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Uvod
V življenju in bogoslužju katoliške Cerkve je prisotnih mnogo elementov, ki imajo svoj
izvor v specifičnih zgodovinskih dejstvih, čeprav se teh zaradi različnih razlogov
mnogokrat ne zavedamo ali pa morda samo preslabo poznamo korenine krščanske vere.
Če je eno najbolj intimnih človekovih iskanj poskus razumevanja lastnega začetka,
potem je v tem duhu nastala tudi pričujoča naloga, ki poskuša osvetliti okoliščine
nastanka rožnovenske nedelje, ki jo cerkveno občestvo obhaja prvo nedeljo v mesecu
oktobru.
V prvem delu naloge poskušamo nekoliko razčleniti širši zgodovinski kontekst 16.
stoletja in pokazati na nekatere ključne dogodke, ki so pogojevali duh tistega časa. V
mejnem obdobju med srednjim in novim vekom se namreč prepletajo številni tokovi, ki
segajo od cerkveno-političnega do kulturno-umetniškega in religijsko-duhovnega
področja. Ker bi celostna analiza presegla okvir tega dela, smo se za predstavitev tega
burnega stoletja oprli na tri dogodke, ki so pustili neizbrisen pečat in zaznamovali
poznejši tok zgodovine: Kolumbovo odkritje Amerike, Lutrov poskus reformacije in
katoliški odgovor na protestantizem. Vse troje bo pomagalo k boljšemu razumevanju
lika papeža Pija V., ki je neločljivo povezan s praznikom rožnovenske nedelje. Ker
praznika, vsaj v takšni obliki, kot obstaja danes, ne bi bilo brez konflikta med
krščanstvom in islamom oziroma zaradi njegove osmanske iteracije, zaključujemo prvi
del s kratkim pregledom najpomembnejših sporov med obema stranema. Pregled služi
tudi za uvod v drugi del naloge.
Bitka pri Lepantu, ki jo obravnavamo v drugem delu, naj bi bila prvi vzrok za nastanek
rožnovenskega praznika, vendar hkrati presega ta okvir, saj jo mnogi zgodovinarji,
kljub temu, da je širši javnosti manj poznana, štejejo za eno največjih pomorskih bitk
vseh časov. V njej prepoznavajo odločilno zmago krščanstva, ki je v kritičnem trenutku
uspela odvrniti osvajalski islam pred vdorom v Evropo. V tem okviru se malce
podrobneje posvečamo dogodkom, ki so tlakovali pot največjemu renesančnemu
spopadu, nalogo pa sklepamo s povzetkom bitke ter samo postavitvijo rožnovenske
nedelje.
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Pri proučevanju širšega zgodovinskega konteksta 16. stoletja nam je zadostovala
slovenska literatura, saj je to obdobje dobro raziskano in obdelano v več zgodovinskih
leksikonih ter zgodovinskih zbirkah. Zadovoljivo je v slovenski literaturi obdelan tudi
lik papeža Pija V., vendar smo za nekatere dodatne informacije in nova spoznanja
posegli po tuji literaturi. Bitka pri Lepantu je v slovenskem jeziku obdelana nekoliko
slabše. Dogajanje opisujejo nekatere strokovne, a relativno kratke revijalne objave, ki so
sicer dobra podlaga za hitro pridobitev informacij in pregledno poznavanje, vendar pa
zaradi manjšega obsega ne zadovoljijo raziskovalca, ki išče širši vpogled v samo bitko.
Pri zadnjem delu naloge smo se zato oprli predvsem na tujo literaturo, ki spopad
predstavlja bolj poglobljeno. Veliko težav smo imeli tudi z zbiranjem slovenske
literature, ki predstavlja nekakšen odmev na bitko. Kot so nam pojasnili strokovnjaki, so
razlogi za takšno stanje povsem objektivne narave, saj je po vsej verjetnosti gradivo,
kolikor ga sploh obstaja, razpršeno, neurejeno ali porazgubljeno po številnih zasebnih
zbirkah. Na konec naloge smo tako dodali skromnejši razdelek, kjer so zbrani nekateri
odmevi na Slovenskem.
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1. Zgodovinski kontekst in duh časa
1.1 Evropa na pragu novega veka
Začetek novega veka velja za eno najbolj razgibanih obdobij zgodovine, za stoletje
vzpona zahodnega sveta. V življenje in mišljenje zahodnega človeka je novi vek
prinesel tako globoke spremembe, da smo se njihovega pomena in posledic začeli v
polnosti zavedati šele nedavno. Doba je tlakovana z velikimi in usodnimi dogodki 15.
stoletja, med katere lahko v prvi vrsti štejemo iznajdbo tiska (1405), padec Carigrada
(1453) ter odkritje Amerike (1492). (Stres 1998, 5) S pomorskim raziskovanjem Španije
in Portugalske so se odprle nove trgovske poti, obe velesili pa sta kolonizirali Novi svet
in povezali Ameriko, Evropo ter Azijo. Čeprav je bil odgovor na protestantski izziv
dolgo v ospredju proučevanja zgodovine Cerkve iz 16. stoletja, se je v tem času
dogajalo še veliko drugega. (Tanner 2013, 217)

1.1.1 Ponovno obujanje antičnih idealov
Že poldrugo stoletje je italijanski renesančni tok oživljal kulturne dosežke preteklosti in
je ravno na prehodu iz srednjega v novi vek dosegel svoj vrhunec. V arhitekturi je
gotiko zamenjal renesančni slog, ki je uporabljal antične prvine, predvsem iz rimske
dobe (banjasti lok, stebrni red). Želja po harmoniji in racionalni gradnji, ki se odraža v
simetrijah, je v sakralni arhitekturi našla poseben izraz v obliki cerkvenih kupol. Leta
1506 je papež Julij II. pričel z odmevno gradnjo nove bazilike svetega Petra v Rimu.
(Pogačnik, in drugi 1998)
Dosežki renesančnega slikarstva in kiparstva še danes zasedajo posebno mesto v
zgodovini. Od odkritja centralne perspektive dalje umetniška dela presegajo ploskovno
omejenost srednjeveškega slikarstva, izoblikoval pa se je občutek za realistično
prikazovanje. Religiozno tematiko so razširili s številnimi mitološkimi vsebinami;
položaj človeka, ki je postajal merilo za vse stvari, je spodbudil temeljito umetniško
ukvarjanje s človekovo figuro. Tako sta nastala Michelangelova svetovno znana Pietà
(ok. 1500) in kip Davida (1504), da Vincijeva Mona Lisa (ok. 1506), v letih 1508-1512
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pa je Michelangelo na strop Sikstinske kapele naslikal znamenito Stvarjenje in tri
desetletja pozneje na oltarno steno še Poslednjo sodbo. (Pogačnik, in drugi 1998)
Slovenci smo s Primožem Trubarjem dobili prvo slovensko tiskano knjigo (1550). Na
polju duhovnega je bil vernik prvič v zgodovini soočen s prevrednotenjem svojih
pogledov in z vsebino krščanskih resnic. (Tüchle, Bouman in Le Braun 1994, 10) Ob
Lutrovem nastopu (1517) in s protestantsko reformacijo, ki je zamajala avtoriteto
rimskega papeža, so se pojavile tudi nove redovne skupnosti. Leta 1528 je papež
Klemen VII. potrdil kapucinski red, papež Pavel III. pa leta 1540 jezuitski red. Lutru so
se pozneje pridružili tudi Zwingli (1522), Henrik VIII. (1534), Kalvin (1536) in drugi
reformatorji, ki so v diskurz evropskih političnih sil vnesli predvsem religijske
konflikte. Slednji so se v začetku 17. stoletja sprevrgli v 30-letno vojno. (Benedik 1996,
199, 236)
Tem in drugim pomembnim dogodkom so s časovnim zamikom sledile še pomembnejše
postopne, a globoke spremembe v človekovem razumevanju samega sebe. »Človek
postane teoretično vedoželjen, se pravi, da išče znanje zaradi znanja samega. Pa ne
samo to. Zaveda se tudi novosti svojega početja in načina svojega razmišljanja. Če je
renesansa pomenila novo rojstvo, obnovo in oživitev antičnih idealov ter pristne
klasične filozofije, srečamo v novoveški zavesti odločilni mejnik. Pri mislecih kot je
René Descartes, ki velja za prvega filozofa novega veka in moderne filozofije, ne gre za
golo obnavljanje nečesa, kar je že bilo, ne gre za oživitev nobene tradicije, ampak za
zelo izrazito zavest o novosti podviga in za hotenje tega novega.« (Stres 1998, 6)
Prekinitev s preteklimi obdobji in želja po novostih se na simbolni ravni odraža tudi v
reformi papeža Gregorja XIII. (1572-1585), ki je ob izteku 16. stoletja ukinil julijanski
koledar in uvedel novega, gregorijanskega, ki ga na Zahodu uporabljamo še danes.
(McBrien 2006, 265)

1.1.2 Začetek svetovne Cerkve
Skoraj 800 let po tem, ko je general Tariq ibn Ziyad popeljal vojsko rdečega polmeseca
čez Gibraltarsko ožino in so Arabci leta 711 zavzeli Iberski polotok (Donner 1999, 21),
je krščanskim silam leta 1492 znova uspelo osvojiti še zadnjo muslimansko utrdbo
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Granado in dokončno izgnati islam iz Španije. (Rebić, in drugi 2007, 1030) Istega leta
se je pred zmagoslavnimi katoliškimi kralji v taboru v Granadi pojavil Genovežan
Krištof Kolumb in prosil, naj podprejo njegov načrt, po katerem je hotel najti zahodno
morsko pot do Indije. 3. avgusta je s tremi ladjami zapustil Palos na jugozahodu Španije
in 12. oktobra, ne da bi se tega zavedal, pristal na ameriških tleh. Njegovemu zgledu so
sledili še drugi pogumni in smeli pomorščaki, pustolovci in osvajalci (konkvistadorji).
»Pred očmi takratnih ljudi je vstal nov svet, v katerih tla so zasadili špansko zastavo in
krščanski križ. Kolumb se je na svoje pustolovske poti nedvomno podajal »zaradi Boga
in zlata«, s poimenovanjem novih ozemelj (San Salvador, Santa Maria, Trinidad) je
opravil nekakšen krst in začel s pokristjanjevanjem Novega sveta. Posledica teh plovb je
bila v tem, da se je »orbis christianus« silno povečal. Cerkev je zdaj prestopila meje
Zahoda in pred njo se je odpiral neizmeren nov prostor delovanja, ogromno delovno
področje, ves svet.« (Tüchle, Bouman in Le Braun 1994, 17) Po Kolumbovem je sledilo
še Kopernikovo odkritje heliocentričnega sistema (1507) in tako je svet, ki ga je poznal
srednjeveški človek, postajal vedno manjši, hkrati pa so se mu odpirala še neslutena
obzorja.
Ko se je Kolumb po odkritju Amerike vrnil v domovino, je vse kazalo na to, da bo
zaradi razmejitve kolonialnega ozemlja izbruhnila vojna med Španijo in Portugalsko.
Tako je Aleksander VI. na prošnjo obeh držav v znamenitih štirih bulah iz leta 1493
določil razmejitveno črto, ki je vse do danes ostala jezikovna meja v Srednji in Južni
Ameriki. Z odkritjem Amerike leta 1492 je nastopilo tudi obdobje svetovnega misijona.
Aleksander VI. je poslal frančiškane kot prve misijonarje na Jamajko, na Kubo in v
Brazilijo, pozneje pa še v Indijo in v južno Afriko. (Holzer 1995, 239)

1.2 Notranji razkol Cerkve (1517)
1.2.1 Dekadenca v Cerkvi kaže na propad
V začetku 16. stoletja je bilo misijonsko delovanje v Novem svetu in Aziji še v povojih,
Cerkev pa je bila posledično v glavnem omejena na zahodno Evropo. Spomin na
vzhodni razkol leta 1054, ko so se od Rima odcepili azijski in afriški kristjani, leta 1448
5

