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filozofska srečanja 
O D   T R D I T V E   D O   U T E M E L J I T V E 

Kralj Matjaž in politična filozofija 

V spodnjih vrsticah bom skušal predstaviti obravnavo zgodovinske ljudske pripovedi o Kralju Matjažu, 
ki jo lahko uvrstimo v širši okvir politične filozofije. 
 
Sprva je bila učna snov namenjena osnovnošolcem, saj se prav oni najpogosteje srečujejo z naslovnim 
likom. Okoliščine obravnave so bile karseda raznolike. Kot zanimivost lahko navedem, da so se prvi 
obrisi obravnave teme nakazali v kontekstu učne pomoči učencu z bralno-napisovalnimi težavami, se 
bistrili pri nadomeščanjih in se dokončno razvili v okviru programa za evidentirane nadarjene učence. 
V šoli so bili pri izvedenih urah udeleženi učenci od 4. do 9. razreda. Tem so se ob poznejših 
priložnostih pridružili še srednješolci, njihovi starši, mlajši odrasli ter upokojenci. Nemalo sem bil 
presenečen, da se je isti pristop obnesel v tako različnih skupinah.  
 
Verjamem, da je svoj delež k vsakokratnemu dinamičnemu dialogu prispevalo že samo izhodiščno 
ljudsko besedilo. Pri tem se lahko nadejamo, da nam tovrstna dela do neke mere razodevajo miselni 
svet svojih avtorjev. S tem bi se gotovo strinjal tudi moj prijatelj, ki pravi, da ljudje v času, ko so 
nastajali miti, še niso znali lagati, pa so vse povedali kar po resnici. Ta hudomušna pripomba nas 
usmerja k resnejši obravnavi podedovanega kulturnega blaga, in kdo ve, morda nas sporočila ljudskih 
del privedejo k boljšemu razumevanju naših prednikov ali celo nas samih. 
 
Dejstvo, da Slovenija nikoli ni bila samostojna kraljevina, nas očitno ne ovira pri tem, da ne bi imeli 
svojega kralja. Tako nas zgodba o pravičnem vladarju spremlja že kar nekaj stoletij. Zagotovo niso 
prav vsi elementi pripovedi domačega izvora, saj imajo v gori skritega spečega vladarja vsaj še Čehi, 
Nemci in Srbi. Nemško govorečega Barbarosso z našim Matjažem družijo celo težave z zapletajočo se 
brado.  
 
Kljub temu, da se ta neverjetna zgodba danes ne širi več prek ustnega izročila, ni bojazni, da bi bila 
dolgoročno zapisana pozabi. Zdi se celo, da med nami ni nič manj prisotna kakor včasih. K temu 
zagotovo v veliki meri pripomore uvrstitev omenjene pripovedi v učni načrt slovenščine v sedmem 
razredu osnovne šole. Učenci tudi s pomočjo znanega vladarja spoznavajo lastno kulturno dediščino. 
 
Dotični pripovedi se torej po eni strani pripisuje določen pomen, po drugi strani pa lahko opazimo, da 
se jo obravnava kot lahkotno pravljico za lahko noč. Prepričan sem, da se besedilo z obravnavo na tej 
ravni ne izčrpa, ampak udeležencem ob primernem pristopu omogoča, da ne bodo razmišljali le o  
izgubljenem raju svojih prednikov, temveč tudi o tem, kakšen je lik dobrega vladarja, kakšen je lahko 
odnos med državo in državljanom, ter konec koncev tudi o tem, katera znanja bi potrebovali volivci. 
 
Ker verjamem, da je od vašega zadnjega srečanja s priljubljenim kraljem minilo že kar nekaj časa, vas 
vabim, da si osvežite spomin in preberete spodnje vrstice. 
 
Kralj Matjaž je bil dober kralj. Dal je same zlate kovati. Drugega denarja sploh niso poznali. Zato so 
bili takrat res zlati časi. Pod košatimi lipami so naši očaki vsak dan rajali in v svetle kozarce natakali 
rujno vince. 
Bil je kralj Matjaž slovenski kralj, naše gore list. Izbralo si ga je ljudstvo na Gosposvetskem polju in v 
starem Krnskem gradu je imel svoj prestol. Noč in dan so bila odprta grajska vrata in vsak revež si je 
lahko izprosil milosti in pravice. 
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Ker pa je bil kralj bogat vladar, so mu drugi kralji zavidali. Nekoč je iz onega kraja, kjer sonce zahaja, 
prišlo toliko sovražnikov nad Matjaža kot gosenic na repišče. V krvavem boju so pokončali njegovo 
vojsko do sto zvestih junakov. Ker pa je bil pravičen kralj, ni bil ubit, ampak ko ga je na begu sovražnik 
že mislil zajeti, se je odprla skala v Rečicah, do katerih je pobegnil, in ga skrila pred sovražnikom. Tam 
sedaj počiva s svojimi junaki, in kadar mu bo brada zrasla devetkrat okoli mize, ga bo gora dala nazaj, 
da bo srečno vladal slovenskemu rodu. 
Izvoljencem se večkrat posreči, da pridejo do njega. Pri Rečicah je bil kovač in ta je na gori iskal 
glogovega ročnika za kladivo, pa je našel duplo, skozi katero je v hipu prišel v prečuden svet. Kralja 
Matjaža je videl pri okrogli mizi sedeti in dremati. Na mizi je ležala debela mošnja zlatov. Kovač jo je 
vzel in bil odtlej bogat mož. 
Zlasti na starega leta dan se to duplo lahko vidi.1 
 
