nižino, kjer so se Kartažanom
pridružili še Kelti in severna Italija je bila za Rim hitro izgubljena. Hanibal je v prvih letih v
Italiji premagoval Rimljane, ki so bili potisnjeni v obrambno vlogo. Rimljani so najhujši
poraz, pravo katastrofo, doživeli leta 216 pr. Kr v bitki pri Kanah, saj je padlo kar 70 000
rimskih vojakih, Hanibal pa je tedaj zamudil idealno priložnost za dokončni napad na Rim, ki
je bil v izgubljenem položaju. Hanibal je odlašal z odločilnim napadom, zaradi česar je
izgubljal prednost po vojaški zmagi, saj so Rimljani pripravljali načrt, kako odrezati Hanibala
od zunanjega sveta. Odprli so bojišče v južni Španiji, kamor so poslali vojsko z mladim
vojskovodjo Publijem Kornelijem Scipionom na čelu, ki je kmalu zavzel glavno mesto
kartažanske Španije, Kartageno. Ko tudi to ni zmanjšalo moči Hanibala v Italiji, so Rimljani
sklenili, da Scipion napade središče kartažanske moči v severni Afriki, tako da bi se moral
Hanibal vrniti domov. Leta 204 je Scipion z vojsko krenil s Sicilije, do odločilnega spopada
med rimsko vojsko pod Scipionovim poveljstvom in kartažansko vojsko pod Hanibalovim
vodstvom je prišlo leta 202 pr. Kr pri Zami v zaledju Kartagine. V tem spopadu je Scipion
porazil Hanibala in dosegel sklenitev premirja. Kartagina je ostala omejena na afriško
ozemlje, plačali so vojno odškodnino, predali vse ladjevje, Španija je postala rimska provinca,
numidijsko kraljestvo pa je postalo dejanski nadzornik nad Kartagino. Moč Kartagine je bila
dokončno omajana, Rim pa je postal nesporni gospodar v Sredozemlju, saj je svoj vpliv
razširil tudi na vzhodno obalo Jadranskega in Jonskega morja, preko zavezništva z Numidijo
pa se je uveljavil tudi v severni Afriki. V samem Rimu je vojna povečala moč vladajočega
razreda – senata, saj se v času vojne senat ni imel časa posvetovati z zborom ljudstva, če je
želel ukrepati hitro in učinkovito, tej pravici pa se kasneje tudi ni bilo več treba odpovedati.
Na Apeninskem polotoku je prišlo do velikih premikov prebivalstva, saj so se ljudje
množično preseljevali v mesta, na deželi pa se je sproščala nova zemljiška posest, ki so jo z
veseljem pograbili veleposestniki iz mesta. Tako se je prepad med revnimi in bogatimi še
poglabljal, napredovanje demokracije, značilno za obdobje pred velikimi vojaškimi spopadi,
je bilo ustavljeno, Rim pa na poti napadalnega imperializma (Brodnik et al., 1998, str. 145146; Cunliffe, 1982, str. 68-69; Bratož, 2007, str. 79-83).
Po prvi punski vojni so se po uspešnih bojih z ilirsko kraljico Tevto utrdili še na južnem delu
Ilirika, v Padski nižini pa so po zmagoslavju nad Galci ustanovili provinco Galijo. Nato je
sledil nenačrtovan poseg na Vzhod, saj so spretno izkoriščali medsebojne spopade med
posameznimi območji. V času ekspanzije makedonskega Filipa V. so se odločili pomagati
grškim zaveznikom, poleg tega pa uporabili tudi izgovor, da so Makedonci pomagali
Hanibalu v punskih vojnah ter leta 200 pr. n. št. napovedali Makedoniji vojno. Tri leta kasneje
so bili Makedonci prisiljeni v podpis mirovnega sporazuma, po katerem je bila grškim
skupnostim po makedonsko oblastjo podarjena svoboda oziroma avtonomija, zaradi česar so
Grki Rimljane videli kot rešitelje. Rimljani pa so v manj kot desetletju po zmagi nad
Kartagino na razmeroma lahek način porazili pomembno helenistično silo in se kot nova
velesila uveljavili še v vzhodnem sredozemskem prostoru (Brodnik et al., 1998, str. 146;
Bratož, 2007, str. 86)
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Istočasno so imeli Rimljani odprto še eno pomembno bojišče na Vzhodu. Zaradi vzpona
selevkidske države z Antiohom III. na čelu, ki je širila svoj vpliv na egejsko območje, je
prišlo do križanja interesov obeh velesil. Leta 190 pr. n. št. je rimska vojska skupaj z grškimi
zavezniki porazila ogromno armado selevkidske države, tako da sta se okrepili predvsem
Pergamon (prevzel večji del nekdanje selevkidske posesti) in Rodos, ki sta postali izpostavi in
zvesti zaveznici Rima v helenističnem svetu (Bratož, 2007, str. 86-88).
Makedonija je leta 148 pr. n. št. postala rimska provinca, saj je sledila ponovna intervencija
Rima zaradi nevarnega vzpona Perzeja in širjenja njegovega vpliva v Grčijo. Temu posegu je
sledila tudi pokoritev Grkov, še posebej tistih, ki so bili na makedonski strani. Rimljanom je
najbolj nasprotovala Ahajska zveza, kar je sprožilo ahajsko vojno. Rimljani so poleti 146 pr.
n. št. premagali Ahajsko zvezo in kot v opozorilo Grkom razrušili Korint (središče Ahajske
zveze). Po zasedbi Grčije so prepeljali ogromno umetnin, zasužnjili preživele izobražene
Grke, ki so kot sužnji poučevali otroke premožnih družin, poraz pa je pomenil konec
najnevarnejšega rimskega trgovskega tekmeca na vzhodu in konec grške samostojne
državnosti v antični dobi, saj je malo kasneje vsa Grčija postala rimska provinca Ahaja.
(Brodnik et al., 1998, str. 145; Bratož, 2007, str. 93-94).
V času nemirov v Makedoniji in Grčiji je potekala tudi tretja punska vojna, do katere je prišlo
zgolj zato, da bi Rim zavaroval svoje politične in gospodarske interese. Kartagina si je kljub
stalnemu nadzoru in poseganju s strani Numidije neverjetno hitro opomogla, saj je Hanibal
reformiral državno ureditev in državne finance, vse to pa ni bilo po okusih Rimljanov, ki so si
želeli popolnega uničenja Kartagine. V Rimu je Katon Starejši, kot najstarejši in najuglednejši
državnik, sprožil politično agitacijo za popolno razrušenje Kartagine, kar je zanimivo
dokazoval tudi na takšne načine, da je v rimski senat prinesel še sveže veje s sadeži,
odlomljene s figovega drevesa v Kartagini, da bi opozoril na dejstvo, da je Kartagina
oddaljena zgolj tri dni plovbe. Povod za tretjo punsko vojno je dal spopad med Kartagino in
Numidijo, s čimer so kršili določila mirovnega sporazuma. Rim je leta 149 pr. n. št. Kartagini
napovedal vojno. Kljub temu, da so Kartažani pristali na vse njihove pogoje (izročitev talcev,
podreditev ukazom konzulov, izročitev celotne oborožitve), pa je bila zahteva Rima po
izselitvi iz mesta v kateri koli drug kraj, ki pa mora biti vsaj 15 kilometrov oddaljen od
morske obale, za Kartažane preveč, zato so se uprli. Kar tri leta so Rimljani napadali dobro
zavarovano mesto Kartagina, ko pa jim je naposled le uspelo, je sledilo šestdnevno pustošenje
in uničevanje mesta, na katerim je bilo na koncu izrečeno prekletstvo (posuli so ga s soljo),
ozemlje pa je bilo priključeno rimski državi kot provinca Afrika. Z uničenjem Kartagine je
izginil najtežji rimski nasprotnik, ki pa je bil že dlje časa drugorazredna država, vendar je bila
Kartagina žrtvovana zato, da je bil Rim varnejši, pri čemer se kaže izrazita imperialistična
politika velesile.
Rimljani so Sredozemlju dokončno zagospodarili, ko je leta 133 pr. n. št. Atalos iz
Pergamona, dokaj nepričakovano, v zahvalo za zavezništvo zapustil svoje kraljestvo Rimu ter
je tako nastala provinca Azija (Brodnik et al., 1998, str. 146-147; Bratož, 2007, str. 94-95).
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4.2.2.2. DRUŽBENE IN GOSPODARSKE POSLEDICE STALNIH VOJN

Številne vojne so rimski republiki prinesle oblast nad Sredozemljem ter jo spremenile v
kopensko in pomorsko velesilo. Kot velesila se je tudi obnašala do pokorjenih dežel. Z njimi
je imela zelo različne stike, od prijateljskih, zavezniških do popolne podreditve, medtem ko
sta politična državljanska pravica in pravo v 1. stoletju pr. Kr veljala le za Rim (Brodnik et
al., 1998, str. 148).
Rimska uprava na Apeninskem polotoku je slonela na mestnih občinah, ki so bile do Rima v
različnih odnosih. Upravna ureditev je predvidevala tri različne stopnje pravic.
• Zavezniška mesta so imela najnižji status, saj so bila to mesta, ki so imela avtonomijo
in bila brez državljanskih pravic, vendar so morali prispevati vojake ali ladje.
• Municipiji so bili višje na upravni lestvici in so bila samoupravna mesta, ki so lahko z
Rimom trgovala ter sklepala pogodbe, meščani pa so imeli status rimskih
poldržavljanov.
• Rimske državljanske kolonije pa so bile najvišje na upravni lestvici in so predstavljale
centre rimske moči in širjenja vpliva, prebivalci teh kolonij so bili prebivalci rimske
države z vsemi pravicami.
Kljub upravnim, statusnim in pravnim razlikam med posameznimi na novo pridobljenimi deli
rimske države, je rimska kultura počasi pronicala v ta novi prostor in spodrivala regionalne
posebnosti, tako da je postopoma postal izraz »Rimljan« oznaka za slehernega prebivalca
Italije (Brodnik et al., 1998, str. 149).
Pridobljena območja zunaj Apeninskega polotoka (Sredozemlje, Mala Azija, Severna Afrika)
so Rimljani imenovali province. Upravo provinc po prevzeli visoki rimski uradniki ali starejši
vojaki, praviloma za dobo enega leta. Predpisi, ki so veljali v Rimu, ponavadi v provincah
niso veljali, tako da so upravniki sami določali svoja pravila, saj so imeli vso oblast v svojih
rokah. To je seveda pogostokrat pomenilo veliko izkoriščanje provinc (vojni davek – tribut) in
bogatenje tako upraviteljev kot rimske države. Provincialna mesta so se delila v dve skupini:
svobodna mesta s popolno avtonomijo (Sparta, Atene in mesta, ki niso plačevala davkov,
ampak so prispevale vojake in ladje) in nesvobodna mesta (obdržala notranjo samoupravo,
plačevanje davkov, zunanjepolitična odvisnost).
Vsa osvojena ozemlja so izgubila svojo politično in gospodarsko neodvisnost, začela pa se je
romanizacija oziroma širjenje rimskega vpliva v Sredozemlju, ki je skupaj z grško kulturo
prinesel razvoj novih silnic v človeški zgodovini (Brodnik et al., 1998, str. 149-150).
Številne in dolgotrajne vojne so bile za svetovni imperij izčrpavajoče in so preobrazile rimsko
družbo. Rimska država je postala pomembna trgovska sila, saj so se uveljavili v Španiji,
Afriki in na grškem Vzhodu, v alpskem in čezaplskem območju na severu, v keltski Galiji in
na Balkanu. Rim je postal svetovna država z razvitim denarnim gospodarstvom, visoko
tehnologijo in rudnim bogastvom, nekdanje kartažansko ozemlje z razvito agrarno produkcijo
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ter Iberski polotok z velikim naravnimi, zlasti rudnimi bogastvi. To je omogočalo hiter razvoj
podjetništva, trgovine, pomorstva, množične manufakturne proizvodnje in različnih investicij
tako v privatni kot v državni sferi, npr. gradnje objektov, pristanišč in cest (Bratož, 2007, str.
97).
Globoke spremembe je doživel vodilni sloj rimske družbe, ki se je v 2. stoletju razdelil v dve
skupini, nižjo, ki so jo sestavljali vitezi, in pravo državno elito, ki so jo sestavljali senatorji.
Senat kot najvišji državni organ se je utrdil in praktično postal zaprta skupnost, ki si je sama
delila najvišje politične funkcije v državi in je lahko vanjo prišel le tisti s slavnimi predniki.
Senatorji so še vedno uživali največji ugled v rimski družbi in so bili pripadniki najvplivnejših
rodbin in družin v Rimu. Senatorji so živeli razkošno in zelo razvratno, saj so jim bogastvo
prinašala veleposestva in tudi vojni plen, do katerega so imeli pravico kot vojaški poveljniki.
Za ostala gospodarska vprašanja pa so se bolj malo zanimali in so jih prepuščali vitezom in
uspešnim povzpetnikom iz nižjih družbenih slojev, ki so kmalu postali konkurenca
senatorjem, saj so kot zakupniki v provincah, trgovci in posojevalci denarja hitro obogateli.
Glavno področje gospodarske aktivnosti vitezov je postalo podjetništvo, predvsem prevzem
velikih državnih poslov, kot so bili oskrba vojske, pobiranje davkov, velika javna dela, zlasti
gradnje cest, mostov in druge velike gradnje. Njihov glavni interes je bil izrazit profit, tako da
so bili brez najmanjšega občutka za pravičnost in poštenost, kar je pogosto povzročalo
napetosti. Sprva v senat niso mogli, zato so se pogosto v razrednih bojih postavljali na stran
ljudstva, seveda če jim je to koristilo, kasneje pa so se ob zmanjševanju števila vplivnih
družin lahko povzpeli celo med senatorje. V številnih vojnah je rimska država pridobila
ogromno število vojnih ujetnikov, ki so postali sužnji, tako da se je število teh bistveno
povečalo. Sužnje so začeli množično uporabljati v agrarni proizvodnji, predvsem na
latifundijah, v rudarstvu, vedno več pa tudi v množično obrtni proizvodnji. Sužnje so
obvladovali s skrajno brutalnostjo, hudimi telesnimi kaznimi, vklepanjem v okove in z
neusmiljenim izkoriščanjem, ki je bilo primerljivo z izkoriščanjem učne živine ali orodja.
Nenehne vojne in odsotnost moških so bile vzrok, da so bile kmetije malih kmetov
neobdelane in gospodarsko zanemarjene. Tako niso mogli več konkurirati z množico sužnjev
»opremljenimi« latifundijami in s cenejšo dobavo iz sredozemskih dežel. Kmetje so se
preusmerjali v druge panoge (sadjarstvo, vinogradništvo, oljarstvo,…) ali pa so prodajali
svojo zemljo velikih veleposestnikom in se odseljevali v mesta, kjer so postali del velike
množice revnega mestnega prebivalstva (Bratož, 2007, str. 98-102; Brodnik et al., 1998, str.
150).
Imperialistična zunanja politika je Rimljanom prinašala notranjepolitične spremembe in
težave, vendar pa so bile prav notranjepolitične razmere in vzroki eden izmed dveh vzrokov
za nagnjenost rimske države k imperializmu. V rimski družbi, predvsem med njeno elito, je
veljalo merilo vojaškega uspeha kot temelj družbenega vzpona (skoraj 200 proslav vojaških
zmag v obliki triumfa), poleg tega pa je potrebno upoštevati vojaški potencial rimske države,
kjer je bil potencial ob upoštevanju demografskega razvoja prevelik, zato bi lahko pomenil
notranjepolitično grožnjo. Drugi vzrok imperialistične zunanje politike so bili ekonomski
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razlogi, v smislu pridobivanja vojnega plena in možnosti za naselitev (Bratož, 2007, str. 104105).
Glede na globoke družbene spremembe je Rim leta 133 pr. Kr stal na robu revolucije, še
posebej problematični so bili trije dejavniki:
• bistveno povečanje števila mestnih revežev v Rimu,
• spor med novo, rastočo srednjo plastjo (vitezi, trgovci, bogataši) in starim
aristokratskim redom (senat, plemiči),
• nezadovoljstvo italskih mest, ki jim še ni bilo podeljeno polno rimsko državljanstvo.
Kazati so se pričeli obrisi novih socialnih skupin, saj je imela aristokracija trgovsko dejavnost
za stanu neprimerno, razvoj rimske države pa je sam po sebi zahteval širjenje sektorja služb in
dejavnosti, s tem pa tudi razvijanje novega srednjega sloja, ki so ga sestavljali trgovci in
obrtniki, predvsem iz vrst plebsa in novih priseljenih meščanov. Dvig srednjega sloja je bil
bistven, s tem pa tudi njihova težnja po družbenem statusu in veljavi. Še nujnejši problem je
predstavljal mestni proletariat, ki je imel pravice in določeno moč, saj je vplival na volitve,
poleg tega pa je ta skupina vse bolj postajala zajedalec države in predstavljala destruktivno
silnico večjih razsežnosti (Cunliffe, 1982, str. 84-85).
Prva, ki sta skušala z vrsto različnih reform ublažiti socialne pritiske, sta bila brata Grakh, ki
sta želela rešiti socialni problem rimskega imperija z agrarno reformo, ki bi izboljšala položaj
kmetov, mestnemu prebivalstvu pa zagotoviti osnovna sredstva za preživetje.
Ko je bil leta 133 pr. n. št. Tiberij Grakh izvoljen za ljudskega tribuna, je skušal najprej
uveljaviti nov zemljiški zakon, ki je predvideval naselitev množice brez imetja na podeželju,
ta pa bi dobila zemljo v obdelavo v obliki zakupa. Tiberij je šel še korak dlje, saj je
predvideval tudi finančno podlago tega zakona. Njegova ideja je bila, da bi zaklad
pergamonskega kralja Atalosa, ki ga je ta zapustil Rimu, porabili za praktično izvedbo
zemljiške reforme (naselitev kmetov in gospodarski zagon njihovih kmetij). Ker pa je s tem
neposredno posegel v pristojnosti senata, si je hitro dobil veliko nasprotnikov ter izgubil
zaupanje, tako da je njegov vpliv začel upadati, na koncu pa so njega in njegovo skupino celo
ubili.
Precej uspešnejši je bil njegov brat, Gaj Grakh, ki je bil za ljudskega tribuna izvoljen deset
leta po izvolitvi Tiberija. Hitro je izpeljal nove reforme:
• zemljiški zakon (obnovil Tiberijev zakon),
• pravica ljudstva, da odstavi ljudskega tribuna,
• zakon o žitu (rimski državljani dobili cenejše žito iz državnih skladišč),
• vojni zakon (vojaške olajšave),
• zakon o osnovanju naselbin (6000 kolonistov naj bi dobilo zemljo na območju
Kartagine),
• zakon o sodstvu (vitezom razsojanje o finančnih nepravilnostih pri upravljanju
provinc).
S temi reformami je Gaj Grakh sistematsko odvzemal naloge senatu in jih dajal vitezom ter
ljudski skupščini. Zaradi rušenja obstoječe družbene in državne ureditve si je nakopal vse več
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nasprotnikov, ki so ga želeli ob tretji kandidaturi za ljudskega tribuna onemogočiti (ubiti),
vendar je temu ušel in ukazal sužnju, da ga zabode.
Pomembnost in vpliv Gaja Grakha kaže tudi to, da so pobili okoli 3000 privržencev bratov
Grakh, poleg tega pa razveljavili vse njune zakone, razen zakona o sodstvu in žitu, saj si
zaradi globoke krize tudi tega niso upali storiti. So pa ta dejanja in različni pogledi na
reševanje težav pripeljali do nastanka dveh strank: »optimates« - stranka plemstva s senatom
na čelu (nasprotniki napredka) in »populares« - ljudska stranka (borili za napredek v duhu
reform bratov Grakh) (Brodnik et al., 1998, str. 152-153).
Socialna kriza se je odražala tudi v vojski, ki jo je družbenopolitična kriza slabila, tako da ni
bila več kos vsem nemirom v Rimu, na Apeninskem polotoku in v rimskih provincah. Gaj
Marij je želel z reformo odpraviti zastarel način formiranja vojske po premoženju, tako da je
lahko vanjo vstopil vsak, ki je dopolnil 16 let, poleg tega pa so vsi prejemali stalno plačo, po
zaključku službovanja (20 let) pa manjšo posest. Rimska vojska je postala poklicna,
najemniška, dobro organizirana, opremljena, oskrbovana in izurjena. Vojska je postajala
samostojna sila, ki je dajala poveljnikom nove razsežnosti v notranjih spopadih. Kljub reformi
vojske in nekaterim vojaškim uspehom (Numidija postane provinca, uspešni boji proti
Kimbrom in Tevtonom) to ni zaustavilo družbene krize (Brodnik et al., 1998, str. 153).
Sledila je t.i. zavezniška vojna, v kateri so zavezniki Rima zahtevali in tudi dobili popolne
državljanske pravice. Ta vojna pomeni prelomnico, saj je Rim napravil odločilen korak do
ozemeljsko razprostranjene države, v kateri so vsi svobodni prebivalci dobili enotno
državljanstvo. To je postalo podlaga za oblikovanje italske zavesti in občutka pripadnosti
italski skupnosti, hkrati pa so se s širjenjem rimskega prava na ozemlje celotne Italije povečali
demografski, gospodarski, vojaški in politični potenciali rimske republike (Bratož, 2007, str.
124).
Ti uspehi zaveznikov so spodbudili tudi upornike v provincah, predvsem v Grčiji in Aziji, kar
je povzročilo državljansko vojno, saj je senat za poveljnika rimske vojske v Mali Aziji
imenoval Lucija Kornelija Sula namesto Gaja Marija, kot je zahtevala ljudska skupščina. Ko
je Gaj Marij umrl, si je Sula po povratku iz Male Azije prilastil oblast in se dal leta 82 izvoliti
kot diktator republike, ki jo je preuredil. Najprej je strogo in brutalno obračunal z vsemi
svojimi nasprotniki (množičen pokol Etruščanov in Samnitov), senat pa mu je podelil celo
pravico izdajanja zakonov, Sula pa je ukinil vse reforme bratov Grakhov in Gaja Marija.
Senat je s člani iz najuglednejših viteških družin razširil na 600 članov, ti pa so mu seveda
vračali zvestobo, saj je onemogočil ljudske tribune, ločil politično oblast od vojaške, vitezom
odvzel vpliv nad sodišči, tako da je celotna preureditev države temeljila na oblasti
senatorskega stanu oziroma senata kot njegove ustanove. Sula se je po utrditvi oblasti senata
odpovedal diktaturi in se umaknil iz političnega življenja.
Vendar tudi njegov umik in njegova smrt nista prinesla miru. Kot politični dedič se je pojavil
Gaj Gnej Pompej, mlad in uspešen poveljnik, ki je kmalu dobil političnega tekmeca v Marku
Liciniju Krasu, najbogatejšemu in zelo vplivnemu politiku, tako da sta leta 70 pr. n. št. skupaj
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nastopila prvi konzulat. Mark Kras je bil ob izbruhu znamenitega Spartakovega upora sužnjev
na jugu Italije (73 pr. n. št.). izbran, da zaduši upor. Kras je upor učinkovito zadušil, večino
sužnjev so pobili, ujete pa strahovito kaznovali, ko so ob cesti Via Appia postavili 6000
križev, na katere so jih pribili, da so umirali v hudim mukah, drugim v opomin (Brodnik et al.,
1998, str. 154-155; Bratož, 2007, str. 127-130).

4.2.2.3. GAJ JULIJ CEZAR

Rimska vojska je izgubljala primarni položaj na sredozemskih in maloazijskih bojiščih in
vladala je notranjepolitična kriza (izgubljanje moči senata, popuščanje nadzora nad vojsko,
korupcija, zadolževanje), kar je jasno kazalo, da je republika v veliki krizi. Kdor je želel
oblast, je moral imeti denar, podporo ljudstva in vojske.
Gaj Julij Cezar je pri svojem vzponu uspešno izkoristil naklonjenost takrat obeh
najpomembnejših mož v Rimu, Gaja Gneja Pompeja, vodilnega rimskega državnika in Marka
Krasa, ki je Cezarju pomagal predvsem finančno. Leta 60 pr. n. št. je bila tako sklenjena
oblast treh pomembnih mož – triumvirat: Gaj Gnej Pompej, uspešni vojskovodja, Mark Kras,
bogati predstavnik vitezov in Gaj Julij Cezar, najbolj priljubljena oseba v Rimu. Zveza treh
vodilnih politikov je temeljila na skupnih političnih, gospodarskih interesih in načrtih ter s
svojim vplivom kmalu povsem zasenčila tako senat kot demokratične institucije rimske
republikanske ureditve. Čeprav je vsak od njih želel vladati sam, jim razmere tega niso
dopuščale, kljub vsemu pa je nastanek triumvirata pomemben korak v razvoju monarhične
oblasti v državi (Brodnik et al., 1998, str. 156; Bratož, 2007, str. 135-139).
Julij Cezar se je zgodaj odločil za politiko, kljub temu, da je zasedal drugo mesto med
govorniki (za Cicerom) in so ga nižji sloji prebivalstva zaradi prijaznosti in prikupnosti
naravnost oboževali. Cezar je ob nastopu triumvirata hitro zasenčil tako Pompeja kot tudi
Krasa ter kot izredno aktivni konzul zasenčil še senat, saj je uvedel agrarni zakon, po katerem
so veterani dobili zemljo in nastopil proti izžemanju provinc. Najprej je v upravo dobil
Cisalpinsko Galijo in provinco Ilirik, nato pa se Narbonsko Galijo, medtem ko sta Pompej in
Kras dobila provinci Španijo in Sirijo. Po izteku Cezarjevega konzulata je takoj odšel v
Galijo, saj je Cezar medsebojne spore plemen v Galiji ocenil za nevarne, če Rim ne želi
izgubiti možnosti osvojiti Galijo. Cezar je v Galiji ostal kar 8 let, prvi pohod proti
germanskim plemenom (Helvetom) pa je začel že leta 59 pr. n. št. Cezar je hitro napredoval,
tako da je kmalu zapisal znamenite besede: »Omnis Gallia pacata est« - Vsa Galija je
pomirjena. Cezar je strogo kaznoval vse upore plemen, tako da so keltska ljudstva utrpela
ogromne izgube, veliko število ljudi je bilo prodanih v sužnost. Cezarju so ti pohodi dvignili
samozavest, tako da je obrnil pozornost tudi proti otoku Britaniji, kamor se je podal dvakrat in
postal prvi, ki je vodil armado preko oceana v neznano. Galija je bila oplenjena, Cezar je
svoje bitke opisal v knjigi Galska vojna, hkrati pa sam pridobil ogromno imetje ter postal
vojskovodja s prestižnim slovesom. Cezar pa ni zanemarjal Rima in je že v sklepnem delu
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vojne vlagal ogromna sredstva v svoje politične cilje: velike gradnje v Rimu, nagrade
vojakom in oficirjev, denarna podpora političnih somišljenikov in obdarovanje revnega
mestnega prebivalstva v Rimu. Kras je bil medtem leta 53 pr. n. št. ubit v bojih s Parti in
triumvirata ni bilo več, Cezar je z vojaško zmago in velikim bogastvom postal nesporno prvi
človek v državi, še posebej ker je bil Pompej vojaško neaktiven in vpleten v politične spopade
v Rimu. Senat je v boju za oblast, zaradi strahu pred močjo Cezarja, imenoval Pompeja za
edinega konzula, Cezarju pa prepovedal vstop v Rim z vojsko. To je povzročilo državljansko
vojno (Brodnik et al., 1998, str. 157-158; Cunliffe, 1982, str. 180; Bratož, 2007, str. 143).
Cezar je leta 49 pr. n. št. krizo še poskušal rešiti s kompromisom, ki pa ga je senat zavrnil,
tako da je z majhno vojsko prestopil reko Rubikon (»Kocka je padla«), krenil proti Rimu in
brez boja zavzel Rim, saj je Pompej pobegnil. Cezar se je razglasil za diktatorja in konzula ter
si zagotovil oblast v Italiji in Španiji, nato pa krenil na vzhod za Pompejem, ki ga je s precej
manjšo vojsko premagal v bitki pri Farzalu v Tesaliji. Pompej je zopet pobegnil, na koncu v
Egipt, kjer pa so ga ob prihodu ubili. Cezar je nadaljeval pohod še v Egipt, kjer je na oblast
pomagal kraljici Kleopatri, se z njo tudi zapletel, ki je po njegovem odhodu celo rodila
njegovega sina, Egipt pa je postal nadzorovano klientelno kraljestvo (Brodnik et al., 1998, str.
158; Cunliffe, 1982, str. 181; Bratož, 2007, str. 146-148).
Ob vrnitvi v Rim leta 46 pr. n. št. je proslavil vse svoje triumfe (Galija, Egipt, Pont, Severna
Afrika in Španija) ter postal diktator za nedoločen čas in konzul za 10 let, s čimer sta njegova
oblast in nedotakljivost postali popolni, saj je praktično postal dosmrtni monarh. Cezar pa se
je hitro lotil tudi reform, predvsem političnih, gospodarskih, družbenih in kulturnih, ki so
zaznamovale čas njegove vladavine.
Politične reforme:
• razširitev senata na 900 članov (tudi iz provinc),
• senat diktatorjev organ,
• podelitev rimskega državljanstva prebivalcem Sicilije, severne Italije in Španije.
Gospodarske reforme:
• javna gradbena dela za brezposelne,
• razdeljevanje žita revnim,
• ureditev prometnih razmer v Rimu.
Družbene in kulturne reforme:
• naseljevanje nepreskrbljenih veteranov zunaj Italije,
• poselitev Kartagine in Korinta,
• reforma koledarja – julijanski koledar (sončno leto, 365 dni, prestopno leto),
• nov trg Forum Iulium,
• ljudske igre (Brodnik et al., 1998, str. 158-159).
Cezarja pa so častili tudi v verskem življenju, saj je dobil pravico, da nosi triumfalno opravo,
z lovornim vencem. Poleg tega je postal »oče domovine«, njegov rojstni dan je postal državni
praznik, senatorji pa so prisegali, da bodo varovali Cezarjevo življenje. Kljub vsemu je Cezar

67

GEOGRAFSKO – ZGODOVINSKA EKSKURZIJA V ITALIJO

Aleš Bobek

spretno nazive zavračal, tudi ko so mu poklonili diadem, saj je trdil, da je samo Jupiter kralj
Rimljanov. Zadnji meseci njegovega življenja vendarle kažejo razvoj v smeri oblikovanja
monarhije, v kateri bi bili poudarjeni etruščanski in starorimski elementi.
Vsi pa seveda niso častili Cezarja, še posebej pristaši republike, ki so želeli obnovitev
politične prevlade senata in so mislili, da se bo Cezar po reformah umaknil, tako da so
organizirali zaroto in ga leta 44 pr. n. št. pod vodstvom Marka Bruta in Kasija z atentatom
ubili (Cunliffe, 1982, str. 181; Bratož, 2007, str. 151-152).
Kljub vsemu ostaja dejstvo, da je Cezar padel pod roko atentatorjev zaradi predhodnih dejanj
v času državljanske vojne in zaradi svojega dejanskega položaja dosmrtnega diktatorja in ne
toliko zaradi načrtov o prevzemu monarhične oblasti. Cezar je v svojem kratkem času uspel
napraviti velik vtis, saj se s svojo markantno osebnostjo postal prvi Rimljan, ki je bil deležen
božjega čaščenja, njegovo ime pa je kasneje postalo sestavni del vladarskega naslova. Veljal
je za državnika in vojskovodjo z izrednimi intelektualnimi potenciali, kasneje pa so ga
primerjali z Aleksandrom Velikim in ga umeščali na začetek rimskega cesarstva (Bratož,
2007, str. 158).
Atentat zarotnikom ni prinesel želenega rezultata, saj je povzročil šok, zgražanje in napoved
nesreče, državo pa znova potegnil v državljansko vojno. Cezar je za svojega glavnega dediča
postavil Gaja Oktavijana, s čimer mu je dal možnost vodilnega mesta v državi, ki pa si ga je
moral še izboriti. Kmalu se je vnelo politično nasprotje med dvema politično
najpomembnejšima možema, Markom Antonijem, že uveljavljenim politikom in Gajem
Oktavijanom, kot dedič Cezarjevega bogastva najbogatejši Rimljan. Ko je bil vojaški spopad
med njima na severu Italije pred vrati, je Gaj Oktavijan predlagal Marku Antoniju in Marku
Lepidu oblikovanje drugega triumvirata. Ko so opravili s skupnim ciljem - kaznovanje
Cezarjevih morilcev, ki so se zadrževali na Vzhodu, so si razdelili državo, tako da je Gaj
Oktavijan dobil Zahod, Mark Antonij Vzhod in Mark Lepid Severno Afriko in se odpravili
vsak na svoje območje. Veliko bolj sta bila aktivna Oktavijan in Antonij, tako da je začelo
rivalstvo preraščati v odkrito sovraštvo. Antonij se je posvečal Mali Aziji, Egiptu in
Kleopatri, Oktavijan pa si je med tem utrjeval položaj na Zahodu. Do odločilnega spopada je
prišlo leta 31 pr. n. št., ko je Oktavijan v bitki pri Akciju premagal združeno ladjevje Antonija
in Kleopatre ter nato vkorakal še v Egipt, s čimer je končal še z zadnjim velikim helenističnim
kraljestvom (Brodnik et al., 1998, str. 159-160; Bratož, 2007, str. 158-160).
Ko se je leta 29 pr. n. št. vrnil v Rim in proslavil trojni triumf, je bila njegova pot k
ustanovitvi monarhije prosta, saj so bili vsi njegovi politični nasprotniki mrtvi (Antonij in
Kleopatra sta po porazu storila samomor). Oktavijanu pa je bil več kot naklonjen tudi čas, saj
izgube politične moči senata in ljudstva niso posebej obžalovali, saj je za večino prehod iz
kaotičnih razmer pozne republike v monarhijo pomenil olajšanje in izboljšanje položaja, saj
so v njem videli rešitev iz vsesplošne zmede in državljanskih vojn (Brodnik et al., 1998, str.
160; Bratož, 2007, str. 169-170).
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4.2.3. RIMSKO CESARSTVO