pa še Rusi, je bil še vedno živ, razmere znotraj Cerkve pa se niso izboljševale. (Knowles
in Obolensky 1991, 292) Škofovska mesta so imeli v rokah izključno plemiči, ki jih
nista zanimala dušnopastirska dejavnost in duhovno življenje. Škofovska mesta so si
kupili, da bi povečali svoj vpliv na politiko – v Cerkvi je bilo namreč mogoče kupiti
prav vse. Tako je imel denimo italijanski kardinal Aleksander Farnese (pravnuk papeža
Pavla III., ki je nosil enako ime) v lasti deset škofij, 26 samostanov ter 133 kanonikatov,
župnij in kaplanij. Neki sodobnik je celo zapisal, da v 100 letih ni nihče videl niti slišal,
da bi kakšen škof opravil kakršen koli duhovni obred.
Mnogi so postali duhovniki samo zaradi zagotovljenega dohodka; za posvetitev jim tudi
ni bilo potrebno izpolnjevati posebnih pogojev. Kdor je želel postati duhovnik, se je
lahko pri kakšnem župniku priučil potrebnih opravil, da je lahko maševal in delil
zakramente. Ker niso obiskovali šole ali univerze, so bili ti duhovniki simbol
neizobraženosti. Tako je nastal poseben duhovniški stan, za katerega sta bili značilni
množičnost in vedno nižja kvaliteta. V Breslauu je bilo ob koncu 15. stoletja pri dveh
cerkvah nastavljenih 236 duhovnikov, ki so morali dnevno le maševati. V Baslu je leta
1526 živelo 200 duhovnikov. Janez Agricola je izračunal, da je v tem času v Nemčiji
živelo 1.400.000 klerikov in redovnic. V večini mest je kar 20 % prebivalstva pripadalo
kleriškemu stanu, skoraj polovica teh pa duhovniškemu in redovniškemu.
V tistem času je bilo povsem običajno, da so duhovniki imeli priležnice, tako
imenovane konkubine. Po nekaterih navedbah je bilo leta 1525 v Rimu 53.000
prebivalcev in 4.800 kurtizan. Papež Hadrijan VI. (1522-1523) je ob tem zapisal, da je
greh postal tako vsakdanja in sama po sebi umevna stvar, da tisti, ki so bili z njim
omadeževani, sploh niso več občutili njegovega smradu. (Benedik 1996, 228) Ukrepi,
kot je bil denimo dokument koncila v Baslu iz leta 1435, v katerem so zahtevali, da se
morajo duhovniki ločiti od svojih žensk ali pa bodo za tri mesece izgubili prihodke, so
se izkazali za neuspešne. Papež Pavel IV. (1555-1559) je nekaj let pozneje dejal: »Pravi
čudež je, da je ta sveti sedež obstal, čeprav so naši predhodniki storili vse, da bi ga
uničili.« (Holzer 1995, 243-244)
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1.2.2 Praznoverna pobožnost
Ob moralni izprijenosti duhovščine je bilo preprosto ljudstvo videti presenetljivo
pobožno. Maše in pridige so bile dobro obiskane, cerkvena glasba in duhovna pesem sta
cveteli, razširjena je bila duhovna literatura, vzorci za spoved, priprava na smrt ter
svetniške legende. Pomanjkljiv značaj te ljudske pobožnosti pa je bil opazen v pogostih
zlorabah. Obstajali so mašni obrazci v čast svetemu Jobu proti sifilisu, brali so maše, da
bi našli izgubljene ali ukradene stvari, maše za rajne pa so brali za še živeče, da bi tako
pospešili njihovo smrt. Kot ocenjuje Holzer, se vsebina pobožnosti najbolje odraža v
tolikokrat ponovljenem vprašanju: kako naj se osvobodim oblasti hudobnega duha in se
zveličam? Od tod naj bi izhajala tako pogosta težnja po pridobitvi čim več odpustkov, ki
so jih pogosto ponujali skupaj z relikvijami.
Ob odpustkih in relikvijah je zrasel donosen posel, s katerim se je dalo zaslužiti veliko
denarja. Nemški Wittenberg, kjer je poučeval tudi Luter, se je lahko pohvalil z bogato
zbirko relikvij. »Volilni knez Friderik Saški jih je namreč kupoval in menjaval po celi
Evropi. Njegov katalog iz leta 1520 našteva 19.013 relikvij, na katere so bili vezani
odpustki za 902.202 leti in 270 dni vic. Z denarjem, ki ga je navrgla njegova zbirka, je
zgradil nov most čez Elbo. Ostale v Wittenbergu nabrane odpustke pa so porabili za
vzdrževanje dvorne cerkve in mlade univerze.« (Holzer 1995, 245)

1.2.3 Martin Luter opozarja na nepravilnosti v Cerkvi
Z vprašanjem odrešenja in pogubljenja se je veliko ukvarjal tudi Martin Luter (14831546), avguštinski menih in profesor teologije v Wittenbergu. Razpet med podobo
strogega Boga, ki se ga je potrebno bati, in iskanjem drugačnega, usmiljenega Boga, je
kritiziral razkošje, lakomnost in slabo izobrazbo duhovščine.
Ob številnih razuzdanostih višjega in nižjega klera naj bi Lutra k objavi znamenitih 95
tez spodbudilo delovanje dominikanskega patra Johanna Tetzla, kateremu je kardinal
Albreht Brandenburški zaupal pridiganje o odpustkih in zbiranje denarja za gradnjo
cerkve svetega Petra v Rimu. Glede rajnih naj bi Tetzel pridigal: »Ne pozabite, da imate
možnost rešiti jih, kajti čim zazveni vaš dar v škatlici, že skoči duša iz vic.« Če je Luter
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sprva nastopil proti zlorabi denarja, ki so ga napačno postavljali v središče ter mu
pripisovali skoraj nezmotljivo delovanje, pa je pozneje njegov nauk, da človeka
opravičuje samo vera brez človekovega sodelovanja z dobrimi deli, imel za posledico
njegov jasen odklon od katoliške Cerkve – Luter je namreč odpravil večino
zakramentov, službeno duhovništvo, meništvo, mašo, odpustke, redovne obljube itd.
Teze, ki jih je Luter spisal 31. oktobra 1517, so bile sicer namenjene ožjemu krogu
teologov in poznavalcev, pri katerih naj bi spodbudile teološko diskusijo, vendar pa so
hitro zakrožile med ljudstvom in so s parolami naredile velik vtis na vse tiste, ki so
odklanjali renesančno papeštvo in njegove posledice. Ena takšnih parol je bila: »Mi
Nemci ne moremo obiskati cerkve svetega Petra. Bolje bi bilo, da je ne bi gradili, kot da
propadajo naše cerkve.« Med ljudmi je krožila tudi misel: »Zakaj ne gradi papež, ki je
bogatejši kot Krez (kralj v antični Lidiji, ki je slovel zaradi svojega bogastva), cerkve
svetega Petra s svojim denarjem, namesto da ga izžema od revnih kristjanov?« Poleg
vprašanja odpustkov in odprave zakramentov je Luter postavil pod vprašanje tudi
papeževo prvenstvo ter celotno hierarhično strukturo Cerkve.
V Rimu so proti Lutru kot heretiku sprožili sodni postopek. Sredi leta 1520 mu je papež
Leon X. (1513-1521) z bulo Contra errores Martini Lutheri et sequacium zagrozil z
izobčenjem, če ne bi v 60 dneh preklical svojih zmot. V isti buli je zahteval, da morajo
uničiti vse Lutrove knjige, v katerih so bile te zmote objavljene. Luter je bulo 10.
decembra 1520 pred mestnimi vrati v Wittenbergu sežgal, 3. januarja naslednje leto pa
je papež Lutra tudi formalno izobčil iz Cerkve. Namesto reforme znotraj Cerkve je tako
prišlo do reformacije, ki se je obrnila proti Cerkvi sami. (Holzer 1995, 250-257)

1.3 Tridentinski koncil: katoliški odgovor na reformacijo
Tridentinski koncil je bil neposreden odziv na protestantsko reformacijo, ki je do takrat
preplavila že polovico Evrope. Kraj koncila, Trident (današnji Trento), ki leži v (takrat
še nemško govorečem) delu severne Italije, je predstavljal nekakšen kompromis med
papežem in nemškim cesarjem Karlom V. Papež je čutil, da ima zadosten ozemeljski
nadzor, cesar pa je vztrajal, da mora biti koncil na nemško govorečem področju, da bi
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ohranil verodostojnost za obravnavanje vprašanj, ki jih je sprožila nemška reformacija.
Po začetnih težavah, izbiranju primernega kraja in nekajletnem odlaganju je koncil 13.
decembra 1545 sklical »vodilni protireformacijski papež« Pavel III. (McBrien 2006,
257-258)

1.3.1 Koncil s prekinitvami traja kar 18 let
Čeprav se koncila osebno ni udeležil noben papež, so ga neposredno predstavljali trije
kardinali, legati, ki so v imenu papeža predsedovali koncilskim zasedanjem in bili
odgovorni za opravljanje dela. »Odloki so bili sad koncilskih razprav. V tem pogledu je
bil tridentinski koncil bliže ekumenskim koncilom zgodnje Cerkve kot pa večini
splošnih koncilov srednjega veka, kjer so bili odloki pripravljeni vnaprej in je bila
naloga koncila zgolj v tem, da je potrdil osnutke. Odprtje koncila in slovesne seje so bili
v stolnici, druga srečanja pa so potekala v raznih hišah in cerkvah po mestu. Jezik
koncila, tako razprav kot odlokov, je bila latinščina.« (Tanner 2013, 228)
Na začetku je bil zbor majhen – sestavljali so ga trije legati, en kardinal, štirje nadškofi,
21 škofov ter pet redovnih voditeljev. Postopoma je število naraslo na preko 200
škofov, kar je bilo za tisti čas številčno zastopstvo. Po dveh letih in osmih sejah je papež
prekinil koncil zaradi grožnje kuge, ki se naj bi bližala mestu. Leta 1551 so se škofje
pod vodstvom papeža Julija III. spet zbrali, tokrat najprej v Bologni in nato v Tridentu.
Po enoletnem delu so koncil ponovno odložili leta 1552, ko se je cesarju uprlo več
nemških knezov in je prišla v bližino mesta protestantska vojska. Sledil je premor
desetih let, v katerem papež Pavel IV. kot goreč nasprotnik protestantizma ni kazal
nobenega zanimanja za sklic koncila. Koncil je končno ponovno sklical Pij IV. januarja
leta 1562, njegovo delo pa so zaključili na 25. seji 4. decembra prihodnjega leta. (Cross
in Livingstone 1997, 1639)

1.3.2 Odloki 19. ekumenskega koncila
Koncil je obravnaval ključna vprašanja Svetega pisma in izročila, potrdil je vlogo obeh
v nauku Cerkve in zato obsodil reformatorje, ki so poudarjali skoraj izključno vlogo
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Svetega pisma. Nato so pozornost preusmerili na drugo ključno vprašanje v
reformacijskih razpravah, to je na opravičenje. Poudarili so pomen tako vere kot dobrih
del in vlogo človeške svobodne volje, pri čemer se poudarek božje pobude v katoliškem
opravičenju ujema s protestantskim naukom, da je začetek opravičenja treba iskati v
prehitevajočem in milostnem božjem klicu, za katerega ljudje nimajo posebnih zaslug.
Iz teološkega vidika so bile preostale teme, ki so se dotikale reformacijskih vprašanj,
odvisne od odnosa med Svetim pismom in izročilom ter od odnosa med vero in dobrimi
deli. Kot povzema Tanner, je tridentinski koncil izdal vrsto odlokov o teh vprašanjih, s
čimer je potrdil nauk in navade, ki so bile del izročila katoliške Cerkve. Tako je pokazal
njihove korenine v zgodnji Cerkvi, hkrati pa je skušal nauk in navade očistiti zlorab, ki
so se priplazile vanje.
Koncilski očetje so sprejeli odloke o zakramentih (1547), posebej natančno so
obravnavali evharistijo in potrdili transsubstanciacijo (1551). Potrdili so tudi vrsto
odlokov za moralno prenovo Cerkve. Pomemben reformni odlok, znan po prvih besedah
kot Tametsi, je postavil pravila za zakonsko zvezo, ki so v glavnem veljavna še danes,
med drugim oklice o napovedani zakonski zvezi, stopnjo sorodstva in krvne bližine,
zaradi katere zakonska zveza ni dovoljena, ter navzočnost župnika pri poročnem
obredu. Mnogi drugi reformni odloki so se nanašali na škofijske duhovnike, dolžnosti in
način življenja škofov in duhovnikov v župnijah, ter na redovnike in redovnice. Posebej
pomemben je bil odlok o semeniščih, ki je prvič predpisal uveljavljen sistem vzgoje za
vse bodoče škofijske duhovnike.
Na zadnjem zasedanju (1563) so izdali odlok, ki je priporočal odpustke, čeprav je
spodbujal k zmernosti pri njihovem podeljevanju. Tako je bil neposreden vzrok
protestantske reformacije skoraj zadnja tema, ki jo je obravnaval tridentinski koncil. Pri
tem je zanimivo, da Luter, Kalvin in drugi voditelji reformacije v odlokih koncila niso
poimensko navedeni. V tem lahko vidimo neke vrste paradoks, a hkrati tudi dejstvo, da
se je v času delovanja koncila reformacija razširila na veliko drugih področij. Določili
so tudi, da obravnavo štirih vprašanj, o indeksu, katekizmu, brevirju in misalu,
prepustijo papežu.
Tridentinski koncil je imel ogromen vpliv v nadaljnji zgodovini katolištva. Njegovi
doktrinalni in reformni odloki so ponudili zelo vsestransko vodstvo katoliški Cerkvi za
dolgo časa in na različnih ravneh: teološki, zakramentalni, poklicni, glede pobožnosti,
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predvsem pa na praktični ravni. Kot meni Tanner, je bil koncil v središču razvoja
katolištva v času po srednjem veku, zaradi njegovega daljnosežnega vpliva in širine
obravnavanih tem pa ga lahko upravičeno uvrstimo med najbolj vplivne koncile v
zgodovini Cerkve. (Tanner 2013, 229-232)

1.4 Papež Pij V. (1566-1572)

Slika 1: Portret papeža Pija V. (Bartolomeo Passarotti, Pij V., olje na platnu, 1566,
Baltimore, Muzej Walters Art)
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1.4.1 Od pastirja do papeža
Antonio Ghislieri se je rodil 17. januarja 1504 blizu kraja Alessandria, na pol poti med
Genovo in Milanom. Ker so bili starši bolj revni, je kot otrok odraščal v skromnih
razmerah in pasel ovce, s pomočjo nekega bogatega dobrotnika pa se je lahko vpisal v
osnovno šolo. Pri 14 letih je vstopil v dominikanski samostan, sprejel ime Michele in bil
od leta 1518 naprej poznan kot Michele Ghislieri. Študiral je teologijo, po posvetitvi v
duhovnika leta 1528 pa je opravljal službo inkvizitorja v Comu in Bergamu. Zaradi
izjemne gorečnosti ga je pod svoje okrilje kmalu sprejel kardinal Gian Pietro Carafa
(poznejši papež Pavel IV.), ki ga je posvetil v škofa, nato v kardinala in končno v
velikega inkvizitorja rimske Cerkve. (McBrien 2006, 264)
Ko so se po smrti papeža Pija IV. kardinali elektorji 19. decembra 1565 zbrali na
konklavu in se je v naslednjih 19 dneh po raznih spletkah zamenjalo kar nekaj papeških
kandidatov, ki so preigravali kardinalske naslove, so kardinali 7. januarja 1566,
predvsem na pobudo Karla Boromejskega, Ghislierija izvolili za novega papeža.
Imenovanju se je sprva nekoliko upiral, a je na koncu s preprostim odgovorom »Mi
contento su« le sprejel imenovanje ter si nadel ime Pij V. (Setton 1984, 885)