Po razjasnitvi nekaterih starinskih in manj znanih besed sem učence spodbudil, naj na pripoved ne 
gledajo kot na golo domišljijsko bajko. Prav nasprotno – kraljestvo priljubljenega vladarja smo 
poskušali premisliti pod pogoji, ki veljajo za naš svet. 
 
Najprej smo svojo pozornost namenili glavni dogajalni osebi. Na tablo sem narisal prvi miselni vzorec, 
učenci pa so iz zgodbe izluščili, da imamo opravka z dobrim in bogatim kraljem, ki pravično razsoja 
spore in radodarno pomaga vsem, ki to potrebujejo. Poleg tega smo izvedeli, da je po rodu Slovenec 
in ga je za vladarja izvolilo njegovo ljudstvo. 
 
Drugi miselni vzorec je združeval informacije iz pripovedi, ki se nanašajo na življenje naših prednikov 
pod Matjaževo vladavino. Učenci so ugotovili, da so uživali visok življenjski standard, se vsak dan 
zabavali, plesali, pili vino in imeli možnost izbrati svojega vladarja. 
 
Tretji miselni vzorec je bil namenjen nam in našemu vsakdanjiku. Vprašali smo se, kaj zapolnjuje naše 
dneve in tedne. Učenci so mi narekovali vstajanje ob šesti uri, obiskovanje šole, delo, treninge, 
gledanje televizije in igranje računalniških igric, kuhanje kosila, ostalo delo v gospodinjstvu, 
sitnarjenje staršev ter branje novic na spletu. 
 
Kadar smo nato v razredu izvedli glasovanje, v kateri državi bi raje živeli (v naši ali Matjaževi), se je 
večina učencev praviloma odločila za Matjaževo kraljevino. Svojo odločitev so utemeljili z zabavnim in 
lahkotnim življenjem. Po drugi strani pa tudi skeptičnih glasov ni manjkalo. 
 
Primerjava obeh družb je pokazala, da se bistvena razlika nanaša na delo. Ob vnovičnem branju 
pripovedi smo ugotovili, da razen kovanja zlatnikov delo v Matjaževi državi sploh ni omenjeno. Pojavi 
se šele na koncu zgodbe, ko kovač išče primeren les. A to se zgodi šele po tem, ko Matjaž že izgubi 
prestol in našim prednikom vladajo tujci. 
 
Na tem mestu se je vprašanje postavljalo kar samo od sebe: Kako je mogoče združiti visok življenjski 
standard in brezdelje? Od kod prebivalcem sredstva za permanentno zabavo, če pa večino svoje 
energije namenijo vsakodnevnemu rajanju in popivanju? Razmeroma hitro se je našel eleganten 
odgovor na to vprašanje. Učenci so menili, da jim pri tem pomaga njihov vladar, saj je radodaren in 
vsakomur rad pomaga. Ker je ob tem še bogat, se podložnikom ni treba bati, da se bodo njihova grla 
osušila in želodci ostali prazni. 
 
Ta predlog težavo zgolj prestavi na drugo raven. Odkriti smo morali vir kraljevega bajnega 
premoženja. Če ne že prej, nas je zgodba tukaj pustila na cedilu. O tem nam predniki niso posredovali 
niti črke. Zato smo se znova zatekli k razlagam, ki so se sodelujočim zdele najbolj verjetne. Aktivirali 

                                                           
1 Kodre, Petra, Od glasov do knjižnih svetov 7, Samostojni delovni zvezek za slovenščino v 7. razredu osnovne 
šole, Založba Rokus Klett, Ljubljana 2012. 
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smo pri pouku zgodovine pridobljeno znanje in ugotovili, da so srednjeveški vladarji živeli od 
desetine, opravljene tlake in drugih dajatev. To pomeni, da je ljudstvo vzdrževalo kralja in ne 
obratno. Na ta način smo spet pristali pri ljudstvu, s katerim pa si zaradi brezdelnega vsakdanjika 
nismo mogli kaj prida pomagati. Prebivalci za kralja očitno predstavljajo prej izdatek, kot vir 
prihodkov. Izgleda, da država našega bivšega kralja na veliko veselje njegovih podanikov na nek način 
stoji na glavi. 
 