4.2.3.1. AVGUST IN PRINCIPAT
Gaj Oktavijan je bil ob zmagi star 35 let in je zelo premišljeno v zelo kratkem času tako
okrepil svoj položaj, da je lahko dokaj zanesljivo postal monarh. Ob prevzemu oblasti je
spretno vrnil senatu in rimskemu ljudstvu svoja pooblastila ter obnovil republiko. Senat mu je
v zahvalo podelil naziv »princeps senatus« (28 pr. n. št.), ki je označeval najvišjega senatorja
in naslov, po katerem je ime dobila nova državna ureditev (principat). Oktavijan se je nato
želel navidezno umakniti iz politike, vendar ga je senat, predvsem zaradi strahu pred novo
državljansko vojno, s prošnjo odvrnil od tega in mu predal del svojih pooblastil. Podelili so
mu naziv Avgustus (Vzvišeni), ki ga je od tedaj naprej uporabljal in je Oktavijanu dejal
sakralni smisel vzvišenega, čaščenja vrednega oziroma svetega. Naslov sicer ni prinašal
realnih oblasti, je pa poudarjal prestiž in njegov večji ugled v primerjavi z drugimi
dostojanstveniki. V spomin na Julija Cezarja si je nadel naziv cesar, po čemer je dobilo ime
novo obdobje rimske zgodovine – cesarstvo. Senat sam je Avgustu predajal vse več oblasti in
pooblastil, saj mu je podelil tudi dosmrtno tribunsko oblast, kar mu je zagotavljalo
nedotakljivost, pravico veta in pravico oziroma dolžnost zaščite rimskega ljudstva. Ponujali
so mu tudi ostale nazive (naziv diktatorja, dosmrtnega konzulata in cenzorja), vendar jih je
Avgust premišljeno zavračal, saj ni želel ponoviti napake Cezarja, ki je nakopičil preveč
nazivov. Kljub temu je spretno skrčil velikost senata na 600 članov in organiziral praznovanje
stoletnih iger z izrazito versko in propagandno vsebino. Avgustov monarhični položaj je dobil
religiozno potrditev, ko je bil leta 12 pr. n. št. izvoljen za vrhovnega svečenika, 10 let kasneje
pa je prejel še častni naslov »očeta domovine«. Na ta način je Avgust zaključil premišljen
proces oblikovanje rimskega cesarskega naslova glede na njegove sestavne dele in na njihovo
vsebino (Brodnik et al., 1998, str. 161; Bratož, 2007, 177-179).
Senat je iz državljanskih vojn prišel kot poraženec, saj se je njegova vloga precej zmanjšala,
kljub temu, da je bil na videz še vedno enakovreden cesarju. Senatorji so ohranili le, pa še to
deloma omejeno oziroma nadzorovano, zakonodajno (zakone je moral najprej potrditi
Avgust) in sodno oblast ter edino zares samostojno vlogo v času menjave na prestolu, ko so s
potrditvijo legalizirali novega vladarja. Vzporedno je uvajal plačano uradništvo – birokracijo,
ki je postala ena glavnih opor Avgusta. (Brodnik et al., 1998, str. 161; Bratož, 2007, str. 181).
Avgust se je lotil reorganizacije države in izvedbe vrste reform, tako da je bila država na eni
strani urejena kot republika, na drugi strani pa kot monarhija. Avgust je bistveno zmanjšal
vojsko, veterane in vojake pa je naselil v novoustanovljenih kolonijah in v že obstoječih
municipijah. Pomembna novost je bila tudi popolna profesionalizacija in razporeditev vojske
pretežno v obmejne province, tako da je bila Italija demilitarizirana. V Italiji je bila prisotna
zgolj pretorijanska garda, poleg njih pa je imel Avgust še posebno telesno stražo, ki je
varovala cesarja in njegovo družino. Kljub reorganizaciji vojske je država doživljala »zlato
obdobje miru«, čeprav bi od tako mogočnega vladarja pričakovali ravno nasprotno. Rimska
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vojska je edini večji neuspeh doživela leta 9 po Kr., ko je doživela katastrofalen poraz v
Tevtoburškem gozdu, tako da so morali Rimljani zapustiti provinco Germanijo in ohranili
mejo na Renu (Ren – Donava – Evfrat), kjer so postavili obrambni zid s stolpi – limes.
(Brodnik et al., 1998, str. 162-163; Bratož, 2007, str. 188-189).
Izredno povečanje stroškov, predvsem zaradi vzdrževanja vojske in mornarice z gradnjo
vojaške infrastrukture, velike državne gradnje v Rimu, Italiji in v provincah, širjenja državne
uprave, oskrbe in zabave prebivalstva ter vzdrževanja dvora, je bila nujna preureditev
državnih financ. Avgust je v ta namen najprej izvedel statistični popis prebivalstva, ocenil
njihovo premoženje ter prerazporedil davčno obremenitev. V provincah so prebivalci
plačevali dva temeljna davka, zemljiški davek in glavarino, vendar pa so bili teh davčnih
obremenitev prosti vsi rimski državljani in prebivalci tistih mest, ki so uživala rimsko pravo.
Davčna obremenitev je bila v tej dobi bistveno manjša, saj so morali plačevati le indirektne
davke (davek ob prodaji sužnja, davek ob prevzemu dediščine,…). So pa vsi prebivalci države
(ne glede na pravni status) morali plačevati carine, ki so jih zaračunavali pri prehodu
carinskega območja in pri prehodu državne meje ter so se z razcvetom trgovine državni
dohodki zelo povečali. Ob neposrednih in posrednih davkih je potrebno upoštevati še občasne
izredne obremenitve, ki so nastopile v času državljanskih vojn in kriznih razmer. Izstopajo
predvsem trajna zaplemba zemljišča zaradi naselitve veteranov, začasen zaseg hiše,
stanovanje ali njenega dela ter zaseg domačih živali in hrane v korist vojske in državnih
uradnikov, prisilno brezplačno delo in končno vojaški poklic. Preurejanje financ je zajemalo
tudi poseg v denarni sistem, saj se je obtok denarja bistveno povečal, predvsem zaradi
vojaških zmag, zlasti na helenističnem Vzhodu. Rimski denarni sistem je bil trimetalen, ki je
bil sestavljen iz zlatnika, srebrnika (denarij), ki je predstavljal 1/25 zlatnika, iz bronastega
sestercija (1/4 srebrnika) in bakrenega asa (1/4 sestercija). Kovnice denarja so prešle v celoti
pod cesarski nadzor (Bratož, 2007, str. 189-191).
Sicer pa Avgust ni poskušal spreminjati strukture gospodarstva, tako da je njegov odnos
primerljiv z načeli liberalne ekonomije. Stabilno obdobje miru, ki ga je doživljala rimska
svetovna država, je vplivalo na razcvet gospodarstva, ki je v celotni antični zgodovini brez
primere. Kljub vsemu so še vedno obstajale razlike med gospodarsko razvitostjo Italije in
province, vendar pa so se te začele počasi zmanjševati. Mir, enotni denar, mere in uteži so
zagotavljali prosto kroženje blaga po imperiju, Rim pa postane poslovno središče
sredozemske trgovine. K temu je dodatno pripomogel še cesar z gradnjo dobrih prometnih
omrežij po kopnem in po morju, tako da so ogromno, več deset tisoč kilometrov dolgo cestno
omrežje, varne morske poti in promet po velikih rekah omogočili razvoj sekundarnih
gospodarskih dejavnosti znotraj države, kot je npr. trgovina. Ta je cvetela predvsem s tujino, z
barbarskim svetom v Evropi, na vzhodu do Indije, jugovzhodne Azije in celo Kitajske
(Brodnik et al., 1998, str. 163; Bratož, 2007, str. 191-192).
Glavna gospodarska panoga imperija je še vedno ostajalo poljedelstvo, ki pa je ob razcvetu
trgovine in obrti v Italiji začelo izgubljati družbeno vrednost, saj so Rimljani vse potrebno
uvažali iz province (žita iz Egipta, Kartagine, Sicilije; sredozemske kulture iz Španije, Egipta,
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Sirije, Male Azije; živino iz Galije), kjer so posestva, po zaslugi množice sužnjev, cvetela.
Ker pa se je število vojn zmanjšalo, s tem pa tudi število vojnih ujetnikov ter hkrati
povečevalo število veteranskih kmetij, je kmalu začelo primanjkovati suženjske učne sile.
Veleposestniki so bili, v kolikor so želeli obdelane površine in finančen doprinos, prisiljeni
razdeliti svoje zemljišča med svobodne kmete ali osvobojene sužnje, ki so postali zakupniki.
Uveljavljalo se je zakupništvo ali kolonat, ki je bistveno pripomogel k razpadu rimskega
sužnjelastniškega sistema, ne smemo pa zanemariti vpliva mirnega obdobja. Vse bolj se je
kazal zametek novega družbenega razvoja, fevdalizma, kjer so vrh družbene lestvice poleg
vladarja zavzemali še aristokrati in vitezi, množici izkoriščanih pa so pripadali koloni, delavci
v manufakturah in obrtniki (Brodnik et al., 1998, str. 164; Cunliffe, 1982, str. 104).
Številne tehnične iznajdbe in izboljšave, kot so uporaba vodnega kolesa, novosti v kmetijstvu,
rudarstvu in metalurgiji, produkciji keramičnih izdelkov, stekla in tekstila, v gradbeništvu in
transportu, nenazadnje tudi na področju izobraževanja in kulture, so omogočili vzpon
gospodarstva, delitev dela in veliko znanje. Vse to je ljudem prinašalo blaginjo in napredek,
tako da so bili z novo vlado zadovoljni. Avgust pa se je izkazal tudi pri gradnji v Rimu, saj še
kako drži njegova pripomba, da je našel Rim kot mesto iz opeke in ga zapustil kot mesto iz
marmorja. V njegovem času so odprli kamnolome belega marmorja v Toskani in lahko je
uresničeval Cezarjeve načrte velike obnove. Zgradil ali obnovil pa je kar 82 svetišč, razširil
Cezarjev rimski trg, zgradba senata in dokončano Cezarjevo gledališče pa sta zaokroževala
največje gradbene mojstrovine. Med drugim je uredil številna kopališča, mnoge vodnjake in
vodovode, ki so izrazito izboljšali oskrbo s pitno vodo. Avgust je tudi oživljal starorimski
način življenja, saj je uvedel staro nošo in obleke, prepovedal ločitve in spodbujal nataliteto
(Brodnik et al., 1998 str. 165; Cunliffe, 1982, str. 105; Bratož, 2007, str. 193).
V času Avgustovega vladanja in miru se je močno razširil vpliv romanizacije, saj se je povsod
uveljavljal latinski jezik, saj tudi province niso mogle brez njega ne pri trgovanju in ne pri
uradnih postopkih. Rimski način življenja, kultura, gospodarstvo in politika so vse bolj
pronicali v province. Romanizacija je najprej zajela višje sloje, mesta so dobivala
državljanstvo in nekatere družine iz provinc so pridobile velik vpliv celo v samem Rimu,
kasneje pa so zavladali celo cesarji iz provinc. Sprva so bili nosilci romanizacije vojaki in
kolonisti, kasneje pa trgovci in uradniki. Najhitreje so se poromanila mesta, še posebej v
zahodnih provincah (Španija, Galija), manj in kasneje se je romanizirala Afrika. Rimljanom
gre zasluga mešanja sredozemskih civilizacij, ki so tako postavile osnovo evropski kulturi,
katere temelj še danes predstavljata latinski jezik in rimsko pravo (Brodnik et al., 1998, str.
165-166).
Avgust se je v času vladanje ves čas ukvarjal z, zanj, bistveno težavo, z vprašanjem
nasledstva. Njegov problem je bil odsotnost moških potomcev. Večkrat si je izbral
naslednika, vendar so hitro umrli, tako da je na koncu kot zadnji in najresnejši kandidat ostal
eden izmed sinov njegove hčerke Julije, Tiberij. Avgustova smrt leta 14 po Kr. predstavlja
prelomnico rimske zgodovine, saj gre za najbolj priljubljeno osebnost v celotni rimski
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zgodovini, kar dokazujejo najvišje počastitve senata, čaščenje rimskih vitezov in cela množica
počastitev mest in provinc. Kasnejši senatorji so mu prisodili mesto najbolj srečnega med
cesarji, medtem ko je mesto najboljšega zasedel Trajan. Kljub vsemu pa so tudi tisti, ki se s
takšnimi ocenami niso strinjali, kot npr. Tacit, ki ga je ocenjeval kot obsedenega z oblastjo,
izsiljevalca senata, prevaranta političnih sodelavcev in konkurentov ter izredno brutalnega, v
zasebnem življenju pa mu pripisuje polno prevar, kršenje zakonske zvestobe in neupoštevanje
pravnih norm (Brodnik et al., 1998, str. 161-166; Cunliffe, 1982, str. 104-105; Bratož, 2007,
str. 216-218).
Kljub takšnim pomislekom in obsodbam je, celovito gledano, njegov čas dobil oznako
srečnega obdobja v človeški zgodovini (Brodnik et al., 1998, str. 161-166; Cunliffe, 1982,
str. 104-105)
Po Avgustovi smrti leta 14 po Kr. je v obdobju principata sledilo več cesarjev, nihče od njih
pa ni dosegel slave in veličine podobne Juliju Cezarju ali Avgustu. Omeniti velja zgolj
nekatere: Neron, ki se je v zgodovino zapisal zaradi požiga Rima, preganjanja kristjanov in
judejske vojne; pomembnejši cesar je bil še Trajan, prvi rimski cesar iz provinc, ki je tudi
dosegel največji obseg rimskega imperija (zlata doba imperija); Hadrijan, ki je gradil utrdbe
na Donavi in Renu (Hadrijanov zid na Brit. otoku) in Mark Avrelij (film Gladiator).
TRAJAN
V času njegovega vladanja je Rimsko cesarstvo doseglo največji obseg. Priključil je Dacijo,
kasneje je nadaljeval pohode na Vzhodu, kjer je priključil Armenijo, nato pa se je podal na
veliki pohod nad Partijo, s čimer naj bi sledil viziji Aleksandra Velikega (osvojitev daljne
Indije). Osvojil in osnoval je provinci Asirijo in Mezopotamijo, vendar pa rimske oblasti v
obeh provincah ni uspel dovolj trdno utrditi, saj je leta 117 n.št. na poti v Rim umrl. Trajan je
veliko prispeval tudi k napredku gospodarstva. Pristanišči v Ostiji in Anconi je izdatno
izboljšal in zgradil nove ceste za prevoz blaga. Z namenom oživitve propadajočega
poljedelstva, ki je trpelo zaradi pomanjkanja učne sile in kapitala, je prepovedal izseljevanje
iz Italije in senatorjem izrecno ukazal, da vlagajo denar v investicije na italskih posestvih. Kot
strasten gradbenik je Rim obogatil z lepimi javnimi zgradbami, med katerimi je najslavnejši
kompleks njegovega ogromnega foruma z baziliko in sosednjima bibliotekama ter tržnicami.
Dolga doba Trajana je pomenila čas trdnosti in rastoče blaginje (Cunliffe, 1982, str. 190-191,
198).
HADRIJAN
Hadrijan je prevzel oblast, ko je postalo jasno, da je Trajan prenapel zunanje podvige države,
ki bi zahtevale dolge in drage vojne. Hadrijan je hitro našel rešitev: opustil je ozemlja, ki jih
je na Vzhodu anektiral Trajan, ostale meje pa trdno zakoličil. Hadrijan je poudarjal enovitost
države, ki jo je dosledno postavljal v ospredje (Rim je le del celote), kar nenazadnje dokazuje
tudi dejstvo, da je od 21 let svojega vladanja kar 13 let preživel zunaj Italije. Praktično je
prepotoval celoten imperij (Galija, Španija, Germanija, Azija, Egipt, Grčija, Afrika,
Britanija). Na svoji poti je zapuščal na novoustanovljena mesta, velike javne zgradbe in v

72

GEOGRAFSKO – ZGODOVINSKA EKSKURZIJA V ITALIJO

Aleš Bobek

srcih prebivalstva zavest, da je cesar tudi njihov človek. Zadnje štiri leta svojega življenja je
cesar v glavnem preživel v svojem ogromnem dvorcu pri Tivoliju, ki predstavlja najbolj
častihlepen izraz zavestno načrtovane arhitekture, povezane s pokrajino. Hadrijan je pred
smrtjo z adopcijami poskrbel za miren prenos moči po svoji smrti, poleg tega pa uredil tudi
nasledstvo za ostalo dobo drugega stoletja. Hadrijan je kljub svoji velikanski moči vedno
ohranil čut za mero in trezno ravnanje. Zase je trdil, da je osebnost klasično grškega kova, kar
dokazuje njegova strast do grške kulture, zanimanje za arhitekturo, znanost, slovstvo in
umetnost (Cunliffe, 1982, str. 199-201).

4.2.3.2. ŽIVLJENJE RIMLJANOV V CESARSKI DOBI
4.2.3.2.1. RIMSKA DRUŽBA

Številčnost prebivalstva v rimski državi še danes velja za ugibanja, saj so podatki zelo redki,
pa še ti se nanašajo zgolj na socialno, pravno in prostorsko omejene skupine prebivalstva. Ker
so raziskovalci uporabljali različna merila in učne metode, ocene o celotnem številu
prebivalstva rimske države nihajo od 50 do 100 milijonov, podobno pa velja tudi za
prebivalstvo Italije (5,5 – 13 milijonov) in Rima (600 000 – 1,6 milijona). V kolikor ocene ne
temeljijo na zapisih v antičnih virih, so nastale na podlagi arheološko – topografskih in
epigrafskih raziskav (velikost arheološko ugotovljenega območja naselbine, velikost
gledališča ali amfiteatra, zmogljivost vodovodnega omrežja in kanalizacije, število
prejemnikov pomoči v hrani ali denarju). Zadnja ocena rimskega cesarstva ob koncu
Avgustove vlade je 45,5 milijona prebivalcev:
•
•

vzhodni del države s prevladujočim grškim jezikom 20,4 milijona (Mala Azija 8,2,
Egipt 4,5, Sirija 4,3, Grčija 2,8),
večji zahodni del države s prevladujočim latinskim jezikom dobrih 25 milijonov
(Italija s Sicilijo, Korziko in Sardinijo 8, Galija 5,8, španske province 5, severna
Afrika 3,5, podonavske province 2,7) (Bratož, 2007, str. 343-344).

Do leta 164, torej v naslednjih 150 letih, ko je nastopila velika kuga, naj bi se število
prebivalcev povečalo za približno 35 odstotkov, kar bi pomenilo 61,4 milijona.
Na podlagi takšnih raziskav bi bilo mogoče podati tudi ocene o številu pripadnikov določenih
stanov. Število senatorjev skupaj z družinskimi člani (le nekaj tisoč ljudi), število plemičev
(20 000) in število pripadnikov municipalnega plemstva (100 000 – 150 000), je predstavljalo
komaj od pol do največ enega odstotka prebivalcev države.
Povprečna pričakovana dolžina življenja naj bi znašala okrog 22,5 let za ženske in 20,4 let za
moške, pri čemer naj bi bile najbolj pogost vzrok smrti bolezni (malarija, tifus, tuberkuloza),
ki so bile posledica slabe hrane, nizkih higienskih standardov in zelo majhne možnosti
obrambe pred širjenjem nalezljivih bolezni.
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Za rimsko družbo je bila, kljub dejstvu, da je od 80 do 90 odstotkov prebivalstva živelo od
kmetijske proizvodnje ali poklicev, značilna prostorska mobilnost. Migracije so večinoma
potekale v smeri od vzhoda proti zahodu, zajemale pa so predvsem vojake, trgovce in sužnje.
Upoštevati pa je potrebno tudi migracijo prek državnih meja, ko so v obmejnih spopadih
zajeli več vojnih ujetnikov in jih prodali v različne dele države; ko so cesarji redko naseljene
obmejne pokrajine naseljevali s prebivalstvom iz čezmejnega barbarskega sosedstva. Kljub
vsemu pa so te migracije zajele zgolj ozek del rimske družbe, saj je večino še vedno
predstavljalo staro avtohtono prebivalstvo, ki so se jih takšni premiki komaj dotaknili (Bratož,
2007, str. 344-346).
CESAR IN DVOR
Že Avgust je v času svojega vladanja postavil glavne osnove, na katerih je temeljila vloga
rimskega cesarja. Tako je bil cesar vrhovni poveljnik vojske, vodja državne uprave, najvišji
sodnik, zasedal je najvišje mesto v verskem življenju, nastopal je kot vodilna osebnost na
vseh področjih političnega in javnega življenja. Cesar je moral tudi urediti razmerje do senata
kot institucije, ki naj bi bila soudeležena pri vodenju države, čeprav je vse bolj izgubljala svoj
pomen in vpliv, vse dokler mu ni ostala zgolj simbolna potrditev cesarja ob njegovem nastopu
vladanja. Rimski cesarji so bili precej zaposleni z vladanjem, saj je vladanje od njih zahtevalo
veliko angažiranje in delovno obremenitev. Reševali so vsedržavne zadeve, številna vprašanja
v posameznih skupnostih, sprejemali številna poslanstva iz provinc in posameznih mest,
sodelovali na množici različnih prireditev in sprejemov (jubileji, družinski prazniki, rojstni
dnevi, vojaške zmage). Ob nastopu novega cesarja je najprej zvestobo potrdila vojska,
posvečeni so mu bili praznični dnevi, upodabljali so ga na vseh novcih, njegov kip pa so
postavili v vseh mestih na osrednjem trgu. Živeli so na Palatinu, pokopavali pa so jih v
Avgustovem mavzoleju na Marsovem polju (Bratož, 2007, str. 408-410).
Rimski cesarji so bili največkrat poročeni, mnogi tudi ne samo enkrat. Žene so izhajale iz
rimske senatske aristokracije, nikoli pa niso bile iz drugih vladarskih dinastij. Ker v Rimu
ženske niso imele političnih pravic, je enako veljalo tudi za cesarice, čeprav so si mnoge
pridobile velik dejanski vpliv. Večja vloga je seveda pripadla cesarjevim potomcem, še
posebej sinovom, ki so veljali za naslednike. V kolikor cesar ni imel moškega potomca, je
moral naslednika poiskati v bližnjem sorodstvu in ga adoptirati, s čimer ga je določil za
svojega naslednika. Če tudi adopcija ni bila pravočasna (cesar brez moških potomcev prej
umre), je sledila menjava dinastije (Bratož, 2007, str. 410-411).
Rimski cesarji so si zgradili svoj dvor, ki je hitro postal tudi pomembno kulturno središče, saj
je bilo na dvoru vedno veliko intelektualcev (filozofi, umetniki, pesniki, retorji, zgodovinarji,
pravniki) in osebja, ki je skrbelo za vzdrževanje visokega življenjskega standarda cesarja in
cesarske družine (zdravniki, knjižničarji, učitelji, evnuhi kot nadzorniki spalnic, maserji,
frizerji, krojači, kuharji). Poleg njih je bila na dvoru množica svobodnih, sužnjev in
osvobojencev (Bratož, 2007, str. 412).
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VOJSKA
Po svojem položaju in dejanski moči je vojska predstavljala najpomembnejšo institucijo
rimske države, saj je štela od okrog 400 000 do skoraj pol milijona vojakov, poleg tega pa je
odražala celotno družbeno strukturo, saj so bili visoki oficirji senatorji in plemiči, vojaki pa
svobodni z različnim pravnim statusom. Cesar je bil zaščitnik in dobrotnik vojske, tako da je
bila ta tesno povezana z njim, hkrati pa so cesarja in vojake povezovale tudi čustvene in
religiozne vezi, saj so mu vsako leto prisegali zvestobo. Tudi cesarji so se trudili biti osebno
prisotni v vojski, ji poveljevati ali pa so to prepustili najožjim sorodnikom. Posebno mesto je
imela pretorijanska garda, ki jo je sestavljalo 12 000 vojakov, ti pa so prejemali najboljšo
plačo. Osrednji del vojske pa so sestavljale legije, velike pehotne enote (do 6000 vojakov), ki
so se delile vsaka na 10 kohort (500 vojakov), vsaka med njimi pa v 6 centurij. Kohorte so
predstavljale najmočnejši del rimske vojske, sestavljali so jih vojaki provincialnega izvora,
postavljeni pa so bili v prve bojne vrste. Vseeno je bilo služenje v teh enotah dokaj privlačno,
še posebej za provincialno prebivalstvo, saj so po petindvajsetletnem služenju dobili rimsko
državljanstvo zase in za svoje otroke ter vnuke (Bratož, 2007, str. 401-403).
Rimska vojska je zaradi številčne moči, discipline, izurjenosti, oborožitve in tehničnega
znanja dolgoročno zmagovala nad nasprotniki. V času miru pa je izvajala velika zahtevna
dela, ki so bila pomembna za celotno rimsko družbo (gradnja cest, vodovodov, mostov,
predorov, pristanišč, kanalov, gradnja upravnih in reprezentančnih stavb) (Bratož, 2007, str.
404).
Vojska je bila organizirana na podlagi zelo zapletene stroge hierarhije, na kateri so temeljili
specifičen način življenja, vojaška disciplina in pravna ureditev. Vojaške enote so sicer bivale
ločeno od civilnega prebivalstva, vendar je prihajalo do vplivanja na gospodarsko življenje
civilnega prebivalstva (nastanek novih naselij, poklici in dejavnosti za vojsko). Vojska je bila
poklicna; legijski vojaki so služili dvajset let, vojaki pomožnih enot petindvajset ali več let.
Odpust iz rimske vojske pa je predstavljal odločilen dogodek za nadaljnje življenje vojaka, saj
so legijski vojaki dobili razmeroma veliko odpravnino, oficirji med njimi še posebej visoko, s
čimer so postali razmeroma premožni ljudje. Vojaki nižjih enot in mornarji niso dobili
gmotne nagrade ob upokojitvi, temveč rimsko državljanstvo. Vsi veterani pa so bili deležni
privilegijev, kot je oproščenost davkov in nekaterih učnih obveznosti, pravica skleniti
zakonsko zvezo, oproščenost telesnih in sramotnih kazni. Cesarji so si z dobrimi plačami
kupovali lojalnost vojske, kar je postala ena njihovih glavnih skrbi. Zaradi dobrih plač in
enkratnih denarnih nagrad so lahko vojaki obogateli v času, ko so drugi sloji rimske družbe
obubožali (Bratož, 2007, str. 405-406).
SENATORJI
Avgust je precej omejil njihovo moč, saj je njihovo število zmanjšal na okrog 600 članov,
poleg tega pa so morali imeti premoženje večje od milijona sestercijev, njihovo družinsko
poreklo je moralo biti aristokratsko, izkazana pa je morala biti tudi lojalnost do rimske države
in cesarja. Bogastvo senatorjev je izviralo iz velikih posestev v Italiji in kasneje vse bolj tudi
v provincah, kar jim je, poleg članstva v najbolj ugledni državni instituciji, dajalo veliko
samozavest, ekskluzivnost in razkošno življenje, kar se je odražalo tudi ob nastopih v javnosti
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(senatorska noša, častna mesta v gledališčih, počastitveni napisi in kipi, uporaba dolgih imen).
Demografske razmere so vplivale na to, da senatorski stan ni postal zaprta aristokratska kasta,
saj so bile mnoge senatorske družine brez otrok ali brez moških potomcev, veliko moških
pripadnikov je padlo v vojnah ali pa so bili uničeni s strani nenaklonjenih cesarjev, zaradi
česar so morali v senat sprejemati člane »nižjega« porekla (sprva dovolj premožne, kasneje
pripadnike municipalnega plemstva ter celo ljudi suženjskega porekla). Senatorji so opravljali
zadolžitve po vsem imperiju, saj so postajali konzuli, upravljali prokonzularne province in
poveljevali vojaškim enotam v teh provincah. Ta funkcija pa je bila takoj za cesarjem, tako da
so lahko v času državljanskih vojn posegali celo po prestolu (Bratož, 2007, str. 395-397).
Kljub povezanosti senatorjev in pripravljenosti na pomoč stanovskim kolegom, se je kazala
heterogenost senata, predvsem med pripadniki starih patricijskih družin in novimi člani ter
tudi glede na geografsko poreklo senatorjev. Vendar je delež senatorjev iz provinc vztrajno
rasel, tako da se je delež izenačil sredi 2. stoletja, v 3. stoletju pa je delež Italikov padel le na
dobro tretjino. Hkrati s tem padcem, pa je padla tudi politična moč senata, saj so se cesarji vse
bolj opirali na vojsko in državno birokracijo, tako da so funkcije zaupali izkušenim plemičem
z daljšo vojaško kariero, senatorjem pa so ostale manj pomembne civilne zadolžitve v Rimu
in upravljanje senatskih provinc, v katerih ni bilo vojske (Bratož, 2007, str. 397-399).
SVOBODNI
Daleč najštevilčnejšo skupino v rimski družbi so predstavljali svobodno prebivalstvo, ki pa se
je razlikovalo glede na pravni položaj, tako da je z družbeno in ekonomsko diferenciacijo
rimskega prebivalstva, s politično polarizacijo ter s podeljevanjem državljanskih pravic ta
skupina postajala vse bolj heterogena. Kljub vsemu pa je pripadnost tej skupini prinašala
določene politične, pravne in materialne pravice: volilna pravica, pravica pritožbe, pravica do
sodnega postopka, pravica do uporabe državnega zemljišča, pravica služenja vojske, pravica
do oskrbe z žitom in pravica do delitve plena. Nižje plasti svobodnega prebivalstva delimo na
mestno in podeželsko prebivalstvo, med katerima se kažejo razlike tako pri poklicni
dejavnosti in načinu življenja, kakor tudi v kulturi, nraveh in v tradiciji (Bratož, 2007, str.
377-378).
Meščansko prebivalstvo je imelo boljše možnosti za izbiro poklica in pridobitev izobrazbe,
poleg tega pa je bil v mestu tudi boljši zaslužek. Udeleževali so se zabavnega, športnega in
kulturnega življenja, vendar pa življenje navadnih meščanov kljub vsemu ni bilo lahko. Ti so
živeli v slabih stanovanjih, delali v težkih pogojih, bili slabo oblečeni, se slabo prehranjevali
in bili razmeroma revni. Ko je v mestu nastopilo pomanjkanje hrane, je ta del mestnega
prebivalstva to najprej občutil, kar se je lahko razvilo v proteste in nemire. Ravno zaradi tega
so si cesarji, z obdarovanjem z žitom in denarjem, s prirejanjem športnih in borilnih iger,
prizadevali za oskrbo mestnega prebivalstva, s čimer so bistveno umirjali politične strasti,
hkrati pa si »kupovali« naklonjenost množic. Znaten del mestnega prebivalstva je tako živel
brezdelno parazitsko življenje. Poklicna dejavnost te skupine prebivalstva je bila zelo
različna: pravniki, zdravniki, vzgojitelji, umetniki, tehnični strokovnjaki, filozofi, obrtniki,
trgovci. Večinoma so bili to moški poklici, ženske pa so skrbele za starorimske družinske in
moralne vrednote ter bile privržene družinskemu življenju. Kljub temu so nekatere postajale
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gospodarsko samostojnejše, tako da so bile aktivne kot lastnice obrtnih delavnih, trgovskih
lokalov, kot trgovke, krčmarice in čevljarke (Bratož, 2007, str. 378-381).
Večino rimskega cesarstva pa je sestavljalo podeželsko prebivalstvo, ki so ga predstavljali v
ogromni večini osebno svobodni kmetje z lastno obdelovalno zemljo, veterani z boljšim
družbenim in gospodarskim položajem in koloni, ki so se preživljali z obdelovanjem najetih
zemljišč. Širjenje kolonata je postal najpomembnejši družbeni proces na podeželju, saj se je
kolonat ob zmanjševanju suženjske učne sile uveljavljal in postajal prevladujoča oblika
kmetijske proizvodnje (Bratož, 2007, str. 381-383).
SUŽNJI
Rimska pravna ureditev je ljudi delila na svobodne in sužnje, ki so predstavljali neomejeno
lastnino gospodarja. Suženj je bil sprva obravnavan kot stvar, šele kasneje je postal
obravnavan kot brezpravna oseba (Bratož, 2007, str. 349).
Število sužnjev ni zanesljivo, vendar naj bi delež po ocenah sužnjev v zgodnji cesarski dobi
znašal od 15 do 20, ali celo do 40 odstotkov celotnega prebivalstva. Ker je bilo osvajalnih
vojn vse manj (Cezar je zasužnjil milijon Galcev), življenjska doba sužnjev pa do deset let
krajša, se je število sužnjev vztrajno zmanjševalo, tako da je postajal vse pomembnejši nakup
sužnjev iz barbarskega sveta in pridobivanje iz notranjih rezerv (rop, ugrabitve,
samozasužnjevanje,…). Trgovina s sužnji je cvetela in bila osredotočena na velike suženjske
trge, kjer so trgovci sužnje kupovali. Ponujali so jih na tržnicah, pred tem pa so jih okopali,
očedili ter jim z belilom pobarvali podplate, trgovci pa so pogosto prikrivali njihove napake
(telesne in značajske), tako da bi zanje iztržili čim višjo kupnino. Cene sužnjev so se
razlikovale glede na sužnjeve kvalifikacije, starost in ponudbo na tržišču ter se gibale od
okrog 200 denarijev do okrog 2000 denarijev. Zgornjo mejo so dosegali izobraženi in dela
vešči sužnji, spodnjo pa tisti za navadna fizična dela ali pa so bili še otroci. Drugače
povedano, cene sužnjev so bile nekajkrat višje od cen živali in primerljive s cenami
stanovanjskih hiš (Bratož, 2007, str. 351-353).
Sužnji so bili pravzaprav edina delovna sila v rimskem cesarstvu, tako da so jih uporabljali pri
zelo različnih opravilih. V najtežjih razmerah so delali sužnji v kmetijstvu, v kamnolomih in v
rudnikih. Prav v kmetijstvu je bila uporaba sužnjev najbolj pogosta in najbolj množična,
hkrati pa tudi zelo kruta, saj so sužnji pogosto delali vklenjeni, v slabih učnih pogojih, bivali v
zanemarjenih in slabo vzdrževanih ter prezasedenih prostorih. V boljših razmerah so delali
sužnji v mestih, kjer so jih uporabljali v proizvodnji keramičnih izdelkov, opek, v proizvodnji
tkanin in oblačil, v proizvodnji usnja in usnjenih izdelkov, v predelavi kovin, v denarnih
poslih, trgovini in prometu. Najbolje pa so živeli hišni sužnji, ki so jih bogataši kupovali za
služabnike in vzgojitelje. Največji ugled in tudi precejšnje bogastvo pa so lahko dosegli
sužnji, ki so nastopali kot učitelji in zdravniki. V posebno rubriko pa lahko uvrstimo sužnje,
ki so jih uporabljali za zabavo in množične igre. To so bili razni akrobati, umetniki, igralci,
prostitutke v bordelih, tekmovalci na dirkah z vozovi in gladiatorji v arenah, ki so bili
žrtvovani v smrt zgolj zaradi užitka množic (Bratož, 2007, str. 353-365).
V zgodnjem obdobju cesarstva se je pri rimskih intelektualcih, kasneje pa tudi v rimskem
javnem mnenju odnos do suženjstva postopoma spremenil. Kazati se je začel interes
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lastnikov, da bi sužnje k bolj motiviranemu delu spodbudili s korektnim ravnanjem, saj so
začeli opažati, da so zanesljivi in delavni sužnji prinašali večjo korist in dobiček. Začeli so
priporočati skrbnejše ravnanje, prijaznejši odnos, manj brutalnega kaznovanja ter ločevanje
sužnjev istega etničnega porekla, s čimer naj bi se izognili uporom. Tudi cesarji so skušali z
zakonom utrditi suženjski red in preprečiti suženjske nemire, istočasno pa so želeli preprečiti
samovoljo lastnikov, ki so prav tako lahko sprožili upor med sužnji. Zakoni so predvidevali
denarno kazen za usmrtitev sužnja, prepovedovali so kastriranje sužnjev in uporabo sužnjev v
boju z zvermi. Vseeno so bili sužnji še vedno podvrženi hudemu in bolečemu kaznovanju
(križanje, sežig žive osebe, izpostavitev zverem) (Bratož, 2007, str. 367-369).

4.2.3.2.2. BOGOVI, ZNANOST IN KULTURA

Rimljani najprej niso imeli razvite lastne mitologije, ampak je primitivna religija temeljila na
naravi, zato so naravne pojave častili kot božanstva. Šele kasnejši sitk z grškim panteonom in
svetom bogov je povzročil poistovetenje z bogovi z Olimpa ter prevzem njihove mitologije in
ikonografije za lastno. Grškim božanstvom so Rimljani dodelili svoja imena in jih nekoliko
prilagodili:
 Jupiter (oče in kralj bogov, gospodar neba in strele) in Junona (Jupitrova žena, boginja
zakona in družine)
 Neptun (bog morja) in Cerera (boginja rodovitnosti in žetve)
 Mars (bog vojne, oče Romula in Rema, zaščitnik Rima) in Venera (boginja ljubezni,
narave, pomladi in lepote)
 Apolon (bog sonca in medicine) in Diana (boginja plodnosti in lova)
 Vulkan (bog ognja in zaščitnik kovačev) in Vesta (boginja ognjišča in ognja)
 Merkur (bog trgovine in glasnik bogov) in Minerva (boginja vojne in vojnih veščin,
izobražencev, umetnikov in obrtnikov) (Brodnik et al., 1998, str. 174).
Namen javnih ali zasebnih obredov je bil pridobiti si naklonjenost bogov ali preprečiti, da bi
njihova jeza ovirala uresničitev določenega cilja. Rimska religija je bila politeistična, tako da
so Rimljani častili številne bogove, saj so imela vsa področja njihovega življenja svojega boga
zaščitnika. Obstajala je neke vrste verska dvojnost, saj so na eni strani častili kult večjih
božanstev, ki jih je častila država z javnimi obredi, na drugi pa domača božanstva, ki so se jim
Rimljani poklanjali doma, v krogu družine. V obeh primerih pa so se Rimljani bogov bali,
zato se je uveljavilo žrtvovanje, ko so jim namenjali obrede, darovanja (pridelke, sadeže,
živali) in molitve. Nadzor nad vero in javnimi verskimi obredi so imeli svečeniki – pontifiki.
Pred vsakim dejanjem ali pomembno državno odločitvijo (npr. glede vojne) so svečeniki
vodili obrede, s pomočjo katerih naj bi izvedeli, ali so jim bogovi naklonjeni ali ne. Vpetost
bogov v vsakdanje življenje Rimljanov pa se je izkazovala tudi v slavljenju praznikov in iger
v čast bogovom, najpomembnejši verski prazniki pa so bili prazniki v čast boga Jupitra, ki so
jih slavili vsak 13. ali 15. dan v mesecu. Tudi rimske cesarje so častili kot božanske osebnosti,
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zato so jim po smrti postavljali svetišča (Brodnik et al., 1998, str. 175; Espinos, 2000, str. 5052).
Rimljani so na mnogih področjih veljali za izvrstne posnemovalce, saj so spretno prevzemali
vse dosežke in uporabne iznajdbe tujih ali podvrženih narodov. Enako je bilo, kot smo videli
na področju religije, kakor tudi na področju znanosti in književnosti. Vsa rimska znanost je
temeljila na dejstvih iz antične Grčije in helenističnega znanstvenega centra v Aleksandriji. V
zgodovinopisju so bili znani Julij Cezar z Galsko vojno, Tit Livij z Zgodovino Rima in Publij
Kornelij Tacit z deloma Germanija, ki je Rimljanom prinesla prve opise germanskih plemen
in Anali, v katerem je predstavil zgodovino Rima od Avgusta do Nerona. Grški geograf
Strabon je svoj prispevek k razvoju rimske znanosti dodal z izdelavo zemljevida rimskega
imperija. Nekateri pa so se posvečali tudi medicini, na področju katere so prav tako
prevladovali grški zdravniki. Eden izmed njih je bil tudi rimski zdravnik grškega rodu Galen,
ki je bil tudi osebni zdravnik cesarja Marka Avrelija, razvil pa je tudi prepričanje, da je bolnik
središče vseh zdravnikovih naporov in razširil svojo razlago o delovanju človeškega telesa, ki
je temeljila na dognanju, da so jetra sedež žilnega sistema (Brodnik et al., 1998, str. 175).
Bolj izvirni so bili Rimljani na področju tehnike in tehnologije. Gradili so mehanizirane
katapulte, naprave za mehanično izstreljevanje puščic, samostrele, zapletene ovne za rušenje
obzidja in oblegovalne stolpe na kolesih. V pristaniščih so svetili svetilniki, v mestih in
vojaških taborih pa so gradili ogrevalna kopališča in centralno ogrevanje. Napredek v
kmetijstvu, glavni gospodarski panogi, so omogočili prvi žetveni stroji, mlini in uporaba neke
vrste gnojil (Brodnik et al., 1998, str. 176).
Tudi v razvoju književnosti je bil prisoten močan vpliv grške kulture, saj Rimljani v prvih treh
stoletjih niso razvili lastne književnosti. Začetnik rimske književnosti Livij Andronik je sredi
3. stoletja uvedel grščino v šole in prevedel Odisejo v latinščino. Zgodnje rimsko slovstvo so
ustvarjali na jugu polotoka in je temeljilo na epu ter komediji (Plavt, Terencij Afer). Ob
koncu republikanskega obdobja se je književnost začela razvijati bolj samostojno, ko je
največja literarna osebnost postal Mark Cicero, znan po vzornih političnih govorih (filipinke).
Latinska literatura pa je v Vergiliju (Georgika, Eneida, Ekloge) našla tudi svojega Homerja,
saj je njegova slava s sijajem prekosila vse druge. Obdobje rimske literature za časa cesarja
Avgusta zaključujejo Horacij, Livij in Ovidij (Brodnik et al., 1998, str. 176).
Dvanajst bronastih plošč iz leta 450 pr. n. št. predstavlja osnovo za nadaljnji razvoj rimskega
prava. Za pravo so skrbeli pretorji, ki so vsako leto izdajali nove temeljne zakone (edikte).
Kasneje so v obdobju cesarstva cesarji sami določali in sprejemali nove zakone. Še pred tem,
že v 2. stoletju so se pojavili poklicni pravniki, v času cesarstva pa se oblikujejo tudi šole, kjer
so zbirali in razlagali zakone. S tem pa je v Rimu začela nastajati tudi pravna znanost.
Justinijan je v 6. stoletju kodificiral pravne predpise in jih objavil v zbirki zakonov, ki so jo
poimenovali Justinijanov zakonik in je postala podlaga za razvoj modernega prava, ki vsebuje
kazensko, civilno, trgovsko, delovno in socialno, upravno, zakonodajno in ljudsko pravo
(Brodnik et al., 1998, str. 177).
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Rimska umetnost je podlago za razvoj dobila na dveh področjih, preko grške kulture (iz južne
Italije in preko Etruščanov) in preko starih italskih kultur. Osnovna značilnost rimske
umetnosti je simetrija in oblikovanje prostora. Rimljani so svojo praktičnost izkazovali tudi
na področju gradbene umetnosti, kamor so postavili monumentalne zgradbe in so jih obdali s
stebriščnimi stavbami. Presenetljivo izvirnost je napovedal Hadrijan, ko je dal zgraditi
Panteon, najpomembnejšo stavbo tiste dobe, pokrito z ogromno kupolo. Posebno pa so se
Rimljani izkazali na področju gradbeništva, saj so inženirske gradnje (vodne napeljave in
vodovodi – akvadukti) poudarjale pomen rimske arhitekture za vsakdanjo rabo. Pravi ponos
rimske arhitekture pa je predstavljal forum, ki je bil srce mesta Rima, saj so ga krasile različne
javne stavbe, tržnice, spomeniki, obeliski in slavoloki ter bazilike, poleg tega pa je na forumu
potekalo celotno javno, politično in versko življenje (Brodnik et al., 1998, str. 178-179).
Na področju kiparske umetnosti pa se je rimska smer precej razlikovala od grške, saj je bila
realistična, razvil se je individualni portret, v obliki reliefov pa so upodabljali zgodovinske
dogodke. Rimsko slikarstvo je temeljilo na freskah, kasneje pa se je hitro začela razvijati
mozaična umetnost, ki je najprej zajela prekrivanje tal, kasneje tudi okraševanje sten.
Rimljani so bili tudi mojstri v obdelovanju poldragih kamnov, stekla in umetniške keramike
(Brodnik et al., 1998, str. 179).