1.4.2 Asketske reforme v kuriji in Cerkvi
Pij V. je bil znan kot strog in neizprosen asket. Čeprav je ob imenovanju štel le 62 let,
so ga imeli za starejšega, saj je bil tako shujšan, da ga je bila samo še »kost in koža«.
Anekdota pravi, da je za obed plačal samo tri skude in pol, kar naj bi bila za takratni čas
smešno majhna vsota. Kljub svoji slabotni telesni konstituciji je kuharju zagrozil z
izobčenjem, če bi prišlo na dan, da je na postne dni primešal juhi kaj prepovedanega.
Pod papeškimi oblačili je Pij V. vedno nosil grobo spokorno srajco. Pogosto je na
veliko začudenje meščanov vodil procesijo po Rimu bos in odkrite glave, zato se je
hitro razširila govorica, da tako pobožnega papeža sploh še ni bilo. Nekdanjega velikega
inkvizitorja so zaradi njegovega preprostega življenjskega sloga imenovali tudi »brat
Cokla«. (Tüchle, Bouman in Le Braun 1994, 167)
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Stroge asketske drže pa ni zahteval samo od sebe, ampak je visoko moralo pričakoval
tudi od drugih. Svojega nečaka, vrhovnega poveljnika telesne straže, je zaradi nekega
moralnega prestopka kaznoval s tem, da mu je odvzel vse službe in dohodke ter ukazal,
da mora v dveh dneh zapustiti Vatikan in v desetih dneh cerkveno državo. Neka odlična
Rimljanka je bila zaradi zakonolomstva obsojena na dosmrtno ječo, nekega bankirja so
zaradi enakega prestopka javno bičali, guverner mesta Anagni pa je bil zaradi posilstva
obglavljen. S podobnimi ukrepi je nastopil tudi proti prostitutkam. Ko jim je dal na
izbiro, da se morajo ali poročiti, vstopiti v samostan ali pa zapustiti cerkveno državo, so
številni trgovci ter odposlanci iz Španije, Portugalske in Firenc ugovarjali, da bi Rim na
ta način izgubil četrtino svojega prebivalstva. Protestirali so tudi zato, ker so dajali
prostitutkam denar »na kredit« in so se tako počutili ogoljufane. Pij V. je izdal poseben
edikt proti kršitvi nedeljskega in prazničnega počitka, proti motenju bogoslužja, proti
simoniji, sodomiji in konkubinatu. Kot ocenjuje Holzer, je Pij V. skušal s preveliko
strogostjo izkoreniniti napake, ki so se prijele v času renesanse, vendar pri tem ni
doživel velikega uspeha. Razen posameznih spreobrnitev so bili Rimljani načelno proti
takim ukrepom, ker svetovnega mesta Rima po njihovem mnenju ni bilo mogoče
spremeniti v samostan.
V kuriji je imenoval sposobne kardinale in tako zagotovil obstoj pokoncilskega duha
tudi za čas po svoji smrti. Pri pobijanju protestantskega nauka v duhu tedanjega časa in
svojega osebnega značaja seveda ni nasprotoval inkviziciji, ki so jo nekateri imenovali
psihološki monstrum v boju za Kristusovo Cerkev. (Holzer 1995, 315-316)
Zahteval je, da v vseh škofijah redno sklicujejo sinode, ostro je nastopil proti
duhovnikom, ki se niso držali celibata, škofe je opozarjal, naj bivajo v svojih škofijah in
osebno vodijo dušno pastirstvo, redovnikom pa je ukazal, naj dosledno upoštevajo
določila glede klavzure. Svetega Tomaža Akvinskega je leta 1567 razglasil za
cerkvenega učitelja in dal natisniti njegova dela. Omeniti velja tudi to, da je 17.
decembra 1571 Pij V. potrdil Konrada Glušiča za ljubljanskega škofa. (Benedik 1996,
247-248)
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1.4.3 Uresničevanje odlokov tridentinskega koncila
Obnovitveni zelotizem Pija V. se ni izčrpal v prepovedih in kaznovanju, ampak je začel
uresničevati tudi dekrete tridentinskega koncila. Ustanovil je kardinalske kongregacije
za razlago tridentinskih dokumentov, za posvetovanje s škofi, za misijone in za
ohranjanje prave vere. Zavzel se je za izdajo enotnih bogoslužnih knjig. Najprej je leta
1566 izšel Catechismus Romanus (Rimski katekizem ali Katekizem tridentinskega
koncila), ki je bil zasnovan kot priročnik za homiletični in katehetski pouk župnijskih
duhovnikov. Sestavili so ga učeni dominikanski teologi v klasični latinščini, na papežev
ukaz pa so ga kmalu prevedli tudi v različne evropske jezike. Vplival je na številne
katekizme, ki so jih v nadaljevanju napisali v ljudskih jezikih za splošno rabo. Dve leti
pozneje je izšel Breviarium Romanum (Rimski brevir), ki je dal več prostora branju
Svetega pisma kot življenjepisom svetnikov. V sanktorale je vključil tudi več grških
očetov, kljub resnemu trudu posebne komisije izvedencev pa je brevir še vedno
vseboval precej nekritične snovi. Leta 1570 so lahko izdali tudi Missale Romanum
(Rimski misal ali »tridentinska maša«). Bogoslužne knjige so ostale temeljna oblika za
kult in molitev Cerkve, močna vez poenotenosti in enosmernosti v katoliškem svetu.
Pod Pijem V. so se lotili priprav za izdajo besedila vulgate in tako nadaljevali z delom
koncilskih očetov. (Tüchle, Bouman in Le Braun 1994, 168)
Index librorum prohibitorum – seznam knjig, ki jih je bilo katoličanom prepovedano
brati ali posedovati – je sicer objavil že papež Pavel IV. leta 1557. V luči tridentinskega
odloka je popoln seznam izdala nova kongregacija rimske kurije, ki jo je Pij V.
ustanovil leta 1571. Takšen seznam so redno posodabljali vse do odprave, kar je storil
papež Pavel VI. leta 1966. (Tanner 2013, 234)

1.4.4 Papeževo politično delovanje
Pri obravnavanju protestantskih vladarjev je Pij V. kazal več trdnosti kot prilagajanja.
Po posplošenem postopku je z bulo Regnans in excelsis leta 1570 izobčil angleško
kraljico Elizabeto I. in jo odstavil kot krivoverko ter pospeševalko krive vere. To je bila
zadnja kurijska odstavitev vladajočega kneza, ki pa je seveda ostala brez vsakršnega
učinka. Nekaj formalnih napak je izzvalo celo dvome v pravno moč papeške obsodbe;
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sporno je bilo, da je njeno pravico do krone razglasil za napačno in njeno zakonodajo za
neveljavno, Angleže pa spodbudil, naj jo odstavijo. Posledično so katoličane
obravnavali kot izdajalce, mnoge angleške mučence pa je doletela strašna smrt
izdajalcev: obesili so jih, raztegovali in razčetverili. Spomin na bulo je v angleški
javnosti več stoletij razpihoval zagrizen boj zoper papeštvo. (Tüchle, Bouman in Le
Braun 1994, 169)
Tudi v Franciji se je potegoval za to, da bi zatrli zmotni nauk. Nastopil je zoper nekatere
francoske škofe, ki so jih okrivili krivoverstva in postavili pred sodišče. Med
hugenotskimi vojnami je papež podpiral francosko krono in na ta način skušal preprečiti
nevarnost hugenotskega vdora v Italijo. Njegovi odločni nastopi proti državnemu
cerkvenstvu v Španiji so mu nakopali nasprotnike. Po svojem odposlancu je Pij V. na
državnem dvoru v Augsburgu leta 1566 dosegel, da so sklepe tridentinskega koncila
sprejeli cesar in katoliški deželni stanovi. Po koncilskih smernicah so v Nemčiji nato
izvedli več vizitacij in pokrajinskih sinod. (Benedik 1996, 248)
Tudi papeževo zavzemanje za boj zoper Turke, ki ga bomo obravnavali nekoliko
pozneje, je izviralo iz verske vneme svetega, vendar pogosto prestrogega papeža. Dal je
moralno in materialno podporo Sveti ligi, ki je leta 1571 dosegla pomembno pomorsko
zmago nad turškim ladjevjem blizu Lepanta (grško: Naupaktos) v vzhodnem
Sredozemlju. (Tanner 2013, 225)
Prizadevanja Pija V. za prenovo so obenem krepila moč in pomen papeštva v Cerkvi in
nasploh v svetu. Tudi njegovi nasledniki so delovali v tej smeri. Papež Pij V. je umrl 1.
maja 1572, še danes pa ga lahko upravičeno štejemo med velike reformne papeže
novejšega časa. Najprej so ga pokopali v baziliki svetega Petra, leta 1588 pa so njegove
ostanke prenesli v grobnico v baziliko Marije Velike. Papež Klemen X. ga je leta 1672
beatificiral, Klemen XI. pa leta 1712 razglasil za svetnika. Cerkev se ga v bogoslužju
spominja 30. aprila. (McBrien 2006, 265)
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1.5 Vzpon Osmanskega cesarstva
1.5.1 Mohamed II. in padec Konstantinopla
V začetku drugega tisočletja se je iz step srednje Azije – najverjetneje zaradi
mongolskih vojnih pohodov Džingiskana – v Malo Azijo preselilo turško govoreče
nomadsko ljudstvo. Tu so sprejeli islamsko vero in v času svojega vodje Osmana I.
ustanovili lastno kraljestvo. (Donner 1999, 58) Uporabljali so mongolske vojaške
metode in po mnenju dr. Heatha Lowrya z univerze Princeton vladali iz sedla, njihov
najpomembnejši vojaški atribut pa je bila hitrost. Premikali so se hitro, bili so odlični
jezdeci, uporabljali so tudi zelo močan lok, s katerim so si pridobili vojaško taktično
prednost pred nasprotniki. (Cargill 2006) Pod vodstvom Osmana I., ki je združil
razkropljena nomadska plemena, se je število konjenikov podeseterilo. Po prvih
osvajalskih pohodih, zavzetju Burse (1324) in vdoru na Balkan so začeli temeljito
spreminjati zemljevid islamskih ozemelj.
Leta 1451 je, star komaj 21 let, prevzel oblast sultan Mohamed II. Na dan svojega
kronanja je dal utopiti lastnega brata, da mu ne bi pozneje delal težav. Ker je njegova v
Evropi osvojena ozemlja od maloazijskega kraljestva ločilo bizantinsko cesarstvo, je bil
Mohamedov prvi cilj osvojitev Carigrada (Konstantinopla). 7. aprila 1453 je Mohamed
začel z obleganjem. Več kot 20 kilometrov dolgo obzidje je branilo 7.000 mož pod
poveljstvom cesarja Konstantina XI., napadalcev pa je bilo 80.000, po nekaterih
navedbah celo 190.000. (Wheatcroft 2003, 267) Poleg peščev in jezdecev so imeli Turki
tudi 150 ladij s topovi, ki naj bi obstreljevale šibkejše severno obzidje iz zaliva Zlatega
roga. Ker je ladje pri vhodu v ustje zaliva zaustavila močna veriga, ki jo je mesto v
nevarnosti razpelo čez zaliv, so Mohamedovi vojaki ladje po kopnem prenesli na drugo
stran. (Turnbull 2007, 118, 168) Turki so imeli v svoji vojski tudi 12 topov, s katerimi
so imeli možnost streljati od 100 do 250 kg težke kamnite krogle. Največ strahu je
vsekakor vzbujal velik top, imenovan »Basilisk«, katerega krogle so tehtale do 500 kg.
»Izstrelek iz njega je povzročil pravi potres. Ni bilo zidu, ki bi zdržal takšen udarec.«
(Holzer 1995, 226) Madžarski mojster naj bi topove sprva izdelal za obrambo mesta
Konstantinopel, ker pa je bila cesarjeva zakladnica izpraznjena, je izdelovalec prestopil
na nasprotno stran, kjer naj bi mu Mohamed II. za izdelavo topov ponudil štirikratno
plačilo. (Cargill 2006)
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29. maja 1453 so Turki pričeli zadnji napad. »Pri tretjem jurišu na mestno obzidje je bil
ranjen najhrabrejši branilec mesta, neki Genovežan. Ko je hitel na svojo ladjo, da bi mu
obvezali rane, so turški janičarji izkoristili zmešnjavo, ki je nastala, in vdrli v mesto.
Med mrtvimi je bil tudi cesar Konstantin, ki je prevzel obrambo mestnih vrat. Kristjane,
ki so se zatekli v cerkev svete Sofije, so Turki na okruten način pobili, tisoče drugih
kristjanov je padlo v ujetništvo, mnoge pa so prodali kot sužnje. 30. maja je v mesto
slovesno vkorakal sultan Mohamed II. – Konstantinopel je postal njegova nova
prestolnica.« (Holzer 1995, 226) Mesto je preimenoval v Istanbul, kar naj bi preprosto
pomenilo »v mesto«. (Pogačnik, in drugi 1998)
Z zavzetjem cesarskega mesta, o čemer je prerok Mohamed pred osmimi stoletji lahko
le sanjal, se je za osmanski imperij začela zlata doba. Osvojitev Konstantinopla je
pomenila konec vzhodnorimskega cesarstva, ki se je obdržalo več kot 1000 let.
Istočasno je bil to konec zadnjega ostanka nekdanjega rimskega imperija. Kot meni
Holzer, je pomen tega dogodka za zgodovino Cerkve predvsem v tem, da je s
Carigradom padla v islamske roke zadnja trdnjava krščanstva pred vrati Evrope.
Papež Nikolaj V. (1447-1455) je bil prepričan, da bo naslednji cilj islama Italija, zato je
z bulo vse kristjane pozval na križarsko vojno, vendar pri tem ni imel uspeha. (Benedik
1996, 216) Izkazalo se je, da krščanskega zahoda ni več, ampak so samo še nacionalne
države, ki gledajo le na svoje koristi. Enea Silvio Piccolomini, poznejši papež Pij II., je
takrat zapisal: »Vsaka država ima svojega lastnega kneza in vsak knez ima svoje lastne
interese. Kdo bi mogel te med seboj sovražne sile združiti pod eno zastavo?« (Holzer
1995, 227)