4.2.3.2.2. MESTA, ZABAVA IN VSAKDANJIK

Prve rimske naselbine so nastale po modelu vojaških taborov, tako da je bil njihov tloris
pravokotnik, obdan z obzidjem, skoznje pa sta potekali dve glavni ulici, ki sta se v središču
križali. Te naselbine so bile zametek in jedro kasnejših mest. Mesta, ki so bila že od začetka
načrtovana kot avtarkične naselbine, pa so nastale po hipodamijskem sistemu gradnje mest
(grški arhitekt in urbanist Hipodam iz Mileta), ki so ga na jug Italije prinesli iz Grčije. Po tem
sistemu so mesto razdelili na izseke z enako površino, dve glavni cesti, ki sta se pravokotno
križali, v mesto pa so vodila štiri vrata na koncih krakov cestnega križa, ki sta ga tvorili glavni
cesti. Rimska arhitektura se je morala za marsikaj zahvaliti svojim etruščanskim začetnikom,
saj so se Rimljani od njih učili. V mestih so gradili javne zgradbe in druge pomembne
ustanove, ki so služile družbenim (svetišča, kurija, bazilike, knjižnice, živilski trgi) in
higienskim (javna kopališča) potrebam prebivalstva. V Rimu je velik del javnega življenja
potekal na prostem, zato so urejali veliko javnih vrtov, trgov in zgradili ceste, vzdolž katerih
so postavili stebrišča. Kljub natančnemu urbanizmu pa so bila številna mestna središča še
vedno zgrajena brez načrta, tako da so najstarejši centri predstavljali pravi labirint ulic in hiš,
kar je ob dejstvu, da so bile oštevilčene ulice redke, predstavljalo težko orientacijo v večjih
mestih (Espinos, 2000, str. 24-27; Cunliffe, 1982, str. 100-101).
Med najbolj pomembna dela rimskega gradbeništva spadajo akvadukti, ki so jih zaradi
pomanjkanja vodnih virov in blatne Tibere začeli graditi zelo zgodaj, nato pa so zaradi
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premagovanja višinskih razlik začeli graditi ločne mostove nad zemljo. Obok, verjetno
največja arhitektonska novost antičnega sveta, je bila pridobitev, ki jo je vsilila ostro
razčlenjena pokrajina Rimljanov. Že leta 312 pr. n. št. je bil zgrajen prvi, sicer podzemni,
akvadukt, prva nadzemna gradnja, Aqua Marcia, pa je bila zgrajena med 144 in 140 pr. n. št.
Vodovod je bil tedaj, tesno zaprt z velikimi kamnitimi ploščami in zatesnjen s trdo malto, ki
je vsebovala opečnati prah, speljan visoko nad zemljo na lokih, s čimer so ustvarili primer, ki
se je kasneje razširil po vsem rimskem svetu. Največji vodovod pa je bil vodovod v rimski
Kartagini, saj je meril v dolžino kar 130 km in se je raztezal od gore Zarghouan na jugu, do
mesta Kartagina na severu. Gradnjo lokov pa so vključili tudi v gradnjo mostov, drugo vrsto
gradbenega dosežka, v katerem so bili Rimljani nepremagljivi, kar dokazujejo še danes, saj še
vedno svojemu namenu služijo številni mostovi, ki so jih zgradili že Rimljani. Rimljani pa so
bili tudi prvi, ki so razvili kanalizacijski sistem, ki so ga sestavljale podzemne galerije, ustje
pa se je največkrat izlivalo v najbližjo reko ter je bilo zaprto z železno rešetko (Espinos, 2000,
str. 39-41; Cunliffe, 1982, str. 128-131).
Gosta mreža kamnitih cest, ki so se začele v Rimu in vodile v najbolj oddaljene kraje
rimskega imperija, je povezovala rimska mesta v razvito cestno omrežje. To je bil eden izmed
ključev do prevlade Rima, saj jim je omogočalo nadzor nad širnim ozemljem, razvoj trgovine
in širjenje rimske kulture. Ulice v rimskih mestih so bile tlakovane, pločniki dvignjeni, na
določenih mestih pa so bile na ulicah večje nepovezane kamnite plošče, ki so v deževnih dneh
omogočale prečkanje ulice, istočasno pa vozilom preprečevale hitro vožnjo (Espinos, 2000,
str. 36-37).
Starodavna italska hiša je bila atrijska stavba, domus, katere osrednji del je bil atrij – veža, ki
je bila odprta proti nebu in je imela na sredini bazen za zbiranje deževnice. Hiša je bila
enonadstropna in brez odprtin navzven ter razdeljena na tri samostojne enote, vhod, atrij in vrt
– peristil s stebriščem za vrtom. Kasneje so Rimljani pod grškimi vplivi dograjevali in
razširjali prostore, predvsem v zadnjem delu, kjer je potekalo družinsko življenje. Večina
rimskega ljudstva pa je živela v revščini in v gosto naseljenih insulah (otoki), večnadstropnih
mestnih stanovanjskih hišah, ki so jih gradili, da bi rešili probleme z prenaseljenostjo. Stavbe
so bile tudi petnadstropne, v pritličju so bile trgovine, delavnice in gostilne, v nadstropju
razkošni apartmaji z balkoni in okni na zunanji strani, višje pa so bili prostori skromni, brez
sanitarij, kanalizacije in razsvetljave. Na podeželju so imeli bogati meščani tudi podeželske
vile,v sklopu katere sta bili dve zgradbi, villa rustica, kjer so bivali oskrbnik in sužnji ter villa
urbana, kjer so prebivali gospodarji. Te vile so pogosto stale na pobočju, v prijetnem okolju,
pogosto s pogledom na morje (Espinos, 2000, str. 28-32; Brodnik et al., 1998, str. 169-170).
Rimska družina se je precej razlikovala od današnje, saj starši v nobenem oziru niso bili
odgovorni za vse v zakonu rojene otroke, tako da so lahko otroke ob rojstvu zavrgli, če so
ocenili, da je otrok pri hiši že dovolj (zaradi revščine ali prevelikega števila dedičev). Te
zavržene otroke so posvojili ostali, predvsem kot sužnje, berače ali prostitutke. Dečki so ime
dobili osmi, deklice pa deveti dan po rojstvu, ime pa je sestavljalo lastno ime, ime roda in ime
družine. Družina se z otrokom vse do pubertete ni ukvarjala veliko, saj so ga zaupali
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vzgojitelju, oče je predstavljal gospodarja, otrok pa je bil bolj povezan s služabniki, dojiljo in
vzgojiteljem kot s starši. Otroci so hodili v šolo, v razrede, ki so bili do 12. leta mešani, nato
pa so dečki nadaljevali šolanje s filologom, deklice pa pri zasebnem domačem učitelju, saj so
takrat že postale zrele za možitev. V Rimu je pouk potekal na prostem ali v lokalih na
tržnicah, v provincah, predvsem tistih z grškim vplivom, pa je potekal v palestrah ali v
borilnih šolah. Fantje so pri 16. ali 17. letih zaključili izobraževanje in se posvetili ali karieri v
javnem življenju ali vojski. Fantje so postali moški, ko mu je oče dovolil sleči otroško in
obleči moško togo, tako da so vse do poroke ostajali pod okriljem očeta in s puberteto postali
spolno aktivni, medtem ko je bila za dekleta nedotaknjenost sveta. Kljub temu, da je bila
poroka zasebna stvar, ki je ni potrdila nobena civilna ali verska institucija, pa je bila obred z
jasnim pravnim namenom, saj so otroci, rojeni v zakonu dobili ime očeta in postali dediči.
Razmeroma lahko se je bilo tudi razvezati, saj je bilo dovolj, če je eden od njiju zapustil
domače ognjišče. Ženska se je vedno vrnila v domačo hišo in bila pod skrbništvom moških,
čeprav ni bila brez pravic, saj je bila enakovredna pri dedovanju, dota pa je bila povsem njena
last (Espinos, 2000, str. 10-11, 15-19).
Rimljani se pri oblačenju niso ozirali na letni čas, saj so se oblačili na enak način. Moški so
togo, ki je bila bele barve, volnena, močnejša za pozimi, lahka za poleti, nosili, ko so šli od
doma. Pod togo so nosili tuniko, ki je bila različnih tkanin glede na letni čas in je moškim
segala do kolen, v pasu pa so jo prevezali s trakom, ki je določal družbeni položaj moškega.
Ženske so kot spodnje perilo nosile nekakšen steznik in oprsni trak. Nad tuniko, ki so bile
enako dolge in široke, so nosile štolo, dolgo ohlapno oblačilo različnih barv z izvezenim
robom, ki so ji na bokih povezovale s pasom. Njihovo obleko je dopolnjevalo ogrinjalo, s
katerim so si pokrile ramena. Tudi med žensko in moško obutvijo ni bilo velikih razlik, razen
glede na surovost usnja, palete barv in okrasje. Prevladovali so sandali, cokli in nizki škornji.
V določenih obdobjih rimske zgodovine si je bilo modno povsem pobriti lase in brado, v
drugih pa so brili brado, lase pa puščali dolge. Nekateri obredi pa so ostali nespremenjeni, kot
na primer podarjanje svoje prve brade mladih Rimljanov nekemu božanstvu. Ker je bilo britje
brade znak, da se je začel moški starati, so brado nosili, dokler jim lasje niso začeli siveti. Pri
ženskah pa kratki lasje niso bili nikoli modni, tako da so si jih mladenke povezovale na
tilniku, jih pletle v kite ali spele v vozel, poročene ženske pa so lahko izbirale med številnimi
pričeskami: z nakodranimi lasmi, z mrežico, natupirano, pogosto so nosile tudi lasulje s
svetlimi lasmi ali pa so si barvale lase (Espinos, 2000, str. 45-48).
Rimljani so si vsakodnevno umivali obraz, roke in noge, vsakih devet dni pa so se kopali v
javnem kopališču ali v najbližjih rekah. Kopališča so bila med meščani najbolj priljubljen kraj
za razvedrilo in druženje, prava družabna središča mesta, kjer so posedali, brali in klepetali.
Vstopnine ni bilo ali pa je bila zelo nizka, zato so kopališča obiskovali prav vsi, navadno
enkrat dnevno (pozno popoldne ali zgodaj zvečer), nekateri pa so prihajali tudi večkrat na
dan. Kopališča niso bila le za umivanje in posvečanje negi telesa, ampak so tukaj tudi
telovadili, se sestajali, kopališča pa so imela tudi svoje knjižnice, obokane hodnike in vrtove.
Majhni kopalni prostori so bili v zasebnih hišah že v 3. stoletju pr. n. št., javna kopališča pa so
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postala množična šele v 1. stoletju, ko so jih v Rimu našteli 170, 300 let kasneje kar tisoč. Eno
prvih kopališč v Pompejih nam posreduje bistvene sestavine kopališč, brez kasnejših
dodatkov iz cesarske dobe: slačilnica, prostor za kopanje v topli vodi (caldarium), prostor, v
katerem se je kopalec nekoliko ohladil (tepidarium), prostor za kopanje v mrzlem bazenu
(frigidarium), prostor, namenjen parni kopeli in potenju ter manjši prostori, kjer je maser
kopalce natrl z oljem in jih zmasiral. Sprva so kot toplotni vir uporabljali ponev z žarečim
ogljem, kasneje pa se je bolj razširil sistem z vročim zrakom, ko je zrak segrevala peč in je
pod tlakom prihajal v prostor skozi navpične preduhe v stenah. Ta sistem je omogočal čistejši
zrak, vzdrževanje večje in bolj stalne toplote ter različno segrevanje prostorov z uporabo
enega vira toplote. V javnih kopališčih je bila ob začetkih navada skupno kopanje moških in
žensk, v 1. stoletju pa so morali zaradi prevelike promiskuitete to navado prepovedati in
uvesti različne ure obiska za oba spola (Cunliffe, 1982, str. 136-138; Espinos, 2000, str. 73).
Poleg kopanja so se Rimljani veliko posvečali tudi negi telesa, pri čemer so uporabljali
različne pripomočke: kovinska zrcala, glavnike iz kosti, lesa, slonovine in srebra ter kleščice
in igle različnih velikosti. Iz Vzhoda so uvažali številna dišeča olja, parfume za telo in lase ter
celo deodorante, ki so jih uporabljali za masaže in negovanje telesa. Veliko pozornosti pa so
namenili tudi kozmetičnih sredstvom, saj so se ženske ob odhodu od doma naličile, moški pa
so si pogosto zasenčili očesne veke, obrvi in trepalnice. Ker so bili svetli lasje zelo
spoštovani, so ženske uporabljale barve, narejene na osnovi masti in pepela, ki so jih dobile
pri germanskih plemenih, da bi imele pričesko zlate barve (Espinos, 2000, str. 49).
Rimljani pa so bili znani še po eni posebnosti, to je neverjetno strastno predajanje
vsakovrstnim razvedrilom, kar se je še posebej razširilo v času cesarstva, ko so iz Vzhoda
pritekala ogromna bogastva. Zabave pa so bile tudi koristne, saj so pomagale obvladovati
množice revežev in meščanov, za kar so cesarji in posamezniki namenjali velika finančna
sredstva. Število dni namenjenih izključno zabavi se je ves čas povečevalo, tako da je v 2.
stoletju doseglo kar 135 dni v letu. V gledališčih, kamor so hodili vsi razen žensk in sužnjev,
so prirejali predstave, ki so častile javne kulte, tragedije, komedije in posebno gledališko zvrst
mimus – pantomima. Igralci so bili pokriti z masko, ki so jo glede na vloge menjavali, sam
gledališki poklic pa ni bil posebej spoštovan (Espinos, 2000, str. 62-64).
Cirkuške igre so bile množičnejše, saj so množice drle v Circus Maximus ali pa v flavijski
amfiteater (Kolosej). Sprva so jih prirejali le ob verskih praznikih, postopoma pa so izgubljale
religiozni pomen in se spremenile v politično sredstvo. Igre so nudile množicam možnost
razvedrila, predstavljale so tudi sredstvo skupinskega sodoživljanja, hkrati pa so bile tudi
odlična volilna propaganda. Na rimskih hipodromih so Rimljani uživali ob navideznih bojih
konj, akrobacijah in ob konjskih dirkah. Takrat se je v Circusu Maximusu nagnetlo od 150
000 do 200 000 gledalcev. Pomembneži so imeli lože s sedeži iz marmorja in z bronastim
okrasjem, cesar z družino pa je imel ložo, ki je bila prava mala palača s spalnicami,
kopalnicami in drugim udobjem. V cirkusu so bile najbolj priljubljene dirke z dvo in
četverovprego, pri katerih so vozniki morali sedemkrat prevoziti stezo polkrožne oblike in
delati ostre ovinke, ki so bili posebej nevarni. Vozovi so se zlahka zaleteli, pri čemer so
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tekmovalci s konji vred padli na tla in velikokrat končali tako, da so jih vprege za njimi
poteptale (Espinos, 2000, str. 65-67).
Še spektakularnejše in najbolj priljubljene so bile gladiatorske igre v amfiteatru, kjer so
prirejali krvave boje živali in sužnjev – gladiatorjev. Gladiatorske igre so se razvile v
Kampaniji, najstarejši znan primer amfiteatra je v Pompejih iz 1. stoletja pr. n. št., največjo
slavo pa je doživel rimski amfiteater – Kolosej. Gladiatorji so bili sužnji ali ljudje brez mesta
v družbi, so se borili v parih, skupinah ali formacijah, podobnih vojaškim. Če so bili
gladiatorji sužnji, so bili to največkrat vojni ujetniki ali na smrt obsojeni zaradi umora, kraje,
krvoskrunstva ali upora. Visoke nagrade in upanje na slavo pa so premamili tudi svobodne
može, ki so se odločili, da bodo sodelovali v borbah. Borba se je običajno zaključila s smrtjo
enega izmed tekmovalcev, o čemer je s palcem odločal sam cesar, ki je bil prisoten v
amfiteatru. Tudi borbe z divjimi zvermi so bile zelo obiskane, saj so obsegale vse od
akrobatskih prizorov dresure do navideznih lovov in množičnega pobijanja, pogosto pa so
zverem izpostavili tudi ujetnike, ki so bili obsojeni na smrt (ob preganjanju kristjanov jih je
veliko končalo na takšen način). Živali so v Rim vozili iz različnih koncev imperija: povodne
konje iz Egipta, slone iz Libije, leve iz Tesalije, tigre iz Hirkanije, medvede iz Podonavja,
druge živali pa še iz bolj oddaljenih krajev cesarstva. Borbe z živalmi so bili še posebej krute,
kar je navduševalo množice, ki so norele ob gledanju teh spektaklov (Espinos, 2000, str. 6871; Cunliffe, 1982, str. 158-159).
Po bojih in javnih zabavah so bogati Rimljani nadaljevali zabavo na svojih domovih, kjer so
prirejali slavnostne pojedine in gostije, ki so trajale po več ur. V zgodnjih obdobjih republike
je bila sicer prehrana sestavljena iz enostavno pripravljenih in preprostih jedi (žitarice,
sočivje, jajca, mleko), kasneje pa so bile vse pogostejše eksotične in redke jedi iz provinc
(morski sadeži, eksotično sadje, fazani iz Gvineje, petelini iz Perzije, pavi iz Indije, srnjaki iz
Epirja, tune iz Črnega morja, ostrige, venerice, dagnje iz Grčija in drozgi). Poznali so
skromen zajtrk, na osnovi kruha in olja, medu, sira in svežega ali suhega sadja; kosilo, pri
katerem so si največkrat privoščili sveže ali suho sočivje, ribe, jajca, gobe in sezonsko sadje;
malico in večerjo, ki je bila glavni obrok dneva, saj se je takrat zbrala vsa družina. Pri večerji
so bile najbolj običajne jedi solata, trdo kuhana jajca, por, zdrob in fižol s prekajeno slanino,
za poobedek pa grozdje, hruške in jeseni pečen kostanj. Za Rimljane je bil pogovor med
večerjo eno največjih zadovoljstev v življenju, tako da so se večerje pogosto zavlekle dolgo v
noč. Če so proslavljali rojstni dan, rojstvo ali poroko, potem so povabili številčno družbo
svojih prijateljev, jedilnik pa je bil takrat še posebej izbran in obilnejši. Večerjo so razdelili na
tri obroke: predjed (melone, solata, tunina, jedi iz sesekljanega mesa, artičoke, gomoljike,
ostrige in soljene ribe), glavna jed (različne jedi iz mesa in rib, z velikimi količinami vina) in
poobedek (sadje, sladice, datelje, rozine). Rimljani tudi niso sedeli ob mizah, ampak so jedli
zleknjeni na ležiščih, prekritimi z blazinami in razporejenimi vzdolž treh stranic jedilne mize,
naslonjeni na levi komolec, hrano pa so si nosili v usta z desno roko, saj pribora še niso
poznali. Stregli so jim gostiteljevi sužnji, v dolge lase sužnjev pa so si gostje brisali roke. Po
zdravici bogovom, ki so jih prosili zaščite povabljencev, cesarja in države, je sledil pogovor,
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pogosto vse do zore, prišli pa so tudi komedijanti in burkeži, ki so povabljene zabavali
(Espinos, 2000, str. 76-82; Brodnik et al., 1998, str. 171).
Tako razkošno je živela le peščica rimskih meščanov, večina pa je živela v slabih življenjskih
razmerah, kjer tudi vsakdanja hrana bi bila niti približno tako razkošna. Mnogim je preživetje
zagotavljalo cesarsko razdeljevanje žita, tako da so navadno imeli žitno kašo, mlince, zelje in
stročnice, fige pa so veljale za glavno jed. Skromen jedilnik so dopolnjevali z bobom, olivami
in čičeriko, kasneje pa so dodajali še zelenjavo (koprive, artičoke). Mnogi kmetje so prihajali
v mesto zaradi propada njihovih kmetij, kjer so se pridružili množici brezposelnih in revnih,
saj so številni prebivalci Rima živeli v nezdravih četrtih, v razmerah, ki so bile za človek
ponižujoče. Marsikdo ni bil zmožen plačevati niti nizkih najemnin v najbolj enostavnejših
sobah večnadstropnih stavb, tako da so si iskali prenočišča pod mostovi, obokanimi stebrišči
ali stopnicami (Espinos, 2000, str. 82; Brodnik et al., 1998, str. 171-172).

4.2.3.3. POZNOANTIČNO RIMSKO CESARSTVO IN PROPAD

Pritiski raznih severnih barbarov, ki so iskali nov prostor za naselitev, razdrobljena in šibka
vlada, gospodarska kriza in pomanjkanje učne sile so začeli načenjati severno mejo rimskega
imperija in povzročali nove probleme, ki so v drugi polovici 2. stoletja nezadržno razjedali
rimsko cesarstvo. S prenehanjem osvajalnih vojn se je skoraj povsem ustavil dotok suženjske
učne sile, ki je bila vedno glavna gonilna sila rimskega gospodarstva, tako da so vse več
sužnjev osvobajali, ti pa so odhajali v mesta in opravljali vse pomembnejše funkcije. Dokaz
za to je kasnejši cesar Dioklecijan, ki je bil pravzaprav sin sužnja, ki si je kupil svobodo.
Namesto osvajalnih vojn se je rimska vojska vse pogosteje postavljala v obrambno vlogo, kar
se je še pogosteje dogajalo, če je prišlo do notranjih sporov in oblast ni bila več centralizirana.
Proces zmanjševanja števila sužnjev je povzročil krizo na podeželju, ki je nastopila tudi v
trgovini in obrti, ki sta povsem nazadovali. Province so se vse bolj gospodarsko osvobajale,
cesarji so se pogosto menjavali, oblast je bila šibka, rasli so stroški uprave in korupcija,
naraščali so tudi stroški obrambe države. Takšno situacijo rimskega imperija so hitro
izkoristila plemena za naselitev na ozemlju imperija. Germani so se hitro organizirali v večje
plemenske skupine (Sasi, Franki, Alamani, Vandali, Goti) in zavzemali vse več ozemlja na
severni meji ter prodirali vedno globlje v rimsko državo, na vzhodni meji pa je cesarstvo
ogrožala nova perzijska država Sasanidov.
Lakota, kužne bolezni (iz Vzhoda) in cestni ropi so dodatno spremljali gospodarsko in
družbeno propadanje imperija, ki ga je zadela še duhovna kriza, ki je nastala zaradi odpora
kristjanov proti vse močnejšemu cesarskemu kultu, kar je povzročilo splošno preganjanje
krščanstva in njegovih pripadnikov.
Na rimske meje so torej iz vseh strani (zunanjih in notranjih) v 3. stoletju močno pritiskali
barbari in izgledalo je, kot da je konec tisočletne države vse bliže, a vendar so jo pred koncem
stoletja uspeli še zadnjič utrditi (Brodnik et al., 1998, str. 181; Cunliffe, 1982, str. 280-283).
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DIOKLECIJAN
Dioklecijan je za nekaj čas odložil propadanje rimskega imperija, potem ko so ga leta 284
častniki telesne straže oklicali za cesarja. Dioklecijan se je moral spoprijeti s tremi hudimi
težavami: gospodarska kriza, nujna preureditev armade in novo ureditev zastarelih upravnih
struktur države. Z njegovim 20 letnim vladanjem in preoblikovanjem cesarstva z
gospodarskimi, družbenimi in političnimi reformami v absolutno monarhijo (dominat), je
poznoantični imperij ponovno zaživel. Absolutistična monarhija se je kazala v oblasti,
temelječi na tradiciji orientalske perzijske oblasti, ki je cesarja pojmovala kot božanskega in
neumrljivega. (Brodnik, str. 182, Cunliffe, str. 281-282).
Gospodarstvo rimskega imperija je bilo v krizi, saj je bila inflacija gromozanska, ljudje so se
izogibali plačevanju davkov, vse več občin pa davke ni bilo več zmožno plačevati v denarju,
ampak v blagu in dajatvah. Vpadi raznih barbarskih plemen so pokazali, da vojska ne
obvladuje več položaja na mejah provinc, zato je vojsko razdelil v dve skupini – obmejno
armado (nameščena v trdnjavah in utrjenih taborih) in pohodno vojsko. Jedro reorganizirane
vojske je postala konjenica, razčlenjena na oklepne konjenike in lokostrelce na konjih.
Najpomembnejša sprememba je bila delitev cesarske oblasti, saj se Dioklecijan hitro spoznal,
da en človek sam ne more uspešno vladati tako ogromnemu imperiju, tako da je uvedel
tetrarhijo – oblast štirih. Dioklecijan je kot »Avgust« iz Nikomedije v Mali Aziji vladal v
vzhodnem delu, zahodni del pa je prepustil drugemu »Avgustu«, sovladarju Maksimijanu. Da
bi se izognili sporu pri nasledstvu je vsak od njiju imenoval še svojega »Cezarja«, ki bi po
umiku obeh Avgustov prevzela njuno mesto. (Brodnik, str. 182, Cunliffe, str. 282-283).
Gospodarstvo je Dioklecijan reševal tudi tako, da je uvedel prisilno dednost poklicev, tako da
so morali ljudje ostajati v svojih poklicih, zakupniki pa morali obdelovati zakupljeno zemljo.
Uvedel je tudi tajno policijo, ki je kontrolirala prebivalstvo. Davčno je obremenil predvsem
revnejše in nižje sloje, prvič pa so uvedli tudi letni proračun, tako da so uradniki vnaprej
ocenili potrebe vojske in nato določili višino davka. Hkrati je želel visoko inflacijo omejiti z
zakonom o najvišjih cenah življenjskih potrebščin in najvišjih mezdah. Kot simpatizer stare
rimske državne religije (cesarski kult) je preganjal vse vere z Vzhoda, še posebej neizprosno
je preganjal krščanstvo (Brodnik, str. 182-183, Cunliffe, str. 290-293).
Dioklecijan je kljub strogi upravi in stalnemu represivnemu nadzoru dosegel pomiritev
notranjih uporov, večjo varnost na mejah, ponovno pridobitev province Britanije in celo
razširitev države na Vzhod, leta 305 pa se je odpovedal vladanju in se umaknil v velikansko
palačo v Splitu. Ob koncu Dioklecijanovih reform je bil Rim in rimski imperij že bolj
podoben prihajajočemu bizantinskemu svetu kot pa nekdanjemu klasičnemu cesarstvu
(Brodnik, str. 183, Cunliffe, str. 293).
KONSTANTIN VELIKI
Takoj po Dioklecijanovemu umiku se je razvnela nova državljanska vojna, v kateri pa je bil
najuspešnejši Konstantin, ki je spremenil odnos države do krščanske vere, saj je izkazoval
veliko naklonjenost kristjanom in krščanskim občinam ter bil vse manj naklonjen do
poganstva. Leta 313 se je zapisal v krščansko zgodovino, ko je z milanskim ediktom
kristjanom podelil versko svobodo, takrat pa so mu podelili naziv »Veliki«. Konstantin je leta
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330 ustanovil novo prestolnico, Konstantinopel (Byzantium, današnji Istanbul), ki je postala
središče krščanstva, hkrati pa je pomenila začetek drsenja Rima, kot pogansko in latinsko
mesto, v vse večjo nepomembnost. Konstantinopel se je na drugi strani dvigal, z namenom, da
bi vodil civiliziran svet še nadaljnje tisočletje. Konstantin je dokončal delo Dioklecijana na
področju razvoja absolutne monarhije in razdelil državo na 4 prefekture (Orient, Ilirik, Italija,
Galija). Centraliziral je državno upravo, kar je povzročilo nastajanje birokracije, poleg tega pa
je centraliziral tudi vojsko, ki ji je neposredno poveljeval cesar.
Leta 337 je Konstantin Veliki umrl v Nikomediji, nato pa so truplo prenesli v Konstantinopel,
kjer so ga po krščansko pokopali (Brodnik et al., 1998, str. 183-184; Cunliffe, 1982, str. 296297).
Z obema velikima cesarjema je rimsko cesarstvo že zadnjič pred svojim propadom doživelo
svojo slavo in veličastnost v sredozemskem prostoru.
PROPAD RIMSKEGA IMPERIJA
Po Konstantinovi smrti je zopet prišlo do krize rimskega imperija, saj so se začeli dinastični
boji, pridružili so še cerkveno – politično spori, popuščala pa je tudi obramba meja, saj so
morali na ozemlja imperija naseliti prodirajoče Hune, kasneje pa je prišlo tudi do upora
Vizigotov in poraza rimske vojske. Rim se ni več boril le za obrambo meja, ampak za golo
preživetje.
To nevarno grozeče stanje je s sporazumom z Goti in Ostrogoti rešil cesar Teodozij I., ki jih
je naselil v Panonsko nižino, Vizigote pa v Makedonijo. Teodozij je storil še korak dlje kar
zadeva krščanstva, saj je krščanstvo leta 391 razglasil za državno vero in prepovedal vse
poganske kulte. Kljub temu, da je Teodoziju uspelo za kratek čas združiti državo pod oblastjo
enega cesarja, je hitro ugotovil, da enotnost nima prihodnosti, tako da je leta 395 razdelil
rimski imperij med svoja sinova, na dva dela:
• zahodni del – latinski, s središčem v Rimu, ki je pripadel Honoriju,
• vzhodni del – grški, s središčem v Konstantinoplu, ki je pripadel Arkadiju.
Meja med obema deloma je potekala po črti Beograd – Kotor – Velika Sirta (Severna Afrika)
(Brodnik et al., 1998, str. 184-185).
Tako se je zaključila skupna zgodovina enotnega rimskega imperija, saj sta se oba dela od
delitve naprej razvijala ločeno.
Zahodni rimski imperij je »preživel« še okoli 80 let, saj se ni bil več sposoben ubraniti vse
večjim pritiskom germanskih plemen in Hunov na meje imperija. Leta 404 so sedež imperija
iz Rima prestavili v Raveno, ki je sicer postala kulturno središče, vendar je zahodnorimsko
cesarstvo svoj dokončni propad doživelo leta 476, ko je prišlo do upora germanskih vojakov v
rimski vojski in so odstavili zadnjega rimskega cesarja Romulusa »Avgustulusa«. Za kralja
Italije so imenovali svojega poveljnika Odoakerja, po njegovem padcu pa je v Italiji in na
zahodnem Balkanu nastala država Gotov, ki je bila sredi 6. stoletja uničena v spopadih z
Bizantinci.
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Vzhodnorimsko cesarstvo se je ohranilo vse do leta 1453, sicer kot bizantinska država, ko so
ga uničili Turki. Bizantinci so v tem času dobro organizirali ta del bivšega rimskega imperija,
v katerem sta prevladovala grški jezik in grška kultura. Ker sta bila obrt in trgovina
živahnejši, gospodarstvo bolj cvetoče, mesta bogatejša, državna oblast pa močnejša kot na
Zahodu, se je ta del ohranil kot enoten prostor, medtem ko se je na Zahodu oblikovalo več
samostojnih enot.
Leto 476 označuje veliko prelomnico človeške zgodovine, saj se je s propadom
zahodnorimskega imperija končala politična, gospodarska, družbena in kulturna zgodovina
velike svetovne države, njen razpad pa je končal stari vek in začelo se je novo obdobje
evropske zgodovine, danes poimenovan srednji vek (Brodnik et al., 1998, str. 185-186).
Verjetno je največji dosežek Rima, da je večjemu delu takrat poznanega sveta dal daljše
obdobje relativnega miru kot katera koli druga doba v zgodovini. Vendar pa tega brez
sodelovanja podložnih ljudstev ne bi uspel, saj je na primer celotno severno Afriko, od Egipta
do Atlantika lahko obvladovala le ena sama legija (6000 mož) (Ilustrirana zgodovina sveta,
1997).

4.3. DOBA HUMANIZMA IN RENESANSE
4.3.1. HUMANIZEM

Fevdalizem je bil v vse večji krizi, meščanstvo pa je postajalo vse močnejše. Ti bogati
meščani niso mogli sprejeti srednjeveških nazorov institucije, ki je vodila celotno življenje
posameznika, cerkve. Ta je usmerjala pozornost in zanimanje človeka v onostranstvo oziroma
v življenje po smrti, tedanji izobraženci pa so v središče zanimanja postavljali človeka in s
tem življenje na tem svetu, kar je nasprotovalo sholastiki. Na nastanek in razvoj humanizma
so bistveno vplivali bizantinski učenjaki in umetniki, ki so se pred Turki umaknili v Italijo.
Humanizem je bilo filozofsko in kulturno gibanje, ki je zajelo evropske izobražence –
znanstvenike in literate – navdušene nad antično kulturno dediščino. Širjenju humanizma sta
največ pripomogla dvig izobrazbene ravni prebivalstva in iznajdba tiska, kar je omogočilo
tiskanje humanističnih del, ki so množično izhajala in postajala dostopna širšemu krogu
bralcev (Hozjan, Potočnik, 2000, str. 156; Berzelak, 2007, str. 82).
Humanizem se je v Italiji začel širiti v 15. stoletju, ko so bile pomembne predvsem mestne
državice: vojvodina Milano, republike Benetke, Genova in Firence, cerkvena država v Rimu
in neapeljska kraljevina. V teh državah sta cvetela trgovina in bančni posli, zaradi česar so
doživele visoko stopnjo gospodarskega in političnega razvoja, saj so bile v rokah italijanskih
meščanov evropske zveze z Orientom. Bogati meščani so imeli tudi politično oblast, značilna
pa je bila tudi njihova težnja po bogastvu, uspehu in slavi, uspešni posli pa so jim omogočili
razkošje in eleganco (kopičenje umetnin in izobrazbe). Z namenom povečanja ugleda so
radodarno podpirali nadarjene pesnike in umetnike, ena izmed največjih podpornic znanosti in
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umetnosti je slovela patricijska družina Medičejci iz Firenc, ki je ustanavljala posvetne
knjižnice in vseučilišča (Hozjan, Potočnik, 2000, str. 156).
S humanizmom se je prebudilo zanimanje za antično kulturo, tako da so humanisti preučevali
antično literaturo in filozofijo (Aristotel in Platon). Strastni zbiratelji so tekmovali v
odkrivanju grških in rimskih starin (rokopisov, skulptur), umetniki pa so pozorno preučevali
značilnosti antične arhitekture in se ob njih navdihovali. Nov pogled na svet pa je bistveno
pripomogel tudi k razvoju znanosti in raziskovanja, saj v središču raziskovanja ni bil zgolj
človekov individualni razvoj (Hozjan, Potočnik, 2000, str. 156-157).
Humanisti so se navduševali nad človekom in naravo ter v svojih delih obsojali družbene
razmere svojega časa, ki so človekov pomen v stvarstvu potiskale v ozadje. Najpomembnejša
začetnika humanizma v Italiji in na sploh sta Francesco Petrarca in Giovanni Boccaccio (delo
Decameron), ki sta z deli v domačem jeziku postavila temelje italijanskemu književnemu
jeziku. Oba sta bila ena prvih humanistov, ki so si prizadevali za ponovno rojstvo antike.
Eden najpomembnejših humanistov pa je bil Erazem Roterdamski, ki je kljub zvestobi cerkvi
prvi začel grajati papeštvo in razmere v cerkvi, poleg tega pa je nastopal tudi proti ošabnemu
plemstvu in težnji po vojnah, še posebej križarskih. Najbolj znano njegovo delo je Hvalnica
norosti, v kateri se je norčeval iz pokvarjenih in nevednih duhovnikov, ki udobno živijo zgolj
zaradi ljudske neumnosti. Pomembni humanisti so bili tudi drugod v Evropi. V Franciji je bil
najbolj znan humanist Francois Rabelais, ki je smešil trenutni družbeni red in družbeno stanje,
torej je nastopal neposredno proti fevdalni družbi in sholastiki. V Španiji je to obdobje
zaznamoval predvsem Miguel de Cervantes z romanom Don Kihot, v katerem je prikazal
viteza kot nosilca starošpanskih vrlin in idealizma, ki so ustvarile špansko veličino, a so bile
ob propadanju Španije nemočne in smešne. V angleško književnost na splošno in ne samo v
16. stoletju, pa se je zapisal William Shakespeare, ki je v svojih delih prikazoval silovitost
človeških strasti (Hamlet, Macbeth, Romeo in Julija, Kralj Lear, Othello) (Hozjan, Potočnik,
2000, str. 158; Berzelak, 2007, str. 83).
Renesansa in humanizem sta močno in bistveno vplivala na evropsko književnost, saj so dela
nastajala v narodnih jezikih in ne več samo v latinščini, tako da so bili postavljeni temelji
evropskih književnih jezikov, poleg tega pa so v ospredje postavljali človeka in njegove
življenjske, vsakdanje, dileme (Berzelak, 2007, str. 84).
Humanistični raziskovalci so na podlagi opazovanja in eksperimenta začeli odkrivati
zakonitosti narave, kar vsekakor ni bilo po volji cerkvenih uradnikov. Poljski astronom
Nikolaj Kopernik je spoznal, da je Zemlja le eden od planetov, ki skupaj z drugimi kroži okoli
Sonca. S tem je postavil heliocentrično teorijo, ki pa je bila povsem nasprotujoča takratnim
(cerkvenim) predstavam, da je Zemlja središče vesolje, človek pa krona stvarstva. Pri
dokazovanju Kopernikove teorije je imel pomembno vlogo tudi Galileo Galilei, izumitelj
teleskopa, ki je na nebu odkril nove zvezde ter potrdil neskončnost vesolja. Cerkev ga je
veliko let preganjala, smrti pa se je rešil šele z zanikanjem svojih ugotovitev. Tega pa ni
uspelo Giordanu Brunu, ki je razglašal, da je svet neskončen in naš sončni sistem zgolj eden
izmed mnogih drugih svetov, na katerih so celo živa bitja, morda celo bolj popolna kot
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človek. Bruno je bil postavljen pred inkvizicijo in sežgan na grmadi. Vzpon je doživljala tudi
medicina, ki jo je v srednjem veku cerkev ovirala. Andreas Vesalius, belgijski zdravnik, je s
seciranjem trupel in natančnim opazovanjem spoznal anatomijo človeka. Pomemben zdravnik
in znanstvenik tiste dobe pa je bil Paracelsus, ki velja za najslovitejšega zdravnika tega časa,
saj je z odkritji o najnevarnejših boleznih tistega časa (kuga in sifilis) prispeval k zdravljenju
bolnikov. Zagotovo najbolj vsestranski genij tega obdobja je bil Leonardo da Vinci, ki je bil
slikar, kipar, arhitekt in inženir. Eno najslavnejših del svetovnega slikarstva sta njegovi
Zadnja večerja in Mona Lisa, nepozabno pa je tudi njegovo kiparsko delo. Poleg vsega tega je
iznašel namakalni sistem za lombardsko planoto, bil je avtor nekaterih izjemno izvirnih del na
področju hidrodinamike, biologije, psihologije in aeronavtike, hkrati pa vodil tudi dvorne
slovesnosti. Odkrivanje novih dežel je pripomoglo k razvoju zemljepisnega znanja, tako da je
Gerhard Mercator z valjasto (danes Merkatorjevo) projekcijo izdelal številne nove zemljevide
in prvi sodobni atlas, nemški kartograf Martin Behaim pa je leta 1492 izdelal prvi globus
sveta, s čimer je prvič v zgodovini prenesel na kroglo podobo Zemlje (Hozjan, Potočnik,
2000, str. 158-159; Berzelak, 2007, str. 85).
Niccolo Machiavelli predstavlja tipičnega političnega misleca in teoretika vladajočega
meščanstva v italijanskih republikah. V njegovem najbolj znanem delu Vladar (Il Principe) je
preučeval politično problematiko svojega časa in prvič izrazil meščansko težnjo po združitvi
Italije, pri čemer pa bodoči vladar za dosego tega cilja ne sme izbirati sredstva (»Cilj
opravičuje sredstva«). V Angliji je deloval kritik tedanjega družbenega stanja Thomas Morus
(More), ki je napisal dvogovor Utopija, v katerem postavlja vprašanje o možnosti sodelovanja
morale in politike. V delu predstavlja vzorčno državo na otoku Utopija, kjer ni zasebne
lastnine, vsi ljudje pa morajo delati in se izobraževati, njihov cilj pa je naravno življenje, ki ga
vodi razum. Drug pomemben utopist Tomasso Campanella (Država sonca) se je prav tako
zavzemal za odpravo zasebne lastnine. Skupno vsem humanističnim mislecem je bila torej
kritika trenutnega družbenega reda, v katerem je vso oblast in finančno bogastvo v rokah
držal zgolj ozek sloj celotne družbe in več kot očitno so si želeli to spremeniti, kar je
nenazadnje razumljivo, saj so večinoma vsi izhajali iz sloja, ki se je najbolj vzpenjal
(meščanstva), a hkrati bil brez sorazmerne politične in družbene moči (Hozjan, Potočnik,
2000, str. 159).

4.3.2. RENESANSA

Renesansa je omogočila predvsem nov pogled na človeka, ki so ga poleg renesančnega
individualizma zaznamovali še senzualizem (spoznavna teorija, da so vir človekovega
spoznanja človekovi občutki), panteizem (filozofski nauk, ki enači boga z naravo), hedonizem
(smer v etiki, ki jemlje srečo in čutno uživanje za najvišji smisel življenja), empirizem
(filozofska smer, ki šteje človekovo izkušnjo za edini vir človekovega spoznanja) ter
esteticizem (pojmovanje, ki šteje umetnost za najvišjo vrednoto) (Berzelak, 2007, str. 85).
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Vrhunec je renesansa doživela v italijanskih mestih, v katerih je bil preporod in oživitev
antične lepote najbolj izrazit. Vendar pa renesansa ne pomeni le posnemanja antike, ampak
gre za veliko širše gibanje, ki je vplival na kulturne tokove v vsej Evropi. Meščani so vse bolj
bogateli, tako da so si postavljali sijajne hiše, tako da je gradnja posvetnih stavb razvila svoje
značilne slogovne prvine, neodvisno od gradnje cerkva. Renesančne stavbe so delovale
preprosto in skladno, simetrično s poudarkom na horizontalni liniji. Uvajali so polkrožne loke
in stebre z antičnimi kapiteli in venci, na sredi stavbe pa je bilo dvorišče s stebri in lepo
okrašenim vodnjakom. Cerkev Sv. Petra v Rimu je zagotovo ena izmed najveličastnejših
renesančnih stavb. Papež Julij II. je prenovo cerkve zaupal Bramanteju, ki je bil znan slikar in
stavbar, s tem pa je papež podelil novemu slogu svoj blagoslov. Poslikavo stropa Sikstinske
kapele pa je papež zaupal Michelangelu in nastalo je njegovo najveličastnejše delo, na
katerem Kristus izreka sodbo nad množico golih ljudi, ki izražajo vse odtenke čustev od sreče
blaženih do groze pogubljenih. Tri reprezentančne sobane palače v Vatikanu je s freskami
okrasil slikar in arhitekt Rafael. V slikarstvu je vladal realizem, ki je temeljil na natančnem,
znanstvenem opazovanju narave, kar pomeni, da so umetniki težili k natančnemu
prikazovanjem narave in človeškega telesa. Z lepoto telesa so želeli prikazati tudi bogato
notranje življenje človeka. Umetniški virtuozi Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael in
Tizian so ustvarili nesmrtna dela, ki izražajo človeško življenje in trpljenje na tak način, ki
nas še danes prepričajo (Hozjan, Potočnik, 2000, str. 162; Berzelak, 2007, str. 85-87).
Filippo Brunelleschi velja za prvega velikega arhitekta renesanse. V zgodovino se je zapisal
leta 1420, ko je prevzel vodenje del pri gradnji kupole firenške stolnice, kjer je kupolo sezidal
v neznansko višino brez opore lesenega ogrodja, zunanja in notranja lupina iz opeke pa sta
povsod enako debeli, kar se mu je posrečilo z novo tehniko utrjevanja z vgrajevanjem verig.
Michelangelo Buonarroti, italijanski kipar, slikar, arhitekt in pesnik je združil izročila antike z
umetniškimi in filozofskimi tokovi svojega časa v samosvoje stvaritve, s katerimi je postal
predhodnik baroka. Njegovo najbolj znamenito »dediščino« predstavljajo: 5 metrski kip
Davida v Firencah, kip Marije z umirajočim Kristusom ali Pieta v Rimu, poslikava stropa
Sikstinske kapele (Zadnja sodba) in kupola bazilike Sv. Petra v Vatikanu (Hozjan, Potočnik,
2000, str. 163).
Glavno mesto renesančne dobe so predstavljale Firence, kjer so vladali Medičejci, plemiška
družina, ki si je pridobila bogastvo in moč s trgovanjem in posli tako v Italiji kot drugod po
Evropi. Med leti 1400 in 1500 so s svojim vplivom usmerjali zgodovino Firenc, podpirali
ustvarjanje lepega mesta, polnega umetnin. Svojo moč so pridobili za časa Cosima de Medici,
pri katerem sta bila v službi tudi znana umetnika Brunelleschi in Donatello. Prav po njegovi
zaslugi so Firence postale najslavnejše mesto renesančne umetnosti in učenosti. Velik
podpornik umetnikov in učenjakov je bil tudi Lorenzo Medici, ki so ga klicali kar Veličastni,
saj se znal svoje bogastvo tako lepo uporabiti. Podpiral je tudi izredna umetnika Botticellija in
Michelangela. Če je izvedel za kakega mladega nadarjenega človeka, ga je takoj sprejel v
svojo hišo in mu omogočil šolanje moči (Hozjan, Potočnik, 2000, str. 157).
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4.4. LIBERALNA IN NACIONALNA GIBANJA
4.4.1. VZPON MEŠČANSTVA IN ZDRUŽITEV ITALIJE

V začetku 19. stoletja so začeli predvsem izobraženci (profesorji, pisatelji, odvetniki,
zdravniki, študenti), premožnejši meščani in del plemstva poudarjati, da zakonodaja, davki,
uprava države in oblast ne morejo in ne smejo biti le zadeva vladarja. Pri tem bi moralo biti
udeleženo tudi ljudstvo, ki bi preko poslancev v parlamentu sprejemali zakone in nadzirali
izvršilno oblast. Začelo se je torej obdobje postopnega uvajanja demokracije. Vladalo je
prepričanje, da so vsi državljani pred zakonom enaki in da ima vsak posameznik pravico do
svobodne veroizpovedi in javnega izpovedovanja znanstvenih spoznanj ali političnih
prepričanj. Prvič se pojavijo zahteve po ustavi, v kateri bi bile zapisane temeljne pravice in po
svobodnejšem gospodarskem udejstvovanju (gospodarski liberalizem). Dunajski kongres leta
1815, ki ni prinesel bistvenih sprememb, ampak je povrnil stanje pred Napoleonom, je te
zahteve le še spodbudil, tako da se je liberalno gibanje hitro krepilo po vseh evropskih
državah. Tudi v Italiji je vrelo, saj so se za te ideje začeli boriti pripadniki tajnega
revolucionarnega združenja, imenovani karbonarji, ki so si prizadevali za nacionalno
združitev Italije. Organizirali so vstaje v Kraljestvu dveh Sicilij, v Piemontu in v papeški
državi, ki pa zaradi neusklajenosti in pomanjkanja združitvenega programa niso bile uspešne,
saj je revolucijo porazila avstrijska intervencijska vojska (Cvirn, Studen, 2008, str. 15-17).
Napoleonova oblast je v podjarmljenih državah povzročila navdušenje za uresničitev
nacionalnih ciljev, kar je bila najprej želja izobraženega in bogatega meščanstva. Moderna
nacionalna čustva in zavest so še dodatno okrepile osvobodilne vojne proti Napoleonu in
dejstvo, da so nekateri narodi živeli v več državah ali v okviru druge države, saj so ljudje, ki
so govorili isti jezik, imeli isto kulturo in se čutili zaradi skupne zgodovine povezani, želeli
živeti skupaj v svoji državi (Cvirn, Studen, 2008, str. 19).
Moderno nacionalno gibanje se je začelo krepiti tudi v razdeljeni Italiji, saj je bil Apeninski
polotok razdeljen v sedem različno velikih držav:
• na severu: Lombardija – Benečija (del avstrijskega cesarstva), Piemont – Sardinsko
kraljestvo (vladarska dinastija Savojcev)
• osrednji del: samostojne kneževine (Toskana, Modena, Parma), v katerih so vladali
Habsburški sorodniki in papeška država
• južni del: Kraljestvo dveh Sicilij ali Neapeljsko kraljestvo (Burboni).
Izoblikovali so se nekako trije različni koncepti, kako oziroma na kakšen način naj bi
potekalo združevanje Italije, in sicer, papeški, monarhični in republikanski koncept. Po
papeškem konceptu združevanja bi se Italija združila pod vodstvom papeža, Italija pa bi bila
povečana cerkvena država, s centrom v Rimu. Republikanski koncept je predvideval, da bo
združena Italija republiško urejena, monarhični koncept pa združevanje Italije pod vodstvom
savojske dinastije in Kraljestva Piemont – Sardinija, združena država pa bo imela status
kraljevine. Republikanski koncept združevanja je zagovarjala revolucionarna organizacija

92

GEOGRAFSKO – ZGODOVINSKA EKSKURZIJA V ITALIJO

Aleš Bobek

Mlada Italija, ki jo je leta 1831 v Marseillu ustanovil nekdanji genovski karbonar Giuseppe
Mazzini. Mlada Italija je oblikovala natančen program (neodvisnost, združitev, republika), s
katerim je želela prepričati demokratično in nacionalno razmišljujoče. Za dosego tega cilja je
pametno spremenila tudi metode delovanja, saj se ni več posvečala konspiraciji maloštevilnih
skupin, ampak se je odločila za široko in organizirano propagando po celotnem območju
Italije, zaradi česar so se začele ilegalne celice hitro širiti po polotoku. V letih 1833-34 so
organizirali več vstaj v severni in srednji Italiji, ki pa so jih vlade posameznih italijanskih
držav hitro zadušile, kar je pomenilo slabljenje moči Mazzinijeve organizacije na eni strani in
krepitev nasprotnikov Mazzinijeve republikanske ideje združitve na drugi. Vicenzo Gioberti,
duhovnik in profesor v Torinu, eden najvplivnejših predstavnikov risorgimenta (gibanje za
preporod Italije) je zagovarjal papeški koncept, saj je trdil, da bi morala biti Italija
konfederacija obstoječih italijanskih držav, v kateri bi imel glavno vlogo papež. Gibanje je
ostalo zgolj teorija, saj praktičnih poskusov dejansko ni doživel (Cvirn, Studen, 2008, str. 19;
The Italian Unification, 2010; Italian Unification, 2010).
Revolucionarni dogodki v Franciji, ko so 24. februarja 1848 razglasili republiko z začasno
vlado, so odmevali po vsej Evropi in hitro dosegli tudi Italijo, kar je povzročilo krepitev
vsesplošnega revolucionarnega gibanja po vsej Italiji, ki je zahtevalo oblikovanje enotne
italijanske nacionalne države. Februarja sta ustavo dobili kraljevina Piemont – Sardinija in
Toskana, kasneje (marca) tudi papeška država. Najbolj revolucionarno je bilo v Lombardiji in
Benečiji, ko so v Milanu nemiri izbruhnili sredi marca, uporniki pa so uspeli izgnati avstrijske
čete pod poveljstvom Radetzkyja, kar je pomenilo, da so lahko Benečani razglasili republiko.
Pod vtisom teh dogodkov je kraljestvo Piemont – Sardinija stopilo na čelo italijanskega
gibanja in takoj napovedalo Avstriji vojno, v kateri pa je sardinska vojska doživljala vse več
porazov. Kljub razglasitvi združitve sardinskega kraljestva z Lombardijo in Benečijo, so
morali avgusta 1848 prositi za premirje. S padcem beneške republike v avstrijske roke leto
kasneje, je bila revolucija v Italiji (zaenkrat) poražena (Cvirn, Studen, 2008, str. 42-45).
Ta neuspešen poskus pa ni omajal gibanja za združitev Italije. Dokončno je vodilno vlogo pri
tem prevzelo kraljestvo Piemont – Sardinija, s kraljem Viktorjem Emanuelom II., ki je leta
1849 nasledil svojega očeta in s premierom Camillom Benso de Cavour-jem, ki je to postal
leta 1852. Cavour je hitro spoznal, da bo združitev uspela le, če bo pri tem imel podporo ene
od velesil, tako da se je pri tem vse bolj začel opirati na francoskega cesarja Napoleona III.
Cavourju pa gredo tudi velike zasluge za modernizacijo kraljestva, saj je uspel z liberalno
gospodarsko politiko pritegnili velike količine tujega kapitala, razvijal je pristanišče v
Genovi, gradil železniško omrežje in kanale, podpisoval sporazume o svobodni trgovini z
evropskimi državami in vojsko oborožil z modernim orožjem. Kraljestvo Piemont – Sardinija
je postajala moderna, na liberalnih načelih zgrajena pravna država. Cavour je posegel tudi v
privilegiran položaj katoliške cerkve. Cavour si je načrtno prizadeval izriniti Avstrijce iz
Italije, pri čemer je računal na podporo francoskega cesarja. Prvi korak v to smer je bil storjen
v času krimske vojne, ko je v vojni proti Rusiji podprl Francijo in Veliko Britanijo, posledice,
predvsem posredne, pa so bile zelo pomembne za nadaljnji potek združevanja (zaradi
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avstrijske nevtralnosti razbito tradicionalno rusko – avstrijsko zavezništvo, naklonjenost
Velike Britanije in Francije ideji o združitvi Italije) (Cvirn, Studen, 2008, str. 64; The Italian
Unification, 2010; Italian Unification, 2010).
Cavour si je poleti 1858 uspel zagotoviti podporo Napoleona III. za udar proti Avstriji, tako
da je cesar obljubil podporo pri oblikovanju italijanske zveze držav pod častnim
predsedstvom papeža, v zameno pa mu je Cavour obljubil Savojo in Nico. Tajna zavezniška
pogodba je ob razkritju v javnosti povzročila vznemirjenje Rusije in Velike Britanije, Avstrija
pa je takoj izročila ultimat z zahtevo po razorožitvi. Ker ga je Piemont hladno zavrnil, se je
konec aprila 1859 začela vojna, v kateri se je spopadla avstrijska in piemontsko – francoska
vojska. Avstrijci so bili po dveh večjih bitkah poraženi in prisiljeni v podpis mirovnega
sporazuma. Umakniti so se morali iz Lombardije, Cavour je uspel doseči priključitev
Toskane, Modene, Parme in Emilije – Romagne, v zameno pa so Franciji odstopili
dogovorjeno Savojo in Nico. Kot posredna posledica te vojne je tudi osnovanje humanitarne
organizacije Rdeči križ, saj je bil ustanovitelj Švicar Henry Dunant leta 1859 opazovalec bitke
pri Solferinu, ko je na bojnem polju obležalo 40 000 Avstrijcev in Italijanov (Cvirn, Studen,
2008, str. 65; Italian Unification, 2010).
Leta 1860 je bil Apeninski polotok razdeljen še zgolj med štiri države: Kraljestvo Piemont –
Sardinija, Papeška država, Neapeljsko kraljestvo, v Benetkah so ostali Avstrijci, v Rimu pa
Francozi. Tega leta stopi na sceno italijanskega združevanja Giuseppe Garibaldi iz Nice, ki je
bil razočaran in šokiran zaradi predaje Nice v oblast Franciji ter pripravljen na ponovno
osvoboditev tega ozemlja. Cavour, prestrašen zaradi Garibaldijevega izzivanja vojne s
Francozi, je uspel prepričati Garibaldija naj usmeri svojo jezo in energijo v osvojitev Sicilije
in priključitev juga polotoka k kraljestvu. Garibaldi je maja 1860 res zasedel Sicilijo in
nadaljeval osvobodilni boj na Apeninskem polotoku, kjer je ekspresno hitro zasedel Neapelj,
prestolnico Neapeljskega kraljestva, ki ga je oktobra predal piemontskemu kralju Viktorju
Emanuelu II. Ta je februarja 1861 sklical prvi italijanski parlament, ki je 17. marca razglasil
Kraljestvo Italija, Viktorja Emanuela II pa za prvega kralja Italija. Deset dni kasneje so Rim
razglasili za glavno mesto kraljestva, kljub temu, da ta sploh še ni bil del kraljestva.
Zunaj takratnega italijanskega kraljestva sta ostala Benečija in ostanek papeške države z
Rimom in okolico. Mazzini, in še posebej Garibaldi, sta želela na vsak način izpeljati
združitev, tako da je Garibaldi že pripravljal vojsko prostovoljcev za napad na Rim, pri tem
pa računal tudi na pomoč kralja Viktorja Emanuela II., vendar pa je ta poslal svoje čete z
namenom pomiritve Garibaldija in njegovih prostovoljcev (Cvirn, Studen, 2008, str. 65-66;
The Italian Unification, 2010; Italian Unification, 2010).
Za dokončno združitev so morale nastopiti ugodne zunanjepolitične okoliščine in spretna
diplomacija Viktorja Emanuela II.
Po avstrijsko – pruski vojni leta 1866, je bila Italija, zaradi zavezništva s Prusijo in poraza
Avstrije, nagrajena z Benečijo, vendar pa so morali v Benečiji izvesti referendum glede
priključitve, pri čemer pa pristaši združitve ničesar niso prepustili naključju. Štiri leta kasneje
je Kraljestvu Italija uspelo priključiti še Rim, saj je bil Napoleon III., po porazu v prusko –
francoski vojni, prisiljen iz Rima odpoklicati svoje čete. Italijanska vojska je Rim zavzela
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septembra 1870, papežu in Vatikanu pa so priznali poseben eksteritorialen status ter mu
zagotavljali diplomatsko svobodo. Papež Pij IX. je to ponudbo zavrnil in sebe ter vse
naslednike razglasil za ujetnike v Vatikanu. Tako je prišlo do odprtja »Rimskega vprašanja«,
saj papež ni priznaval oblasti italijanskega kralja nad Rimom in ozemljem bivše Papeške
države. Ta dilema je bila razrešena šele leta 1929 s sporazumom med Musolinijem in
papežem Pijem XI., ko je papež priznal suverenost Italije nad Rimom in ozemljem bivše
Papeške države, Italija pa je priznala suverenost papeža nad Vatikanom, poleg tega pa plačala
veliko odškodnino (Cvirn, Studen, 2008, str. 66; The Italian Unification, 2010; Italian
Unification, 2010).
Kljub združitvi Italije se je novonastala država kmalu začela soočati z velikimi težavami.
Začele so se kazati velike razlike v razvitosti med severom in jugom, vse več ljudi pa se je
zaradi pomanjkanja dela in kmetijskih površin odseljevalo v ZDA in Južno Ameriko. Ker je
država nastala razmeroma pozno, je bila, v nasprotju z ostalimi evropskimi državami, brez
kolonij, kar je ob dejstvu, da je Italija predstavljala potomca in dediča velikega rimskega
imperija, sprožilo zahteve po temu, nekoč »italijanskemu«, ozemlju. To je vodilo v nastanek
iredentizma, ki ga je kasneje pri vzponu na oblast spretno izkoriščal tudi Mussolini.
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5. GEOGRAFSKO – ZGODOVINSKA EKSKURZIJA V ITALIJO
Prejšnja poglavja nam dokazujejo, da nam Apeninski polotok in Italija ponujata obilo učnih
tem in materiala, ki jih je možno preučevati in poučevati na terenu. Zaradi te obsežnosti je
možnih tudi več različnih izvedb strokovne ekskurzije v Italijo. V nadaljevanju je
predstavljena zgolj ena od možnih poti same ekskurzije in možne teme ter zadolžitve, ki jih
lahko dijaki izpolnjujejo v času ekskurzije. Natančneje, pripravljen je skupek različnih nalog,
med katerimi lahko izbiramo, saj je verjetno, da bi bile vse naloge, predstavljene v tem delu,
preveč obsežne, kar bi se lahko hitro odrazilo v padcu in pomanjkanju motivacije za delo
dijakov na terenu. Ekskurzijo lahko izvedejo učitelji sami, v sestavi glede na teme, ki jih bodo
na ekskurziji obravnavali (npr. zgodovina, geografija, umetnostna zgodovina,
italijanščina,…), čeprav predlagam, vsaj v nekaj začetnih izvedbah te ekskurzije, sodelovanje
s turistično agencijo, saj turistična agencija vendarle predstavlja neko dodano vrednost, saj
izkušeni vodiči ponavadi poznajo kakšno podrobnost in zanimivost, ki jih v knjigah in
učbenikih ni. Poleg tega pa poznajo tudi sama »pravila« obnašanja in gibanja v prometu, v
mestu in muzejih, običaje in posebnosti posameznih krajev in lokacij, ki jim morajo učitelji
šele spoznati in si preko številnih izvedb pridobiti prepotrebne izkušnje.
V tem primeru se razlaga učitelja in razlaga vodiča ustrezno dopolnjujeta, priporočljivo pa je,
da se z njim že v času priprave usklajujemo in skupaj pripravimo program ekskurzije.
Dijaki so v času ekskurzije ves čas aktivni, v bistvu že pred odhodom na ekskurzijo, saj bodo
imeli naloge, ki jih bodo pripravili v skupinah, na terenu oz. v avtobusu sledi poročanje o delu
teh skupin, ob ogledih sledijo učiteljevi razlagi, hkrati razmišljajo in postavljajo vprašanja,
individualno pa ves čas rešujejo izbrane in pripravljene učne liste. Tudi po povratku iz
ekskurzije sledi skupna analiza ekskurzije in pregled vseh opravljenih zadolžitev, s strani
učitelja pridobijo informacije o njihovi pripravi zadolžene naloge, izvedbi in predstavitvi ter o
njihovem obnašanju, sami pa učitelju posredujejo svoja mnenja, opažanja in predloge o
izvedeni ekskurziji.

5.1. PRIPRAVA DIJAKOV NA EKSKURZIJO
Najprej je potrebno poudariti, da smo predlagano ekskurzijo obravnavali izključno kot
strokovno geografsko – zgodovinsko ekskurzijo (ki jo je sicer možno kombinirati tudi z
drugimi predmeti) in ne kot zaključno ekskurzijo bodočih maturantov.
Predlagamo ekskurzijo v Italijo glede na naslednjo pot: Ljubljana – Benetke – Bologna –
Firence – Rim – Vezuv/Pompeji. Našteti kraji predstavljajo glavne postanke in tem
postankom so prilagojeni tako učni listi na avtobusu, zadolžitve dijakov, kot tudi učni listi na
terenu. Seveda je mogoče na tej poti dodati še kakšen postanek ali ogled, vendar je vse
povezano s tem, koliko časa imamo na voljo za izvedbo celotne ekskurzije.
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Slika 1: Potek ekskurzije (prirejeno po GpsWin, 2010)

Terminsko izvedbo ekskurzije sem si zamislil ob koncu 3. letnika, na primer meseca maja ali
v času poletnih počitnic (v kolikor vodstvo šole zagovarja to verzijo ekskurzij v tujino) ali pa
v začetku 4. letnika, na primer v času jesenskih počitnic (»krompirjeve počitnice«). Za
izvedbo celotne ekskurzije bi potrebovali približno 5 dni, seveda pa je možno trajanje
ekskurzije, zaradi različnih oblik transporta, dodatnih (ali manj) postankov in dolžine bivanja
v posameznih krajih, tudi skrajšati ali pa podaljšati. V kolikor je vodstvo šole takšnim
oblikam dela zelo naklonjeno, potem imamo na voljo seveda več različnih terminov. Je pa
možno predlagano pot ekskurzije bistveno skrajšati, če se odločimo, da bomo v Italijo
popeljali dijake prvih letnikov, saj se potem osredotočimo zgolj na območje Rima, Neaplja,
Vezuva in Pompejev, kjer lahko obravnavano in spoznavamo teme prvega letnika geografije
in zgodovine (nastanek Zemlje, vulkanizem, potresi, hidrogeografija, podnebje; naselitev
Apeninskega polotoka, obdobje antike – Rimljani).
Izbrana pot in termin ekskurzije mora biti sprejet s soglasjem vodstva šole že ob začetku
šolskega leta oziroma ob oblikovanju letnega plana, saj je časovna uskladitev potrebna zaradi
pravočasnega seznanjanja dijakov in staršev, ki bodo nenazadnje financirali celotno
ekskurzijo.
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Ko izberemo pot, profesorje spremljevalce, določimo njihove zadolžitve in učne teme, ki jih
bomo na ekskurziji obravnavali, sledi priprava dijakov na ekskurzijo. V kolikor pouk
geografije in zgodovine že v razredu poteka na dinamičen, sodoben in problemsko zastavljen
način, potem s samo motivacijo dijakov na ekskurzijo v Italijo ne bo bistvenih težav. Pri tem
lahko izkoristimo številne fotografije in slike zelo raznolike italijanske pokrajine, opozorimo
na aktualno dogajanje v Italiji (»smetarska kriza«, zimske olimpijske igre, naravne katastrofe
– potres v L'Aquili, …) ali drugje v Evropi (izbruh vulkana na Islandiji – Italija dežela
vulkanov, …). V kolikor imamo časa za pripravo na ekskurzijo nekoliko več, lahko
uporabimo film Gladiator, ki velja za enega spektakularnejših filmov zadnjih let, poleg tega
pa se neposredno in na konkreten način dotika zgodovine Rima (življenje v času cesarstva,
zabava, vsakdanjik, vpliv vojske, politične institucije). Če smo se odločili za zadnjo možnost,
potem dijake že pred začetkom predvajanja opozorimo na enega izmed namenov ekskurzije,
tako da so dijaki med filmom pozorni na vsebino in ne zgolj na efekte filma.
Dijakom morajo biti namen in cilji ekskurzije v Italijo dovolj jasno predstavljeni, da ne bo
dileme in vprašanj, kaj bodo na ekskurziji počeli ali da ne bi mislili, da odhajajo na izlet.
Glavni namen ekskurzije v Italijo je geografsko in zgodovinsko spoznavanje naše sosednje
države Italije oziroma ene izmed držav Južne Evrope, saj bodo lahko dijaki na terenu povezali
pridobljeno znanje o tem območju z živo predstavo.
Dijaki se seznanijo tudi s cilji (UN Geo, 2008; UN Zgo, 2008) ekskurzije, ki so razdeljeni na:
• Splošni cilji ekskurzije
Dijaki:
o pridobijo prostorsko predstavo o Italiji,
o pridobivajo in razvijajo sposobnosti za neposredno opazovanje in sklepanje,
o spoznavajo prepletenost naravnih in družbenih dejavnikov, procesov in
pojavov,
o odkrivajo in analizirajo vzroke za obstoječo stanje v pokrajini,
o razvijajo sposobnosti preprostih metod raziskovanja (opazovanje, primerjava,
analiza, skiciranje),
o doživijo kulturno, umetnostno, materialno in fizično dediščino Italije,
o umestijo Italijo v neko širšo okolje,
o orientirajo se na različnih zemljevidih,
o naučijo se geografsko razmišljati o pokrajinah in ljudeh,
o zavedajo se pomena povezovanja različnih znanj in veščin kot načina
celovitega obravnavanja sodobnih problemov,
o razumejo vpliv naravno- in družbenogeografskih pojavov in procesov na
razvitost Italije,
o vzgajajo se v duhu strpnosti in spoštovanja ljudi in ljudstev, ki so drugačni
glede na jezik, vero, etnično sestavo, navade ipd.
o razumejo probleme varstva geografskega okolja in človekov vpliv na
geografsko okolje,
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o usposabljajo se za prepoznavanje nujnosti sonaravnega razvoja ter
odgovornosti do ohranjanja okolja za prihodnje generacije,
o probleme preučijo sami ali v skupini,
o s skupinskim delom, ekskurzijami in terenskim delom se naučijo prizadevati si
za skupne cilje, razvijajo medosebne veščine, sodelujejo, se dogovarjajo
o se dejavno udeležujejo ekskurzije,
o se vzgajajo v zanimanju za družbene potrebe, reševanje skupnih prostorskih
problemov,
o razvijajo sposobnost doživljanja raznolikosti in lepot naravnega okolja ne eni
strani ter vrednotenja različnih življenjskih okoliščin in družbenih potreb na
drugi strani,
o s preučevanjem geografskih problemov drugih narodov in kultur razvijajo
lastno zavedanje in njihovo spoštovanje,
o razložijo in ocenijo človekovo delovanje v preteklosti,
o raziščejo zgodovinske pojave in procese,
o razvijajo sposobnosti časovnih in prostorskih predstav,
o oblikujejo samostojne sklepe in mnenja o zgodovinskih dogodkih, pojavih in
procesih,
o razvijajo zanimanje za zgodovinsko preteklost in ocenijo pomen ohranjanja
kulturne dediščine,
o razvijajo odgovoren odnos do varovanja okolja in do ohranjanja kulturne
dediščine,
o razvijajo pozitiven odnos do raznolikosti, večkulturnosti in drugačnih
družbenih modelov,
o razvijajo zmožnost poslušanja in razumevanja tujega govora
• Operativni cilji ekskurzije
Dijaki:
o razložijo, kako je površinska oblikovanost Zemlje odvisna od notranjih in
zunanjih dejavnikov in procesov,
o razložijo pojav vulkanizma in potresov,
o s pomočjo klimogramov razlikujejo podnebne tipe,
o razložijo in vrednotijo vplive podnebja na gospodarstvo in človekove
vsakdanje dejavnosti,
o iščejo vire onesnaževalcev zraka,
o poznajo rečni režim reke Pad in njen pomen,
o naštejejo dejavnike, ki vplivajo na število prebivalcev Italije,
o razumejo vlogo in pomen mest,
o navedejo različne oblike kmetijstva v Italiji (z vidika razvoja in intenzivnosti
in razložijo vzroke za njihov nastanek),
o vrednotijo rabo tal,
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o razložijo in vrednotijo pogoje za razvoj različnih tipov turističnih območij v
Italiji,
o vrednotijo pomen turizma za gospodarstvo Italije,
o omejijo Italijo s pripadajočimi naravnimi enotami,
o ovrednotijo pomen Sredozemskega morja za razvoj turizma
o utemeljijo nujnost reševanja ekološke problematike Sredozemlja,
o primerjajo stopnjo gospodarskega razvoja severne in južne Italije ter opišejo
posledice teh razlik,
o navedejo narodnostne manjšine v Italiji,
o sklepajo o naravnih in gospodarskih temeljih življenja v rimski državi,
o primerjajo državno organizacijo in obliko vladanja v času Rimljanov,
o umestijo ključne dogodke, pojave in procese iz starega veka v ustrezen
zgodovinski čas in prostor,
o poznajo značilnosti, razvoj in spremembe v organizaciji rimske države in
družbe,
o opišejo položaj in vlogo žensk in moških v času rimske države,
o primerjajo rimsko družino z današnjo, upoštevajoč različne sloje in poklice
o primerjajo izobraževanje deklic in dečkov,
o poznajo odnos Rimljanov do higiene, hrane, kulture, …
o z različnih perspektiv preiščejo značilnosti iz zgodovine vsakdanjega življenja,
o razvijajo odgovornost do ohranjanja dediščine kultur starega veka,
o poznajo rimsko kulturno izročilo in njihovo dediščino,
o navedejo vzroke za razpad rimskega imperija in posledice za sredozemski
prostor,
o ugotovijo pomen humanizma in renesanse za nadaljnji zgodovinski razvoj,
o utemeljijo, da je bilo 18. stoletje tudi stoletje novih idej in izumov,
o analizirajo in ocenijo dosežke meščanstva in liberalnih gibanj za enakost v 19.
stoletju,
o ovrednotijo pomen nacionalnih gibanj v Italiji,
o poznajo razvoj in uspeh nacionalizma v Italiji.
Dijakom seveda vseh zgoraj naštetih ciljev na predstavljamo in navajamo, ker lahko hitro
uničimo učinek uvodne motivacije, saj za dijake množica ciljev predstavlja veliko dela,
obveznosti in malo prostega časa. Tako dijakom predstavimo zgolj bistvene cilje ekskurzije
oziroma jih precej poenostavimo, recimo: na ekskurziji bomo preko prostorskega
obravnavanja Italije spoznavali bistvene geografske in zgodovinske značilnosti tega območja,
hkrati pa razvijali tudi pozitiven odnos in spoštovanje do kulturne in naravne dediščine.
Dijakom je potrebno predstaviti tudi njihove obveznosti in zadolžitve na ekskurziji. V času
priprav na ekskurzijo dijake razdelimo na 12 skupin, vsaka skupina pa dobi svoje naloge in
navodila:
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NAVODILA ZA SKUPINSKO DELO
Vse skupine pripravijo kratek povzetek v obliki referata ter ga na terenu (v avtobusu)
predstavita najmanj dva člana vsake skupine, predstavitev pa naj ne traja več kot 20 minut.
Ostali pozorno poslušajte in sproti rešujte razdeljene učne liste.
1. SKUPINA – LEGA ITALIJE, RELIEF IN TEKTONSKA AKTIVNOST, PODNEBJE,
HIDROGRAFIJA IN RASTLINSTVO
S pomočjo uporabe učbenika, ostale dostopne literature in virov pripravite
predstavitev lege Italije, glavne reliefne enote in značilnosti, razliko med pojmoma
Sredozemlje in Južna Evropa, vzroke za izrazito tektonsko aktivnost, glavne vulkane,
podnebne značilnosti (tipi podnebja, padavine – količina, razporeditev, temperature,
vetrovi), hidrografske značilnosti (največje reke, HE potencial, težave, jezera, ledeniki)
in rastlinstvo.
2. SKUPINA – DRUŽBENOGEOGRAFSKE ZNAČILNOSTI ITALIJE (PREBIVALSTVO,
GOSPODARSTVO, KMETIJSTVO, TURIZEM)
Predstavite značilnosti prebivalstva (etnične skupine, manjšine, urbanizacija, sodobni
problemi), gospodarstvo (glavne gospodarske panoge, naravna bogastva,
usmerjenost severa in juga, razlike in vzroki za »gospodarsko dvojnost«,
Mezzogiorno, migracije), kmetijstvo (glavni omejitveni dejavniki, značilnosti, razlike v
usmeritvi, glavni produkti, odseljevanje) in turistične značilnosti Italije (glavna
turistična območja, turistične danosti, težave in ekološki problemi).
3. SKUPINA – RIMLJANI (Nastanek Rima in rimska republika)
Opišite nastanek (osnovanje) Rima in njegove prve začetke, vzroke za razvoj rimske
republike in glavne družbene spremembe, ki se zgodijo. Predstavite tudi prve uspehe
rimske republike pri širjenju svojega ozemlja in vpliva (Italija, Sredozemlje, punske
vojne), glavne družbene in gospodarske spremembe zaradi vojn (rimska uprava
družbeni vrh, sužnji, socialni nemiri in reforme bratov Grakh, državljanska vojna).
4. SKUPINA – RIMLJANI (Gaj Julij Cezar in rimsko cesarstvo)
Nastop Gaja Julija Cezarja (prvi triumvirat, galske vojne, Cezarjev pohod na Rim,
njegove reforme, atentat in boj za dediščino). Oblikovanje rimskega cesarstva
(nastopa Gaja Oktavijana, drugi triumvirat, prevzem oblasti, nazivi in reforme –
politične, gospodarske, vojaške, gospodarstvo v dobi miru, romanizacija).
5. SKUPINA – RIMLJANI (Vsakdanje življenje)
Skupina predstavi vsakdanje življenje Rimljanov v cesarski dobi (svet bogov, znanost,
kultura, stavbe, mesta, zabava, terme, poklici, običaji in vsakdanjik) in poznoantično
rimsko cesarstvo (problemi, propadanje, Dioklecijan, Konstantin Veliki).
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6. SKUPINA – HUMANIZEM IN RESENSANSA
Predstavite začetke humanizma, območja, kjer se gibanje začne, bistvene
spremembe, humanistične mislece in njihova dela, glavna humanistična odkritja v
znanosti, renesančna umetnost in umetniki
7. SKUPINA – VZPON MEŠČANSTVA, LIBERALNA IN NACIONALNA GIBANJA,
NACIONALNE DRŽAVE
Opišite na kakšen način se kaže prebujanje meščanstva in njihovih liberalnih idej v
Italiji, vzroke za začetek teh gibanj, kdo je pri tem izstopal (osebe, organizacije,
države). Oblikovanje nacionalnih idej, vzroki za nacionalizem, Mlada Italija, leto 1848
in poskus združitve Italije, združitev Italije.

V skladu z navodili vsaka skupina predstavi zahtevane teme in vsebinske poudarke v obliki
referata, ki ga odda pred odhodom na ekskurzijo, tako da ga lahko učitelj pregleda, popravi in
vrne dijakom. Vsaka skupina (vsaj dva člana skupine) nato na avtobusu, v času vožnje med
posameznimi postanki, predstavi svojo temo referata. Lahko se odločimo, da mora vsaka
skupina pripraviti tudi učne liste za svojo temo referata, ki jih lahko dopolni učitelj s svojimi
nalogami, dijaki pa nato učne liste rešujejo med predstavitvijo na avtobusu. Druga možnost pa
je, da sami pripravimo učne liste, ki jih dijaki sproti rešujejo, ostale naloge pa rešijo po
obravnavi določenih tem na terenu (med predstavljanjem profesorja ali turističnega vodiča).
Zadnje, a zagotovo nič manj pomembno, kar moramo še storiti je, da dijake opozorimo na
pravila obnašanja na ekskurziji, na spoštovanje in upoštevanje dogovorjenega ter na
nevarnosti, na katere je potrebno biti še posebej pozoren (promet v mestih, gneča ob ogledih
znamenitosti, varovanje osebnih stvari in skrb za drug drugega).
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5.2. EKSKURZIJA
5.2.1. BENETKE

Na poti od Ljubljane proti Benetkam, najbolje, ko zapustimo Trst, prva skupina predstavi svoj
referat, ostali pa pozorno poslušajo in rešujejo učni list, od 1. naloge do 4. naloge (Priloga 1:
Učni list za ekskurzijo v Italijo), ki od dijakov zahtevajo sprotno vrisovanje poti ekskurzije,
skupaj z vsemi postanki (to nalogo dijaki izpolnjujejo ves čas ekskurzije), smiselno
dopolnjevanje stavkov, zapisovanje kratkih odgovorov, povezovanje pravilnih povezav,
naštevanje, branje klimagramov in padavinskih kart ter dopolnjevanje neme karte.
Predstavitev dijakov dopolnimo z našo razlago, ustrezno glede na vsebino poglavij diplomske
naloge 3.1. (Lega Italije) in 3.2. (Naravnogeografske značilnosti Italije).
Pred prihodom v Benetke dijakom razdelimo učne liste (Učni list Benetke), ki jih bodo
izpolnjevali v Benetkah in jim razložimo, kaj bomo v Benetkam proučevali in spoznavali ter
jih opozorimo, na kaj naj bodo še posebej pozorni:
 kartiranje vseh lokacij postankov,
 vzroki za nastanek Benetk,
 obdobje Beneške republike in vzroki za njeno dominanco,
 največje težave in izzivi sodobnih Benetk,
 način gradnje in prometna ureditev,
 gospodarska usmerjenost Benetk,
 Canal Grande, Most Rialto, Ghetto Nuovo, Trg in Bazilika Sv. Marka, Doževa palača,
 učni list Benetke.
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UČNI LIST BENETKE

BENETKE
1. Na zemljevidu Benetk sproti označuj vse lokacije in znamenitosti, ki si jih bomo ogledali.