1.5.2 Sulejman I. doseže Dunaj
Nezainteresiranost evropskih knezov je kmalu ves Zahod pripeljala v veliko nevarnost.
Ko je sultan Selim I. (1512-1520) svojemu kraljestvu priključil Armenijo, Sirijo, Egipt
in Arabijo, se je njegov naslednik Sulejman I. lahko zopet popolnoma posvetil Evropi.
(Holzer 1995, 228) V 16. stoletju se je sultan postavil ob bok mladim in dinamičnim
evropskim vladarjem: angleškemu Henriku VIII., francoskemu Francu I., habsburškemu
Karlu V. in ruskemu Ivanu Groznemu. (Cargill 2006) Osmani so pod Sulejmanom leta
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1521 zavzeli Beograd, leto zatem pa otok Rodos. Leta 1526 so si izborili zmago v bitki
pri Mohaču, zasedli Madžarsko, naskakovali meje Štajerske ter večkrat ogrozili Krakov,
leta 1529 pa je Sulejman z 250.000 vojaki prodrl pred dunajska vrata. (Tüchle, Bouman
in Le Braun 1994, 245) Ob začetku obleganja naj bi Turki sporočili meščanom, da bodo
čez tri dni zajtrkovali za njihovim obzidjem. Kot piše Holzer, se je Evropa nad tem sicer
zamislila, vendar Dunaj, ki ga je branilo 16.000 vojakov in meščanov, z Zahoda ni
mogel pričakovati pomoči, čeprav je moralo biti vsakemu Evropejcu jasno, da se Turki
ne bodo zadovoljili samo z Dunajem. Ko so se meščani že tri tedne hrabro in učinkovito
branili, naj bi komandant mesta, grof Niklas Salm, Turkom odgovoril: »Vaš zajtrk se bo
shladil.« Kmalu potem so Turki podrli svoje šotore in se umaknili, kajti 17. oktobra je
zapadel prvi sneg. Dunaj je rešilo dejstvo, da Turki niso bili pripravljeni na
srednjeevropsko zimo. (Holzer 1995, 282)
Sulejman je bil tudi spreten politik, ki je znal izkoristiti razprtije med kristjani. Ko je
reformacija razdelila katolike in protestante, se je zavzel za protestantsko stran. Med
Anglijo in sultanovimi nasledniki so vzpostavili celo trgovske poti: Angleži so izvažali
volneno blago in orožje, Turki pa so jim vračali s sladkorjem in sadjem. Angleški
kositer, svinec in strelivo, ki so ga Turki uporabljali pri izdelavi topov, je, ironično,
prišel iz opuščenih katoliških stavb in zvonov. (Jerkins 2012, 61) Tudi Francija je že
dlje časa gojila prijateljske stike s Turki, se z njimi dogovarjala o svojih načrtih zoper
cesarja in jih pozivala k novim napadom, s katerimi so časovno sovpadli njeni lastni
ukrepi. (Tüchle, Bouman in Le Braun 1994, 246) Ob tem velja upoštevati dejstvo, da v
16. stoletju zmagovite turške armade niso bile sestavljene le iz Osmanov, temveč je
pogosto šlo za fuzijo različnih islamskih in krščanskih vojsk, ki so bile iz takšnega ali
drugačnega razloga zainteresirane za poraz katoliških oblastnikov v Srednji Evropi in so
se bile zato voljne združiti ter se skupaj bojevati pod sultanovimi oziroma
muslimanskimi banderi. (Vinkler 2011, 39) Pomemben razlog za tolikšen uspeh Turkov
na evropskih tleh lahko torej vidimo tudi v verskih razprtijah ter politični
nehomogenosti Evrope.
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1.5.3 Turki postanejo pomorska sila
Sultan Sulejman I., imenovan tudi Veličastni, je spoznal pomen pomorske sile v boju
proti pomorsko-kopenski koaliciji evropskih držav in je zato pričel vlagati velika
sredstva v razvoj flote. Leta 1529 so Turki pri Balearih premagali špansko ladjevje, leta
1538 pa so v veliki pomorski bitki pri Prevezi na Jonskem morju potolkli krščansko
ladjevje. (Antič 2010, 74) Sulejman se je oprl tudi na izkušnje dotedanjega uspešnega
poveljnika alžirskih gusarjev Hajrudina, imenovanega Rdečebradec (Barbarossa), ki je
bil sicer po rodu Grk z otoka Mitilene, a je prestopil v muslimansko vero. Ti divji
muslimanski pirati, ki so z značilnimi hitrimi in brutalnimi napadi že vrsto let ropali po
obalnih predelih Španije in Italije ter po Majorki, Menorki, Sardiniji in Siciliji, so med
ljudstvom sejali strah in trepet: po ljudskih pripovedkah naj bi bil Barbarossa neranljiv,
zaradi dogovora s samim hudičem pa naj bi bile njegove ladje nevidne. (Crowley 2008,
40) Barbarossa se je sicer odlikoval v bojih proti Špancem v Alžiriji in v turškem
pomorskem desantu v Jadranu, s katerim so zasedli Herceg Novi (1539), predstavljal pa
je nadaljevalca tradicije in poosebljenje nekdanjih slavnih bizantinskih admiralov. Kot
navaja Pust, naj bi severnoafriški gusarji po ocenah sodobnikov med letoma 1536 in
1640 zasužnjili kar 600.000 kristjanov. (Pust 2010, 100-101)
Sultana ni prav nič motila njegova visoka starost in je Barbarosso kljub 77 letom
imenoval za vrhovnega poveljnika flote. (Žabkar 1997, 43) Barbarossa je bil znan po
tem, da je pospešil gradnjo turškega ladjevja, ki naj bi bilo močnejše od seštevka flot
krščanskih držav – štelo je namreč okoli 200 galej. (Pust 2010, 125) Težišče njenih
akcij je prenesel v vzhodno Sredozemlje, da bi s tem v čim krajšem času oslabil glavno
evropsko pomorsko velesilo Benetke in zavaroval pomorski odprti bok turškega
cesarstva, ki se je širil od Gibraltarja do Balkana. »Ker so se vse beneške pomorske
komunikacije stekale v Jadran, kjer je bila zato gostota ciljev največja, je flotne sestave
pričel pošiljati na križarjenja po Jadranu. Genovski admiral Andrea Doria, poveljnik
krščanske flote, ki naj bi prestregla Turke, se je – nemara pod pritiskom španskega
kralja Karla V. (ki okrepitvi Benetk ni bil naklonjen) – pri Prevesi bitki s Turki izognil.
Tako so Turki dobili svobodo manevra v celotnem vzhodnem Sredozemlju in jo
izkoristili za napade na pomorske komunikacije evropskih držav, ki niso imele ustreznih
flot, da bi se jim mogle učinkovito zoperstaviti.« (Žabkar 1997, 43) Osmansko cesarstvo
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je pod Selimom I. in Sulejmanom I. postalo dominantna pomorska sila, ki je
obvladovala večino Sredozemlja.

1.5.4 Turki v evropskem imaginariju 16. stoletja
Zaradi nenehnih turških vdorov in vedno bolj grozeče realnosti turškega imperija so se
kljub nekaterim simpatijam med Osmani in Zahodom izoblikovali protiturški govori,
polemični spisi in posebne vrste pridig. Groza zavoljo turškega kopita je bila
vsesplošna: med leti 1480 in 1609 je bilo v francoščini o turškem vprašanju izdanih
dvakrat več knjig kot o novoodkriti Ameriki in eksotičnih paradižih onstran Atlantika.
Kot piše Vinkler, je strah pred Turki postopoma, kakor gosta megla, napolnil Evropo.
»Turki so bili tedaj v pridižni eksegezi oziroma v ustnem besedilju za povečini
nepismenega slehernika navadno šteti med šibe Božje – podobno kot kuga, lakota, toča,
pozeba, poplave, suša, slaba letina, požari, razprtije v družini in mestni komuni, tiranski
oblastniki, vojne in še kaj – ter so veljali za enega znakov prihajajočega konca sveta.
Popis okrutnosti 'nevernikov' je bil običajni del pridig 16. stoletja in obligatni segment
maš contra Turcas; oboje je bilo hkrati tudi najučinkovitejše propagandno orodje za
oblikovanje protiturškega 'javnega mnenja'«. (Vinkler 2011, 42, 60)
Čeprav so pozneje nekateri zapadli v koketiranje z rdečim polmesecem, so protestanti
že s svojim ustanovitvenim očetom Martinom Lutrom na Turke gledali kot na kazen za
grehe krščanskega sveta, zlasti za živahno spolno življenje duhovnikov rimske Cerkve.
»Ko Luter razpravlja o Turkih, jih praktično povsod stavi v razmerje do papeža in
samega Satana: med rimskim pontifeksom in Turki naj bi po reformatorjevem mišljenju
obstajalo zavezništvo, peklenska aliansa, ki je del Hudičevega komplota, s pomočjo
katerega grešni in (zato) oslabeli krščanski svet napada z osmansko armado,
malikovanjem rimske cerkve in z najrazličnejšimi pogubnimi skušnjavami. Za Lutra je
bil Turek poleg Žida in papežnika Satanov soldat številka ena.« (Vinkler 2011, 61)
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2. Bitka pri Lepantu
Kot je nakazano že v prejšnjem poglavju, je v času vladanja papeža Pija V. (1566-1572)
v vseh delih Evrope prišlo do napetosti in konfliktov. Krščanska Evropa je bila politično
in vojaško razdeljena, povsod po stari celini pa so se kot posledica reformacije
razplamtele verske vojne. V Franciji so divjale hugenotske vojne, verske vojne pa so
izbruhnile še na Nizozemskem in v Angliji. Z reformacijo je rimska Cerkev posledično
izgubila Dansko, Norveško, Švedsko, Anglijo, Prusijo, velike dele nemškega cesarstva,
Švico in Madžarsko. Toda krščanska Evropa ni bila razdeljena samo na dve
veroizpovedi, katoliško in protestantsko, ampak je bila zaradi sovraštva med francoskim
kraljem Francom I. in cesarjem Karlom V. tudi politično razdeljena na dva tabora.
(Holzer 1995, 243, 280) Med močnejšimi evropskimi silami tako najdemo Anglijo, ki je
bila pomorska velesila, Španijo, ki je bila pomorsko prisotna v zahodnem Sredozemlju,
ter Francijo in Sveto rimsko cesarstvo, ki so ga obvladovali španski in avstrijski
Habsburžani.
Krščanstvo je resno ogrožal tudi islam, ki je gospodoval predvsem na Balkanu. Tako sta
si v drugi polovici 16. stoletja v južni Evropi stali nasproti dve velesili, ki sta se borili za
prevlado na tem prostoru. Avstrijski Habsburžani so na mejah svojega cesarstva
poskušali zaustaviti prodiranje turške vojske proti srcu Evrope. Po uničujoči bitki pri
Mohaču na južnem Ogrskem leta 1526 in posledično prvem obleganju Dunaja leta 1529
se je zdelo, da Turkov nihče več ne more ustaviti. (Podbersič 2011, 16) Kot je omenjeno
že v prejšnjem poglavju, so muslimanski Turki spretno izkoriščali tudi krščansko
neenotnost.
Ob hitrem razvoju turške mornarice se je sultan odločil izkoristiti izborjeno premoč na
morju in je zato usposobil močno floto za izvajanje desantnih operacij na ozemlju
evropskih krščanskih držav. »Prva desantna operacija je bila izpeljana na otok Malto
(1565), a ni dala pričakovanih rezultatov, ker so jo malteški vitezi uspešno obranili.«
(Žabkar 1997, 43) Kljub temu je kazalo, da bo Sredozemsko morje postalo turško
morje, razen severnoafriške obale, kjer so muslimanski pirati ustanovili lastne
vladavine.
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Poleg tega je Francija že dlje časa gojila naravnost prijateljske stike s Turki, se z njimi
dogovarjala o svojih načrtih zoper cesarja in jih pozivala k novim napadom, s katerimi
so časovno sovpadli njeni lastni ukrepi. O krščanskem Zahodu bi torej komajda še lahko
govorili. (Tüchle, Bouman in Le Braun 1994, 246) Po mnenju nekaterih zgodovinarjev
pa naj bi prav osmansko obleganje Malte leta 1565 že pomenilo vrhunec širitve turškega
imperija. Še bolj odločilno naj bi se eksplozivna moč osmanske ekspanzije zmanjšala s
smrtjo Sulejmana I. (Konstam 2003, 32)