2. Kdaj in zakaj je prišlo do naselitve Benetk? ___(V 5. in 6. stoletju našega štetja so s severa
in z vzhoda vdirali barbari, predvsem Huni z Atilo na čelu, begunci pa so se umaknili med
trstičje, blato in otočke na območju, kjer se v Jadransko morje stekajo alpske reke.)
3. Zakaj je Beneška republika med 13. in 15. stoletjem »vladala« Sredozemlju in bila ena
najbogatejših evropskih držav, nato pa v 16. stoletju začela propadati? _(Ustanavljali so več
trgovskih postojank po Sredozemlju ter postale glavna vez med Evropo in Vzhodom. V 16.
stol. je Benetke močno prizadela kuga in odkritje Amerike, ko se težišče trgovine prestavi na
Atlantik).
4. Naštej najbolj pereče težave in izzive, s katerimi se danes soočajo Benetke in kako jih
poskušajo rešiti. (Največja težava je pogrezanje mesta (5 mm na leto), erozija Jadranskega
morja, poplavljanje morja, dvig morske gladine, onesnaženost vode in zraka, množični
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turizem. Reševanje: projekt Moise (izgradnja premičnih zapornic), program za zavarovanje
umetnin pred poplavami in vplivi onesnaženega ozračja in morja).
5. Kakšna je glavna gospodarska usmeritev Benetke in kakšna njene okolice? _(Benetke:
turizem, terciarni sektor; okolica: industrija, kmetijstvo)._______
6. Benetke so zgrajene na ___(morju) , njihovo staro mestno jedro leži na 120
(otočkih) ,
ki jih povezuje več kot
(400)
mostov in okoli 160
(mostov)
. Stavbe stojijo na
___(borovih lesenih kolih)______, ki segajo do osem metrov globoko pod vodo. Do
sedemdesetih let se je mesto pogrezalo vsako leto za ___(5)___ milimetrov. Benetkam že od
nekdaj grozi nevarnost ___(erozije)__________, ki jo povzroča Jadransko morje. Kljub široki
sipini, ki varuje pred morskim tokom, se v zimskih mesecih redno pojavlja visoka voda, ki
___(poplavlja)________ nižje mestne dele.
7. Poveži
A) Canal Grande
B) Most Rialto
C) Trg sv. Marka
D) Doževa palača
E) Ghetto Nuovo

_(D)_ obrambna trdnjava
_(C)_ osrednji center Benetk
_(B)_ znamenitost Canala Grande
_(E)_ prvi geto na svetu
_(A)_ glavna prometna žila
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8. Poimenuj znamenitost na sliki.
___(Most Rialto)____

Aleš Bobek

______(Doževa palača)__________

______(Bazilika Sv. Marka)_________
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9. V Baziliki sv. Marka poišči spodnji mozaik in označi na tlorisu bazilike, kje se nahaja.

A _(36)_

C _(18)_

B _(1)_
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Dijaki na različnih postankih sproti rešujejo naloge iz učnega lista, vseskozi pa na zemljevidu
Benetk tudi označujejo (kartirajo) lokacije, kjer se bomo ustavili. Naslednje naloge od dijakov
zahtevajo oblikovanje kratkih odgovorov, dopolnjevanje sestavkov, smiselno povezovanje
stolpcev, spoznavanje in poimenovanje glavnih beneških znamenitosti. Zadnjo, 9. nalogo,
rešijo v Baziliki Sv. Marka, ki si jo podrobneje ogledamo, tako da morajo v baziliki najti tri
prikazane primere mozaikov, jih poiskati ter locirati na priloženem tlorisu bazilike.

V nadaljevanju sledi vsebinska predstavitev samih Benetk ter vseh glavnih znamenitosti, ki si
jih bomo ogledali, vse to pa učitelj uporabi pri svoji razlagi med ogledom Benetk, saj mu
vsebina predstavlja glavne oporne točke. Hkrati je tudi učni list sestavljen na podlagi te
razlage in razlage, ki izhaja iz, že prej omenjenih, poglavij diplomske naloge (3.1. in 3.2.)

Benetke
Ustanovitev Benetk je bila bolj naključna, kot načrtovana, saj so bili prvi Benečani
pravzaprav begunci. V 5. in 6. stoletju našega štetja so s severa in z vzhoda vdirali barbari,
predvsem Huni z Atilo na čelu, ki so se širili po ravnicah severne Italije, pri tem pa požigali
mesta, pobijali in zasužnjevali domačine. Peščica, ki ji je uspelo temu pobegniti, se je
umaknila med trstičje, blato in otočke na območju, kjer se v Jadransko morje stekajo alpske
reke. Begunci so sprva živeli v taborih, pozneje v majhnih naselbinah, ki so prerasle v vasi, te
pa so kasneje zaprosile za zaščito Bizanca, ki so jo uživali skoraj do 10. stoletja. Leta 742 so
Benečani začeli voliti vodjo, doža, oblikovati pa se je začela državna uprava. Benečani, ki so
bili sicer še vedno pokorni Bizancu, so velik korak k neodvisnosti storili z uporom proti
invaziji Svetega nemškega cesarstva. Benečani so spretno izkoriščali zveze z Bizancem za
trgovanje z Vzhodom in razvili pomorsko trgovino, z močno mornarico, ki je bila temelj
njenega obstoja. V 11. stoletju so ustanavljali vse več trgovskih postojank v mnogih delih
Sredozemlja, na Balkanu in drugod po Evropi, kar je krepilo beneško bogastvo in vpliv na
politiko od Apeninskega polotoka do Ogrske in Bizanca. Zaradi naraščajočega bogastva so
morali omejiti individualno moč doža, tako da so leta 1172 oblikovali veliki svet (500
Benečanov), z namenom, da ne posameznik ne politična veja ne bosta prevladovala pri
upravljanju Beneške republike. Benetke so postale glavna vez med Evropo in Vzhodom, ne le
trgovsko, temveč je beneška mornarica prevažala tudi enote križarske vojske. Benetke so si
kopičile posesti ob Jadranski obali (v Istri, Dalmaciji, na jugu Jadrana), leta 1204 pa so
osvojili tudi Bizanc (4. križarska vojna), mnogo pristanišč na grških otokih in Kreto. Med 13.
in 15. stoletjem so bile Benetke gospodarica Sredozemskega morja, še posebej po uspešni
vojni z Genovo, edino resno trgovsko konkurentko, tako da so morale vse trgovske ladje
Benetkam plačevati carino. Ob koncu 15. stoletja in v 16. stoletju pa so se v Evropi razmere
drastično spremenile. Najprej je kuga precej oklestila število prebivalcev v Benetkah (3/5),
nato so se na vzhodu pojavili Turki, ki so vse hitreje prodirali v Evropo, odkritje Amerike in
morske poti v Indijo pa je prestavilo težišče evropske trgovine na Atlantik. Vse to je
povzročilo propadanje Benetk, čeprav se zdi, da je bil za Benetke najhujši prav zadnji udarec.
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Kljub vsemu so bile Benetke še vedno neverjetno bogato, trgovci in aristokracija je bila
usmerjena v uživanje bogastva, Benetke pa so po vsej Evropi slovele kot zabaviščno mesto, s
številnimi karnevali, igrami na srečo, plesih v maskah, prostituciji in ostalih čutnih užitkih.
Beneška republika je padla leta 1797, ko je Napoleon odstavil zadnjega doža, kasneje pa
Benetke predali Avstrijcem, ki so kontrolirali to območje do leta 1866, ko so se Benetke
združile z Kraljevino Italijo. Pestra in bogata zgodovina uvrščata danes Benetke med ene
najlepših krajev na svetu, kjer se v vodah kanalov zrcali igra svetlobe in senc, kar je za
obiskovalce nepozaben prizor. Benetke so zgradili neposredno na morju, na otočkih in
polotočkih, ki so nastali zaradi akumulacije materiala, ki ga prinašajo reke iz zaledja. Staro
mestno jedro leži na 120 otočkih, ki jih povezuje več kot 400 mostov in okoli 160 kanalov. Že
prvi priseljenci so stavbe postavljalo na borove kole, ki segajo do osem metrov pod vodo.
Največja, če ne bo celo pogubna, težava je pogrezanje mesta, saj se je to do sedemdesetih let
(prepoved uporabe podzemnih voda) pogrezalo za približno 5 milimetrov na leto. Poleg tega
Benetkam grozi še erozija Jadranskega morja, ki predvsem v zimskih mesecih, kljub široki
sipini (trije prehodi), ki naj bi varovala mesto, poplavlja najnižje mestne dele (Pocock, 1997,
str. 8-9; Rebernik, 1999; Hozjan, Potočnik, str. 15; Milič, 1995, str. 112).
Beneška laguna dosega povprečno globino zgolj 1,2 m, kar pomeni, da je laguna izjemno
občutljiva. Tudi podatki o pogostosti poplavah v mestu so zaskrbljujoči. Med letoma 1931 in
1945 je bilo le 8 večjih poplav, v zadnjem desetletju 20. stoletja 44 poplav, do leta 2009 pa je
ta številka narasla do številke 200, od katerih je bila večina res manjših, vendar kljub temu
številke nazorno kažejo trend naraščanja pogostosti poplav. Pri tem se postavlja tudi
vprašanje, kakšno vlogo ima pri tem dvig morske gladine, čeprav velja prepričanje, da
dosedanji dvig morske gladine pri tem zaenkrat sploh še ni odigral svoje vloge. Italijanske
oblasti namenjajo veliko sredstev v izgradnjo premičnih pregrad, ki zožujejo pretok na treh
prehodih v laguno. Čeprav načrti za izgradnjo pregrad (imenovanih Moise) obstajajo vse od
leta 1982 naprej, pa se je zadeva intenzivneje začela premikati šele aprila 2003, ko se je
odvijala proslava ob začetku izgradnje, ki naj bi bila končana leta 2012, stala pa naj bi 4,5
milijarde €. Vendar pa je kasnejša Prodijeva vlada ugotovila, da projekt nima zagotovljenih
dovolj sredstev, vendar so jo razmere prisile v potrditev projekta leta 2006. Dve leti kasneje,
1. 12. 2008 se je nivo gladine dvignil za 156 cm nad njeno povprečno gladino, kar je
povzročilo četrto najhujšo poplavo po letu 1870 (Buckley, 2010, str. 396-398).
Italijanska vlada financira tudi program za zavarovanje umetnin pred poplavami in vplivi
onesnaženega ozračja in morja, saj se zaveda, da je potrebno rešiti številne zgodovinske
stavbe pred propadom in tako ohraniti zanimanje turistov za Benetke. Morje najbolj
onesnažuje industrija, ki kljub prepovedi v laguno odvaja velike količine cinka, železa,
kroma, bakra in svinca. Poleg tega pa morje obremenjujejo tudi gospodinjstva v Benetkah, saj
množično uporabljajo detergente, bogate s fosfati. Poleg odmiranja morskega življa in
rastlinja se onesnaženost vode kaže tudi v občasnem neznosnem smradu, ki se razširja po
kanalih. Tudi onesnaženost zraka predstavlja veliko težavo Benetk, saj se nad Benetke širijo
izpusti industrijskih obratov v zaledju, na obali, ki že precej močno načenjajo vse
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zgodovinske stavbe in spomenike. Množični naval turistov na Benetke, ki jih letno obišče tri
milijone na leto, Benetke dodatno ogroža in postavlja v zelo resen položaj, saj je glede na
občutljivo ekološko ravnovesje in stanovanjske zmogljivosti kraja število vsak dan tam
navzočih ljudi preprosto preveliko. Prav brzdanje turističnega priliva, reševanje posledice
plimovanja in pogrezanje so in bodo ostali glavni problemi ter naloge mestnih in italijanskih
oblasti (Buckley, 2010, str. 398-399).
Pokrajina Veneto (zaledje Benetk) obsega območje gorskih predelov na severu (Dolomiti), na
zahodu se razteza do Gardskega jezera, na severo – vzhodu do Karnijskih Alp, južni del pa
obsega nižine ob rekah Pad, Adige, Brenta, Piava in Livenza. Pokrajina je glavni pridelovalec
koruze, sladkorne pese, pšenice in konoplje, močno pa je zastopana tudi zelenjavo in sadje
(jabolka, breskve, marelice, češnje). Kmetije so značilno kolonizacijske, saj so na sredini
posesti. Južni del Padske nižine je kmetijsko usmerjen in manj naseljen, značilna je bila pozna
industrializacija (velika razpršenost majhnih, družinskih, podjetij). Ta podjetja so veliko bolj
prilagodljiva trgu, zaradi pomanjkanja kapitala pa imajo pogosto težave pri tehnološkem
posodabljanju proizvodnje. Kljub vsemu so podjetja izkoristila energetske presežke na račun
alpskih rek ter zemeljski plin, ki ga je v Padski nižini precej, in razvila različne gospodarske
panoge (kmetijstvo, predelovalna, tekstilna, gradbena, kovinska, petrokemična industrija in
ladjedelništvo). Pokrajina pa je znana tudi po umetnostni obrti, kot so steklarstvo, vezilstvo,
čipkarstvo ter predelovanje usnja (Rebernik, 1999).
Canal Grande
Canal Grande je glavna vodna in prometna žila Benetk, ki poteka od železniške postaje Santa
Lucia do Zaliva svetega Marka. Kanal je dolg 4 km, širok od 40 do 70 metrov, največja
globina znaša 5,5, metrov, prečkajo pa ga trije mostovi (Scalzi, Rialto, Accademia). Na obeh
bregovih so celotno pot vzdolž kanala številne in prekrasne palače (danes večinoma v privatni
lasti ali pa služijo v turistične namene – galerije), cerkve in javne ustanove. Po kanalu poteka
sedem linij traghetta (nekakšnih gondol trajektov) (Pocock, 1997, str. 17; Buckley, 2010, str.
187).
Ghetto Nuovo
Ghetto je majhna, s kanali obdana četrt na severozahodu mesta in je bila prva judovska
enklava s tem imenom. Ghetto še danes predstavlja središče te religije. Ta del se od ostalih
predelov Benetk razlikuje po precej višjih stavbah, saj so smeli Judje med letoma 1516 in
1797 živeti le na tem območju, tako da imajo stavbe tudi po osem nadstropij. Po letu 1516, ko
so se morali vsi Judje preseliti na to območje, so območje obdali z vrati, ves čas pa so bili pod
nadzorom paznikov. Njihovo gibanje je bilo omejeno, poleg tega pa so morali nositi značilne
broške ali čepice. Ukvarjali so se z malo trgovino, s posojanjem denarja in medicino. Kljub
vsemu so bile Benetke tolerantne do judovske vere, tako da so se kasneje v zgodovini v geto
priseljevali tudi Judje iz celotne Evrope (Španija, Portugalska). Judovska skupnost je doživela
izenačenje z ostalimi prebivalci Benetk šele leta 1866, ob združitvi s Kraljevino Italijo. Na
populacijskem višku geta, sredi 17. Stoletja, je v Ghettu živelo več kot 5000 Judov, danes pa
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šteje judovska skupnost približno 600 članov, ki pa so razseljeni po celotnem mestu, vendar
pa Ghetto ostaja središče skupnosti (Buckley, 2010, str. 142; Pocock, 1997, str. 22-23).
Most Rialto
Most Rialto po mnenju mnogih predstavlja enega najslavnejših evropskih mostov. Današnji
most iz istrskega kamna je v 16. stoletju nadomestil stari leseni most in je bil vse do leta 1854
edina točka, kjer je bilo mogoče prečkati Canal Grande. Most slovi tudi po lepi dekoraciji z
reliefi in vzporednimi, nasproti gledajočimi, vrstami trgovin (nakit, usnjeni izdelki, svila,
čevlji) (Pocock, 1997, str. 48).
Trg Sv. Marka
Trg predstavlja srce Benetk in Napoleon je dejal, da gre za »najbolj eleganten salon v
Evropi«. Trg je bil nekoč in je še vedno središče družbenega življenja v Benetkah. Nekoč je
trg predstavljal pravo tržnico, kjer so trgovali, prodajali meso, obrtne in živilske izdelke, tukaj
so imeli sedeže posojevalci denarja in notarji. Seveda pa niso manjkale kavarnice, kjer so
posedali in klepetali. To tradicijo gojijo v Benetkah še danes, saj se trg od leta 1810 naprej
skorajda ni spremenil. Trg je tudi ena glavnih turističnih znamenitosti Benetk, saj se na
vzhodnem koncu dviga bazilika sv. Marka z bizantinskimi kupolami, campanile (98 m visok
zvonik), Doževo palačo in Zalivom svetega Marka. Severni del trg omejuje Procuratie
Vecchie, kjer so bili nekoč uradi Beneške republike, na jugu stoji Procuratie Nuove z vrsto
arkad s trgovinami, na zahodnem delu pa je Napoleon postavil Alo Napoleonico, ogromno
plesno dvorano (Buckley, 2010, str. 44-46).
Doževa palača
Doževa palača je tisoč let predstavljala center uprave Benetk. Rožnata palača z belimi
kolonadami je prav takšna kot v 14. stoletju, ko je nadomestila bolj zgodnjo stavbo, le da se
njeni stebri zdijo krajši zaradi višje ravni okoliškega tlaka. V prvem nadstropju se nahajajo
bivši doževi prostori, ki jih danes uporabljajo za različne strokovne raziskave. V drugem
nadstropju lahko občudujemo vrsto bogatih dvoran velikega sveta, ki so jih poslikali vodilni
beneški slikarji. Iz palače pa vodi tudi Ponte dei Sospiri (Most vzdihljajev), k vodi do zaporov
in ječ pod vodno gladino. Doževa palača nedvomno predstavlja najlepšo skularno stavbo
svojega obdobja in osrednjo stavbo Benetk. Palača nikoli ni bila zgolj doževa rezidenca,
ampak je bila tudi dom beneških organov oblasti, sodna palača, središče vseh civilnih
postopkov in tudi zapor (Pocock, 1997, str. 25-27; Buckley, 2010, str. 57-62).
Bazilika Sv. Marka
Bazilika Sv. Marka je ena najbolj eksotičnih evropskih katedral in je vedno izzvala močne
reakcije. Katedrala predstavlja zlitje Vzhoda in Zahoda, ki je središče beneške narave in je
bila svetišče Beneške republike. Bazilika je bila zgrajena kot zadnje počivališče posmrtnih
ostankov zaščitnika Benetk, svetega Marka, ki so jih leta 828 pretihotapili iz grobnice v
Aleksandriji. Bazilika je podobo dobivala vse od 9. do 19. stoletja, saj prvotna stavba izvira iz
11., kupole pa iz 13. stoletja. Okrasje je prineslo plenjenje, nekaj pa so rezultat različnih daril
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(štirje zlati konji, ki so jih uplenili v Konstantinoplu). Zanimiv kip na zunanji fasadi je tudi
kip Tetrarhov, ki predstavlja Dioklecijanovo upravno razdelitev rimskega imperija. Poleg
bogate zunanjosti pa pravo bogastvo bazilike in posredno tudi Beneške republike pravzaprav
predstavlja njena notranjost, s številnimi kapelami in še številnejšimi mozaiki, od katerih je
večina nastala v 13. stoletju. Največji zaklad bazilike Sv. Marka je neverjetni zlati oltar Pala
d´Oro, ki je nastajal in bogatel svojo podobo vse od leta 976, ko je bil naročen v
Konstantinoplu, nato pa so ga dodatno krasili Bizantinci in kasneje Benečani (Buckley, 2010,
str. 46-55; Pocock, 1997, str. 29-30).

Po vseh ogledih in prostemu času sledi povratek proti avtobusu in nadaljevanje vožnje proti
Bologni. Dijake na avtobusu opozorimo na opazovanje pokrajine (Padske nižine), ki jo bomo
prečkali oziroma prevozili. Pozorni morajo biti predvsem na gospodarsko usmerjenost nižine,
intenzivnost obdelave, način in množičnost naselitve ter glavne reliefne značilnosti.
Med vožnjo proti Bologni (najbolje takoj potem, ko se zapusti Benetke, tako bodo dijaki
kasneje imeli dovolj časa za opazovanje pokrajine) svoje delo predstavi 2. skupina, ostali
učenci pa rešujejo učni list (Priloga 1: Učni list za ekskurzijo v Italijo), od 4. do 7. naloge,
učitelj pa dopolnjuje dijake z dodatno razlago, glede na vsebino poglavja 3.3.
(Družbenogeografske značilnosti Italije). Dijake sproti opozarjamo na značilnosti
gospodarske usmerjenosti Padske nižine.

5.2.2. BOLOGNA
Po prihodu v Bologno se najprej zapeljemo do Ortopedskega inštituta Rizzoli, ki se razteza na
blagi vzpetini na jugu mesta, tako da se nam bo odprl pogled na mesto in Padsko nižino v
ozadju. Alternativa tej lokaciji je tudi, sicer nekoliko bolj oddaljena od mesta, cerkev sv.
Luka, na vzpetini, jugozahodno od mesta Bologna. Obe lokaciji pa sta krasni zaradi
panorame, saj se nam na eni strani odpira pogled na Padsko nižino, na drugi strani pa na
začetne obronke Apeninov.

Na tej lokaciji dijaki rešujejo 1. in 2. nalogo učnega lista za Bologno (Učni list Bologna).
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UČNI LIST BOLOGNA

BOLOGNA
1. PADSKA NIŽINA
a) Kdaj in kako je nastala Padska nižina? _(V nekdanjem morskem zalivu med Alpami in
Apenini so reka Pad s svojimi alpskimi pritoki in ostale alpske reke, ki se izlivajo v Jadransko
morje (Adiža, Brenta, Piava, Tilment, Soča), nasule ravnino Padske nižine.)
b) Nariši preprosto skico pokrajine pred sabo.

c) Opiši pomen reke Pad na gospodarstvo, kmetijstvo, poselitev Padske nižine. _(Reka Pad je
odločilno vplivala na naselitev prebivalstva, saj so s kanali izsuševali močvirje, hkrati pa te
kanale uporabljajo za namakanje kmetijskih površin, saj je kmetijstvo glavna gospodarska
panoga. Pad pa omogoča tudi izkoriščanje bogatega hidroenergetskega potenciala, tako da
so ob reki nastale tudi številni industrijski obrati.)
d) Kateri so glavni kmetijski proizvodi Padske nižine? Na kakšen način dvigujejo donosnost
pridelkov in hkrati preprečujejo poplave? ___(Velike površine nižine so posejane z žitom in
koruzo, regija pa je v vrhu po sadjarstvu (hruške, slive in jagode, breskve, jabolka) in v
proizvodnji sladkorne pese, stročnic, belušev in grozdja. Razširjena je vzreja goveda,
svinjereja (parmski pršut), pridelajo pa tudi veliko mleka, sira (Parmezan, Grana Padano) in
drugih mlečnih izdelkov. Sistem kanalov pa služi za odvajanje vode in hkrati za namakanja.)
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2. Opiši geografsko lego mesta Bologna. _(Mesto leži na skrajnem jugu Padske nižine in se
naslanja na prve vrhove Apeninov. Predstavlja aktivno trgovsko in industrijsko središče ter
pomembno prometno križišče, saj skozi mesto vodita avtocesti, ki gresta iz Ancone v Milano
in iz Benetk v Rim, poleg tega pa je mesto zaradi svoje geografske lega eno največjih
italijanskih železniških križišč, križajo se vse glavne železniške linije, ki povezujejo sever in
jug države.)

3. V Bologni naj bi bila prva ___(univerza)_____________ na svetu, ustanovljena že davnega
leta ___(1158)____________.
4. Na osrednjem trgu, Piazza Maggiore, in v njeni neposredni bližini se nahaja več
pomembnih zgodovinskih znamenitosti. Napiši nekaj od teh: _(Bazilika San Petronio,
Neptunov vodnjak, Palazzo Comunale (renesančna mestna hiša) in Palazzo Podesta (bivša
županova palača), Dva stolpa (Due Torri).
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Naloga 1b) zahteva od dijakov skico pokrajine, ki jo opazujejo. Pri tej točki naloge
pričakujem, da bodo dijaki skicirali tri glavne reliefne značilnosti: Padsko nižino, v ozadju
Alpe, na južni strani Apenine, v vznožju pa mesto Bologna. Iz skice in priloženega
zemljevida dijaki sklepajo o pomembni geografski legi Bologne. Nalogi 1c) in 1d) dijaki
rešijo s pomočjo opazovanja pokrajine v času vožnje in učiteljeve razlage o Padski nižini, za
katero učitelj uporabi spodaj zapisano vsebino.

Padska nižina
V nekdanjem morskem zalivu med Alpami in Apenini so reka Pad s svojimi alpskimi pritoki
in ostale alpske reke, ki se izlivajo v Jadransko morje (Adiža, Brenta, Piava, Tilment, Soča),
nasule ravnino Padske nižine. Pad se v Jadransko morje izliva v obliki delte, ki se stalno
premika, tako da se italijansko kopno širi proti Jadranskemu morju, saj lene alpske reke s
seboj nosijo muljski material, ki ga odlagajo na ustju. Nanosi materiala na rokavih ustja vsako
leto zasujejo preko 60 m, po nekaterih tudi 100 m morske površine. Preračunano je to 17 oz.
27 cm vsakodnevno. Jadranska obala je tukaj zelo nizka, polna sipinskih kos, lagun in
močvirij. Poleg zasipavanja svoje delte pa Pad zasipava tudi svojo lastno strugo, tako da so
viša nad okolico. Zaradi tega je bilo potrebno nižinski svet, z drobnimi glinenimi in manj
propustnimi nanosi, zavarovati pred pogostimi poplavami, ki pa se ob nalivih še vedno
pojavljajo. Pritoki Pada imajo večinoma snežno – dežni rečni režim, kratke visoke vodostaje
spomladi in jeseni ter nizke vodostaje pozimi in poleti. Reke na slabo prepustni osnovi
pogosto poplavljajo, zato so uredili sistem kanalov, ki ob poplavah odvajajo vodo, poleti pa ta
sistem uporabljajo za namakanje polj. S kanali so prebivalci nižine z velikim trudom
izsuševali močvirske ravnice, polne žab in komarjev, tako da je nekdaj manj vredna in
nezanimiva površina postala vir blagostanja te pokrajine. S pogozdovanjem najbolj ogroženih
predelov, namakanjem, odtočnimi kanali, hidromelioracijami, regionalnim planiranjem
(pravilna gradnja mest, cest, preselitev prebivalcev) in izsuševanjem močvirij je to danes
plodna nižina, prepredena z mrežo odvodnih kanalov, ki daje bogate žetve.
Klima Padske nižine izkazuje značilnosti submediteranskega podnebja, prehod iz pravega
mediteranskega v kontinentalno klimo. Padavine so v nižini zmerne (600 mm), naraščajo pa
od morja proti notranjosti regije (800 mm). Prvi višek je jeseni, drugi spomladi, poletja pa so
bolj ali manj suha. Padska nižina pa je znana tudi pogosti in dolgotrajni megli, ki močno ovira
cestni in letalski promet.
Po vojni je regija spremenila gospodarsko strukturo, saj so se majhni in srednje veliki zasebni
obrati močno specializirali in se začeli povezovati z večjimi industrijskimi obrati v mestih
(»Emilijanski model«). Začel se je hiter porast zaposlenih v industriji, padati pa je začel delež
zaposlenih v kmetijstvu (v 50. letih 50 %, 1989 10 %), saj so kmetje odhajali v mesto na delo,
doma ohranjali kmetije, kasneje pa kmetijstvo opustili in ostali v mestu. Kljub temu kmetijska
proizvodnja ni bila ogrožena, saj je sledila hitra mehanizacija in večja racionalizacija, ki je
spodbujala specializacijo. V nižini so velike površine posejane z žitom in koruzo, povečalo pa
se je gojenje sladkorne pese (Ferrara, Bologna, Ravenna in Forli). V Apeninih prevladuje
lesna obrt, veliko pa je tudi pašnikov in travnikov (nomadska živinoreja). Na gričih Apeninov
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in Benečije je razširjena vinska trta, ki se meša s sadnim drevjem in manjšimi obdelanimi
površinami. Leta 1992 je bila regija v Italiji na 1. mestu v sadjarstvu (62 % italijanskih hrušk,
48 % sliv in jagod, 32 % breskev, 20 % jabolk) in v proizvodnji sladkorne pese, stročnic,
belušev in grozdja. Hkrati je regija na 4. mestu (12 %) v vzreji goveda, na 1. mestu (24 %) v
svinjereji (parmski pršut), pridelajo pa tudi veliko mleka, sira (Parmezan, Grana Padano) in
drugih mlečnih izdelkov.
Industrija pa je zaostajala v primerjavi s sosednjimi severnimi regijami, kljub državnim
spodbudam. Danes ima poleg kmetijstva največji pomen prehrambena industrija, sledijo
kovinska, tekstilna in konfekcijska, kemična, farmacevtska, steklarska in avtomobilska
industrija (Miranello – Ferrari in Modena – Maserati) (Rebernik, 1999).

Nato sledi premik v samo mesto Bologna, kjer si ogledamo glavni trg Piazza Maggiore z
Baziliko San Petronio, Fontano del Neptuno na trgu Piazzo del Neptuno. Učitelj pri ogledih
uporablja vsebino o Bologni kot podlago za svojo razlago, dijaki pa v samem mestu rešijo 3.
in 4. nalogo, ki od dijakov zahteva sprotno opazovanje in spremljanje ogledov.

Bologna
Bologna ima slabih 400 000 prebivalcev in je prestolnica regije Emilija – Romagna. Velja za
eno najbolj civiliziranih evropskih mest, prava paradigma kvalitetnega življenja, z znamenito
kuhinjo, pestrim kulturnim življenjem, mladostnim prebivalstvom, učinkovito javno
administracijo in učinkovitim javnim prevozom. V povezavi s tem se za Bologno pojavlja
zanimiva fraza »Debeli, naučeni in rdeči«. »Debeli« se navezuje na sloves gurmanskega
mesta, središča italijanske kuhinje; »naučeni« predstavlja njeno vlogo kot staro univerzitetno
mesto; »rdeči« pa bolj kot na njene rdeče opečne stavbe predstavlja njeno politično usmeritev
(Northern Italy, 1999, str. 313).
Predstavlja aktivno trgovsko in industrijsko središče ter pomembno prometno križišče, saj
skozi mesto vodita avtocesti, ki gresta iz Ancone v Milano in iz Benetk v Rim, poleg tega pa
je mesto zaradi svoje geografske lega eno največjih italijanskih železniških križišč, križajo se
vse glavne železniške linije, ki povezujejo sever in jug države. Bologna ima tudi svoje
letališče Panigale, ki je najpomembnejše letališče v regiji.
Mesto, ki se razteza na skrajnem jugu Padske nižine in se naslanja na prve vrhove Apeninov,
obstaja že od časov Etruščanov (Felsina) in Rimljanov (Bononia). Mesto je kulturno zaživelo
od 11. do 17. stoletja, ko je mesto postalo ena prvih komun, najbolj cvetočo dobo je doživelo
od 11. 14. stoletja, z vrhuncem v 13. stoletju., ko so na bolonjsko univerzo prihajali iz vse
evrope. Univerza je bila ustanovljena že leta 1088 in je tako najstarejša evropska univerza, v
srednjem veku pa je predstavljala središče evropske inteligence, ko se je na univerzi šolalo kar
10 000 študentov iz celotne Evrope. Na bolonjski univerzi so študirali takšni pomembneži,
kot so Petrarca, Boccaccio, Erazem Roterdamski in Dante Alighieri. Kasneje je zaradi
različnih struj mesto začelo propadati, dokler ni leta 1506 prišlo po papeško državo, znotraj
katere je ostalo vse združevanja Italije, leta 1859.
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Danes v nižini gojijo pšenico, koruzo in sladkorno peso, razširjeni so sadovnjaki hrušk in
jabolk, v gričevnatem svetu vinska trta, tako da je Bologna eno prvih zelenjavnih in sadnih
tržišč. Zaradi močno zastopane živinoreje so številne klavnice in pršutarne, veliko pa je tudi
mehanične, elektronske, kemične, tekstilne, prehrambene in obutvene industrije. Tudi turizem
je prisoten v Bologni, saj si tuji turisti ogledujejo predvsem umetnostno – zgodovinske
spomenike mesta, Italijani pa raje zahajajo v terme Porretta (Rebernik, 1999).
Glavni in osrednji trg je Piazza Magiore, ki je bil vedno središče mestnega življenja in
politične moči Bologne, zato so na tem trgu skoraj vse najpomembnejše ustanove in stavbe.
Zagotovo pa trgu »vlada« največja mestna cerkev, bazilika San Petronio, zgrajena leta 1390.
Njeni prvotni gradbeni načrti so bili tako velikopotezni, tako da bi bazilika bila celo večja od
bazilike Sv. Petra v Rimu. Bazilika je z eksotičnimi elementi roza marmorja v morju rdeče
opeke močno vpliva na umetnostno izražanje Michelangela.
V neposredni bližini je tudi Neptunov vodnjak (Fontana di Neptuno), ki stoji med dvema
mogočnima palačama, Palazzo Comunale (renesančna mestna hiša) in Palazzo Podesta (bivša
županova palača). Bronast vodnjak, ki uprizarja golega Neptuna, boga morja, s tridentom v
roki, ki ukazuje pohotnim sirenam na delfinih, je delo Giambologna in predstavlja enega
najpomembnejših vodnjakov v Evropi iz 16. stoletja.
V bližini stojita tudi znamenita dva stolpa (Due Torri), od katerih je eden poševen in
predstavljata ostanek nekoč številnih stolpov (več kot 180), ki so jih gradile predvsem bogate
družine, s čimer so izkazovale svoje bogastvo (Northern Italy, 1999, str. 314-316; Italy, 1998,
str. 252-254).

5.2.3. FIRENCE

V času avtobusne vožnje proti Firencam sledi predstavitev dela 6. skupine, saj se odpravljamo
v eno izmed središč humanističnega gibanja in prestolnico renesanse v Italiji oziroma kar v
Evropi. Dijaki zato v tem času izpolnjujejo 12. nalogo učnega lista (Priloga 1: Učni list za
ekskurzijo v Italijo) o humanizmu in renesansi. Ker vseh nalog dijaki ne bodo rešili na
avtobusu, jih preostanek rešijo ali dopolnijo med ogledi v Firencah.
V Firencah so glavni poudarki naslednji:
•

dediščina renesanse in humanizma. Družina Medici,

•

gospodarska usmerjenost Firenc,

•

glavno in osrednje mesto Toskane,

•

kmetijska usmerjenost Toskane,
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•

Galleria dell´Academia (David), Ufizzi, Duomo, Krstilnica, Giottov zvonik, Ponte
Vecchio,

•

poglavje za razlago: 4.3. (Doba humanizma in renesanse) in 3.3.3 (Kmetijstvo),

•

učni list Firence.
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UČNI LIST FIRENCE

FIRENCE
1. Poimenuj pomembne znamenitosti na slikah, napiši tudi lokacijo (galerijo, trg, cerkev,…),
kjer si znamenitost videl ter avtorja
umetnosti.
(Rojstvo Venere, Ufizzi, Botticelli)_______

(Kupola Duoma, trg, Brunelleschi)

(David, Galleria dell´Academia, Michelangelo)______________

_(Ponte Vecchio, nabrežje Arna)
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2. Firence so glavni _____(proizvodni)__________ in ______(komercialni)________center
Italije, saj je proizvodnja najrazličnejše dobrin zelo razvejanja, tako da je močna
___(strojna)_______ industrija, težka in __(železarska)______industrija, različne obrti,
proizvodnja izdelkov široke potrošnje, ne nazadnje pa ogromen finančni priliv predstavlja
tudi ____(turizem)__________________, saj je v Firencah polno zgodovinskih znamenitosti,
poleg tega pa veljajo Firence za območje z največjo koncentracijo ____(umetnosti)______ na
svetu (Ufizzi, Galleria dell Academia). Glavna katedrala v Firencah (Duomo) je poleg ogromne
kupole, znana tudi po tem, da je ____(četrta)_____ največja cerkev v Evropi.
3. Firence so glavno in osrednjo mesto pokrajine Toskana. Po kakšni gospodarski
usmerjenosti je znana ta pokrajina? Katera panoga je še posebej značilna? Pripiši kakšen
svetovno znan proizvod Toskane. __(Toskana je izrazito kmetijsko usmerjena, natančneje v
vinogradništvo, še posebej je znana pokrajina Chianti, kjer pridelujejo svetovno znano vino
Chianti Classico.)____________________________________________________________
4. Opiši glavne strukturne težave italijanskega podeželja. __(Pomanjkanje večjih ravnih
površin, majhna količina padavin, plitve in slabo rodovitne prsti, erozija, samooskrbno
kmetijstvo, slabo kmetijsko izobražena populacija, odseljevanje mladi – industrializacija,
lastniški sistem minifundij in latifundij, slaba prometna dostopnost južnega dela
Italije.)_____________________________________________________________________
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Učni list za Firence je sestavljen tako, da od dijakov vseskozi zahteva zbranost in pozornost
pri razlagi učitelja ter ogledih. Prvo nalogo bodo reševali sproti, saj morajo posamezne
znamenitosti poimenovati, jim določiti avtorja (če je znan) in pripisati lokacijo, kjer se ta
znamenitost nahaja. Ostale tri naloge od dijakov pričakujejo izkazovanje poznavanje
gospodarske usmeritve Firenc in okoliške pokrajine Toskane ter poznavanje problemov, s
katerimi se sooča italijansko kmetijstvo, kar bodo z vožnjo skozi to pokrajino tudi sami
opazili.

Med ogledom Firenc učitelj pri posameznih znamenitostih in ogledih svojo razlago, na
podlagi poglavja 4.3., dopolnjuje z vsebino predstavljeno v nadaljevanju, kjer so podrobneje
predstavljeni vsi glavni postanki in gospodarska usmerjenost Firenc ter Toskane.