2.1 Strateške razmere v Sredozemlju 1570-1571

Slika 2: Strateške razmere v Sredozemlju, 1570-1571. (Konstam 2003, 6)
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2.1.1 Turki oblegajo Ciper
Beneška republika že od leta 1540 ni sodelovala pri spopadu med krščanskimi in
osmanskimi silami. Zagotovili so si nekakšen nevtralen položaj in so raje trgovali z
Bližnjim Vzhodom ter vzdrževali kolonialne postojanke v vzhodnem Sredozemlju.
Čeprav so med krščanskimi silami imeli največjo pomorsko moč, se beneški dož ni
odzval na papeževe pozive za osnovanje skupne pomorske sile. Njihove kolonije in
trgovske poti so bile torej varne tako dolgo, dokler so Benečani lahko v Sredozemlju
vzdrževali status pomorske velesile. (Konstam 2003, 33-34)
Če je sultan Sulejman spoštoval dogovor o nenapadanju, ki so ga sklenili z Benetkami,
so se z menjavo osmanskega vodstva in imenovanjem Mehmeda Paše Sokolovića za
velikega vezirja prebudili novi apetiti. Turki, ki so že tako obvladovali Balkan, Bližnji
Vzhod, Črno morje in del Sredozemlja, bi z zavzetjem Cipra postali dominantna
pomorska sila v vzhodnem Sredozemlju. Ta otok pod beneško upravo je bil zanje tudi
svojevrstna nadloga, saj je dajal varno zavetje krščanskim ladjam, ki so ogrožale
osmanske pomorske linije med Istanbulom in Egiptom, najbogatejšo provinco imperija.
Ciper je bil sicer vabljiva tarča zaradi svojega bogastva v zemlji in davkih, pa tudi
zaradi bližine osmanske logistične baze. (Black 2005, 113-117) Po spodbudni novici, da
so v Benetkah leta 1569 zgorele glavne ladjedelnice in zaloge lesa, je sultan Selim II.
našel izgovor za napad v religiji: ker je bil Ciper v preteklosti že v arabskih rokah in ker
muslimanska dolžnost veleva, da ponovno zavzamejo ozemlja, ki so bila nekoč njihova,
se je februarja 1570 podal na bojni pohod proti Cipru. (Žabkar 1997, 43)
Turški general Mustafa Paša je v polni pripravljenosti s 56.000 vojaki, med katerimi je
bilo tudi 6.000 elitnih janičarjev, prispel na severno obalo Cipra 1. julija, tam pa se jim
je pridružilo še 14.000 okrepitvenih enot. Tako so Turki kar s sedem proti ena prekašali
komaj 10.000 enot guvernerja Niccola Dandola, ki se je odločil, da bodo branili samo
Nikozijo in Famagusto ter počakali na pomoč.
Turki so z obleganjem Nikozije, glavnega mesta na otoku, pričeli 22. julija. Zaradi
nedavne obnovitve in utrditve obzidja naj bi mesto zdržalo vsaj enoletno obleganje,
vendar je padlo že po sedmih tednih. Ko je turški poveljnik Mustafa Paša videl številno
premoč svoje vojske, so njegovi vojaki preprosto preplavili mestno obzidje. Sledil je
pokol okoli 20.000 mož, žena in otrok. Po zavzetju Nikozije so turške čete hitro zavzele
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preostanek otoka in se 18. septembra že utaborile pred Famagusto. Preden so Turki
obkrožili mesto, je general Antonio Bragadino v Benetke poslal eskadro s prošnjo za
pomoč. (Konstam 2003, 34-38) Famagusta se je turški prevladi upirala še nadaljnjih
sedem mesecev.
Padec Nikozije je v Evropi povzročil val panike, saj so se srednjeevropske in
južnoevropske države spraševale, katera bo na vrsti naslednja. Nova turška operacija bi
namreč lahko bila izpeljana na Siciliji, Sardiniji, na Balearih, Korziki ali pa na
jadranskih otokih oziroma celo na Apeninskem polotoku. (Žabkar 1997, 43)

2.1.2 Ustanovitev Svete lige
Benečani so se znašli v neugodnem položaju, saj sami niso mogli ubraniti Famaguste,
zaradi njihove nevtralne politike v preteklih treh desetletjih pa tudi niso mogli upati na
pomoč španskega kralja Filipa II. ali papeža Pija V. Na skrivaj so zato vodili pogajanja
s sultanom, hkrati pa so se zavzemali za nov pohod proti muslimanom. Stanje se je
spremenilo, ko se je Pij V. odločil podpreti Benečane in je Filipu II. poslal osebno
prošnjo naj podpre oblikovanje Svete lige, koalicije krščanskih držav, ki naj bi
osvobodila Ciper. Ker je bil Filip II. pazljiv pri sklepanju zavezništev z Benečani, je
sklenil pomagati papežu in dožu, do oblikovanja formalnega zavezništva pa ni prišlo.
Krščansko ladjevje se je v začetku septembra zbralo v pristanišču na Kreti, od koder so
dva tedna pozneje s 180 galejami odpluli proti beneškemu otoku Karpatos. Ob pristanku
so izvedeli, da so Nikozijo zavzeli Turki. Obveščevalci so poročali tudi, da imajo
nasprotniki 200 galej in so torej močnejši. Po vojnem posvetu 19. septembra se je
krščansko ladjevje razšlo: Benečani so se zasidrali pri Krfu, ostali zavezniki pa so se
vrnili v Messino in Neapelj. Manjše število galej pod vodstvom Antonia Quirinija se je
odločilo, da bodo skušali pomagati Bragadinu in Famagusti. 26. januarja 1571 so prebili
turško blokado mesta in braniteljem pripeljali sveže zaloge hrane ter nekaj okrepitev.
(Konstam 2003, 38, 40-41)
Čez preostanek zime 1570-1571 so se kristjani in Turki pripravljali na kampanjo za
prihodnje leto. Papeževi diplomati so si prizadevali pridobiti še večjo podporo za
njihovo Sveto ligo proti Turkom. Papež Pij V., ki je skušal prebuditi tudi duhovne sile
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Slika 3: Kampanja za Ciper, 1570. (Konstam 2003, 34)

zaveznikov, je v ta namen določil post in javne molitve, še posebej molitev rožnega
venca, da bi si izprosili pomoč Matere božje. (Smolik 2000, 60) Francozi so zavrnili
sodelovanje, prav tako tudi cesar Maksimiljan II. Habsburški, ki je imel s sultanom
Selimom II. sklenjeno premirje. Papež je v mogočno zvezo zoper Turke povabil celo
»razkolniško« Rusijo, a so bili spričo kratkovidnosti nacionalnih interesov ti napori
neuspešni. (Tüchle, Bouman in Le Braun 1994, 246) Po dolgotrajnih pogajanjih se je le
odzval španski Filip II., ki je zagotovil podporo njegove celotne sredozemske flote. Za
poveljnika je imenoval svojega 24-letnega polbrata Don Juana Avstrijskega, ki se je v
preteklosti že izkazal kot dober diplomat. (Konstam 2003, 44)
Ker je papež Pij V. vedel, da se Benečani na skrivaj pogajajo s Turki, hkrati pa je želel
preprečiti morebiten razpad zveze, je ukazal kardinalom, naj dosežejo oblikovanje
formalne alianse. Vsi zavezniki so imeli namreč lastne motive za udeležbo pri skupni
akciji: Španci so hoteli uničiti turške pomorske sile ter zavarovati Španijo in Italijo pred
napadi, Benečani so želeli hiter konec vojne, še preden bi izgubili vzpostavljene
trgovske postojanke in plovne poti, papež pa je želel iztrgati Ciper iz turških rok in po
vsej verjetnosti vzpostaviti moralno avtoriteto nad novonastalo zvezo. Tako so 25. maja
1571 v cerkvi svetega Petra v Rimu svečano razglasili Sveto ligo, ki so jo sestavljale
papeška država, Španija, Benetke, Neapelj, Sicilija, Genova, Toskana, Savoja, Urbino,
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Parma in malteški vitezi. Njihov skupni namen je bila bitka proti Turkom in
severnoafriškim muslimanom ter ponovno zavzetje Cipra in Svete dežele. Podpisniki
naj bi priskrbeli 200 galej, 100 ladij, 50.000 vojakov in 4.500 enot lahke konjenice.
(Black 2005, 113-117) Združena sila naj bi bila na voljo vsako pomlad za nedoločen
čas. Strinjali so se tudi, da vrhovno poveljstvo pripada Don Juanu Avstrijskemu, ki ga
podpirajo Marc Antonio Colonna, Sebastian Venier in Andrea Doria. Finančno naj bi
Španija krila 50 odstotkov stroškov, Benetke 35 odstotkov in papež 15 odstotkov.
(Konstam 2003, 45) Da bi nad ladjami zagotovil božje varstvo, je papež Pij V. razglasil
poseben jubilej in odredil splošne molitve. (Tüchle, Bouman in Le Braun 1994, 246)

2.1.3 Padec Famaguste in pot proti Krfu
Poleti 1571 so se kontingenti krščanskega zavezništva zbrali pri Messini in konec
avgusta je bila flota pripravljena za nadaljnje operacije. Takrat je bilo žal že prepozno
za reševanje Famaguste. V začetku maja so namreč turške čete po skoraj osmih mesecih
obleganja uspele podreti dobršen del mestnega obzidja in beneški poveljnik se je moral
pogajati o predaji. V začetku avgusta sta obe strani sklenili dogovor, po katerem naj bi
bila beneška vojaška garnizija deportirana na Kreto, civilistom pa naj bi Turki
prizanesli. Mustafa Paša se ni držal dogovora. Ko so beneški vojaki odvrgli orožje in so
se že vkrcavali na ladje, so Turki vse pobili. (Konstam 2003, 45) Prizanesli so le
generalu Bragadinu, pa še tega so nekaj dni pozneje pri živem telesu dali iz kože, to
nato nagačili s slamo, ji nadeli poveljniška oblačila, privezali na hrbet krave in jo vlačili
po mestu. (Holzer 1995, 319)
Novica o padcu Famaguste je dosegla Messino v prvih dneh septembra, 14 dni zatem pa
je mornarica Svete lige odplula proti kraju Crotone na južni obali Italije in nato naprej
proti beneški mornariški postojanki na Krfu, ki so ga dosegli konec septembra.
Tamkajšnji beneški ogledniki so poročali, da Turki uporabljajo bazo v Lepantu za
napade na obalah Jadrana in da njihova flota šteje okoli 200 galej. (Konstam 2003, 48)
»Na Krfu se je celotna krščanska glavnina flote ustavila in nadaljevala z vajami, kar ni
bilo lahko, saj so se poveljniki različnih držav težko sporazumevali. Ker posadke še niso
obvladovale topov in pušk, je med vajami prišlo do velikega števila nesrečnih primerov;
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Slika 4: Pot do Lepanta, maj-oktober 1571. (Konstam 2003, 46)

ladje so bile stisnjene v lukah na tesnem prostoru in je topovski strel s kake od njih
praviloma pomenil poln zadetek v sosednjo ladjo.« (Žabkar 1997, 44) Don Juan je po
pregledu ladjevja izločil štiri beneške galeje, ki niso bile primerne za boj. Ko je
poskušal prerazporediti vojake, je skoraj prišlo do razpada alianse. Večina beneških
galej je imela zaradi velike epidemije kuge, ki je pred letom dni razsajala po Benetkah,
nezadostno posadko, zato so njihove vrste dopolnjevali španski in italijanski vojaki.
Prepiri med njimi so povzročili izgrede na eni od galej in vojaki so se že pripravljali na
oborožen spopad. Samo posredovanje poveljnika Antonia Colonne je preprečilo, da se
aliansa ni razklala v medsebojnem spopadu. Ko so sprte strani prepričali, da so njihovi
pravi nasprotniki Turki, se je krhka koalicija zopet obnovila. (Konstam 2003, 48)
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2.1.4 Sveta liga prispe do Patraskega zaliva
3. oktobra 1571 je pri Krfu zasidrano ladjevje Svete lige od grških obveščevalcev
prejelo novico, da naj bi Turki imeli manj ladij in vojske. Na bojnem posvetu so se
poveljniki odločili, da razvrstijo floto v napadalno formacijo. Razdelili so jih na tri
eskadre, na večjo sredinsko ter dve manjši bočni. Pričakovali so, da se bodo Turki
zadržali relativno blizu Lepanta in da bo prihajajoča bitka potekala v Patraskem ali v
Korintskem zalivu. Dodeljevanje posameznih kontingentov v tri skupine je bilo za Don
Juana diplomatski glavobol: malteški vitezi niso hoteli sodelovati v centralnem delu,
Benečani pa so zavračali genoveškega poveljnika. (Konstam 2003, 26) Večje in
močnejše bojne ladje (galease) so razporedili med vse tri eskadre in jih postavili v
ospredje, da bi čim bolj onesposobile nasprotno ladjevje, še preden bi to prišlo v
neposreden stik s krščanskimi silami. Taktika teh ladij je bila preprosta: tik pred
trenutkom, ko je galeasa s kljunom udarila v nasprotnikovo ladjo, je izstrelila salvo iz
vseh topov. Za ponovno polnjenje, ki je takrat zahtevalo preveč časa, navadno ni bilo
več priložnosti. S to prvo in z edino salvo so skušali uničiti čim večje število
sovražnikovih vojakov, ki so bili pripravljeni na naskok. Po trčenju so se vneli
posamični boji med galejami. (Kos 1994, 24)
6. oktobra so pri Kefaloniji sklicali še drugi vojni posvet. Zaradi netočnih informacij so
pričakovali spopad v roku prihajajočega tedna, kljub temu pa je Don Juan vztrajal, da
ostanejo posadke v pripravljenosti in v bojni formaciji. Odločitev se mu je obrestovala,
saj so bili Turki zahodneje, kot so mislili. Predvidevali so namreč, da se bodo Turki
zaradi manjšega števila ladij in vojske raje zatekli za utrjeno obzidje Lepanta in ne bodo
tvegali odprtega spopada. Ko so naslednje jutro skavtske ladje v Patraskem zalivu
zapazile turško ladjevje, so bili kristjani že v polni bojni pripravljenosti. (Konstam
2003, 28)