Firence
Firence so bile pod vplivom bogate družine Medici glavni center renesančne umetnosti, saj so
v mestu živeli in ustvarjali takšni umetniki, kot so Leonardo da Vinci, Brunelleschi,
Michelangelo, Botticelli, Niccollo Machiavelli, Galileo Galilei, Dante Alighieri, tako da
Firence predstavljajo bogato zakladnico zgodovine, ki ji mora človek nameniti vsaj nekaj
svojega časa, mi pa si bomo pogledali zgolj nekaj najpomembnejših zakladov.
Firence so v srednjem veku hitro postale izjemno pomembno in bogato mesto v Italiji. Razvili
so tekstilno industrijo, pri čemer v barvanju tekstila niso imeli pravega tekmeca, še hitreje pa
se je razvijalo bančništvo, tako da si so Firenčani priborili naziv »bančniki Evrope«, saj so
izumili čeke, posojila, življenjsko zavarovanje, dvojno knjigovodstvo in prvo enotno valuto v
Evropi (zlati florint). Poleg tega so Firence zaradi ugodne lege predstavljale pomembno
trgovsko središče, tako da je trgovina cvetela, trgovci pa izredno bogateli. Vso to bogastvo je
mestu in posameznikom omogočilo spodbujanje ter sponzoriranje različnih umetnikov, ki jih
je bogastvo Firence gravitacijsko privlačilo, sami pa so pustili mestu neizmeren pečat (Jepson,
1996, str. 32-33).
Prav turizem je danes najpomembnejša gospodarska panoga firenškega gospodarstva, čeprav
tudi industrija in komercialne dejavnosti ostajajo izredno pomembne. Firence so danes glavni
proizvodni in komerciali center Italije, saj Firence in njena okolica proizvajajo različne
proizvode, od pohištva, kemikalij, hrane, vsakdanjih obrtnih izdelkov (steklarstvo, zlatarstvo,
čevljarstvo, modna industrija), pomembna pa je tudi težka industrija, strojna industrija in
železarstvo. Velik finančni priliv pa omogoča tudi močan terciarni sektor, z razvejanimi
javnimi storitvami, kulturo (sejmi, gledališča, razstave, modne revije) in turizmom. Turisti od
aprila do oktobra številčno »nadvladajo« domače prebivalce Firenc, saj se Firence v mnogih
turističnih revijah uvrščajo na prvo mesto med najbolj priljubljenimi turističnimi točkami.
Vzrok za to bi lahko bilo tudi dejstvo, da Firence veljalo za mesto, kjer je, proporcionalno
glede na velikost mesta, največja koncentracija umetnosti na svetu. Sem sodi prav gotovo
svetovno znan muzej Ufizzi, kjer letno prodajo več kot 1,6 milijona vstopnic na leto. Bogata
kulturna dediščina, številne razstave, konference, srečanja, koncerti in ostali dogodki skozi
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celotno leto, uvrščajo Firence (v letu 2007) na 57. mesto med najbolj obiskanimi mesti na
svetu, s skoraj 1,8 milijona turistov na leto. Med njimi preseneča izjemno visok delež
Američanov (20 %), ki so za Italijani, druga najbolj številčna turistična skupina (Florence,
2010).
Firence predstavljajo tudi glavno mesto pokrajine Toskane, ki je znana po usmerjenosti v
kmetijstvo, natančneje v vinogradništvo. Hrana in vino sta bila vedno pomemben element
gospodarstva te regije, ki slovi kot ena najpomembnejših vinogradniških regij na svetu.
Najbolj znan je predel imenovan Chianti, kjer iz sorte grozdja Sangiovese pridelujejo
svetovno znano rdeče vino »Chianti Classico«. Pred prihodom te sorte je bilo najbolj
veličastno toskansko vino »brunello« iz vinogradov Montalcina. Bela vina ostajajo v senci
rdečih toskanskih vin, včasih pa se je lahko najbolj slavno toskansko belo vino »vernaccia di
San Gimignano« mirno primerjalo z rdečimi tekmeci. Danes zaradi obsežne pridelave in
površnosti pri izdelavi izgublja nekdanji ugled (Jepson, 1996, str. 212-213).
Galleria dell´Accademia
Galerija ima danes status prve likovne akademije v Evropi, saj je bila ustanovljena že leta
1563, njena glavna atrakcija pa je Michelangelov David. Michelangelo je motiv Davida
izbral, da bi prikazal vrline republikanskih Firenc, ki so bile neodvisne tako od papeške kot od
vsake druge tuje oblasti. Kip Davida, ki ga je Michelangelo končal v treh letih (1504), mu je,
poleg rimske Pieta, prinesel sloves vodilnega kiparja tistega časa. Kip so po debati postavili
na trgu Piazza della Signoria, kjer je stal vse do leta 1873, ko so ga prestavili v Accademio,
saj so v stoletjih kip razjedli sonce, dež in onesnažen zrak. Prav dejstvo, da je bil kip mišljen
kot javni kip, razlaga izrazito popačenost nekaterih del telesa (prevelika glava in dlani), poleg
tega pa kip nima nikakršnih dodatkov, ki bi ga podrobneje opredeljevali. V galeriji sta znana
še dva nedokončana Michelangelova kipa Ujetniki (ali Sužnji) in Sveti Matej, poleg tega pa
se v 11 sobah nahaja več različnih slik, večinoma manj znanjih umetnikov (Jepson, 1996, str.
52-53).
Uffizi
Galerija Uffizi je že štiri stoletja, odkar so jo ustanovili Medičejci, ena najpomembnejših
ustanov v svetovni kulturi, saj gre za eno izmed največjih likovnih galerij na svetu. V svojih
45 sobah ponuja najbolje firenške slike iz 14. in 15. stoletja, poleg tega pa tudi mojstrovine iz
drugih delov Italije in Evrope. Palača, v kateri je danes galerija, je bila mišljena kot palača
uradov (uffizi), iz katerih bi upravljali veliko toskansko vojvodino, kasneje pa je sestra
zadnjega medičejskega vojvode stavbo, skupaj z medičejsko umetniško zbirko, zapustila
mestu. V galeriji so razstavljena dela vseh najpomembnejših in največjih renesančnih
umetnikov v Italiji in drugod po Evropi: Botticelli (Venerino rojstvo, Pomlad), Tizian, Vasari.
Leonardo da Vinci, Rafael,… (Jepson, 1996, str. 160; Uffizi, 1973, str. 5).
Duomo
Katedrala oziroma cerkev Santa Maria del Fiore je danes četrta največja cerkev v Evropi,
takoj za Sv. Petrom ter katedralama v Milanu in Londonu. Gradnjo Duoma so zaupali Arnolfu
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di Cambiu, ki je leta 1296 predlagal današnji izgled bazilike, pozabil pa je povedati, kako naj
bi zgradili največjo kupolo od antike naprej. Po njegovi smrti je delo nadaljevalo več
arhitektov, glavno ladjo pa so dokončali Francesco Talenti in niz manj znanih arhitektov,
kupola pa je ostajala nerešeno vprašanje. To vprašanje pa je z neverjetno mojstrovino, po
začetnih posmehovanjih njegovim načrtom, rešil Brunelleschi, ki je oblikoval iz zgradil
največjo in najvišjo kupolo svojega časa. Brunelleschi je problem rešil z dvema školjkama,
kjer je lahka zunanja obloga debela en meter, koncentrična notranja školjka pa štiri. Kljub
vsemu vse podrobnosti niso znane, zgolj to, da ima kupola osem glavnih in šestnajst
drugotnih reber, ki jih povezujejo vodoravni obroči zidakov, ki kupoli omogočajo, da se, ko
se dviga, sama podpira. Kupolo so zgradili šele po šestnajstih letih, Brunelleschi pa je
nadaljeval s svojim delom na Duomu še s projektiranjem svetlobnice na vrhu kupole, ki pa so
jo postavili šele 15 let po njegovi smrti. Kupola ni zgolj neverjeten arhitekturni dosežek,
ampak predstavlja tudi simbol firenške velike ambicioznosti in je po 500 letih še vedno
simbol in ponos Firence. Zunanjost Duoma, mavrična lestvica barvnega marmorja, je sprožala
negodovanja marsikaterega esteta, saj naj bi bila neokusna. Notranjost, strogo preprosta, pa po
takšni razkošni dekorativni zunanjosti, mnoge preseneti. Poleg tega je katedrala tako
ogromna, da se lahko v njo nagnete do 10 000 ljudi (Jepson, 1996, str. 76-81; Italy, 1998, str.
278; Facaros, 1999, str. 170-172).
Giottov zvonik
85 m visok zvonik, ki stoji poleg Duoma, je leta 1334 začel graditi Giotto (mestni arhitekt),
drugo nadstropje je zaradi smrti Giotta zgradil Pisano, zvonik pa dokončal Talenti. Giotto je
pred smrtjo izdelal natančen načrt za okrasitev stolpa, ki so ga uresničevali njegovi
nasledniki, tako da je danes v prvem nadstropju zvoniku dva niza reliefov (Jepson, 1996, str.
63).
Krstilnica (Battistero)
Krstilnica je ena izmed najstarejših in najbolj privlačnih stavb v mestu, vendar pa je njen
izvor zavit v skrivnost. V renesansi so njen izvor uvrščali v čas Rimljanov, saj ostanki tlaka
potrjujejo rimsko stavbo na tem mestu, kasneje pa so stavbo uvrščali šele v 6. ali 7. stoletje. V
srednjem veku je stavba pravzaprav dobila svoje današnje ime, saj se je uveljavila tradicija
skupinskega krsta, ko so vsakega 21. marca (novo leto po starem firenškem koledarju)
prinesli v enem letu rojene otroke in jih skupinsko krstili. Krstilnica je poleg njene zunanjosti
in nekaj zanimivih mozaikov v notranjosti, najbolj znana po njenih bronastih vratih, ki so jih
v različnih obdobjih izdelali različni avtorji: južna (Pisano – življenje Janeza Krstnika),
severna (Ghiberti – prizori iz Kristusovega življenja ter evangelistov in cerkvenih doktorjev)
in vzhodna (Ghiberti – v 27 letih je ustvaril najveličastnejša vrata, imenovana tudi Rajska
vrata). Danes so vsi reliefi kopije, saj izvirnike obnavljajo (Jepson, 1996, str. 60-61; Facaros,
1999, str. 167-170).
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Ponte Vecchio
Ponte Vecchio je za Firence to kar je London Bridge za London, poleg tega pa predstavlja
popolnoma enak simbol Firenc kot kupola katedrale ali Michelangelov David. Most stoji
nedaleč od najožjega dela Arna in je zadnji v nizu mostov na tem prostoru, ki segajo nazaj vse
do Rimljanov. Stari, lesen most, je bil na tem kraju postavljen leta 970, leta 1333 pa ga je
odnesla poplava. 1345 ga je nadomestil današnji most, ki je preživel drugo svetovno vojno
(Nemci ga kot edinega v Firencah niso razstrelili) in poplavo 1966, danes pa ga oblegajo
trume turistov. Trgovinice so na mostu začele nastajati že v 13. stoletju, ko so lokale odpirali
mesarji in prodajalci rib, kasneje kožarji, ki so poskrbeli za neznosen smrad. Pridružili so se
tudi brivci, kovači, čevljarji, nogavičarji in prodajalci zelenjave. Ko so leta 1565 v bližini
gradili most, ki je povezal Palazzo Ufizzi in Palazzo Pitti, tako da so se lahko Medici
sprehajali med svojimi posestvi brez srečevanja z rajo, je Cosmo, zaradi neverjetnega smrada,
pregnal mesarje in kožarje, pripeljal pa draguljarje in zlatarje (Jepson, 1996, str. 128-129).

5.2.4. RIM

Ker je pot od Firenc do Rima dovolj dolga, imamo na avtobusu več kot dovolj časa, da si v
razumnem razmiku sledijo predstavitve 3., 4., 5., in 7. skupine. Dijaki imajo zato dovolj dela
z reševanjem vseh ustreznih nalog (8. - 13. naloga) na učnem listu (Priloga 1: Učni list za
ekskurzijo v Italijo). Sami predstavitve referatov posameznih skupin dodatno dopolnjujemo z
razlago, glede na ustrezna poglavja, hkrati pa dijake tudi opozarjamo na značilnosti kmetijstva
v Toskani, skozi katero se vozimo. Vseeno moramo poskrbeti, da imajo dijaki tudi dovolj
prostega časa s kratkimi sprostitvenimi postanki, tako da v Rim ne prispemo s preveč
utrujenimi in nemotiviranimi dijaki.

V kolikor nismo na tesnem s časom, predlagamo, da se del te poti ne opravi po avtocesti,
ampak se iz Firenc napotimo proti Sieni, preko slavne vinogradniške pokrajine Chianti, in se
nato pri Sieni vrnemo na avtocesto proti Rimu.

V Rimu se bodo dijaki zelo podrobno soočili z ostanki rimske antične in novodobne
zgodovine, saj bo, predvsem antična zgodovina Rima in rimskega imperija, deležna velike
pozornosti. Učitelj pri posameznih ogledih črpa razlago iz bogate vsebine poglavja o
Rimljanih, tako da se na teh postankih razlaga smiselno dopolnjuje z okoljem, v katerem smo
(npr. na cesarskih forumih o politični zgodovini, zgodovinskih osebnostih, rimskem cesartvu
ipd.). Dijaki spoznajo tudi obdobje združevanja Italije, z vsemi glavnimi dogodki in
markantnimi osebnostmi (Viktor Emanuel II.). Pri geografskem delu spoznavanja in
obravnavanja Rima je poudarek na značilnostih prebivalstva Italije, podnebju ter glavnih
gospodarskih karakteristikah Rima, z vsemi najbolj perečimi težavami.
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Glede na množičnost znamenitosti in številne ogleda vredne lokacije, je v Rimu načrtovan
postanek, dolg vsaj 2 dni, če želimo dijake opozoriti na tiste najbolj bistvene značilnosti te
svetovne metropole in prestolnice nekdanjega rimskega imperija:
 prebivalstvo Italije in Rima ter gostota poselitve,
 gospodarstvo Rima: pomen turizma,
 težave Rima kot svetovne metropole: vpliv kulturne dediščine na reševanje,
 kartiranje vseh znamenitosti,
 spoznavanje rimske zgodovine in njene dediščine: razvoj in širjenje države, družbene
spremembe, javno življenje, zabava, vsakdanje življenje, rimska družba, svet bogov in
kulturnega življenja,
 nacionalna gibanja in združevanje Italije,
 Karakalove terme, Circus Maximus, Kolosej, Konstantinov slavolok, Forum
Romanum, Trajanov steber in tržnice, kip Viktorja Emanuela II., Panteon, Vatikan,
Bazilika Sv. Petra, Sikstinska kapela, Angelski most in grad, Avgustov mavzolej, Ara
Pacis, Španske stopnice, Fontana di Trevi,
 poglavja za razlago: 3.2.2. (Podnebje), 4.2. (Rimljani), 4.4. (Liberalna in nacionalna
gibanja)
 učni list Rim.
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Slika 2: Ogled Rima – 1. dan (prirejeno po GpsWin, 2010)

PANTEON
TRAJANOV
STEBER

VIKTOR
EMANUEL II.

TRAJANOVE
TRŽNICE

FORUM
ROMANUM
KOLOSEJ IN
KONSTANTINOV
SLAVOLOK

CIRCUS MAXIMUS

KARAKALOVE
TERME
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Slika 3: Ogled Rima – 2.
dan (prirejeno po
GpsWin, 2010)

ŠPANSKE
STOPNICE
VATIKAN
BAZILIKA
SV. PETRA
SIKSTINSKA
KAPELA

AVGUSTOV
MAVZOLEJ
ARA PACIS

ANGELSKI
MOST
ANGELSKI
GRAD

FONTANA
DI TREVI
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UČNI LIST RIM

RIM
1. Na podlagi karte določi območja z največjo in območja z najnižjo gostoto poselitve. Zakaj,
Rim z okolico, kot je sicer običajno za glavna mesta, ne spada med najgosteje poseljena
območja v
Italiji?

Največja gostota: ___(Genovski zaliv, Padska nižina, Apulija, Neapelj)__________________
Najnižja gostota: _(apeninski del, alpski del Italije, vzhodna Sicilija)____________________
Rim: __(Rim ni industrijsko mesto, tako da ne ponuja zaposlitve manj izobraženim in
priseljencem z juga, ki se raje odpravljajo na sever države. V njeni okolici je zaposlitvenim
možnosti še manj) _
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Rim ima danes __(2,8 milijona)_________ prebivalcev in kar ___(93 %)____ prebivalcev je
Italijanov. V gospodarstvu danes prevladuje __(terciarni)__ sektor, torej __(visokotehnološka
podjetja (elektronika, računalništvo, letalska, obrambna, telekomunikacijska,…), znanstvene
ustanove, gradbeništvo in bančništvo)__. Poleg tega pa pomembno zaposlitveno možnost
predstavljajo sedeži glavnih nacionalnih podjetji (univerze, TV, radio, filmska industrija). Ena
glavnih »industrij« pa ostaja ____(turizem)___________, saj je Rim leta 2005 obiskalo skoraj
__(20 milijonov turistov)___.
Rim ima ___(mediteransko)________ podnebje, kar pomeni, da je idealno za bivanje, saj
povprečna januarska temperatura znaša ___(7,3°C)____, povprečna julijska temperatura pa
__(24°C)__, kljub vsemu pa mesto poleti pogosto prizadenejo __(suše in vročine)___.
Največji delež padavin pade _____(pozimi)________, medtem ko je ___(poletje)________
sušnejše.
2. S katerimi problemi se Rim kot ogromna metropola srečuje? __(hude prometne težave,
krožni sistem ulic, slabo razvit javni prevoz, predvsem podzemni, premalo taxijev, veliko
onesnaženje zraka in vode, vprašanje kulturne dediščine, …)___________________________
3. Ali po tvojem mnenju mesto pri reševanju težav omejuje številna kulturna in zgodovinska
dediščina? Zakaj? __(Da, zaradi težav pri načrtovanju novogradnj, urejanju prometne
infrastrukture, investicijah, sodobnih projektih,…)___________________________________
4. Zakaj Rim kljub številnim prometnih težavam nima bolj razvejane podzemne železnice?
__(Zaradi enormnih stroškov načrtovanja in gradnje podzemne železnice, ki jih povzroča
varovanje in ohranjanje kulturne (antične) dediščine.)________________________________
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1. Bazilika Sv. Petra in Sikstinska kapela
2. Vatikan
3. Angelski grad
4. Panteon
5. Ara Pacis
6. Avgustov mavzolej
7. Španske stopnice
8. Fontana di Trevi
9. Viktor Emanuel II.
10. Trajanov steber
11. Forum Romanum
12. Circus Maximus
13. Kolosej in Konstantinov slavolok
14. Karakalove terme
6. Opiši njegovo značilnost, pomen oziroma posebnost.
A Kolosej __(4 nadstropna arena za 50 000 gledalcev gladiatorskih iger)________________
B Panteon _(antični tempelj za čaščenje sedmi planetov – bogov)_____________________
C Aqua Marcia _(prvi nadzemni akvedukt)_________________________________________
D Forum Romanum __(središče rimskega javnega in političnega življenja)______________
E Karakalove terme __(največje javne terme v Rimu)_________________________________
F Circus Maximus __(največji hipodrom v Rimu)____________________________________
G Pieta __(kip Marije, ki v naročju drži mrtvega Jezusa, delo Michelangela)______________
H Vatikan __(papeška država, središče rimo – katoliške vere)__________________________
7. Naštej glavne skupine rimske družbe v času cesarstva. __(cesar in dvor, vojska, senatorji,
vitezi, svobodni, sužnji)_________________________________________________________
8. Zakaj so bili kristjani v antičnem Rimu preganjani? ___(zaradi nekega nove pogleda na
družbo, njeno ureditev, predvsem pa zaradi poudarjanja enega, nadzemeljskega Boga, kar je
bilo v nasprotju s tedanjo prakso, ko je bil cesar bog.)________________________________
9. Kateri cesar, kdaj in kako je to korenito spremenil? __(Konstantin Veliki, ko je leta 313 z
milanskim ediktom podelil kristjanom versko svobodo.)_______________________________
10. Zakaj je danes Vatikan državica znotraj mesta? _(Rimsko vprašanje oziroma spor med
papežem in italijansko oblastjo je bilo rešeno šele leta 1929, z lateransko pogodbo, ko so
ustanovili neodvisno državo vatikanskega mesta, vladar pa je postal papež.)______________
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10. Pripiši ime znamenitosti
___(Pieta)___________

____(Trajanov steber)___

___(Ustvarjenje Adama)____

__(Fontana di Trevi)________

__(kip Viktorja Emanuela II.)_

___(Bazilika Sv. Petra, Vatikan)____
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Glede na to, da Rimu namenimo dva dni, je tudi učni list za Rim najobširnejši, hkrati pa bodo
lahko dijaki dopolnili še učni list za ekskurzijo v Italijo, v kolikor česa niso uspeli izpolniti na
avtobusu. Učni list za Rim od dijakov pričakuje znanje branja kartografskega materiala, tako
da v 1. nalogi razberejo območja z največjo in najmanjšo gostoto poselitve. Ostale naloge
zahtevajo podajanje kratkih odgovorov, vstavljanje smiselnih besed in kratko pojasnjevanje
pojmov. 5. naloga je namenjena preverjanju pozornosti dijakov in njihovemu sprotnemu
spremljanju ogledov in postankov, saj morajo na zemljevid Rima locirati naštete
znamenitosti. Učitelj se lahko pri tej nalogi tudi odloči, da dijakom ne ponudi naštetih
znamenitosti, ki jih morajo nato locirati, ampak zgolj s praznimi polji označi postanke, dijaki
pa nato v vrstnem redu vpišejo številke postankov in hkrati sami poimenujejo ogledano
znamenitost. Zadnja, 10. naloga, pa od dijakov zahteva poimenovanje nekaterih izmed
znamenitosti Rima.

Kljub temu, da ima učitelj za razlago dovolj materiala in vsebine, ki je že zapisana v prejšnjih
poglavjih, pa so v nadaljevanju zapisane glavne značilnosti vseh znamenitosti, ki si jih bomo
ogledali, kar učitelj uporabi pri postanku na tej točki ogleda mesta Rim ter kratko predstavitev
Rima (gospodarsko, naravnogeografsko, prometno ureditev, itd.), hkrati z najbolj
izpostavljenimi težavami, s katerimi se danes soočajo.

Rim
Rim je prestolnica Italije in sedež italijanske vlade, prav tako pa je tudi uradna rezidenca
predsednika države in predsednika vlade, sedež obeh zbornic italijanskega parlamenta in
ustavnega sodišča. Rim je glavno mesto pokrajine Lacij v osrednji Italiji in današnji Rim leži
ob reki Tiber. Kljub temu, da je središče mesta skoraj 24 km oddaljeno od Tirenskega morja,
se mesto vseeno razteza vse do obale, kjer je antično pristanišče Ostia. Rim leži na nadmorski
višini od 13 m do 139 m ter zavzema približno 1285 km2, vključno z mnogimi zelenimi
površinami.
Rim uživa v mediteranskem podnebju, tipičnem za sredozemsko obalo Italije. Pomlad in jesen
sta mila in topla, tako da so rimski oktobrski dnevi znani kot sončni in topli. V avgustu
maksimalne dnevne temperature pogosto presegajo 30 °C, poleg tega pa so mnoga podjetja
takrat zaprta, saj se Rimljani takrat tradicionalno napotijo proti počitniškim krajem. Dokaz, da
gre za mediteransko podnebje je tudi povprečna januarska temperatura, ki dosega 7,3°C,
čeprav so tudi temperature okrog ledišča občasne. Občasne snežne padavine se pojavljajo
predvsem decembra, januarja in februarja, čeprav so bile v zadnjih štiridesetletjih bile zelo
redke, nazadnje je snežilo februarja 2010, prvič po letu 1986, seveda brez večjih vplivov na
promet in življenje. Najhladnejši meseci so torej od decembra do marca (povprečna
temperatura 8,3°C), poletna sezona pa traja od maja do oktobra (povprečna julijska
temperatura 24°C), meseca april in november pa sta nekako prehodna.
V letu 2007 je v Rimu živelo skoraj 2,8 milijona prebivalcev, širši okolici Rima pa približno 4
milijone. 47,2 % je bilo moških prebivalcev, 52,8 % pa ženskih, mladoletni so predstavljali 17
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% populacije, starejših pa 20,76 %. Povprečna starost prebivalca Rima je znašala 43 let,
število prebivalcev Rima pa je med letoma 2002 in 2007 naraslo za 6,54 % (celotna Italija
3,56 %). Število rojenih na 1000 prebivalcev pa je v primerjavi z italijanskim povprečjem
nekoliko nižje (9,10 rojstev/1000 prebivalcev). Kar 92,63 % od vseh prebivalcev Rima so
predstavljali Italijani, rojeni v Rimu ali pa priseljeni iz drugih krajev. Največje etnične
skupine prihajajo iz ostalih evropskih držav, predvsem iz Romunije in Poljske (3,14 %),
sledijo priseljeni iz vzhodne Azije (1,28 %) in obeh Amerik (1,09 %).
Rimsko gospodarstvo prispeva k skupnemu BDP-ju 6,7 %, delež brezposelnih pa znaša
približno 6,5 %, kar uvršča Rim med evropske prestolnice z najnižjim deležem brezposelnih.
Če bi bil Rim samostojna država, bi se uvrstil na 52. mesto med najbogatejšimi državami,
takoj za Egiptom, saj je BDP Rima v letu 2003 znašal kar 29,153€, drugi najvišji v Italiji,
takoj za Milanom. V primerjavi z ostalimi mesti so povprečni bruto zaslužki Rimljanov nižji
kot v Madridu in Barcelona, a višji kot v Atenah, Lizboni, Dubaju in Hong Kongu.
Za rimsko gospodarstvo je značilna odsotnost težke industrije in dominiranje tericarnih
storitev, kot so visokotehnološka podjetja (elektronika, računalništvo, letalska, obrambna,
telekomunikacijska,…), znanstvene ustanove, gradbeništvo in komercialne dejavnosti (še
posebej bančništvo), pomemben vpliv na gospodarstvo pa ima tudi visoko razvit turizem.
Rimsko mednarodno letališče, Fiumicino, je največje v Italiji, Rim pa je sedež vseh
najpomembnejših podjetij v Italiji, med drugim tudi treh izmed 100 največjih družb na svetu:
Enel (elektrika), Eni (energetika) in Telecom Italia. Tudi univerze, nacionalni radio in
televizija ter filmska industrija (Cinecitta) predstavljajo pomemben del rimskega
gospodarstva. Številna mednarodna podjetja in agencije, vladna ministrstva, konferenčni
centri, športne avenije in muzeji se nahajajo v glavnih rimskih poslovnih območjih:
Esposizione Univerale Roma (EUR), Torrino, Magliana, Parco de´Medici – Laurentina in
Tiburtina.
Turizem je ena glavnih rimskih industrij, saj so v letu 2005 Rim uradno obiskalo kar 19,5
milijona turistov, kar je bilo 22 % več kot leta 2001. Med skoraj 20 milijonov turistov je bilo
dobrih 6 milijonov tujih turistov, kar Rim uvršča na osmo mesto med 150-imi najbolj
obiskanimi mesti na svetu. Rim je hkrati tudi tretje najbolj obiskano mesto v Evropski uniji.
Rim se s svojim zgodovinskim centrom in pestro kulturno dediščino uvršča na seznam
UNESCO, kot dediščina svetovnega pomena. Rim uspešno mednarodno trži svojo blagovno
znamko, saj je neka študija, zaradi številnih turističnih znamenitosti, spomenikov in atraktivne
atmosfere, uvrstila Rim med enega izmed tržno najučinkovitejših mest, kljub manj učinkoviti
komunikaciji v primerjavi z Berlinom, ki spada med 10 komercialno najuspešnejših mest.
Med turistično najbolj oblegane spomenike in stavbe spadajo Vatikanski muzeji (4,2 milijona
turistov) in Kolosej (4 milijona turistov), ki se uvrščata med 50 najbolj obiskanih turističnih
destinacij na svetu.
Približno 10 km od središča Rim v obliki kroga poteka glavni avtocestni obroč, ki obkroža
Rim. Rim je, predvsem zaradi centralne lege na Apeninskem polotoku, glavno železniško
vozlišče osrednje Italije, saj je glavna železniška postaja Termini ena izmed največjih
železniških postaj v Evropi in vsakodnevno najbolj obljudena postaja v Italiji (400 000
potnikov na dan). V neposredni bližini Rima so tri letališča; medkontinentalno letališče
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Leonardo da Vinci (Fiumicino) je glavno italijansko letališče, letališče Rome Ciampino je
skupno civilno in vojaško letališče, tretje, Roma – Urbe, pa je manjše letališče, namenjeno
predvsem helikopterjem in privatnim letalom. Mesto se zaradi krožnega vzorca ulic sooča z
velikimi prometnimi težavami, kar prebivalcem Rima onemogoča hitro dostopanje iz enega
konca Rima na drugega, ne da bi se vozili skozi glavno središče ali pa uporabili avtocestni
obroč. Poleg tega ima Rim izredno slabo razvejano podzemno železnico, saj je v primerjavi z
ostalimi primerljivi mesti izrazito premalo razvita. Tudi povprečje taksijev je mnogo pod
povprečjem ostalih glavnih evropskih mest, saj je v Rimu na voljo zgolj 21 taksijev na vsakih
10 000 prebivalcev. Zaradi velikega koncentriranja avtomobilov, predvsem v sedemdesetih in
osemdesetih letih, so morale mestne oblasti dostop vozil do določenih delov strogega centra
omejiti že v času dneva, vse bolj pa se širijo tudi območja, ki omejujejo dostop tudi ponoči.
Rimska podzemna železnica ima trenutno zgolj dva glavna kraka, ki se križata na postaji
Termini, načrtujejo pa dopolnitev teh dveh krakov še z dvema, ki naj bi bila končana do leta
2015, čeprav pogosta arheološka izkopavanja močno prestavijo nadaljevanja gradnje. Skupna
vrednost teh dveh dodatnih krakov naj bi znašala 3,5 milijarde €. V načrtu pa je tudi tretji
dodatni krat, ki pa je bi bil povsem dokončan šele leta 2035. Na površju poteka javni promet s
pomočjo mreže avtobusov in tramvajev, ki sta precej dobro razviti, saj ima avtobusni sistem
350 linij in več kot 8 000 postajališč, medtem ko je sistem tramvajev nekoliko bolj omejen in
ima 39 km prog in 192 postajališč (Rome, 2010).
Kolosej
Zgradili so ga cesarji Vespazijan, Tit in Domicijan, ime pa je dobil po 30 m visokem kipu
Nerona v bližini, ki so ga imenovali "kolos". Stavba se je dvigala na sedmih koncentričnih
krogih elipse v štiri nadstropja in je dosegla višino 57 m. Arena je bila velika 76 x 46 m in je
lahko sprejela 50 000 gledalcev, ki so v areno prihajali skozi 76 vhodov. Nadstropja so bila
okrašena z različnimi kipi in bronastimi ščiti. Zunanjost je bila iz peščenca, notranjost pa iz
opeke, v primeru dežja pa so ga lahko pokrili z jadralnim platnom. V areni so bila tudi
cesarska loža in častna mesta za vestalke ter konzule, nasproti lože je bil balkon za mestne
prefekte, visoke uradnike in duhovništvo. Pod areno so bili prostori za živali in razni hodniki.
Okrog Koloseja so izkopanine potrdile, da je bilo več stavb, ki so služile gladiatorjem in
borilcem z zvermi za urjenje, prvi pomoči ranjencev, skladiščem za pripomočke in začasni
mrtvašnici. Kljub krščanstvu so se gladiatorske borbe nadaljevale do 5. stoletja, ko jih je leta
405 Honorij prepovedal, posledanja igra z draženjem živali pa je bila po Teodorikom leta 523.
V srednjem veku je bil Kolosej pravi kamnolom, saj so z njegovim materialom zgradili
Beneško palačo, material pa so uporabljali tudi pri prenavljanju bazilike Sv. Petra (Rus, 1999,
str. 107-109).
Konstantinov slavolok
V bližini Koloseja stoji Konstantinov slavolok, ki so ga leta 315 postavili senat in rimsko
ljudstvo v počastitev krščanskega cesarja Konstanina Velikega. Napis nad srednjim glavnim
lokom imenuje Konstantina za osvoboditelja Rima in utemeljitelja miru. Slavolok je enoten,
čeprav je sestavljen iz stebrov, podob in reliefov, ki so jih vzeli iz drugih spomenikov (npr.
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Trajanovega, Hadrijanovega in iz spomenika Marka Avrelija). Reliefi prikazujajo cesarja
Marka Avrelija in tudi cesarja Konstantina, ki se zmagoslavno vračata v Rim, Konstantina, ki
deli ljudstvo kurh in denar in razne love na merjasce ter leve (Rus, 1999, str. 109-110).
Angelski grad in angelski most
Grad je pričel graditi cesar Hadrijan v letu 135, kot svojo grobnico (drugo ime Hadrijanov
mavzolej), dokončal pa ga je Antonin Pij. V mavzoleju so pokopani Hadrijan, Antonin Pij,
Ver, Mark Avrelij, Septimij Sever, Komod in Karakala. Iz štirikotne prizemne stavbe se je
dvigala okrogla zgradba iz peščenca s premerom 64 m. Nad njo je bilo stožčasto grobišče, ki
je bilo spremenjeno v vedno cvetoči vrt. Na zunanji strani je bil mavzolej okrašen z različnimi
bronastimi kipi, na vrhu pa je stal Hadrijanov kip. Znotraj je bilo spiralasto stopnišče, ki je
bodilo do bogato okrašenega prostora s sarkofagi cesarjev in članov cesarske družine. Kasneje
je bil grad spremenjen v ječo, papež Aleksander VI. Pa je v štirih kotih trdanjeva postavil
stražne stolpe, ki se imenujejo po apostolih (Janez, Matej, Marko, Luka). Papež Nikolaj III. je
leta 1227 povezal grad in vatikansko palačo s skrivnim hodnikom. V času združevanja Italije
pa je postal grad celo vojašnica, na koncu pa ga obnovili in spremenili v muzej. Danes je
obnovljen po starih načrtih in ga obdaja štirikotni zid s stražnimi stolpi in grbi nekaterih
papežev. Na sredi se dviga okrogla rimska zgradba iz peščenca, na vhu pa je stolp s kipom
angela Mihaela.
Iz gradu gremo preko Angelskega mosta, ki je bil zgrajen leta 136, kot dostop v mavzolej in
trije srednji oporniki so še ostanki Hadrijanovega, kasneje pa so ga prenovili, tako da se sedaj
imenuje po kipih angelov, ki so jih napravili Berninijevi učenci leta 1688 (Rus, 1999, str. 115116).
Ara Pacis
Spomenik, postavljen v med letoma 13 in 9 pr. n. št., s katerim so proslavili mir, ki ga je
Avgust vzpostavil po vsem rimskem cesarstvu po zmagah v Španiji in Galiji. Gre za oltar, ki
je postavljen nad stopnišče sredi marmornate ograje, k njemu pa vodi dvoje vrat. Zunanjost in
notranjost spomenika krasijo izredno lepo reliefi (Rus, 1999, str. 117).
Avgustov mavzolej
Nasproti Are Pacis stoji Avgustova grobnica, v kateri so bili pokopani Avgust, žena Livija in
ostali člani Julijske in Klavdijske dinastije. Mavzolej je bila velika okrogla stavba, s
premerom 89 m in visoka 44 m. Po padcu cesarstva je bil postopoma opustošen, dokler ga
Gregorij IX. leta 1241 ni porušil. Material so uporabljali zaradi peščenca, prostor pa kot
vinograd, vrt in končno kot koncertno dvorano. Leta 1936 so mavzolej obnovili v današnje
stanje (Rus, 1999, str. 117).
Panteon
Panteon je leta 27 pr. n. št. zgradil Avgustov zet Agripa in predstavlja najbolje ohranjeno
antično stavbo v Rimu, ki ima obliko velike krogle s 43 metrov višine in premera. Panteon naj
bi bil namenjen čaščenju sedmih planetov – bogov. Predverje je iz 16 korintskih granitnih
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stebrov, visokih 12,50 m, streha predverja je bila iz pozlačenih bronastih ploščic, ogrodje
strehe je bilo iz brona, stavba pa iz zidne opeke in večkat obnovljena. V notranjosti je bilo v
sedmih vdolbinah med marmornatimi stebri sedem kipov glavnih planetnih bogov: Apolona,
Diane, Jupitra, Marta, Merkurja, Saturna in Venere. Svetloba prihaja iz edine ogromne (9 m
premera) odprtine na vrhu kupole. V stoletjih po izgradnji so zgradbo oropali vsega okrasja.
Danes je v drugi kapeli grob italijanskega vladarja in prvega kralja Kraljevine Italija, Viktorja
Emanuela II (Rus, 1999, str. 120-121).
Fontana di Trevi
20 km dolgi vodovod, ki ga je zgradil cesar Agripa leta 19 pr. n. št. se tukaj deli v tri rokave.
Vodo imenujejo Acqua Vergine (deviško), zaradi legende o deklici, ki je žejnim Agripovim
vojakom pokazala izvir. Kasnejši papeži so vodomet obnavljali in popravljali razne okvare
vodovoda, današnjo podobo pa je vodometu dal arhitekt Salvi leta 1762. Napravil je tri
vdolbine v palačo Poli, iz srednje pa se proti nam na vozu, ki ga peljejo dva povodna konja in
Tritoni, pelje morski bog Ocean, iz sto izvirov pa žubori voda. Levo in desno od njega sta
prispodobi Obilija in relief s cesarjem Agripo, ko odobri gradnjo ter prispodoba Zdravilnosti z
reliefom deklice, ki pokaže vojakom izvir. Štiri prispodobe na vrhu stavbe predstavljajo štiri
letne čase, saj je glavna misel zgradbe prinašanje obilja in zdravja v vsakem letnem času. Po
izročilu se vsakdo, ki vrže novec v fontano, vrne v Rim. Denar, ki se vsakodnevno nabere v
vodometu, na koncu dneva poberejo in razdelijo med mestne sirotišnice (Rus, 1999, str. 125126).
Španske stopnice
Stopnišče se imenuje po bližnji palači španskega poslaništva pri Sv. sedežu in ga sestavlja
137 stopnic, ki se dvakrat cepijo in ponovno združijo na trgu Trinita del Monti. Stopnice so
postale slavne zaradi množice filmov, so danes neprestano polne turistov in domačinov, ki
ležerno posedajo in občudujejo vodomet na Španskem trgu (Piazza di Spagna), ki se nahaja v
vznožju stopnišča (Rus, 1999, str. 163).
Forum Romanum
Prvotno je bilo območje foruma močvirnata dolina, po kateri je tekla manjša reka. Ravno
zaradi močvirnosti so se rimski pastirji najprej naselili na sedmih gričih, šele, ko jim je začelo
zmanjkovati prostora in so dosegli medsebojno spravo, so začeli z gradnjo odvodnega kanala
osuševati močvirje. Ta kanal se postopoma postal glavni zbiralni odvodni kanal (cloaca
maxima). Kraj je začel postajati središče sestajanja okoliških prebivalcev, ki so trgovali med
seboj. Ob združitvi latinske skupnosti na Palatinu in sabinske na Kvirinalu je postal Forum
središče rimskega javnega življenja, na katerem so kmalu začeli graditi prodajalne, templje in
stebriščne dvorane s streho (bazilike), ki so opravljali javne funkcije uprave in sodstva. V
republikanski dobi je Forum postal namenjen izključno javnim poslom, trgovske pa so
preselili v okolico. Avgust je najbolj spremenil izgled Foruma, saj ga je močno olepšal in
razširil. Zgradili so številne imenitne stavbe, v katerih sta zborovala senat in ljudstvo, dom
vestalk, templje Veste, Vulkana, Saturna in drugih, različne spomenike, sodišča in zgradbe,
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namenjen rednemu gospodarskemu in trgovskemu razvoju Rima. Kasneje so, ob povečanju
števila prebivalcev v mestu, mnogi cesarji gradili svoje forume, z namenom, da razbremenijo
Forum Romanum, ki je zaradi več zasebnih stavbe onemogočal javno življenje. Cesarski
forumi so bili trgi s stebriščnimi hodniki, z bazilikami, templji in tržnicami, ki so služili
zborovanjem, sojenju, obredom in trgovini. Na cesarske forume so preselili velik del
upravnega in sodnega življenja, tako da je Forum Romanum počasi začel izgubljati svoj
pomen. Najprej je svoj forum zgradil Cezar, sledili so mu Avgust, Nerva in končno Trajan.
Forum je utrpel veliko škode že leta 384 pr. n. št., ko so Rim napadli in razdejali Galci,
kasneje pa so ga uničevali razni požari in občasni vdori barbarskih ljudstev. Po propadu
rimskega cesarstva se je začelo tudi obdobje propadanja foruma, saj so bile številne palače
opustošene in opuščene, templji pa uničeni. Spomenike in marmornata stebrišča so izkoriščali
za gradnjo novih stavb, palač (srednjeveški plemiči) in cerkva (kristjani), vse ostalo pa je
pokrila zemlja. Intenzivna izkopavanja so se začela po letu 1924 in trajajo še danes (Rus,
1999, str. 92-93).
Trajanov steber in Trajanove tržnice
Trajanov forum, zadnji od nastalih cesarskih forumov, je zavzemal površino 116 x 95 m, na
sredi foruma pa je bil kip Trajana na konju. Forum je krasil tudi 42 m visok Trajanov steber,
na vrhu katerega je bil pozlačen Trajanov kip, ki so ga leta 1587 nadomestili s kipom sv.
Petra, ki še danes stoji. Marmornati steber je znan zaradi 200 m dolgega reliefa v obliki
spirale, ki prikazuje Trajanove vojne v Daciji ob Donavi in je sestavljen iz 2500 postav,
najpomembnejše med njimi pa so visoke tudi 70 cm. Desno na pobočjih Kvirinala pa so
postavili Trajanove tržnice, zgrajene v treh nadstropjih. Mnogi menijo, da so bile tržnice
namenjen revnejših slojem, ki so tukaj kupovali blago po nizki ceni. V zgodnjih nadstropjih
so bili uradi, v spodnjih pa trgovinice, ki so prodajale olje, vino, morsko hrano, sadje in
zelenjavo. Tržnice pa so imele tudi koncertno dvorano in razna skladišče za trgovce (Rus,
1999, str. 95-96).
Spomenik Viktorja Emanuela II.
Spomenik je eden največjih spomenikov v Rimu in leži med Beneškim trgom in Kapitolskim
gričem. Zgrajen je bil med leti 1895 in 1911 ter posvečen 50. obletnici združitve Italije in
njenemu prvemu kralju, Viktorju Emanuelu II. Po prvi svetovni vojni je spomenik prevzel
vlogo oltarja domovine. Danes spomenik ni prepuščen samemu sebi, ampak se v palači
nahajajo knjižnica, arhiv, muzej in zavod za zgodovino italijanskega preporoda (Spomenik
Viktorja Emanuela II, 2010).
Karakalove terme
Terme so bile zgrajene med leti 212 in 216, v času vladanja cesarja Karakala in so bile
največje javne terme v Rimu. Velike so bile kar 33 ha, osrednje stavba pa je bila dolga 228 m,
široka 116 m in visoka 38 m, naenkrat pa je lahko sprejela, neverjetnih 1600 kopalcev (Baths
of Caracalla, 2010).
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Vatikan
Papeška država je pred letom 1870 imela mnogo večji obseg, ki pa se je v procesu
združevanja Italije zožila zgolj na meje Vatikana. Rimsko vprašanje oziroma spor med
papežem in italijansko oblastjo je bilo rešeno šele leta 1929, z lateransko pogodbo, ko so
ustanovili neodvisno državo vatikanskega mesta, vladar pa je postal papež. Poleg območja
znotraj vatikanskega zidu (pol kvadratnega kilometra) pripada državi še nekaj stavb in cerkva
po Rimu. Papež ima vso zakonodajno, sodno in izvršilno oblast, ki jo opravlja po pristojnih
organih. Imajo svoj denar, svoje znamke, radijsko postajo in železniško postajo. Varnostno in
policijsko službo opravljajo papeški orožniki in švicarska garda. Papež je rimski škof,
naslednik sv. Petra, poglavar vesoljne katoliške Cerkve in Kristusov namestnik, ki ga izvolijo
kardinali s tajnim glasovanjem (konklave) v Sikstinski kapeli (Rus, 1999, str. 20).
Bazilika sv. Petra
Bazilika je rezultat dolgotrajnih načrtovanj, idej in ustvarjanj, saj so mnogi arhitekti
spreminjali gradbene načrte predhodnikov, rušili, kar jim ni bilo všeč in udejanjali svoje
videnje bazilike. K temu so svoj delež dodali tudi papeži, saj je vsak želel obdati baziliko s
čim večjim sijajem in se tako zapisati v zgodovino. Današnjo baziliko so slovesno posvetili
18.11.1626, ko je to delo opravil papež Urban VIII. Pročelje je dolgo 114,70 m in visoko
45,50m, na vrhu pa je 13 kipov: Kristus, Janez Krstnik in enajst apostolov, Petra pa ni med
njimi, ker je bazilika posvečena prav njemu. Sredi pročelja je tudi slavna velika loža, s kater
ob izvolitvi novega papeža sporočijo prisotnim na trgu: »Annuntio vobis gaudium
magnum!Habemus papam! (»Naznanjam vam veliko veselje! Imamo papeža!). Novi papež od
tu podeli svoj prvi blagoslov, podeljuje pa tudi svoj vsakoletni blagoslov Urbi e torbi (Rimu
in vsemu svetu) (Rus, 1999, str. 25-28).
Pieta
Kapela, ki se imenuje Pieta po slavnem Michelangelovem kipu iz belega marmorja, ki ga je
naročil francoski kardinal za svoj nagrobni spomenik. Marija, ki v naročju drži mrtvega Sina,
je prikazana kakor da moli nad Kristusom, ta pa je prikazan z velikim mirom na obrazu. Kip
je čudovit izraz vere in predanosti v bolečini ter je edino Michelangelovo delo, ki prikazuje
takšne globine čustev in dovršenost v obliki. Predstavlja pravo nasprotje drugemu slavnemu
kipu, Laokoontovo skupino, kjer sleherni gib prikazuje silovito borbo proti bolečini (Rus,
1999, str. 34-35).
Sikstinska kapela
Kapelo je pod papežem Sikstom IV. zgradil De´Dolci in predstavlja biser umetnosti vseh
časov, v njej potekajo tudi konklavi. Dolga je 40,50 m, široka 13,20 m in visoka 20,70 m. Z
marmornato pregrajo je razdeljena v dva dela, tri vrste fresk, ki so jih izdelali različni
umetniki, prekrivajo skoraj ves prostor kapele. Prva vrsta fresk predstavlja na levi steni
dogodke iz Mojzesovega življenja, na desni pa dogodke iz Kristusovega življenja. Nad temi
freskami se razteza drugi pas fresk, 27 portretov papežev, ki so jih izdelali Diamante,
Ghirlandaio, Botticelli in Rosselli. Tretji pas fresk pa predstavlja veličastno Michelangelovo
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delo s ciklusom stvarjenja, prvim grehom in pričakovanjem odrešenja, s Sibilami in preroki.
Izmed teh fresk so najbolj slavne freske: Ustvarjenje Adama z dotikom kazalca, Bog ustvari
Evo iz Adamovega rebra in jo blagoslovi, Vesoljni potop, ... Oltarna stena pa prikazuje novo
Michelangelovo mojstrovino, Poslednjo sodbo, freska, ki je ustvarjena preko vse stene
(visoka 20 m in široka 10 m). Veliki umetnik je prikazal in dal vsem dejanski občutek tistega
strašnega dne: v središču je Kristus kot pravični sodnik, poleg njega pa Marija, apostoli in
svetniki. Pod njimi sta dva angela, vsak s svojo knjigo, pri čemer je knjiga pogubljenih
štirikrat večja od knjige izvoljenih. Na Kristusovi desnici so izvoljeni, ki bodo šli v nebesa, na
levi pa tisti, ki so jih demoni že vrgli navzdol, kjer jih čaka Haron, ki jih bo popeljal na drugi
breg podzemlja. Čisto spodaj levo pa je prikazano vstajenje od mrtvih, ko se ob zvoku
angelskih tromb strese zemlja, duše prevzamejo opuščena telesa, nastopi strašni dan sodbe
(Rus, 1999, str. 73-75).