2.1.5 Turki pričakujejo krščansko ladjevje
Turški poveljnik Uluh Ali je mislil, da pozna velikost krščanske flote. Njihovi ogledniki
so namreč poročali, da ima Don Juan samo okoli 140 galej. To podcenjevanje se je
pozneje izkazalo za veliko napako. Okrepljeni še z dodatnimi 12.000 elitnimi janičarji
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in spahi, ki so jih vpoklicali iz svoje grške garnizije, so 4. oktobra prejeli vest, da
kristjani plujejo na jug proti Kefaloniji. Sledil je bojni posvet v lepantskem gradu. Vsi
so podprli načrt za napad, le egiptovski admiral Siroco je ocenil, da nasprotnike vodi
najsposobnejši krščanski poveljnik in da so za bitko kristjani izbrali najboljše, kar so
imeli. Tako je predlagal, da turška flota ostane v zalivu in čaka, da se opre na trdnjavi
ob severnem in južnem vhodu v zaliv, krščanski floti pa pusti, naj se izčrpava v napadih
na obalo. Kljub njegovemu predlogu je vrhovni poveljnik Ali Paša posvet sklenil z
oceno, da se krščanska flota (zaradi zamude oskrbovalnih ladij) ni uspela popolniti, da
je to treba izkoristiti in da je zaradi številčne premoči turških ladij treba sprejeti bitko na
morju. Opiral se je tudi na zasliševanja krščanskih ujetnikov, ki so poročali o
nesoglasjih med alianso ter prepiranju med Španci in Benečani. (Konstam 2003, 29-30)
»Izdal je povelje za boj, ki je predvidevalo, da se celotna turška flota razvije v zgodnih
jutranjih urah 7. oktobra ob vhodu v zaliv, in sicer podobno kot krščanske sile v obliki
vrste treh eskader: severna eskadra pod poveljstvom egiptovskega admirala Mahomeda
Siroca (55 galej) je bila na desnem krilu, v sredini je bila glavna eskadra (96 galej) pod
poveljstvom Ali Paše, južno od nje pa eskadra Uluh Alije (60 galej in 30 manjših ladij).
V rezervi je bila skupina 10 galej in 20 manjših ladij. Osvobojeni veslači so po bitki
povedali, da jim je Ali Paša – kot eden redkih, ki je imel do njih človeški odnos – pred
bitko obljubil, da jim bo dal prostost, če bo zmagal. Očitno se je zavedal, da bi lahko
prikovani krščanski sužnji v kritičnem trenutku bitke prenehali veslati.« (Žabkar 1997,
44)
Tako so 6. oktobra odpluli v severni predel Patraskega zaliva. Turški ogledniki so
opazili krščansko ladjevje pri Itaki in so jih pričakovali naslednje jutro. Za razliko od
kristjanov so Turki vedeli, da jih naslednji dan čaka bitka. Čeprav nobena stran ni
vedela točnega števila nasprotnih enot, pa so oboji predvidevali, da imajo številčno
premoč – in oboji so bili željni boja. (Konstam 2003, 31, 48)
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2.2 Koliko divizij ima papež?
2.2.1 Ladje na vesla
Spopad pri Lepantu velja za zadnji pomorski spopad, kjer so se borile le ladje na vesla,
čeprav je bil njihov razvoj sredi 16. stoletja že v zatonu. Poleg navadne galeje so sicer
izdelovali tudi večje in bolje oborožene različice, vendar so te zahtevale mnogo več
sredstev tako za izdelavo kot za plovbo. Nanje so skladno z razvojem nameščali vedno
večje in močnejše bronaste topove, kar je spremenilo razmerje med hitrostjo in
okretnostjo. Trup ladje je moral biti večji, več je bilo veslačev, večja galeja pa je
potrebovala tudi večje zaloge hrane in pijače. Ker je cena takšne ladje eksponentno
rasla, so tako v muslimanskih kot tudi krščanskih delih Sredozemlja za veslače
praviloma uporabljali sužnje. Izjema so bile samo beneške sile, kjer so veslali
svobodnjaki.
Obe nasprotujoči si floti sta vključevali več tipov galej, vendar pa je bila večina, okoli
80 odstotkov, navadnih galej (gallia sottila). Tipična beneška gallia sottila je merila v
dolžino 41 m in v širino nekaj čez pet metrov. Imela je 1,2 m ugreza ter 200 ton
izpodriva. Na premcu je nosila velik top, ki sta ga ob boku dopolnjevala še dva manjša.
Benečani so po večini še vedno uporabljali alla sensile sistem veslanja, pri katerem je
posamezen veslač vlekel eno od vesel. Povprečna beneška galeja je imela 72 vesel na
vsaki strani in je potrebovala 144 veslačev.
Večina ostalih galej je do leta 1571 že prešla na alla scaloccio (lestvično) veslanje, ki je
bilo sicer manj učinkovito, vendar pa je omogočalo uporabo sužnjev. Pri tem sistemu so
vsako veslo vlekli štirje veslači: en svobodnjak in trije sužnji. Galeje so na eni strani
običajno imele 24 vesel in so tako potrebovale 192 veslačev. Kljub temu, da so bile
navadne galeje vseh sodelujočih zelo podobne, so med njimi obstajale tudi nekatere
razlike. Španci so na svoje ladje dodali močnejše topove in galeje uporabljali tudi kot
prevozno sredstvo za čete, Benečani in Turki pa so za ceno manjše topniške moči
ohranili okretnost in hitrost.
Poveljniška eskadra je pogosto uporabljala galeje, ki so bile večje od običajnih. To so
bile tako imenovane kapitanke oziroma lanterne (imenovane po velikih svetilkah na
krmi ladje). Don Juanova poveljniška galeja Real je imela na primer 35 veslaških klopi,
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po šest veslačev za vsako veslo, potrebovala pa je 210 veslačev. (Konstam 2003, 18-19)
Ker so se kapitanke že po velikosti in številu vesel razlikovale od drugih galej, so jih
podrejeni poveljniki tudi v bojnem metežu lahko spremljali in se osredotočili na signale
in povelja, ki so jim jih pošiljale z zastavicami. (Žabkar 1997, 43)

Slika 5: Replika galeje Real vrhovnega poveljnika Don Juana Avstrijskega, izdelana ob 400. obletnici zmage
pri Lepantu. (Pomorski muzej Barcelona, 1971)

Galeon je bila manjša izvedenka navadne galeje s 16-20 vesli na vsaki strani; vsako
veslo sta vlekla dva veslača. Njegova velika prednost je bila hitrost, kar je pomenilo, da
se je lahko izognil večjim ladjam. Tipičen galeon je meril v dolžino 27 m in v širino tri
metre. Nosil je 60-80 veslačev, 40-60 vojakov in peščico topničarjev; običajno je imel
samo en centralni top.
Poleg naštetih so Turki uporabili tudi tako imenovane fuste. To je bilo majhno plovilo z
10-15 vesli na vsaki strani. Kot na galeonu sta tudi tukaj bila po dva veslača za vsako
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veslo, skupno do 60 veslačev, na njem pa je bilo lahko tudi 30-40 vojakov. Tipična
fusta je bila dolga 21,5 m in opremljena z enim centralnim topom. Te ladje so bile
premajhne za bitko, uporabne pa so bile za prevažanje okrepitev.
Krščansko ladjevje je vključevalo tudi šest galeas, ki so bile nekakšno skrivno orožje in
so pomenile vrhunec v razvoju ladij na vesla. »Galease so bile prve ladje, zgrajene po
shemi 'od orožja k platformi'. Do takrat so namreč ladijski arhitekti topove montirali na
zanje neprilagojene galeje, torej na takšne, kakršne so pač bile. Na njih so le poiskali
mesta, kamor bi lahko postavili orožja, ne da bi pri tem negativno vplivali na jadranje,
veslanje, stabilnost ladje in podobno. Galease pa so prav nasprotno zgradili za to, da
nosijo topove.« (Žabkar 1997, 45) Čeprav je galeasa premogla izjemno moč – imela je
namreč dva velika topa, 28 lažjih topov in krožno topniško baterijo, s katero je lahko
streljala na vse strani – pa je zaradi slabše okretnosti imela zelo omejeno vlogo v bitki.
Ta beneška iznajdba je bil dolga 47 m, široka osem metrov in je pri treh metrih ugreza
imela 700 ton izpodriva. Na vsaki strani je imela 25 veslaških klopi in najmanj 320
veslačev, ki so bili za razliko od drugih galej vsi pod palubo. Poleg tega je nosila 250300 vojakov ter 70 mornarjev, ki so upravljali z jadri. (Konstam 2003, 19-20)

2.2.2 Izenačeni mornarici?
Obe floti sta imeli skorajda enako število galej. Sveta liga se je ponašala z 206 galejami
in s šestimi galeasami.1 Navadne galeje so povprečno nosile 125 vojakov, vendar je bilo
to število zelo raznoliko. Benečanom je denimo primanjkovalo vojakov in veslačev,
zato so njihove galeje nosile samo 80 vojakov. Španci so imeli na krovu galeje
povprečno 145 vojakov, medtem ko sta papeška in genoveška ladja nosili 120-130
vojakov. Lanterne oziroma kapitanke so jih seveda lahko prevažale več.
Poročilo pred bitko navaja te krščanske enote: 5.000 beneških vojakov, 1.500 papeških,
5.000 nemških, 8.000 španskih, 5.000 italijanskih enot in 4.000 pustolovcev, kar je
skupaj prineslo 28.500 vojakov. Če privzamemo, da je flota imela okoli 40.000

1

Za krščansko ladjevje Žabkar navaja 207 galej, šest galeas in 30 tovornih ladij. (Žabkar 1997, 42)
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mornarjev in veslačev, je skupna krščanska vojaška moč znašala okoli 70.0002 mož.
(Konstam 2003, 20) Med beneškimi silami je bila tudi galeja Leone, ki jo je opremilo
mesto Koper, po navajanju Klarića pa naj bi se silam pridružilo tudi 30 ljudi iz Pirana
ter 20 iz Izole. (Klarić 2004, 422)
Turki so na drugi strani imeli 208 galej, poleg tega pa še 56 galeonov in 64 fust.3 Čeprav
so imeli več manjših ladij, pa so imeli manj lantern. Podobno kot pri krščanskih je
galeja nosila 200 mož, galeon 80 mož in fusta 60 mož, kar pomeni približno 50.000
veslačev in mornarjev. Po vsem ladjevju je bilo razdeljenih 27.000 vojakov, 10.000
janičarjev, 2.000 spahov in približno 4.000 pustolovcev. Domnevamo lahko, da je bilo
več kot 5.000 vojakov razvrščenih po manjših galeonih in fustah, 100-120 vojakov pa je
bilo na vsaki galeji. Na kapitankah jih je bilo sorazmerno več.4
Čeprav sta bili obe sili relativno izenačeni5, so kristjani imeli večje število topov – več
kot polovica mornarice je namreč nosila pet topov, s katerimi so se lahko kosale samo
največje turške lanterne; 1.818 topov Svete lige ni samo hitreje streljalo na 750 turških
topov6, ampak je imelo tudi daljši domet. (Žabkar 1997, 42) Število vojakov je bilo
skorajda izenačeno (verjetno z rahlo prednostjo Svete lige), vendar so bili krščanski
vojaki oboroženi z arkebuzami7, medtem ko sta več kot dve tretjini turških čet še vedno
uporabljali lok. Ta jim je sicer omogočal hitrejše streljanje, vendar je imel manjši doseg
in manjšo moč kot arkebuza. Še ena krščanska prednost so bili veslači. Benečani so
imeli na svojih ladjah po večini oborožene svobodnjake, ki so se lahko ob neposrednem
spopadu vključili v boj, medtem ko so drugi uporabljali sužnje, ki so bili pripeti k
veslom z verigami. Točno število ladij se je spreminjalo od dneva do dneva in verjetno

2

Nekateri viri navajajo 13.000 mornarjev, 28.000 vojakov, 3.000 plemičev in 43.000 veslačev, skupaj
torej 87.000 mož. (Žabkar 1997, 42) Spet drugi ocenjujejo število bojevnikov na 62.100. (Black 2005,
113-117)
3
Za turško ladjevje Žabkar navaja 282 galej in 20 tovornih ladij. (Žabkar 1997, 42)
4
Nekateri viri navajajo 34.000 vojakov, 13.000 mornarjev in 41.000 veslačev, skupaj torej 88.000 mož.
(Žabkar 1997, 42) Spet drugi ocenjujejo število bojevnikov na 57.700. (Black 2005, 113-117)
5
Kos navaja, da je bilo razmerje sil po številu vojakov skoraj izenačeno, v oborožitvi pa naj bi bilo
razmerje 2,5 : 1 v korist krščanskega ladjevja. (Kos 1994, 25)
6
Black navaja nekoliko manjšo razliko v strelni moči: 1.334 proti 741 topovom. (Black 2005, 113-117)
7
Arkebuza je velikokalibrska puška, ki je tehtala okoli deset kg in je imela leseno kopito ter dolgo
železno cev. Polnili so jo s smodnikom in svinčeno kroglo. Velja za predhodnico muškete. (Pogačnik, in
drugi 1998)
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celo poveljniki na obeh straneh na dan bitke niso vedeli točnega števila ladjevja in
vojakov. (Konstam 2003, 21)

2.3 Novoveška »svetovna vojna«
2.3.1 Jutro pred bitko
7. oktobra 1571 se je pri Lepantu razporedilo preko 500 ladij in 170.000 mož. Po številu
sodelujočih sodi spopad med najmogočnejše v zgodovini pomorskih bitk. (Holzer 1995,
320) Kot meni Žabkar, je bitka po številu udeležencev, po odločilnosti ciljev in po
posledicah brez dvoma predstavljala »svetovno vojno« tistega časa. Koalicije namreč
niso sestavljale le krščanske države, ampak so jo oblikovali tudi Turki, za katere so se
bojevali Arabci, Egipčani in islamizirani Grki.
Ko so krščanske izvidnice v jutranjih urah 7. oktobra odkrile turško manevriranje ob
izhodu iz zaliva, so španski svetovalci Juanu Avstrijskemu svetovali, naj ne sprejme
bitke, ker so Turki že izpluli. Zavrnil je njihove nasvete, češ da je prepozno za
posvetovanje, ker je nastopil čas za bitko. Verjetno se je spričo prestiža dotlej
nepremagane turške flote zavedal, da bi odklonitev bitke lahko sprožila paniko v floti,
saj se nekatere ladje niso uspele popolniti zaradi zamude oskrbovalnih ladij. Med
razvojem flote je z zastavno signalizacijo vsem ladjam sporočil: »Krščanstvo je danes
na preizkušnji, Bog tem psom ne bo dovolil, da bi nas potolkli. Tako tisti, ki bodo
preživeli, kot tisti, ki bodo padli, bodo nocoj srečni. Prvi, ker so se tolkli v tej veliki
bitki, in drugi, ker bodo slavili v nebesih!«
Energično je poveljeval razvoju flote v vrsti treh eskader: na severu je bila beneška
eskadra pod poveljstvom admirala Barbarige (64 galej), v sredini je bila glavnina pod
poveljstvom Juana Avstrijskega (63 galej), na jugu pa mešana eskadra pod poveljstvom
genovskega admirala Andrea Dorie (64 galej). Pred eskadro je izpostavil šest močno
oboroženih galeas (večje galeje, oborožene s topovi), ki so imele nalogo z ognjem
svojih topov razrahljati nasprotnikovo bojno razporeditev, še preden bi ta prišel v stik z
glavnino. Za eskadrami je postavil rezervo pod vodstvom španskega admirala Santa
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Cruza. (Žabkar 1997, 42, 44-45) Papež Pij V., ki se spopada osebno ni udeležil, si je
pred bitko naložil stroge spokorniške vaje in molil za zmago, med samo bitko pa se je
udeležil procesije rimske rožnovenske bratovščine. (Tüchle, Bouman in Le Braun 1994,
246) Bratovščine so se namreč zbirale ravno na prvo nedeljo v mesecu in goreče molile
rožni venec. (Smolik 2000, 60)