5.2.5. VEZUV IN POMPEJI

Glede na to, da se pomikamo proti našemu zadnjemu postanku in smo opravili s
predstavitvami vseh skupin, imajo tokrat dijaki med vožnjo proti Neaplju nekoliko več
prostega časa, saj jim ni potrebno reševati nobenih učnih listov. Tudi sam učni list za zadnji
postanek (Učni list Vezuv in Pompeji) je zastavljen na malce bolj lahkoten način, primeren
temam, ki jih bomo obravnavali in pogledali na tej lokaciji.
 Vulkanizem: vzroki in posledice, značilnosti vulkanov.
 Gosta poselitve: Zakaj? Nevarnost?
 Pompeji:
o soočenje s posledicami vulkana,
o rimsko življenje: mesto, prometna ureditev, vodovodno in kanalizacijsko
omrežje, notranjost stavb, prve terme, izobraževanje, higiena, vsakdanje
življenje.
 Poglavja: 3.2.1. (Relief in tektonska aktivnost), 4.2.3.2.2. (Mesta, zabava in
vsakdanjik).
 Učni list Vezuv in Pompeji.
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UČNI LIST VEZUV IN POMPEJI

VEZUV IN POMPEJI
1. Skiciraj dve glavni značilnosti vulkanov, kot je npr. Vezuv.

2. Zakaj prihaja do pojava vulkanizma v Italiji in kdaj je Vezuv nazadnje katastrofalno
eruptiral? __(Zaradi tektonske aktivnosti tega območja in podrivanja afriške pod evrazijsko
litosfersko ploščo. Največja katastrofa se je zgodila leta 79, ko je zasulo dve
mesti)______________________________________________________________________
3. Glede na pogled v vznožje oceni, kakšne bi bile danes posledice takšnega izbruha?
__(Glede na to, da pod Vezuvom leži skoraj milijonsko mesto Neapelj, bi lahko prišlo do hude
katastrofe,
saj
evakuacijski
načrt
predvideva
20
dni
evakuacije)__________________________________________________________________
4. Po čem je danes še znan Neapelj in še posebej jug Italije (vključno s Sicilijo)? ___________
___(po mafijskih in nelegalnih poslih)_____________________________________________
5. V Pompejih je lepo viden mestni ustroj rimskih naselbin. Kako so Rimljani načrtovali
mesta, uredili promet, vodno oskrbo? __(Mesta so bila pravokotno urejeno, z dvema
glavnima prometnicama, sistemsko urejene politične in zabave funkcije, ceste so bile
tlakovane in s pločniki in hitrosnimi ovirami, vodna oskrba pa je potekala po vodovodih in
vodnjakih,...)_________________________________________________________________
6. Kot si videl, so našli prebivalce Pompejev ob povsem vsakdanjih opravilih, tik preden so
umrli. Kaj nam to pove? _(Da je bil izbruh nenaden in je prebivalce presenetil)____________
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7. Naštej glavne elemente vsakega nekoliko večjega rimskega
mesta. __(javni forum, bazilika, svetišče, javno kopališče,
amfiteater, gledališče, tržnica, javna hiša, gostilne, mestna in
sodna
palača,
...)___________________________________________________
8. V Pompejih naj bi bilo sploh prvič zgrajeno:
A Javna hiša
B Javno kopališče (terme)
C Javni trg (forum)
9. Iz spodnjega teksta razberi, kakšen je bil odnos Rimljanov do
higiene in hrane.
» Rimljani so si vsak dan umili obraz, roke in noge, vsakih devet dni pa so se kopali. Kdor ni
imel kopalnice se je opravil v kopališče ali k najbližji reki. Veliko časa so posvečali tudi negi
telesa, še posebej je bila za ženske pomembna pričeska, ki je morala biti vedno urejena in
nikoli kratka, za moške pa je bila pomembna nega brade. Pri lepotičenju so uporabljali
številna mazila, parfume in dišeča olja. Najbolj priljubljen kraj za druženje in razvedrilo pa so
bila kopališča, ki so bila brez ali z zelo nizko vstopnino, tako da so kopališča obiskovali prav
vsi, kjer se niso le umivali in posvečali negi telesa, ampak tudi telovadili. Rimljani so jedli
zleknjeni na ležiščih, rahlo nazaj nagnjenih in oblazinjenih divanih, naslonjeni na levi komolec,
hrano pa so si nosili v usta z desno roko, roke pa so si brisali v dolge lase sužnjev« (Espinos,
2000, str. 49, str. 80).

__(Rimljani so higieni posvečali veliko pozornosti, saj so zelo skrbeli zase. Ženske so se
urejale in uporabljale mazila. Veliko časa pa so preživeli tudi v kopališč, ki so bili centri
družabnega dogajanja. Uživali pa so tudi v bogatih gostijah in uživanju ob
hrani.)______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
10. Opiši razlike pri vzgajanju otrok in kakšen je bil splošen položaj žensk v rimski družbi.
_(Do 12. leta so bili razredi mešani, nato so dečki nadaljevali šolanje s filologom, deklice pa
pri zasebnem domačem učitelju, saj so takrat že postale zrele za možitev. Fantje so pri 16. ali
17. letih zaključili izobraževanje in se posvetili ali karieri v javnem življenju ali v vojski.
Ženske politično niso bile aktivne, ampak so se posvečale skrbi za domače okolje. Vedno je
bila pod skrbništvom moškega (moža ali bratov), kljub temu pa je bila enakovredna pri
dedovanju.)_____________________________________
11. V Pompejih si videl mnogo tipičnih rimskih hiš. Opiši
glavne značilnosti. (Starodavna italska hiša je bila atrijska
stavba, domus, katere osrednji del je bil atrij – veža,
odprta proti nebu in z bazenom, za zbiranje deževnice, na
sredini. Hiša je bila enonadstropna in brez odprtin
navzven ter razdeljena na tri samostojne enote, vhod, atrij
in vrt – peristil s stebriščem za vrtom.)
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Naloge tega učnega lista, ki se nanašajo na vulkanizem in Vezuv, rešimo skupaj z dijaki na
vrhu vulkana Vezuv (odvisno od vremena), medtem ko v Pompejih dijakom ni potrebno nalog
reševati sproti, ampak to lahko storijo kasneje, saj bodo imeli dovolj »dela« z opazovanjem in
podrobnostmi, ki jih ponujajo ostanki Pompejev. Hkrati pa niti ne želimo, da bi zaradi
reševanja listov karkoli zamudili ali spregledali, saj želimo, da so v celoti skoncentrirani zgolj
na opazovanje in spoznavanje Pompejev, ker menimo, da jih bodo Pompeji navdušili, česar pa
jih ne želimo oropati. Tudi večina nalog na tem učnem listu je zastavljena tako, da od dijakov
zahteva natančno opazovanje okolice, pokrajine in ostankov mesta Pompeji. Na podlagi
opazovanj dijaki odgovorijo na zastavljena vprašanja oziroma na podlagi opazovanega
oblikujejo smiselne in pravilne zaključke (3., 5., 6. in 11. naloga). Pri prvi nalogi morajo
dijaki skicirati stožčasto obliko vulkana Vezuv in njegov, skoraj popoln, glavni krater. Deveta
naloga pa zahteva od dijakov delo z besedilom, tako da lahko na podlagi besedila odgovorijo
na zastavljeno vprašanje.

Vezuv
Vezuv je v antiki in času Rimljanov veljal za mirno goro, prekrito z vegetacijo in vinogradi.
Prvi, ki je zaslutil, da je Vezuv speči ognjenik, je bil grški geograf Strabon, ki je namigoval,
da so skale na Vezuvu ožgane. Vezuv se je začel prebujati že leta 62, ko je območje
Neapeljskega zaliva stresel močan, katastrofalen potres, ki je močno prizadel Pompeje. V
Pompejih še niso uspeli popraviti vseh poškodovanih stavb, ko je leta 79 po nekaj močnih
predhodnih potresih Vezuv silovito izbruhnil in je dejansko odneslo polovico predhodne gore.
Eden od preživelih očividcev, Plinij Mlajši, ki je opazoval izbruh na drugi strani zaliva, je v
pismih zgodovinarju Tacitu zapisal, da se je nad goro v obliki dežnika dvigal ogromen črn
oblak. Kaldere, pepel in piroklastični tok so povsem zasuli mesti Pompeji in Herkulaneum.
Kasneje odkriti ostanki Pompejev in najdene žrtve, ob smrti pri povsem vsakdanjih opravilih,
dokazujejo, da so prebivalci Pompejev ali podcenjevali moč izbruha ali pa jih je izbruh tako
močno presenetil (Antignani, 2007, str. 142-147).
Pod vznožjem Vezuva se danes nahaja gosto poseljeno metropolitansko območje, z Neapljem
(milijon prebivalcev) na čelu in vprašanje je, kaj bi se zgodilo ob tako močnemu izbruhu.
Vlada in mestne oblasti sicer imajo pripravljen evakuacijski načrt, ki pa temelji bolj na
špekulacijah in predvidevanjih obnašanja Vezuva ob izbruhu. Plan predvideva, da bodo
seizmologi opazili povečano aktivnost vulkana vsaj dva tedna do 20 dni pred izbruhom.
Takrat bi začeli z evakuacijo 600 000 prebivalcev »rdeče cone«, območja, ki bi bilo najbolj
ogroženo zaradi piroklastičnega toka. Evakuacija bi potekala z vlaki, trajekti, avtomobili in
avtobusu, zanjo bi potrebovali kar sedem dni, evakuirane pa bi preselili v druge dele Italije.
Vendar pa ostaja dilema, kdaj začeti to masovno evakuacijo, da ne bi bilo prepozno in bi
tisoči umrli ali pa da se ne bi kasneje izkazalo, da je šlo zgolj za lažni preplah (Mount
Vesuvius, 2010).
Zagotovo pa ostaja Neapeljčanom upanje in opazovanje Vezuva, z vsem strahospoštovanjem
do tega spečega velikana.
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Pompeji
Pompeji so verjetno danes, ironično, prav zaradi izbruha Vezuva, tako slavni in ohranjeni, saj
so jih prekrili debeli sloji vulkanskega pepela in lave. Ti sloji so skoraj do potankosti ohranili
mesto in stavbe, celo freske in poslikave so ostale skoraj nedotaknjene. V Pompejih tako
lahko še danes začutimo pristno vzdušje antičnih časov, saj je mesto klasičen in »učbeniški«
primer »šablonske« rimske arhitekture in gradnje, z že opisanimi značilnostmi. Pompeji so
celo lepši primer življenja v antiki od Rima, saj na ostankih Pompejev ni nastalo novo mesto,
tako da so ruševine ostali nedotaknjene in še vedno neodkrite v celoti.

5.3. EVALVACIJA IN ANALIZA EKSKURZIJE
Kot vsako delo zahteva svoj zaključek in njegovo vrednotenje, velja enako tudi za ekskurzijo.
Ekskurzija, kot zapletena in zahtevna učna metoda, bi morala biti s tega vidika deležna še
dodatne pozornosti, saj zaključna analiza in objektivno vrednotenje opravljenega dela
omogoča strokovno in didaktično napredovanje učiteljev, tako da bomo naslednje ekskurzije
organizirali še bolje. Za dijake pa analiza ekskurzije pomeni utrditev znanja, opozoritev na
ključne procese in pojave, ki so jih spremljali na terenu, hkrati pa smiselno zaključi njihovo
predstavo o obravnavanem območju.
Smiselno bi bilo, da temu delu ekskurzije namenimo sorazmerno toliko časa, kolikor daljša in
obsežnejša je bila pot ekskurzije. Torej, v našem primeru, je potrebno evalvaciji ekskurzije
nameniti vsaj eno šolsko uro pri vsakem od predmetov (geografija, zgodovina), še bolje bi
bilo, če je na razpolago kakšna ura več.
Z dijaki je potrebno najprej opraviti podroben pregled opravljene poti, pri čemer si moramo
pomagati z zemljevidi in digitalnim prikazovanjem glavnih postankov ter njihovo prostorsko
umestitvijo (vizualno in kartografsko). Še enkrat ponovimo glavne poudarke posameznih
postankov, tako da je dijakom jasno, kaj smo v posameznem kraju proučevali in opazovali ter
kaj smo ugotovili. Učitelj še enkrat pokaže na povezavo, vzroke in posledice posameznih
obravnavanih procesov in pojavov, saj je mogoče, da dijakom določeni pojmi na terenu kljub
vsemu niso postali samoumevni in dovolj jasni. Dijaki si bodo podrobnosti učinkoviteje
zapomnili, če jih spomnimo na kak spontan ali smešen dogodek, ki se je zgodil pri
posameznem ogledu, saj se, glede na številčnost skupine, zagotovo vedno nekaj takšnega tudi
zgodi. Pomembno je, da se sproščenost z ekskurzije prenese tudi v razred, tako da dijaki ne
dobijo občutka, da je potrebno zaradi spremembe okolja (formalizacija) spreminjati navade,
odnos ter zagnanost do dela. Pri obravnavanju značilnosti postankov lahko izkoristimo
občutke in mnenja dijakov, tako da vsak od njih pove in izrazi, kaj mu je bilo v posameznem
kraju še posebej všeč in kaj si bo zagotovo zapomnil.
Nujno je seveda tudi, da pregled opravljenega dela na ekskurziji poteka v enakem vrstnem
redu kot ekskurzija sama ter sinhrono glede na naloge in učne liste, ki so jih morali dijaki
izpolnjevati. Po izpostavitvi glavnih vsebinskih poudarkov, tem, procesov in pojavov
posameznih lokacij (najbolje, da si jih dijaki na enostaven način še enkrat zapišejo), sledi
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pregled vseh nalog. Sicer predlagamo, da se pregled nalog opravlja hkrati s podrobnim
pregledom poti ekskurzije oziroma s podrobnim pregledom posameznih postankov, saj se
bosta zadevi tako bolj smiselno dopolnjevati, dijaki pa pri tem ne bodo zmedeni. Torej, ko
izpostavljamo družbenogeografske in naravnogeografske procese, ki smo jih spoznavali v
Benetkah, pregledamo še, kako so rešili učni list za Benetke oziroma kakšne so pravilne
rešitve.
Pri samo evalvaciji ekskurzije je pomembno, da učitelj poda tudi oceno, mnenje in kritiko
opravljenega dela dijakov pred odhodom na ekskurzijo, torej pri skupinskem delu priprave
referatov posameznih tem. Hkrati je potrebno dijakom posredovati informacijo glede njihove
predstavitve na avtobusu, predvsem kaj je bilo dobro, kje so bile pomanjkljivosti in kaj bi bilo
potrebno še popraviti. Zaradi tega je priporočljivo, da si na ekskurziji tudi učitelj dela zapiske
in zaznamke, tako da ničesar ne spregleda in ne pozabi. Najbolje se je izogibati podajanju
kritike ali pohvale, predvsem kritike, na ekskurziji sami, saj lahko s preveliko strogostjo in
prehudo kritiko povsem uničimo sproščeno vzdušje in motiviranost dijakov, za kar se ves čas
trudimo, saj je pomembno, da ekskurzija poteka v sproščenem vzdušju, ker si bodo dijaki na
takšen način največ zapomnili in pridobili z ekskurzijo.
Tudi dijakom je potrebno ponuditi možnost, da izrazijo svoje občutke, mnenje, predloge in
pripombe na potek ter izvedbo ekskurzije. To lahko poteka v obliki (odprtega) pogovora med
dijaki in učiteljem, čeprav je potrebno upoštevati dejstvo, da dijaki verjetno ne bodo povsem
odkriti, vsaj pri podajanju kritike ne, saj se bojijo negativnih reakcij učiteljev. Zato je morebiti
bolje, da učitelji pripravijo anketni vprašalnik (Priloga 3: Anketni vprašalnik), ki ga dijaki
rešijo v anonimnosti. Anketni vprašalnik mora biti zastavljen tako, da si bo učitelj z odgovori
lahko pomagal pri naslednjih načrtovanjih ekskurzije ter popravil ali spremenil določene
segmente ekskurzije. Hkrati pa lahko tako tudi ugotovi dejansko pozornost dijakov med samo
ekskurzijo.
Dijaki morajo po pregledu vsega opravljenega dela tudi pripraviti poročilo, urediti ves zbrani
material, vključno z referatom, učnimi listi, zapiski na ekskurziji in zaključno analizo ter jih
oddati učitelju v pregled. Učitelj se lahko tudi odloči, da od dijakov zahteva kratko objektivno
in strokovno oceno same ekskurzije, tako da zapišejo, kaj jim je bilo všeč, kaj so pogrešali,
česa niso marali oziroma je bilo preveč ter kako so se počutili na ekskurziji in kakšni bi bili
njihovi morebitni predlogi sprememb. Ta ocena je lahko priloga k poročilu o ekskurziji, lahko
pa poteka povsem anonimno v obliki vprašalnika, čeprav morajo biti dijaki tretjih letnikov
danes sposobni oblikovati in zapisati oceno v obliki poročila. Tako bodo dijaki razvijali
veščine analiziranja in ocenjevanja ekskurzije, veščine pisnega izražanja, hkrati pa bodo
dobili priložnost vplivati in spreminjati potek učnega procesa. Učitelj pa lahko na takšen
način pridobil 30 ali več mnenj, ki mu bodo pri prihodnji pripravi in organizaciji ekskurzije v
veliko pomoč, saj bo imel smernice, kaj popraviti in spremeniti.
Analiza opravljene ekskurzije pa mora potekati tudi med učitelji udeleženci ekskurzije, ki
morajo objektivno pregledati izpolnitev predhodno zastavljenih nalog in ciljev, opozoriti na
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napake in težave, ki so se morebiti pojavile na ekskurzije. V tem primeru se je potrebno
pogovoriti in pripraviti načrt sprememb pri sami organizaciji ekskurzije, da se te napake ne
bodo več pojavljale. Hkrati pa je potrebno objektivno in samokritično oceniti tudi prispevek
vsakega izmed učiteljev, a ne z namenom kaznovanja, ampak z namenom opozarjanja na
nadaljnje strokovno izpopolnjevanje.
Udeleženci ekskurzije morajo za vodstvo šole in ostale učitelje pripraviti tudi poročilo in
predstavitev opravljene ekskurzije, z vsemi glavnimi postanki, obravnavanimi vsebinskimi
poudarki, cilji, delom in nalogami dijakov, saj lahko na takšen način spodbudimo tudi ostale k
bolj aktivnemu razmišljanju o uporabnosti in dodani vrednosti ekskurzije. Ravnatelji pa bodo
zagotovo radi videli rezultate dela učiteljev, smiselnost, upravičenost in doprinos stroška, ki
ga je povzročila ekskurzija.
Pomembno se zdi tudi, da podobno predstavitev pripravimo še za starše dijakov udeležencev,
saj bodo tako tudi sami dobili jasnejšo predstavo o opravljeni ekskurziji, natančno videli
rezultate ekskurzije in upravičenost tega dodatnega stroška. To predstavitev lahko opravimo
na posebnem srečanju, ki ga priredimo, pri čemer je vse seveda odvisno od klime in
razumevanja, ki poteka na relaciji šola – starši. Takšna predstavitev (v živo) je zagotovo
najbolj učinkovita, lahko pa se odločimo tudi za drugo možnost, tako da staršem pošljemo
kratko poročilo o ekskurziji, delu, ciljih, postankih in videnih znamenitostih.
V tej fazi ekskurzije je torej najpomembneje, da vsi udeleženci, neposredni (učitelji in dijaki)
in posredni (učiteljski zbor, vodstvo in starši), še enkrat spoznajo upravičenost in smiselnost
ekskurzije na to izbrano pot, povzamejo vse bistvene ugotovitve in analizirajo organizacijo,
izvedbo in delo na ekskurziji.
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6. ZAKLJUČEK
Diplomska naloga na konkreten način prikazuje pomembnost ekskurzije za razvoj dijakovih
prostorskih predstav, razvijanje geografskih in zgodovinskih veščin, dijake pa navaja na
samostojno in sprotno mišljenje. Ekskurzija je hkrati učna metoda, ki omogoča najbolj
celovito obravnavo in proučevanje izbranega območja, vendar pa uspešno in kvalitetno
pripravljena ekskurzija zahteva temeljito pripravo učiteljev in dijakov, čemur je potrebno
nameniti dovolj časa in pozornosti. Le temeljito zastavljeni cilji in nameni ekskurzije ter
pravilna organizacija so zagotovilo, da bomo upravičili smiselnost in uporabnost ekskurzije.
Učitelji morajo biti z izbranim območjem seznanjeni, poznati bistvene značilnosti
obravnavanega dela, saj bodo le tako lahko suvereno in kvalitetno opravili svojo nalogo na
ekskurziji. Strokovno usposobljenost si morajo učitelji pridobivati skozi proces izobraževanja
in izpopolnjevanja, pri čemer pa ima pomembno vlogo tudi vodstvo šole, saj se njihova
naklonjenost ali nenaklonjenost do ekskurzij odraža tudi na usposobljenosti učiteljev in
kvaliteti izvedbe ekskurzije. Hkrati vodstvo šole določa število ekskurzij, saj dajejo učni
načrti šolam precej proste roke, kljub temu, da vsebujejo neke smernice, koliko ekskurzij naj
bi bilo v posameznem šolskem letu. Glavni problem, ki se pojavi pri odločanju o številu
ekskurzij, so seveda finančna sredstva, saj so tako šole kot starši pri tem zelo omejeni, vseeno
pa je to dodatna zahteva, da so ekskurzije čim bolje in učinkovito organizirane. Kljub vsemu
menim, da morajo šole dijakom ponuditi možnost izbire kvalitetnih ekskurzij po Sloveniji in
tudi v tujino, saj danes vse več ljudi potuje in strmi k dinamičnemu ter aktivnemu preživljanju
prostega časa, čemur mora slediti tudi šolski proces. Glede na vse pozitivne doprinose ter
celovitost seznanjanja s posameznimi družbenimi in naravnimi pojavi in procesi, zagovorniki
ekskurzij ne bi smeli imeti pretežko delo pri zagovarjanju in upravičevanju nujnosti ekskurzij
za dijakovo razvijanje sposobnosti ter pridobivanje novih znanj.
Ekskurzije morajo slediti medpredmetnim ali interdisciplinarnim zahtevam, kar pa zahteva
dobro sodelovanje in dobro komunikacijo med učitelji posameznih strokovnih aktivov, saj
morajo pripraviti skupne vsebine in skupne cilje ekskurzije. Pri tem je najbolje, da je eden
izmed učiteljev vodja priprav in organizator ekskurzije, tako da ta razporeja, ureja in usklajuje
pripravljanje na ekskurzijo. Tukaj pa lahko naletimo na prve težave pri pripravljanju
ekskurzije, saj imajo lahko učitelji različna mnenja o ekskurziji in so različno zainteresirani za
to učno metodo, hkrati pa lahko dobijo občutek, da nekdo nadzira njihovo delo. Seveda je
potrebno poudariti, da medpredmetne ekskurzije pomenijo dodatno delo in obremenitev za
učitelje, čemur pa se mnogi izogibajo. Na tem mestu je zopet pomemben vpliv in vzor
idejnega vodja ekskurzije, ki mora tudi ostale učitelje prepričati v smiselnost in uporabnost
ekskurzij.
Ker ekskurzije ponavadi potekajo v veliko bolj sproščenem vzdušju kot pouk v razredu in je
komunikacija med učitelji in dijaki na bolj osebni ravni, pri čemer dijake spoznavamo tudi v
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drugačnih življenjskih situacijah, so tudi rezultati dela, usvojeno znanje in sposobnosti, ki
smo jih razvijali, bolj globoki in trajnejši.
Ekskurzija v Italijo ni predvidena kot zaključna, maturantska ekskurzija, čeprav so te premalo
strokovno izkoriščene, saj šole organizacijo vse preveč prepuščajo turističnim agencijam,
poleg tega pa učitelji dijakov pogosto niti ne spremljajo, ampak kot strogo strokovna
ekskurzija, z jasnimi cilji in nameni. S to ekskurzijo je možno obravnavati pester izbor
različnih tem in doseči vse zastavljene cilje, ki jih predvidevata učna načrta, poleg tega pa je
možno učne liste z ekskurzije uporabiti tudi pri klasični obliki pouka ali celo pri ocenjevanju
znanja. Italija nam poleg tega ponuja obilo možnosti različnih izvedb in različic ekskurzije,
tako da to zagotovo ni edina možna pot in izvedba. V Italiji lahko dijaki spoznavajo velik del
zgodovine 1. letnika, saj je Apeninski polotok ena izmed zibelk antičnih kultur in kasnejših
evropskih civilizacij. Tukaj stopimo v neposreden stik z enim najveličastnejših in najtrajnejših
svetovnih imperijev (rimski imperij), ki je zaznamoval tisočletje evropske zgodovine. Tudi
drugo obdobje zgodovine (doba humanizma in renesanse), ki ga dijaki v Italiji pobliže
spoznajo, je eno izmed pomembnejših evropskih obdobij, ogledajo si in obiščejo
najpomembnejšo dediščino tega obdobja. Geografsko proučevanje Apeninskega polotoka je
prav tako pestro, saj dijaki utrjujejo in širijo znanje obče geografije (vulkanizem, potresi,
relief, hidrografija), kakor tudi regionalne geografije Italije, posredno tudi celotne Južne
Evrope, ekološke problematike turizma in Sredozemlja, težave velikih metropol, nevarnosti in
posledice vulkanizma na okolico ter ljudi. Glavno vodilo interdisciplinarnosti je vpliv
geografskega okolja, položaja in pogojev na razvoj in zgodovino tega območja, tako da je
območje Italije odličen primer medpredmetnega povezovanje geografije in zgodovine, saj se
obravnavane vsebine, pojmi, problemi in procesi teh dveh predmetov zelo nazorno in
smiselno povezujejo ter dopolnjujejo, tako da ni težko iskati in najti medsebojne korelacije.
Dobro zastavljena in organizirana ekskurzija v Italijo je zagotovilo, da bomo uspeli na tej
ekskurziji doseči vse zastavljene splošne in globalne vzgojno – izobraževalne cilje,
predpisane v učnih načrtih za posamezne vsebinske teme. V kolikor bi imeli na razpolago
neomejeno količino časa, bi seveda lahko velik del šolskega pouka in obravnave šolske snovi
izvedli kar na terenu v Italiji, saj nam ta prostor nudi obilico različnih in pestrih možnosti
zgodovinskega ter geografskega proučevanja.
Potrebno pa je izpostaviti presenečenje zaradi odsotnosti večjega števila praktičnih primerov
ekskurzij v obeh učnih načrtih, saj zgolj učni načrt za geografijo našteje nekaj možnih
primerov izvedbe ekskurzije. Poleg tega so ti primeri zelo omejeni, hkrati pa se prostorsko
omejujejo zgolj na območje Slovenije. Ker učni načrti ekskurzij v tujino še vedno ne
predvidevajo, se srednje šole z veliko težavo odločajo za organiziranje le – teh. Kljub temu pa
obstaja nekaj gimnazij, ki dijakom že ponujajo možnost izbire strokovnih ekskurzij v tujino
(bližnje evropske države ali celo v bolj eksotične države), vendar pa so to gimnazije, ki si to
lahko finančno privoščijo (financiranje šole ali financiranje bolje situiranih staršev), tako da
gre še vedno zgolj za osamljene primere.
Ekskurzija je torej učna metoda, v katero morajo učitelji vložiti veliko truda, energije in časa,
vendar pa gre za zelo hvaležen način dela, saj se ves vložek izdatno povrne, poleg tega pa so
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njeni učinki tudi neformalni, saj bistveno pripomore k oblikovanju medsebojnega
razumevanja ter postavljanja spoštljivega odnosa med učiteljem in dijaki. Vsekakor mora
trend izobraževalnega procesa slediti smernicam 21. stoletja, ki tudi od učiteljev in šole
zahteva dinamično, prilagodljivo in aktivno poučevanje, pa čeprav na račun povečanega
obsega dela in vlaganja energije.