2.3.2. Potek bitke

Slika 6: Bitka pri Lepantu – začetna postavitev eskader. (Konstam 2003, 58-59)

Okrog osme ure zjutraj so bile ladje razvrščene, na palubah Svete lige pa so vojaki
klečali pod razpeli ter se priporočali devici Mariji. (Antič 2010, 74-75) Floti sta stali
razviti ena proti drugi, Turki v vrsti, zavezniki pa z levim krilom, pomaknjenim naprej,
in desnim, rahlo pomaknjenim nazaj. Ob 10.30 je sledil dogovorjeni znak – topovski
strel z Don Juanove poveljniške ladje. Takoj za tem so na vseh ladjah zadonele trobente,
zagrmeli bobni in odjeknila povelja. Obe strani sta v rahlem zahodnem vetru odpluli v
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napad. Turki so se skušali čim prej približati sovražniku in se s kljuni ladij zaleteti v
njihova plovila, nato pa naskočiti na njih vkrcane vojake in jih v boju na nož premagati.
Na krščanski strani so se kmalu oglasili topovi sprednjih galej. Močan topovski ogenj
galeas je dosegel veliko število zadetkov na turških ladjah, ki so napredovale v tesni
bojni formaciji; nekatere druge galeje so morale zaradi tega celo zapluti vzvratno.
Glavna naloga galeas je bila ustaviti nalet Turkov in povzročiti nered v njihovi bojni
vrsti. To se jim je tudi posrečilo. Potopili so dve turški galeji, večje število pa težje ali
lažje poškodovali. Prišlo je do nepopisne zmešnjave posameznih dvobojev. Povsod je
bilo slišati povelja, krike in hrum topov. Kako je bil videti juriš na takšni galeji, opisuje
eden od udeležencev bojev, kapitan Barras de la Penne: »Izgube so bile velike, ker se
sprednji vojaki niso mogli nikamor umakniti zaradi tistih, ki so stali za njimi in jih
porivali naprej.« Napad galej se je vedno odvijal prek premca, pri čemer je rilec galeje
služil kot jurišni most. Pojav topov ni veliko spremenil oblike frontalnega napada.
Na severu je ladjevje Svete lige kmalu prišlo v kritičen položaj. Ker admiral Barbariga
za razliko od turškega admirala, ni poznal globine vode ob severni obali, ga je Siroco
obšel in ga napadel v bok ter od zadaj. Čeprav je bilo levo krščansko krilo zajeto od
spredaj in zadaj, so se Benečani v boju iz bližine zelo dobro borili, tako da je bilo že ob
12.30 jasno, da bodo zmagali. Turke so uspeli potisniti na plitvine, kjer je obtičalo 30
galej. (Žabkar 1997, 43, 45) V bitki sta padla tako Siroco kot Barbarigo, ki ga je turška
puščica zadela v oko. Krščanski vitezi in njihovi vojaki so imeli veliko prednost: nosili
so popolne oklepe ali vsaj čelado in prsni oklep, le redki pa vsaj ščit, medtem ko Turki
takšne osebne opreme niso imeli, le malo pa jih je imelo ščit. Poleg tega so imele
krščanske galeje spredaj močno ograjo, ki je varovala vojake pred obstreljevanjem,
turški topničarji pa so bili na odprtem krovu ob nezavarovanih topovih.
V sredini se je bitka v glavnem odvijala okrog obeh admiralskih ladij, položaj pa je bil
zelo kritičen. Ob 12.20 so se Turki zaleteli v bok admiralske ladje Juana Avstrijskega, a
so bili odbiti. Trije streli s turške ladje nasprotniku niso prizadejali večje škode, medtem
ko je salva topov z Don Juanove galeje zdesetkala turško posadko. (Kos 1994, 25) Čez
komaj 15 minut so vojaki Svete lige uspešno navalili na zastavno ladjo Ali Paše. Vnela
se je neusmiljena krvava bitka, v kateri so bili popolni zmagovalci dobro oboroženi
španski vojaki, ki so pobili vso posadko turške ladje, padel pa je tudi vrhovni poveljnik
Ali Paša. »Ranila ga je krogla iz španske arkebuze, da se je zrušil na palubo. Neki
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Španec je potegnil nož in mu odrezal glavo, ki so jo potem nataknili na sulico in jo
dvignili visoko v zrak. Ta trenutek je pomenil prelomnico v bitki. Turki so postali
negotovi, njihova vnema je uplahnila in od zdaj dalje so se samo še obupano branili.«
(Antič 2010, 74-75) Turške ladje so se pričele vdajati, čeprav bi se z energičnim
manevrom lahko prebile in ušle. Mnogi vojaki so zapustili svoje ladje in pričeli ropati
turške ladje.
Na južnem delu bojišča je boj sprva potekal v prid Turkom, ki so spretno manevrirali in
zadali ladjam Svete lige hude udarce; med drugim je padel poveljnik malteških galej,
prior Giustiniani. Da bi Turkom preprečil pobeg med svojimi silami in južno obalo
zaliva, je admiral Doria odplul proti jugu. To je izrabil Uluh Ali, ki je okrog 13.30 s 30
galejami naglo spremenil smer navideznega umika in se zakadil v bok ter zaledje
krščanske glavnine. Ta ukrep admirala Dorie so po bitki nekateri beneški viri ocenjevali
kot manever, ki je bil namerno narejen zato, da bi se Uluh Ali lahko umaknil. Drugi so
ga obtoževali, da je strahopetec in kot dokaz omenjali, da je z vidnega mesta na ladji
pred bitko umaknil kristalno kroglo, po kateri so ga prepoznavali v vsem Sredozemlju.
Nastali krizni položaj je rešil udar rezerve pod vodstvom admirala Santa Cruza. (Žabkar
1997, 45)
Okoli 15. ure je bila krvava bitka končana.

2.3.3 Rezultat bojev
Podatki o izgubah se razlikujejo, vendar se zdi dokaj zanesljivo, da so Turki uspeli rešiti
okoli 60 galej, ki so pobegnile z bojišča, 117 so jih zajeli zmagovalci, druge (okoli 113)
pa so bile uničene. Pobitih je bilo skoraj 30.000 turških vojakov in mornarjev, 8.000 jih
je pobegnilo na obalo, 12.000 njihovih veslačev, krščanskih ujetnikov, pa so zavezniki
osvobodili. Sveta liga je izgubila okoli 15 ladij in imela 7.650 mrtvih ter 7.784 ranjenih,
med katerimi je bil tudi slavni španski pisatelj Miguel Cervantes, avtor znamenite
knjige Don Kihot. Kljub bolezni, imel je namreč mrzlico, se je izredno pogumno
bojeval in je bil celo dvakrat ranjen. Od takrat je imel pohabljeno levico in se ga je
prijel vzdevek El Manco de Lepanto (»manco« pomeni brezroki). (Kos 1994, 25)
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Zmaga krščanske koalicije je bila popolna, ker je bila v enodnevni bitki zlomljena
celotna turška pomorska moč. (Žabkar 1997, 44-45)
Don Juan Avstrijski ni mogel zasledovati sovražnika, saj je bilo veliko krščanskih galej
močno poškodovanih, zato je okoli 19. ure zapeljal svoje ladjevje na sidrišče pri rtu
Porta Petala. Na vseh ladjah so goreče prepevali hvalnico Te Deum, si obvezovali rane
in iskali prostor za zasluženi počitek.
»V bitki je sodelovalo tudi nekaj galej hrvaških obalnih mest oziroma otokov in galeja
Leone iz Kopra, ki ji je poveljeval Dominik del Tacco. Kot zanimivost dodajmo, da je
bil Don Juan Avstrijski za veličastno zmago tudi primerno nagrajen: dobil je desetino
vsega plena, 16 galej in 720 sužnjev. Prav tako velja omeniti, da je papež Pavel VI. leta
1964 Turkom v znak dobre volje vrnil bojni prapor Ali Paše, ki so ga bili krščanski
vojaki v bitki pri Lepantu zaplenili.« (Antič 2010, 74-75)

2.4 Pomen bitke in njene posledice
Bitka pri Lepantu je pomenila prvo veliko zmago nad Turki – turško ladjevje ni veljalo
več za nepremagljivo. Veselje v krščanskem svetu je bilo nepopisno, čeprav se niti niso
zavedali, kakšne posledice bi za Evropo imela morebitna turška zmaga.
Po 14 dneh je novica o zmagi prispela v Rim – izid bitke Pija V. ni presenetil. Anekdota
pripoveduje, da se je v trenutku zmage ravno pogovarjal s svojim glavnim
zakladničarjem. Nenadoma je pogovor prekinil, odprl okno in dejal: »Naša armada je to
uro premagala Turke, zahvalimo se Gospodu!« (Holzer 1995, 320) Po tem mističnem
videnju je pohitel v svojo kapelo in se zahvalil Mariji za njeno priprošnjo. Tudi vrhovni
poveljnik Don Juan Avstrijski je zmago pozdravil kot Marijin odgovor na pobožno
molitev rožnega venca. Beneški senat je pod sliko, ki predstavlja znamenito bitko, dal
napisati: »Ne moč ne orožje ne poveljstvo – vse to nam ni pridobilo zmage, ampak jo je
pridobila rožnovenska Marija.« (Smolik 2000, 60)
Žal kristjani svoje zmage niso znali izkoristiti in so hitro pozabili na enotnost, ki je
pripeljala do zmage. Hitro so se obnovile stare zamere in tudi spopadi. (Podbersič 2011,
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16) Tako je bila zmaga pri Lepantu, ki je od Italije in Španije odvrnila nevarnost
turškega vdora, že po pičlih dveh letih oropana svojega sadu. Namesto da bi, kot je
predvidela pogodba, naredili vojaške načrte za prihodnje leto in dokončno zlomili moč
najhujšega sovražnika krščanstva, se katoliški knezi niso hoteli pridružiti ligi. Med
Španijo in Benetkami so se znova vnele stare razprtije, Francija pa je kot nalašč
odposlala v Istanbul nekega škofa, ki naj bi posredoval pri sklenitvi delnega miru med
sultanom in Benetkami, s katerim so se slednje pogodbeno odrekle krščanskemu Cipru.
To je bila izdaja zmage pri Lepantu. Piju V. je smrt vsekakor prizanesla z razočaranjem.
Ljudstvo, ki je ob koncu 16. stoletja na vsem nemškem ozemlju dan za dnem poslušalo
zvonjenje »turškega« zvona, je bolje kot marsikateri politik doumelo nenehno turško
nevarnost, saj so nekaj let po Lepantu Turki spet začeli napadati. Vse svoje moči so
usmerili proti Kreti, zadnji beneški posesti v vzhodnem Sredozemlju. Boj je trajal 20
let. Njene usode kljub papeževi denarni pomoči Benečanom, sodelovanju papeškega
ladjevja in pogajanjem, ki naj bi krščanske kneze prepričala za skupen nastop, ni bilo
mogoče spremeniti. Naslednja tarča turških zavojevalnih načrtov je bil sever. (Tüchle,
Bouman in Le Braun 1994, 246-247) Turki so še celih 200 let ostali nevarna velesila na
mejah zahodnih dežel ter so še enkrat poskusili zavzeti Dunaj in Evropo po kopnem,
njihova mornarica pa si, predvsem zaradi izgub med častniki in mornarji, nikoli ni več
povsem opomogla.

2.4.1 Rožnovenska nedelja
V spomin na zmago je papež Pij V. 17. marca 1572 z listino Salvatoris Domini uvedel
praznik Marije Zmagovalke (Madonna della Vittoria). (Podbersič 2011, 16) Kot piše
Holzer, so povsod postavljali cerkve v čast »Naši ljubi Gospe Zmagovalki«, po zmagi
pri Lepantu pa se je med katoliškim ljudstvom naglo širila pobožnost rožnega venca.
(Holzer 1995, 320) Nastajale so številne nove rožnovenske bratovščine in Marijino
češčenje se je na splošno stopnjevalo. »Podobo Marije, ki zmagoslavno stoji na
polmesecu, srečujemo na mestnih grbih. Že leta 1572 so se pojavile mnoge epinikije
(pesmi zmagoslavja), predvsem na jezuitskih univerzah. Zmagovalko iz Lepanta so
upodabljali po cerkvah tako v Nemčiji kot v Benetkah, gradili so kapele, posvečene
Mariji Zmagovalki (Ingolstadt). Še več kot stoletje po bitki je baročna umetnost
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uporabila lepantski motiv celo za monštranco, nekaj let po razglasitvi Pija V. za
svetnika pa so v švabski opatijski cerkvi v kraju Irsee zgradili prižnico v obliki ladje, z
jamborom in jadri, z vedeto in praporom.« (Tüchle, Bouman in Le Braun 1994, 246247)
Dokončno podobo je prazniku namenil njegov naslednik, papež Gregor XIII. (15721585). Z listino Monet Apostolus je 1. aprila 1573 določil, naj se praznik rožnovenske
Matere božje (Madonna del Rosario) vedno obhaja na prvo nedeljo v oktobru po vseh
cerkvah, kjer koli se nahaja bodisi oltar bodisi kapela, posvečena Naši ljubi Gospe
rožnega venca. Na ta dan naj bi potekala tudi posebna procesija. V Rimu so se je do leta
1870 vsako leto udeleževali papeži, in sicer v dominikanski cerkvi svete Marije nad
Minervo. »Ob stoletnici bitke pri Lepantu je papež Klemen X. na prošnjo Španije
praznik in njegove slovesnosti razširil na vse španske dežele. Končno je ob priliki novih
zmag nad Turki, to je leta 1683 pred Dunajem in nato leta 1716 ob obleganju otoka
Krfa, papež Klemen XII. praznovanje ukazal za vso Cerkev. Sveti Pij X. pa je leta 1913
odredil, naj se praznik, ki ga je bil Leon XIII. povzdignil med godove 2. reda, obhaja
vedno 7. oktobra.« (Smolik 2000, 60)