6.1. SUMMARY
The thesis presents a concrete way of the importance of excursions to develop student´s
spatial concepts, the development of geographical and historical skills, and indicates students
to thinking independently and continuously. The excursion is, at the same time, learning
method that allows the most comprehensive examining and studing of selected areas, but
effective and high quality prepared excursion requires a thorough preparation of teachers and
students, which is the need to devote sufficient time and attention. Only a thorough objectives
and purposes of the excursion, and proper organization can assure that we will justify the
relevance and usefulness of the excursion.
Teachers must be familiar with the selected area, they have to understand the essential
characteristics of the area, it can only be sovereign and can do their mission quality on the
excursion. Professional qualifications of teachers should acquire through the process of
education and training, but also the school management plays an important role as their
preference for or aversion to excursion reflects the competence of teachers and quality of
performance of excursions. At the same time the school management determines the number
of excursions as a curriculum provide for schools a lot of flexibility, although it contains some
guidelines how many excursions should be in each school year. The main problem that arises
when deciding on the number of excursions, of course, are financial resources, since schools
and parents are very limited, however, this is additional requirement that the excursions are
the best and effectively organized. Nevertheless, I believe that schools have to offer students a
choice of quality excursions around Slovenia and also abroad, since nowadays more and more
people are traveling and strives to dynamic and active leisure time, which the school process
must follow. According to the positive contribution and the integrity of pairing with
individual social and natural phenomenons and processes, defenders of excursions should not
have too difficult work with defending and justifiing the need of excursions for student´s
development of the ability and the acquisition of the new skills.
Excursions must be followed by cross-curricular or interdisciplinary requirements, which
requires good cooperation and good communication between teachers of the specialized
working groups as required to prepare a common content and common goals excursions. It is
the best that one teacher is a head teacher of preparation and organization of excursions, so
that he distributes, manages, and coordinates the preparation of the excursion. Here we can
encounter first difficulties in preparing the excursion, because teachers may have different
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opinions on the excursion and are differently interested in that form of work, at the same time
they can also get the felling that someone supervises their work. Of course, it is noted that
cross-curricular field trips mean extra work and burden on teachers, which many teacher
greatly avoided. At this point it is again important an influence and role model of ideological
leader of excursions that also convinced other teachers to the advisability and utility of
excursion.
Since the excursions usually take place in a much more relaxed atmosphere than teaching in
the classroom, communication between teachers and students is on a more personal level,
while students learn about different life situations, are also working results, obtained
knowledge and skills that we have developed more profound and lasting.
Excursion in Italy is not intended as final, graduation excursion, although the lack of expertise
utilized those excursions, because schools often leaves organization to travel agencies, in
addition, teachers often do not monitored students, but as a strictly professional excursion,
with clear objectives and purposes. With this excursion it can be considered a wide selection
of different themes and achieve all the objectives, which both educational plans provided, and
it is also possible to use the excursion worksheets in the classical form of classes or even in
the assessment of knowledge. Italy also offers us plenty of options of different designs and
versions of excursions, so this is certainly not the only possible path and execution. In Italy,
students learn a large part of the History in 1st Year, as the Apennine peninsula is one of the
cradles of ancient cultures and later European civilizations. Here we step into direct contact
with one of the world's most magnificent and most durable empires (Roman Empire), which
marked the millennium of European history. Also, another period of history (the Humanism
and the Renaissance period), which students get to known in Italy, is one of the major
European periods, they look at and visit the most important legacy of this period.
Geographical Studies on the Apennine peninsula is also rich, as students consolidate and
disseminate knowledge of universally geography (volcanism, earthquakes, topography,
hydrogeography), as well as regional geography of Italy, also indirectly the whole of southern
Europe, the environmental problems of tourism and the Mediterranean, the problems of large
metropolitan areas, threats and consequences of volcanic activity on the environment and
people. The leading guide of interdisciplinary is the impact of the geographical environment,
situation and conditions on the development and history of this area, so that the area of Italy is
a prime example of interdisciplinary integration of geography and history, as the present
content, concepts, problems and processes of these two school subjects is very impressive and
meaningful linked and complementary, so that is easy to search and find correlations between
them. A well-based and organized excursion to Italy is an assurance that we will succeed to
achieve a full set of general and global education - educational objectives laid down in the
curricula for each topic content. If we had available an unlimited amount of time, we could
have a major part of school lessons and reading of school materials performed on the ground
in Italy since this area offers us a wealth of different and diverse opportunities of historical
and geographical studying.
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It is necessary to highlight the surprising absence of a number of practical examples of
excursions in both curricula, as only the geography curriculum lists some possible cases of
performance of excursions. In addition, these cases are very limited, while the spatially
restricted to the territory of Slovenia. Because curricula still do not provide excursions
abroad, the high schools decided to organize those excursions with great difficulties.
However, there are a few high schools that already offer students the choice of excursions to
foreign countries (nearby European countries or even in more exotic countries), but these are
high school, which that can financially afford (school funding or financing better situated
parents), so that this is still only isolated case.
Excursion is therefore teaching method, in which teachers have to input a lot of effort, energy
and time, but it is very grateful way of working, as the entire cartridge extensively refunded,
in addition, its effects are also informal, as it significantly contributes to the development of
mutual understanding and setting a respectful relationship between teachers and students.
Indeed, the trend in the educational process have to follow the guidelines of 21st century, and
also from teachers and schools requires a dynamic, flexible and active teaching, even at the
expense of increased workload and energy investments.
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PRILOGA 1
UČNI LIST ZA EKSKURZIJO V ITALIJO
1. NALOGA: Na obeh kartah označi vse tri najpomembnejše reliefne enote Apeninskega
polotoka, vsa velika mesta, kjer se bomo ustavili, tako da boš imel na koncu izrisano celotno
pot.
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2. NALOGA: LEGA ITALIJE
a) Italija leži na __(Apeninskem)________ polotoku, poleg tega pa k njej spadata še dva večja
otoka, __(Sicilija)_______ in ____(Sardinija)_____. Italija se tako zaradi lege na jugu Evrope
spada v regijo __(Južna Evropa)_______.
b) V čem je razlika med pojmoma: Južna Evropa in Sredozemlje?
_(Južna Evropa označuje območje Iberskega (Portugalska, Španija), Apeninskega (Italija) ter
manjši južni del Balkanskega polotoka (Grčija), poleg tega pa ji pripada tudi veliko otokov
(Balearski, Sardinija, Sicilija, Kreta, Ciper, Malta…). Sredozemlje pa zavzema celotno
območje Sredozemskega morja, torej 8 evropskih, 4 azijske in 5 afriških držav.)___________
c) Italijo zaznamujejo tri markantne reliefne enote (pripiši tudi geološko obdobje njihovega
nastanka): _(Alpe – mezozoik, Apenini – mezozoik, Padska nižina –
kvartar)_____________________________________________________________________
d) Zakaj je Apeninski polotok območje velike tektonske aktivnosti?
__(Zaradi podrivanja afrišle litosferske plošče pod evrazijsko litosfersko ploščo, hkrati pa ta
pojav spremlja ugrezanje Padske nižine.)__________________________________________
e) Kateri izmed spodaj naštetih ognjenikov se nahajajo v Italiji?
A) Etna

D) Vezuv

B) Fuji

E) Stromboli

C) Sv. Helena

F) Cotopaxi

f) Zakaj se ljudje kljub stalno grozeči nevarnosti naseljujejo pod ali
celo na območja vulkanov?
__(Vulkanska prst je izjemno rodovitna, zaradi tega je zelo primerna za kmetijstvo, kar je
tisto, kar drži ljudi na teh območjih.)______________________________________________
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3. NALOGA: PODNEBJE, HIDROGRAFIJA IN RASTLINSTVO
a) Kateri izmed spodnjih klimogramov pripada Rimu?
Mesečne padavine in temperature

A

Mesečne padavine in temperature

B

Mesečne padavine in temperature

C

b) Podnebje, ki ga klimogram predstavlja, imenujemo _(sredozemsko
(sredozemsko podnebje)___________
podnebje)
c) Naštej najbolj bistvene
tvene značilnosti tega tipa podnebja.
_________(mile zime,
e, s povprečno
povpre no temperaturo okoli 10°C, topla in sušna poletja,
najsušnejši mesec ima manj kot 40 mm padavin, značilna
zna ilna izrazita sezonska razporeditev
padavin,
ki
so
koncentrirane
v
hladni
polovici
leta.)______________________
__________________________________
d) V Italiji pa imajo določena območja poleg zgoraj omejenega tipa podnebja tudi druge tipe.
Pravilne tipe podnebja lociraj na karto Italije, glede na to, kje se ta tip pojavlja:
A) oceansko
B) sredozemsko
C) gorsko
D) savansko
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e) Na padavinski karti Italija določi območja, ki imajo
najnižjo in najvišjo količino padavin. Pri tem upoštevaj,
da bolj svetla je modra barva manj je padavin in
obratno.
Najmanj padavin: _(Apulija, zaledje Neaplja, Sicilija
južni del Padske nižine)___________________________
Največ
padavin:
_(Alpe,
Furlanija
Julijska
krajina)_______________________________________

f) Naštej glavne značilnosti sredozemskih rek.
_(Reke so kratke, pogosto se soočajo s pomanjkanjem
vode, saj so skozi leto z vodo bogatejše le reke, ki izvirajo v visokogorju. Zaradi slabega
pretoka je večina rek neprimernih za oskrbo s pitno vodo, saj so precej onesnažene.
Sredozemske reke tudi ne omogočajo množične plovnosti, saj so plovne le največje med njimi,
pa še to le v spodnjem toku.)_______________
g) Poveži reke z morjem, v katero se izlivajo.
A) PAD
_(A,D)_ JADRANSKO MORJE
B) ARNO
__(B)__ LIGURSKO MORJE
C) TIBERA
_(C)___ TIRENSKO MORJE
D) ADIGE
h) Kakšen rečni režim imajo reke, ki izvirajo v:
Alpah ____(snežni)______________________________
Apeninih ___(snežno – dežni)______________________
i) Katera regija ima največji hidroenergetski potencial in kako se to odraža v pokrajini?
_(Največji hidroenergetski potencial ima alpska regija, kar je zelo pomembno zaradi bližine
velikih industrijskih mest (tekstilna, metalurška industrija, elektrifikacija,…)______________
j) Opiši značilnosti sredozemskega rastja.
__(Mediteranski zimzeleni gozd že tisočletja prekomerno izsekavajo in krčijo, že skoraj
povsem so ga izpodrinile različne grmiščne združbe, makija, gariga in kamnita
pustinja.)____________________________________________________________________
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B
4. NALOGA: PREBIVALSTVO ITALIJE
a) Katere etnične skupine so označene na zemljevidu
Italije?
A ____(Nemci - Tirolci)_____________

A
D

B ____(Slovenci in Furlani)__________
C ___(Sardinci)___________________
C
D ___(Francozi)__________________
b) Naštej nekaj največjih naselij od severa proti jugu.
__(Torino, Milano, Verona, Benetke, Padova, Bologna,
Firence, Perugia, Livorno, Ancona, Rim, Neapelj, Taranto,
Messina, Catania, Palermo, Cagliari)_________________
c) Glavni italijanski proizvodni, industrijski in obrtni center je mesto __(Milano)_________,
glavno italijansko pristanišče pa ___(Genova)______________
d) S katerimi demografskimi težavami se danes sooča Italija?
__(Beg s podeželja, priseljevanje v mesta, odhajanje z juga in naseljevanje na sever, na jugu
ostajajo predvsem starejši, podeželje se sooča z zaostajanjem in opuščanjem gospodarske
aktivnosti, mesta pa se soočajo z okoljevastvenimi težavami, prometnimi težavami in
prenaseljenostjo.)_____________________________________________________________
5. NALOGA: GOSPODARSKA DVOJNOST ITALIJE
a) Industrijski trikotnik, najbolj industrializiran in razvit del Italije, se nahaja na __(S)__ Italije
in leži med mesti __(Milano)_________, ___(Torino)________ in ____(Genova)_______.
b) DA / NE Italija je država bogata z rudnimi bogastvi, med katerimi še posebej izstopa
nafta.
DA / NE Najmočnejše industrijske panoge so železarska, kovinsko predelovalna industrija,
elektrotehnična, kemična in avtomobilska industrija.
DA / NE Fiat, s sedežem v Torinu, je ena najpomembnejših avtomobilskih tovarn v Evropi.
DA / NE Italija ima slabo razvito obutveno in modno industrija, zato večino teh izdelkov
uvozi.
DA / NE Severna Italija je gospodarsko ena najbolj cvetočih in živahnih gospodarskih regij
v Evropi.
DA / NE Mezzogiorno je pojem, ki označuje gospodarsko manj razvit južni del Italije.
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c) Opiši glavne značilnosti in probleme Mezzogiorna.
_(nizka ekonomska aktivnost, življenjski standard, socialna infrastruktura in včasih tudi v
družbeno odklonilno obnašanje, izrazita nerazvitost v primerjavi s severnimi regijami, slaba
infrastruktura, predvsem prometna, visok demografski prirast, zelo usmerjena v emigracijo,
Sklad za Mezzogiorno – vlaganje v preobzrazbo kmetijstva)
6. NALOGA: KMETIJSTVO
a) Kateri so glavni omejitveni dejavniki kmetijstva v Italiji?
__(Pomanjkanje večjih ravnih površin, majhna količina padavin, plitve in slabo rodovitne
prsti, erozija, samooskrbno kmetijstvo, slabo kmetijsko izobražena populacija, odseljevanje
mladih, lastniški sistem minifundij in latifundij.)
b) V Italiji je obdelane kar __(60 %)_________ celotne površine Italije, najprimernejša za
kmetijstvo pa je __(Padska nižina)______________, ki se ne sooča s tako vročimi in suhimi
poletji, tako da tukaj prevladuje ___(intenzivna)______________ oblika kmetijstva. Na jugu
in na Siciliji pridelujejo predvsem _(agrumov in ostalega južnega sadja, zelenjave pa tudi
pšenice)____. Zaradi pomanjkanja
padavin, visokih temperatur ter
pomanjkanja tekočih voda 9
odstotkov
kmetijskih
površin
_____(namakajo)____________,
vendar pa te površine dajejo kar
__(25 %)______ celotne kmetijske
proizvodnje. Ker je skoraj v celotni
Italiji podnebje sredozemsko,
skoraj povsod uspeva ___(vinska
trta)__________, tako da Italija
spada med vodilne proizvajalke in
izvoznice ___(vina)_________.
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7. NALOGA: TURIZEM
a) Katera območja Italije so turistično najprivlačnejša?
___(sredozemska
(sredozemska obala, Alpe, alpska jezera, mesta s svojimi zgodovinskimi
znamenitostmi)________________________
______________________________________
__________________________

b) Italija obišče letno kar 43 milijonov turistov, kar jo uvršča
uvrš na _(3.)__ mesto v Evropi, takoj
za __(Španija)___________in
___________in ___(Francija)___________.
___
c) Kakšne so posledice množičnega turizma?
(množična izgradnja turistične
čne
ne infrastrukture, energetsko potratni hoteli, dezinfekcija umetnih
plaž, velika poraba vode, podvojeno število prebivalcev, drastično
drasti no poseganje v rastlinsko in
živalsko kraljestvo,vse pogostejše cvetenje alg, onesnaženo morje, upadanje turistov)
d)) Na kakšen način se že kaže preobremenjenost Sredozemlja? _(podjetniki
(podjetniki in investitorji že
iščejo nove turistične
ne destinacije, množičen
množi
turizem je že začel
el izpodkopavati samega sebe)__
sebe)
8. NALOGA: NASELITEV APENINSKEGA POLOTOKA
a) S pomočjo zemljevida ugotovi,
ugotovi, katera plemena so živela na območju Apeninskega
polotoka pred nastankom Rima.
Sever: __(Liguri,
(Liguri, Veneti)_______________
Veneti)
Osrednji del: _(Etruščani,
čani, Umbri, Sabini,
Latini)___________________________
_____________________________
Južni del: __(Japigi,
(Japigi, Samniti,
Samn
Mesapijci)
_________________________________
_____________________________
Otoki: _(Sikuli,
(Sikuli, Grki, Kartažani)_________
Kartažani)
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b) Kateri dve ljudstvi sta najbolj vplivali in zaznamovali razvoj Apeninskega polotoka do
vzpona Rima? ____(Etruščani)________________ in _________(Grki)_________________.
c) Kdaj so se na Apeninski polotok priselili Grki? __(V času velike grške kolonizacije)_______
d) Na kakšen način so Etruščani postali posredniki med staro Grčijo in Rimom? __(Od Grkov
so prevzemali njihove dosežke in vplive, si so jih razvijali naprej in jih nato posredovali
Rimljanom.)_
9. NALOGA: RIMLJANI
a) Naselbina Rim je bila ustanovljena _____(753 pr. n. št.)_______, ko je tudi prvi rimski kralj
postal ___(Romul)________, ki je tudi razširil vpliv Rima, tako da je postal eno
_(najpomembnejših središč)___________ v osrednji Italiji.
b) Zakaj je Rim nastal na enem izmed sedmih gričev ob
reki Tiberi? _(Višja lega nad zamočvirjenimi nižinami ob
Tiberi je bila bolj zdrava.)_________________________
______________________________________________
c) Kdo so bili patriciji in kdo plebejci? __(Patriciji so bili
potomci vodilnih plemiških družin in rodov. Plebejci pa
so bili množice kmečkega prebivalstva.)_____________
_____________________________________________
d) Po odstavitvi zadnjega kralja, Tarkvinija Ošabnega, so
Rimljani ustanovili republiko, kar naj bi pomenil prenos
oblasti v roke ljudstva. Spodaj pripiši, komu je pripadal
posamezen del oblasti.
A Kralja sta nadomestila 2 __(konzula)_________________
B Najvišjo oblast je imel __(senat)_____________________
C Sodna oblast je bila v rokah __(patricijev)______________
e) Kateri so bili najpomembnejši dosežki socialnih nemirov, ki so jih povzročali plebejci?
__(dva lastna uradnika, ljudska tribuna, 12 bronastih plošč, Kanulejev zakon, en konzul
plebejec,
nekoliko
kasneje
pa
jim
je
uspel
tudi
vstop
v
senat)______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
f) Širjenje oblasti Rimljanov. Smiselno poveži.
A) Poraz etruščanskega mesta Veji in Etruščanov
B) Servijansko obzidje
C) Latinska plemena

__(F)_ 148 – 146 pr. n. št.
__(E)_ Kartažani
__(A)_ Začetek 4. stol. pr. n. št.
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__(C)_ Zavezništvo
__(B)_ Galski pohod na Rim
__(D)_ Oblast nad Apen. pol.

2. možnost: kronološko razvrsti
_(5)_ S Kartažani so Rimljani bojevali punske vojne.
_(4)_ Zmaga v bitki z grškim pristaniščem Tarent prinese rimsko oblast nad
Apeninskim polotokom.
_(3)_Z latinskimi plemeni se ne zapletajo v vojne, ampak z njimi sklepajo zavezništva.
_(1) Rimljani premagajo etruščansko mesto Veji, kar pomeni konec etruščanske moči.
_(6)_ Sredi 2. stoletja pr. n. št. Rimljani priključijo še provinci Makedonija in Ahaja.
_(2)_Po napadu Galcev na Rim zgradijo servijansko obzidje.
g) Vzroki za punske vojne: _(želeli trgovsko prevlado in gospodarski vzpon tudi v Sredozemlju
ponovni vzpon Kartagine, zavarovanje političnih in gospodarskih interesov)_____________
___________________________________________________________________________
h) Katere province so Rimljani pridobili v treh punskih vojnah?
A) Sicilija – Sardinija – Galija – Španija - Afrika
B) Sicilija – Sardinija – Korzika – Španija - Egipt
C) Sicilija – Sardinija – Korzika – Španija – Afrika
i) Kakšne spremembe je prineslo dolgo obdobje številnih vojn (gospodarstvo, rimska družba,
latinski zavezniki)? __(ureditev: kolonije, province, romanizacija, gosp. izkoriščanje provinc,
trgovska sila, omogočalo hiter razvoj podjetništva, trgovine, pomorstva, množične
manufakturne proizvodnje in različnih investicij, nov družbeni sloj vitezi – podjetniki,
ogromno vojnih ujetnikov – sužnjev, vzpon vojske, državljanstvo latinskim zaveznikom,
socialni nemiri)_______________________________________________________________
j) Namen reform Gaja Grakh (zemljiški zakon, zakon o žitu, vojni zakon, pravica ljudstva, da
odstavi tribuna, zakon o sodstvu) je bil:
A) prepovedati vse vojne in uvesti mirno stanje
B) odvzem naloge senatu in jih dajal vitezom ter ljudski skupščini
C) vsem podeliti državljanske pravice
k) Po obdobju socialnih nemirov, globoke krize in državljanske vojne, je ponovno
nastopilo obdobje uspešnosti in veličine Rima, ki se je začelo, ko so trije
najpomembnejši možje, Gaj Gnej Pompej, Mark Kras in __(Gaj Julij Cezar)_____,
oblikovali zvezo treh mož, imenovano __(triumvirat)_________.
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l) Preberi spodnje besedilo in odgovori na vprašanja.
"Vsa Galija je razdeljena na tri dele, od katerih je enega naseljujejo Belgi, Aquitani drugi, tisti, ki se v
svojem jeziku imenujejo Kelti, v našem pa Galci, pa tretji del. Vsi ti se med seboj razlikujejo v jeziku,
običajih in zakonih. Od vseh teh, Belgi so najpogumnejši, saj so najbolj oddaljeni od civilizacije in vseh
trgovskih stikov, hkrati pa so najbližji Germanom, ki živijo na drugi strani Rena, s katerimi so nenehno
v vojni, zaradi česar Helveti tudi prekašajo ostale Galce v svoji bojni mentaliteti. Ko je bila vojna s
Helveti končana, so ambasadorji iz skoraj vseh delov Galije, združeno čestitali Cezarju, saj so se dobro
zavedali, da čeprav so se maščevali Helvetom za povzročeno trpljenje Rimljanov, so okoliščine takšne,
da je v obojestansko korist tako Galije kot Rimljanov, da je bilo to potrebno, saj so bili Helveti
agresivno naravnani proti celotni Galiji, tako da so jo zaradi ugodne lege, ki je zelo primerna in
produktivna, želeli podrediti kot podložnike."
(vir: http://www.perseus.tufts.edu/hopper/text?doc=Perseus:text:1999.02.0001)

Katero pokrajino so želeli Rimljani pokoriti? ___(Galijo)______________________________
S katerim plemeni vse se je Julij Cezar boril? _(Kelti, Galci, Germani, Helveti)_____________
Kako se imenuje delo Julija Cezarja, iz katerega del je zgoraj? __(Galska vojna)___________
m) Kdaj je Cezar izrekel izrek »Kocka je padla!« in kaj je pomenil? __(ko je senat zavrnil_____
njegov kompromis in je prestopil reko Rubikon ter začel pohod na Rim)__________________
___________________________________________________________________________
n) Po uspešnih bojnih pohodih, se je vrnil v Rim, prejel naziv __(diktator)_____________ za
nedoločen čas in __(konzul)__________ za 10 let, s čimer je praktično postal dosmrtni
monarh. Lotil se je številnih reform:
• Politične _(razširitev senata na 900 članov, senat diktatorjev organ, podelitev ______
rimskega državljanstva prebivalcem Sicilije, severne Italije in Španije)____________
• Gospodarske _(javna gradbena dela za brezposelne, razdeljevanje žita revnim,______
ureditev prometnih razmer v Rimu)_________________________________________
• Družbene _(naseljevanje nepreskrbljenih veteranov zunaj Italije poselitev Kartagine
in Korinta reforma koledarja – julijanski koledar ljudske igre)___________________
o) Na kakšen način so mu njegovo nasledniki izkazovali veliko spoštovanje in vrednotenje
njegovih uspehov? _(nasledniki so poleg imena nosili naziv "Caesar")___________________
10. NALOGA: RIMSKO CESARSTVO
a) Po atentatu na Cezarja je prišlo do državljanske vojne, ki so jo z oblikovanjem drugega
triumvirata razrešili Mark Lepid, _(Gaj Gnej Pompej)_________ in _(Gaj Oktavijan)_______.
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b) Gaj Oktavijan je spretno kopičil vse več pooblastil in moči v svojih rokah, kar dokazujejo
tudi številni nazivi, ki jih je prejel. Naštej nekaj izmed njih: _(princeps
senatus, Avgustus (Vzvišeni), cesar, dosmrtno tribunsko oblast, vrhovnega
svečenika, očeta domovine)
c) Avgust je reorganiziral državo na večih področjih. Najprej je bistveno
_(zmanjšal)_____________ vojsko, ki je bila razporejena v obmejna
province, v Italiji pa je ostala zgolj _(pretorijanska garda)________, ki je
varovala cesarja in družino. Država je v času Avgusta doživljala _(obdobje
miru)_________________, saj večjih vojn ni bilo. Veliki stroški in
investicije so zahtevale preureditev __(financ)_________, tako da je
cesar najprej izvedel _____(popis)__________ prebivalstva in
prerazporeditev davčne obremenitve. Stabilno obdobje miru je vplivalo
na gospodarstvo, ki je doživljalo ___(razcvet)_________, tako da Rim postane __(poslovno
središče)_________ sredozemske trgovine. Glavna gospodarska panoga je bilo še vedno
__(poljedelstvo)___________, vendar pa so vse več izdelkov uvažali iz
__(provinc)___________. Zaradi manjšega števila vojn pa se je zmanjšalo tudi število
___(sužnjev)___________, tako da se je njihov položaj precej izboljšal in so zemljo prejemali
tudi v zakup ali kolonat. V času Avgustovega vladanja se je po imperiju močno razširil latinski
jezik, rimska kultura, rimski način življenja in gospodarstvo, kar z drugimi besedami rečemo,
da se je pričela ___(romanizacija)_______imperija.
d) Kakšno prispodobo skriva v sebi Avgustova izjava, da je »Rim našel kot mesto iz opeke in
ga zapustil kot mesto iz marmorja«? _(izkazal se je pri gradnji in prenovi objektov v Rimu,
saj je zapusil izjemno arhitekturno dediščino)_______________________________________
e) Po Avgustovi smrti je sledilo več cesarjev, vendar pa nihče ni dosegel njegove slave.
Pomembnejši izmed naslednikov je bil Trajan, saj je takrat rimski imperij dosegel svoj največji
obseg (»zlata doba imperija«). Iz spodnjega zemljevida ugotovi, katere današnje države je
zavzemal ali vključeval rimski imperij.
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__(Španija, Portugalska, Francija, Velika Britanija, Italija, Švica, Avstrija, Nemčija,_______
Romunija, Madžarska, Hrvaška, Srbija, Bolgarija, Makedonija, Albanija, Grčija, Turčija,___
Sirija, Irak, Libanon, Izrael, Egipt, Libija, Tunizija, Alžirija, Maroko)___________________
___________________________________________________________________________
f) S kakšnimi težavami se je soočal rimski imperij v drugi polovici 2. stoletja in v 3. stoletju, ko
je izgledalo, da je država pred propadom? __(imperij je bil pod udarom vdorov barbarskih in
severnih ljudstev) _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
g) Dioklecijan se je po izvolitvi za cesarja lotil težkih razmer s številnimi gospodarskimi
(dednost poklicev, določitev cen potrebščin in mezd, davki), družbenimi (reorganizacija
vojske, preganjanje krščanstva) in političnimi reformami (delitev oblasti), s katerimi je
preoblikoval cesarstvo v absolutno monarhijo ali __(dominat)____________.
h) Njegova najpomembnejša sprememba pa je bila delitev cesarske oblasti. Kako se je
imenovala in kako je izgledala? _(tetrarhija – imenovana sta bila po dva cesarja in dva_____
avgusta, ki sta bila njihova namestnika in naslednjika)________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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) V naši bližini se nahaja palača, kamor se je Dioklecijan leta 305, po
odpovedi oblasti, umaknil. Kje? __(V Splitu.)____________
j) Naslednik, Konstantin Veliki, se je v zgodovino zapisal zaradi dveh
pomembnih dejanj. Katerih dveh? __(Ustanovil je novo prestolnico
imperija, Konstantinopel, kristjanom je z milanskim ediktom leta 313
podelil versko svobodo.) ____________________________________
___________________________________________________________________________
k) Leta 395 je cesar Teodozij zaključil zgodovino enotnega rimskega imperija. Zakaj?
__(Rimski imperij je razdelil med svoja sinova na dva dela – vzhodni in zahodni.)_________
___________________________________________________________________________
l) Zakaj leto 476 označuje tako veliko prelomnico človeške zgodovine, da se je začelo kar
novo obdobje evropske zgodovine, danes imenovano srednji vek? _(Leta 476 je propadel
zahodni del rimskega imperija, ko so Vzhodni Goti odstavili zadnjega cesarja.)____________
12. NALOGA: HUMANIZEM IN RENESANSA
a) Zapiši »definicijo« humanizma in kdaj se je začel širiti v zahodno Evropo? _(Humanizem je
bilo filozofsko in kulturno gibanje, ki je zajelo evropske izobražence – znanstvenike in literate
– navdušene nad antično kulturno dediščino. Humanizem se je v Italiji začel širiti v 15.
stoletju, ko so pred Turki bežali bizantinski učenjaki.)________________________________
___________________________________________________________________________
b) Kakšne spremembe je prinašal humanizem? __(Ti bogati meščani niso mogli sprejeti____
srednjeveških nazorov institucije, ki je vodila celotno življenje posameznika, cerkve. Ta je___
usmerjala pozornost in zanimanje človeka v onostranstvo oziroma v življenje po smrti, tedanji
izobraženci pa so v središče zanimanja postavljali človeka in s tem življenje na tem svetu, kar
je nasprotovalo sholastiki. S humanizmom se je prebudilo zanimanje za antično kulturo, tako
da so humanisti preučevali antično literaturo in filozofijo (Aristotel in Platon).)___________
c) Katere mestne državice v Italiji so v 15. stol. postale središča humanizma? Zakaj?
__(Vojvodina Milano, republike Benetke, Genova in Firence, cerkvena država v Rimu in____
neapeljska kraljevina. V teh državah sta cvetela trgovina in bančni posli, zaradi česar so____
doživele visoko stopnjo gospodarskega in političnega razvoja, saj so bile v rokah italijanskih
meščanov evropske zveze z Orientom.)____________________________________________
d) Naštej najpomembnejše humanistične književnike. __(Francesco Petrarca, Giovanni
Boccaccio, Erazem Roterdamski, Francois Rabelais, Miguel de Cervantes, William
Shakespeare)_______________________________________________________________
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e) V času humanizma so bili aktivni številni raziskovalci, ki so odkrivali zakonitosti narave,
zaradi česar so pogosto prišli v spore s __(cerkvijo)___________________. To je še posebej
izrazito občutil Galileo Galilei, ki je v izogib smrti moral preklicati svoje
trditve, da __(se Zemlja vrti okrog Sonca in vesolje je neskončno)
___________________________________. Nikolaj Kopernik je razvil
__(heliocentrično)______ teorijo, ki pravi, da je Zemlja __(le eden od
planetov,
ki
skupaj
z
drugimi
kroži
okoli
Sonca)_________________________________________________. Najbolj
vsestranski genij tega obdobja pa je bil __(Leonardo da
Vinci)______________, ki je bil slikar, kipar, arhitekt in inženir. Njegovi
najbolj slavni slikarski deli sta __(Zadnja večerja in Mona
Lisa)___________________________________. Pomorščaki so z odkritji
pomagali k razvoju zemljepisnega znanja, tako ja Gerhard Mercator razvil
_(valjasto)___________ projekcijo risanja __(zemljevidov)______ in izdelal
prvi sodobni atlas. Nemški kartograf Martin Behaim pa je leta 1492 izdelal
prvi _(globus)__________ in tako prvič prenesel na kroglo podobo Zemlje.
Tudi v medicini so dognali pomembna spoznanja, predvsem je izstopal
__(Paracelsus)______, ki je deloval predvsem na zdravljenju kuge in sifilisa.
f) Pomembni pa so bili tudi humanistični misleci in teoretiki. Naštej dva
najpomembnejša, ki sta delovala eden v Italiji, drugi v Angliji. Pripiši tudi
njuno najbolj znano delo.
__(Niccolo Machiavelli Vladar (Il Principe) Thomas Morus (More) Utopija)
______________________________________________________________
g) Kaj je renesansa? Katero italijansko mesto je postalo glavno središče
renesanse in zakaj? Pod čigavim pokroviteljstvom? __(Renesansa je omogočila predvsem nov
pogled na človeka, ki so ga poleg renesančnega individualizma zaznamovali še senzualizem
(spoznavna teorija, da so vir človekovega spoznanja človekovi občutki), panteizem (filozofski
nauk, ki enači boga z naravo), hedonizem (smer v etiki, ki jemlje srečo in čutno uživanje za
najvišji smisel življenja), empirizem (filozofska smer, ki šteje človekovo izkušnjo za edini vir
človekovega spoznanja) ter esteticizem (pojmovanje, ki šteje umetnost za najvišjo vrednoto)
Glavno središče so bile Firence, zaradi bogastva družine Medici.)______________
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h) Nekaterim najslavnejšim renesančnim delom pripiši avtorja.
__(Michelangelo)_____

_(Tizian)___________

_(Leonardo da Vinci)

13. NALOGA: VZPON MEŠČANSTVA IN NACIONALNE DRŽAVE
a) Kakšne spremembe so zahtevali nosilci naprednih idej (izobraženci, bogati meščani in del
plemstva)? __(Da zakonodaja, davki, uprava države in oblast ne morejo in ne smejo biti le
zadeva vladarja pojavijo. Zahteve po ustavi, v kateri bi bile zapisane temeljne pravice in po
svobodnejšem
gospodarskem
udejstvovanju
(gospodarski
liberalizem).)
___________________________________________________________________________
b) Kateri dve tajni revolucionarni skupini v Italiji sta bili začetnici revolucionarnega boja?
__(Mlada Italija, karbonarji ) ___________________________________________________

171

GEOGRAFSKO – ZGODOVINSKA EKSKURZIJA
EKSKURZI V ITALIJO

Aleš Bobek

c) Zakaj so se razvila nacionalna gibanja?
Na kakšen način se je za svoje cilje
(neodvisnost, združitev, republika)
r
borila
Mlada Italija? __(Moderno
(Moderno nacionalno
gibanje se je začelo
elo krepiti tudi v razdeljeni
Italiji, saj je bil Apeninski polotok razdeljen
v sedem različnih
nih velikih držav. Za dosego
tega cilja je pametno spremenila tudi
metode delovanja,
nja, saj se ni več
ve posvečala
konspiraciji maloštevilnih skupin, ampak se
je odločila
ila za široko in organizirano
propagando po celotnem območju
obmo
Italije,
zaradi česar
esar so se začele ilegalne celice
hitro širiti po polotoku.)_______________
_______________
d) Kako je leta 1848 potekal poskus združitve Italije v enotno nacionalno državo?
_(Piemont-Sardinija
Sardinija in Papeška država sta dobili ustavo, v Lombardiji in Benečiji
Bene
pa je prišlo
do ustaje proti Avstrijcem, tako da so Benečani
Bene ani razglasili republiko. Kasneje je sardinska
vojska
ska v vojni z Avstrijo izgubljala bitke, z padcem beneške republike pa je bilo konec
revolucije.)

e) Združitev Italije je potekala v dveh fazah. V prvi fazi
združevanja sta bili najzaslužnejši dve osebi. Kateri dve
in kdaj je bilo razglašeno Kraljestvo Italija?
I
__(Viktor
(Viktor
Emanuel II
in Camillo Benso de Cavour-jem.
jem.
Februarja 1861 je bilo razglašeno Kraljestvo
Italija.)___________________
___________________

f) Cavour je kmalu spoznal, da bo za uspešno združitev potreboval podporo ene od velesil.
Na katero od njih se je naslonil?
onil? __(Francija
__
in Napoleon III.)_________________________
_________________________
g) Katera država je bila največja prepreka pri združitvi in zakaj? _(Avstrija,
_(Avstrija, zaradi ozemeljskih
teženj v severni Italiji)_________________________________________________________
_________________________________________________________
f) Kaj se je zgodilo septembra 1870? __(Napoleon
Napoleon III. je po porazu v prusko – francoski vojni
iz Rima odpoklical svoje čete,
ete, italijanska vojska je Rim zavzela septembra 1870, ki so ga
kasneje razglasili za glavno mesto.)_______________________________________________
mesto.)
__________________________
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PRILOGA 2
SEZNAM SLIK IN VIROV SLIKOVNEGA GRADIVA NA UČNIH LISTIH

Slika 1: Potek ekskurzije
Slika 2: Ogled Rima – 1. dan
Slika 3: Ogled Rima – 2. dan

1. UČNI LIST ZA EKSKURZIJO V ITALIJO
 Nema karta Italija:
URL:http://schools.look4.net.nz/geography/country_information/outline_maps/files_
OM/italy.jpg (citirano: 15. 6. 2010)
 Satelitski posnetek Apeninskega polotoka, 2010. GpsWin, VirtualEarth (Satellite),
Sledenje d.o.o.
 Bobek, A., 2009. Slika vulkana Vezuv.
 Monitoring Drought. Climographs of selected cities.
URL: http://www.drought.unl.edu/whatis/climographsinternationalmetric.htm
(citirano: 15. 6. 2010)
 BestCountryReports, 2010. Padavinska karta Italije.
URL: http://www.bestcountryreports.com/media/D_Images/Italy_Precip.jpg (citirano:
15. 6. 2010)
 Karta Kmetijstvo, 2006. Atlas Evrope. Ljubljana, Monde Neuf, str. 24.
 Rimini, 2010. URL: http://www2.arnes.si/~kurank/inf/images/izleti/Rimini07.jpg
(citirano: 15. 6. 2010)
 Kolosej, 2010. URL: http://www.hdwallpapers.in/walls/the_colosseum_rome_italynormal.jpg (citirano: 15. 6. 2010)
 Mont Blanc – Alpe, 2010.
URL: http://cotelac-combloux.com/UserFiles/Image/1249560718_MontBlanc_200507.JPG (citirano: 15. 6. 2010)
 Gardsko jezero, 2010.
URL: http://i232.photobucket.com/albums/ee227/vechzl/lake_garda_01.jpg (citirano:
15. 6. 2010)
 Zemljevid plemen Apeninskega polotoka v prazgodovini, 1999. Zgodovina antičnega
Rima. Maribor, Svarog - izobraževalni zavod. CD - ROM.
 Območje sedmih rimskih gričev, 1999. Zgodovina antičnega Rima. Maribor, Svarog izobraževalni zavod. CD - ROM.
 Gaj Julij Cezar, 1999. Zgodovina antičnega Rima. Maribor, Svarog - izobraževalni
zavod. CD - ROM.
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 Cesar Avgust, 1999. Zgodovina antičnega Rima. Maribor, Svarog - izobraževalni
zavod. CD - ROM.
 Trajanov obseg rimskega imperija, 1999. Zgodovina antičnega Rima. Maribor, Svarog
- izobraževalni zavod. CD - ROM.
 Dioklecijanova palača v Splitu, 1999. Zgodovina antičnega Rima. Maribor, Svarog izobraževalni zavod. CD - ROM.
 Giovanni Boccaccio, 2010.
URL:http://www.itcmorotrani.it/attivita/lavori2008/BelardBevilacqua/Immagini/bocca
ccio.jpg (citirano: 15. 6. 2010)
 Leonardo da Vinci, 2010. URL:
http://sl.wikipedia.org/wiki/Slika:Possible_SelfPortrait_of_Leonardo_da_Vinci.jpg
(citirano: 15. 6. 2010)
 Kupola Sv. Petra, 2010. URL:
http://sh.wikipedia.org/wiki/Datoteka:StPetersDomePD.jpg (citirano: 15. 6. 2010)
 Vnebovzetje, 2010. URL:
http://www.rtvslo.si/kultura/zivel-ustvaril-ostal-v-spominu/tizian-mojster-beneskeatmosfere/156695 (citirano: 15. 6. 2010)
 Zadnja večerja, 2010. URL:
http://www.gloversvilleschools.org/kings/teachers/tdavis/leonardo_da_vinci_last_supp
er.jpg (citirano: 15. 6. 2010)
 Italijanske mestne države, 2010.
URL: http://www.s-gimsl.kr.edus.si/gradiva/zgo/zdruzenje_italije.pps (citirano: 15. 6.
2010)
 Giuseppe Garibaldi, 2010.
URL: http://www.salernomagazine.it/rivista/2009/02-04-09/giuseppe_garibaldi.jpg
(citirano: 15. 6. 2010)
 Viktor Emanuel II., 2010.
URL: http://media-2.web.britannica.com/eb-media/16/79916-050-274CAB7C.jpg
(citirano: 15. 6. 2010)
2. UČNI LIST BENETKE
 Zemljevid Benetk. 2010. V: The Rough guide to Venice & the Veneto. 8th ed.
London, Rough Guides, str. 16.
 Most Rialto, 2010.
URL:http://lh3.ggpht.com/abdulhabdul/R3FZ53Vay0I/AAAAAAAACq0/8fu4tnssJM
A/04+Ponte+di+Rialto.jpg (citirano: 15. 6. 2010)
 Doževa palača, 2010.
URL: http://www.hickerphoto.com/data/media/183/doges-palace-venice_12408.jpg
(citirano: 15. 6. 2010)
 Bazilika Sv. Marka, 2010.
URL: http://thelifeofabaldpope.files.wordpress.com/2009/01/basilica-san-marcovenice_12561.jpg (citirano: 15. 6. 2010)
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 Pala d´Oro, 2010. URL: http://www.sacred-destinations.com/italy/venice-san-marcopictures/pala-doro-c-brani.jpg (citirano: 15. 6. 2010)
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PRILOGA 3:
ANKETNI VPRAŠALNIK
Na spodnja vprašanja odgovori čim bolj iskreno, saj boš tako izrazil svoje mnenje o
geografsko – zgodovinski ekskurziji v Italijo ter tako pripomogel k spremembam in
izboljšavam bodočih izvedb te ekskurzije.
1. Po pomembnosti (kakor se tebi zdi) razvrsti obiske naslednjih lokacij (1 – najbolj
pomembna, 10 – najmanj pomemba):
_____ Ghetto Nuovo Benetke
_____ Forum Romanum
_____ Bologna
_____ Siktinska kapela
_____ galerija Ufizzi
_____ Ponte Vecchio
_____ bazilika Sv. Marka
_____ Vezuv
_____ Pompeji
_____ Španske stopnice
2. Katera tema obravnavana na ekskurziji in kateri ogled/znamenitost/postanek sta ti bila
najbolj všeč in zakaj? Ter katera tema in ogled najmanj in zakaj? _________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3. Oceni ekskurzijo (1 – zelo, 2 – srednje, 3 – manj):
______ zanimivost
______ ustreznost tem in postankov
______ smiselnost
______ časovna razporeditev
______ izpolnitev tvojih pričakovanj
4. Oceni delo učiteljev – spremljevalcev (1 – zelo, 2 – srednje, 3 – manj):
______ jasnost razlage
______ zanimivost izbranih tem
______ ustreznost učnih listov
______ komunikativnost
______ dostopnost
______ upoštevanje predlogov in mnenj
6. Katera oblika dejavnosti ti je bila najbolj všeč (1 – najbolj, 6 – najmanj)?
_____ ogledi ustanov (muzeji, znamenitosti, spomeniki, …)
_____ učni listi
_____ predstavitev referatov
_____ skiciranje/kartiranje
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_____ delo v skupini
_____ spremljanje razlage
7. Oceni stopnjo povezanosti ekskurzije z učno snovjo (ustrezno obkroži).
1 nejasna
2 včasih nerazumljiva in nelogična
3 mestoma jasna in razumljiva
4 jasna in razumljiva
5 povsem skladna
8. Na kratko zapiši svoje mnenje o ekskurziji, kaj bi spremenil, dodal, predlagal, izpostavil ali
še posebej rad zapisal. _________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
9.
Oceni svoj prispevek pri pripravi
referata.
Kako ste si razdelili delo v
skupini?
Kaj ti je bilo pri skupinskem delu
posebej všeč?
Kako se je po tvojem mnenju
izkazala skupina pri predstavitvi
referata?
Kaj bi lahko še izboljšal in
popravil?
10. Zapiši mnenje o učnih listih (1 – zelo, 2 – srednje, 3 – manj).
_____ težavnost učnih listov
_____ količina učnih listov
_____ pestrost in zanimivost nalog
_____ obsežnost nalog
_____ zanimivost slikovnega gradiva
_____ všečnost dela s kartografskim in slikovnim materialom
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