2.4.2 Odmevi na Slovenskem
»V vojaško-varnostnem pogledu so slovenske dežele od prve polovice 16. stoletja
živele v relativnem miru. Obšli so jih spopadi in uničenja verskih in nasledstvenih vojn,
ki so pustošile po drugih deželah cesarstva in habsburških posestih. V prvi polovici 16.
stoletja se je meja Osmanske države s turško osvojitvijo glavnine Ogrsko-hrvaškega
kraljestva resda močno približala južnim in vzhodnim mejam slovenskih dežel, toda z
vzpostavitvijo sistema utrdb v Vojni krajini se je neposredna nevarnost do konca
stoletja močno zmanjšala. Turška vojska je zadnjič prešla del slovenskega ozemlja leta
1532, po sredi 16. stoletja so prenehali še plenilni vpadi, vendar pa se je vzdrževanje
znatnega dela Vojne krajine (Hrvaška, Slavonska krajina) preneslo na dežele Notranje
Avstrije (1578). Po odvrnitvi turške nevarnosti od notranjeavstrijskih dežel se je ta po
letu 1600 šele prav začela za Prekmurje, edini košček slovenskega ozemlja, ki je kdaj
priznaval delno osmansko oblast. Večji del 17. stoletja se je kazala v davčni obveznosti
podložnikov, še do leta 1684 pa so Prekmurje vznemirjala tudi občasna turška
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pustošenja. Slovensko ozemlje je postalo v celoti varno pred Osmani šele po velikih
habsburških osvojitvah dotlej turškega ozemlja v srednjem Podonavju konec 17.
stoletja.« (Dolinar, in drugi 2011, 106)
V spomin na zmago pri Lepantu in zaradi priljubljenosti molitve rožnega venca so
Slovenci rožnovenski Mariji posvetili tri župnijske in pet podružničnih cerkva. (Smolik
2000, 60) Med njimi lahko izpostavimo župnijsko cerkev Črešnjice, ki je posvečena
naši ljubi Gospe rožnovenski, župnijsko cerkev Rožnovenske matere božje v Gornjem
Logatcu, župnijsko cerkev Device Marije Rožnovenske v Portorožu, podružnično
cerkev v Novi vasi (župnija Krkavče), podružnično cerkev v Kranju, podružnično
cerkev Kraljice presvetega rožnega venca na Stopnem (župnija Škocjan pri Novem
mestu), podružnično cerkev Marije Kraljice svetega rožnega venca v Podgorici (župnija
Dobrepolje-Videm), nastale pa so tudi številne kapele, med drugim kapela Rožnovenske
matere božje v Sitarovcih (župnija Mala Nedelja), kapela v Logarovcih (župnija
Križevci pri Ljutomeru), kapela na Planini (župnija Semič), kapela v samostanu
Mekinje, kapela pri Medijskem gradu (župnija Izlake), kapela v Grdunih (Balkovci,
župnija Preloka) ter kapela v Radovljici. (Družina 2013) Mariji, h kateri so se verni
Slovenci zatekali v prošnji, naj jih obvaruje pred raznimi stvarmi in dogodki, je
posvečena množica cerkva in kapel.
Dobrih 100 let po bitki je koprski škof Pavel Naldini (1632-1713) pri opisu gradnje
nove Marijine cerkve navedel: »Zunaj kapele se na visokem pročelju vije turška
zastava, ki jo je sovražni poveljniški ladji v pomorski bitki leta 1571 ugrabila koprska
galeja, kateri je poveljeval Janez Dominik del Tacco. Le kje bi lahko kot slovita trofeja
učinkoviteje ovekovečila ta srečni spomin! Če mesecev zadnji krajec služi kot
podnožnik zmagoviti Mariji, naj zastava, posejana z meseci, ki jo je pohodil hrabri
krščanski škorenj, vsakomur priča o izbojevani zmagi nad Turki in o izpričani
predanosti Mariji.« (Naldini in Darovec 2001, 132)
300 let po odločilni bitki lahko v mladinskem časopisju zasledimo tudi sledečo
zmagoslavno pesnitev:
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Boj pri Lepantu
Kaj glasno trômba pôje, kaj votlo grom bobní,
Da čárobno odméva od štirih vseh straní?
Od kod prihaja močni, nečúveni ta glas,
Ki sega v mesta, trge, celó v najzadnjo vas?
Strahotni divji Turek, krščanstva klet sovrag,
Prestopil je v navalu Evrope mirni prag;
Bizanc si je osvojil, mesto drugih sto za njim,
Zdaj gre klevetnik drzni celó nad sveti Rim.
Povsodi pred sovragom prevlada grôzen stráh;
Pred njim ni nihče varen, ni v dolih, ni v goráh.
S prepalimi obrazi se zbira ljudstvo vkup,
Vladarjev se polástil in ljudstev je obup.
A jeden mož še upa, ostane še junak,
Le on ne omahuje, ko omahuje vsak.
Krščanstvo zaupljívo obrača nánj pogled:
Junaštvo spet narašča, zgineva pa trepet.
Junak ta vseh junakov je sveti oče Píj,
Z molitvijo krščanstvo in z góvorom hrabrí.
V rokah se tisočerih spet bliska meč svetàl,
Med njimi ni plahúna, ki Turka bi se bàl.
In tôlpa veličastna se vkupe je sešla,
V vodítelja jim hrabri je Don Juan d' Austria;
»Marija, Jezus« prápor njegov ima napis,
In srca vseh vojakov ist nosijo utis.
*

*

*

Skrivnostno mirno-tiha je širna morska plán:
Vse znamenje očito, da pride dan strašán.
Gorjé ti, oh, Lepanto, vihár ti, glej, pretí,
Poboj krvav, da bode v potocih tekla krí!
»Marija! Jezus!« kliče krščanski hrabri voj,
In s krikom »Allah! Allah!« vrgó se Turki v boj.
Krvava vže je zemlja, a raste še pogum,
In z mesta se ne gane nobena bojnih trum.
*

*

*
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Tam v Rimu v Vatikanu pa sveti oče Píj,
Imena tega peti, ob oknu nêm sloní
In moli rožni venec; ozíra se solzán
Sedàj k nebesom višnjem, sedàj na južno strán.
Kolegij kardinalov klečí pred njim okrog
In zaupljívo moli: »Pomagaj, mili Bog!
Marija pomočnica, ti vsake zmage vir,
Pomagaj kristijanom, podeli svetu mir!« – –
Na hip se zjasni čelo očetu svetemu,
Radóstno vzklikne: »Zmaga! Zapojmo čast Bogú
Popolno je sovražnik poražen in pobít,
In kristijan povrača domóv se zmagovít!«
V ornatu sveti oče klečí pred Križanim,
Zahvalnice prepeva in kardinali ž njim:
»Čast, slava ti na veke, dobrotni večni Bog,
Da rešil vse krščanstvo najhujših si nadlog!«
»Marija pomočnica, ti nas branila sí!
V spomin le-tá krščanstvo naj te odslèj častí!«
Slovesno déje papež in nov Marijin god
Dá cerkvi, ki svečano praznuje se povsod.
Novost o zmagi slavnej se širi kakor blisk
Mej širni svet, ker konec je neprestanih stisk,
Premagan in poražen strahotni je Turčín,
Zavarovan in rešen krščanski pa trpín.
Hvaležno se spomina sloveče zmage té
Katoličan pobožen, Boga časti imé,
Rad moli rožni venec in vže nad tristo let
Povija v venec dični Marije rožni cvet. (P. V. B. 1889)
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Sklep
Brat »Cokla«, kakor so zaradi preprostega življenjskega sloga nekateri imenovali
papeža Pija V., je v sebi poleg svete preproščine združeval še mnoge druge talente. Če
mu lahko nekateri očitajo netaktnost v diplomatskih odnosih z novonastalimi ali bolje
prekvalificiranimi protestantskimi deželami, mu lahko po drugi strani »očitajo« tudi
načelnost v katoliškem nauku. Morda se njegove politične poteze najbolje odražajo prav
pri ustanavljanju Svete lige, ki je takrat ne bi mogel zbrati nihče drug razen papeža,
katerega veliki napori in prizadevanja kažejo na izjemen diplomatski pristop. Ker je Pij
V. v dotični nalogi predstavljal eno od dveh maksim, ki naj bi osvetlili okoliščine
nastanka rožnovenske nedelje, smo ga kljub vsemu obravnavali v omejeni meri. Odprto
ostaja raziskovanje njegovega značaja, podrobnejši pristop k dokumentom, ki pomenijo
začetek razvoja rožnovenske nedelje, pa tudi širši zgodovinski vpliv tega svetniškega
papeža.
V kontekstu Lepantske bitke se je pokazala skorajšnja vojaška izenačenost obeh strani,
krščanske in turške, nekateri viri pa navajajo celo rahlo številčno prednost Svete lige.
To dejstvo je nekoliko presenetljivo, saj spomin katoliškega bogoslužja opisuje
nasprotnika kot »mnogo močnejšega« in trenutku zmage pripisuje lastnosti čudeža. Je
čudežna zmaga 1.818 topov proti 750 topovom? Kako čudežno je dejstvo, da je takratna
Evropa izdelovala boljša plovila in boljše topove ter da je bila tehnološko naprednejša
kot Osmansko cesarstvo? Zakaj je ravno sredina 16. stoletja pomenila vrhunec in hkrati
zaton osmanskega imperija? Ali pa je morda čudež, da je papež Pij V. sploh uspel zbrati
sprte krščanske sile? Ob teh in mnogih drugih odprtih vprašanjih se zavedamo, da
pričujoča naloga samo odpira vrata k nadaljnjemu raziskovanju.
Morda bo katera od prihodnjih rožnovenskih nedelj tudi priložnost za boljšo osvetlitev
dogajanja na slovenskih tleh. Ob koncu naloge smo pokazali nekaj zelo omejenih
slovenskih odmevov, ki bi za poglobitev zahtevali še veliko vztrajnega arhivskega dela.
V obstoječi literaturi nismo zasledili celovite obravnave polepantskega dogajanja na
Slovenskem, a že drobci, ki smo jih uspeli najti, kažejo na zelo zanimive najdbe.
Prepričani smo, da je teh utrinkov še veliko več.
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Povzetek in ključne besede
Začetek novega veka je v življenje in mišljenje zahodnega človeka prinesel globoke
spremembe, ki jih v prvi vrsti tlakujejo iznajdba tiska (1405), padec Carigrada (1453)
ter odkritje Amerike (1492). To je čas začetka svetovne Cerkve in misijonskega
delovanja na novoodkritih ozemljih, hkrati pa tudi čas dokončnega izgona islama z
Iberskega polotoka, kjer je bil prisoten skoraj 800 let. Kljub temu v Cerkvi še vedno
prevladuje dekadentna srednjeveška praksa: kupovanje cerkvenih služb, neizobraženi
duhovniški stan, moralna izprijenost duhovščine in praznoverna pobožnost ljudstva. V
prvem delu naloge predstavljamo stanje v Cerkvi, Lutrov poskus reformacije ter
katoliški odgovor v obliki tridentinskega koncila. Uresničevanje koncilskih reform ter
politično razdeljenost Evrope predstavljamo skozi lik papeža Pija V.
Če kaže reformacija na krizo znotraj Cerkve, predstavlja vzpon Osmanskega cesarstva
zunanjo politično krizo. Po zavzetju cesarskega mesta ter kopenskem prodoru do
Dunaja (1529) je sultan Sulejman I. spoznal pomen pomorske sile v boju proti
pomorsko-kopenski koaliciji evropskih držav, spretno pa je izkoriščal tudi razprtije med
kristjani. V rekordnem času je uspel zgraditi močno floto, ki je obvladovala večino
Sredozemlja. Odgovor na turško obleganje Cipra predstavlja ustanovitev Svete lige,
koalicije krščanskih držav za osvoboditev Cipra. V drugem delu naloge se posvečamo
pomorskim premikom in bitkam med letoma 1570-1571, podrobneje pa se ustavljamo
pri končnem obračunu pri Lepantu, ki ga osvetljujemo skozi prizmo vojaške taktike ter
oborožitve. Zadnji del naloge predstavlja pomen bitke in njene posledice, kjer posebej
izpostavljamo nastanek rožnovenske nedelje, ki jo cerkveno občestvo obhaja prvo
nedeljo v mesecu oktobru.

Ključne besede: Ali Paša, Don Juan Avstrijski, galeja, islam, Lepant, Pij V.,
rožnovenska nedelja, Sulejman I., tridentinski koncil, Turki
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Summary and key words
The beginning of modern age marked life and thought of western man with profound
changes, which were primarily paved with the invention of printing press (1405), the
fall of Constantinople (1453) and the discovery of America (1492). This was the
beginning of global Church and missionary activity in newly discovered territories as
well as the end of Islam in the Iberian Peninsula, where it was present for almost 800
years. In spite of all that, the Church was still predominated with medieval practices:
buying of Church positions, uneducated priesthood, moral deprivation of clergy and
superstitious devotion of believers. In the first part we outline the state of the Church,
Luther’s attempt to reform it and a Catholic answer to reformation with the Council of
Trent. Realization of the reforms of the Council and the political division of Europe is
presented through the figure of Pope Pius V.
If reformation pointed out the critical situation within Church, then the rise of the
Ottoman Empire represents an outer political crisis. After the conquest of
Constantinople and an unsuccessful siege of Vienna (1529), sultan Suleiman I realized
the importance of naval power in the battle against the coalition of European countries
and he took advantage of Christian discord as well. He built a powerful fleet in record
time, which gained mastery over most of the Mediterranean Sea. The establishment of
Holy League was a response to a Turkish siege of Cyprus – a coalition of Christian
states to liberate Cyprus. The second part of the thesis deals with naval movements and
battles in years 1570–1571 and depicts the final battle of Lepanto in detail through a
prism of military tactics and armament. The last part outlines the significance of the
battle and its consequences, especially the origin of Rosary Sunday feast, which is
celebrated on the first Sunday in October.

Key words: Ali Pasha, Don John of Austria, galley, Islam, Lepanto, Pius V, Rosary
Sunday, Suleiman I, The Council of Trent, Turks
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