Ker se zlatniki kujejo iz zlata, so sodelujoči večinoma menili, da se v kraljestvu po vsej verjetnosti 
nahaja ogromen rudnik zlata, ali pa so sklepali na bogato dediščino. Težko delo v rudniku pa lahko 
opravljajo tuji delavci. 
 
Vendar tudi ta predlog s seboj prinaša svoje težave. Naj smo še tako naprezali možgane, nihče od nas 
ni uspel poimenovati rudnika zlata (ali pa vsaj lignita), iz katerega bi lahko na veke vekov odvažali 
rudo, ne da bi je zmanjkalo. Takšna je pač narava rudnikov – rude enkrat preprosto zmanjka. Zato 
obstaja zelo malo statističnih možnosti, da bi bilo s tem rudnikom (v kolikor naj bi obstajal) kako 
drugače. To torej pomeni, da bo zlata (tudi če gre za dediščino) enkrat vendarle zmanjkalo in bodo 
prihodki v državni proračun usahnili. Kaj se bo zgodilo potem? 
 
Udeleženci so sklepali, da se kraljevski denar porablja kar tako, namesto da bi se vlagal v delovna 
mesta in izobraževanje, ki bi kraljestvu tudi po usahnitvi naravnih bogastev dolgoročno omogočala 
materialno varnost. Sogovorniki so predvidevali, da bodo morali Matjaževi podaniki začeti delati, kar 
pa ne bo lahko, saj verjetno niso vešči obrti ali pa dela niso vajeni. Država bo obubožala, prejšnje 
veselje in preobilje pa bo zamenjalo bridko pomanjkanje. 
 
Tako smo prišli do točke, ko lahko trezen opazovalec še v obdobju vsesplošnega veseljačenja zazna, 
da ta politika ni dolgoročno vzdržna in bo pristanek trd. Ne glede na te pomisleke pa iz pripovedi 
nikakor ni razvidno, da bi kralja Matjaža ali njegove podložnike prihodnost kakorkoli vznemirjala. 
Nihče noče zamuditi naslednje veselice in se odpovedati svojim trenutnim užitkom. Namesto tega 
slavijo svojega vladarja. 
 
Ugotovimo, da je prebivalstvo s kraljem na čelu zavezano kratkoročnim koristim, dolgoročno 
prihodnost pa povsem zanemarjajo. Če udeležence na tem mestu še enkrat vprašamo, ali je kralj 
Matjaž dober vladar, bomo verjetno dobili odgovor, da ni. Učenci so menili, da nihče ne bo imel za 
dobrega tistega vladarja, ki je z nespametno politiko spravil deželo in njene prebivalce v bedo in 
ogrozil kakovost bivanja prihodnjih generacij – tudi če so se ti prej nekaj let neznansko zabavali. Da bi 
bil dober, bi moral razmišljati tudi o tem, kakšen odmev bodo imela današnja dejanja v bolj oddaljeni 
prihodnosti. Medtem ko se je na začetku ure morda večini sogovornikov zdelo, da Matjaž uteleša 
sinonim dobrega vladarja, so morali nekateri njegovi donedavni potencialni volivci popraviti svoje 
mnenje.  
 
Nekateri sogovorniki so šli v svojih zaključkih celo tako daleč, da so kralja Matjaža razglasili za 
navadnega manipulatorja, ki z državnim premoženjem uresničuje geslo »kruha in iger«, podkupi 
volivce, ti pa ga slavijo in mu prepustijo oblast nad deželo. 
 
Nato smo razpravljali o tem, kako pomembno in težavno sta dolgoročno razmišljanje in delovanje. 
Težko se je odpovedati majhnemu ugodju, ki ga občutimo že v sedanjosti, v korist večjemu, ki je bolj 
oddaljeno in ne povsem gotovo. Tako se potrjuje, da je zmožnost odlaganja ugodja resnično eden od 
pomembnih pokazateljev odraslosti. Kaj si potemtakem lahko mislimo o naših prednikih iz pripovedi? 
Mar se ne vedejo povsem infantilno? 
 
Če sem vprašal po odgovornosti za bližajoči finančni brodolom kraljestva, so si bili učenci edini, da bo 
za propad države odgovoren kralj. To je res, saj je kajpada on tisti, ki sprejema pomembne odločitve. 
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Vendar pa ne bi smeli pozabiti na ljudstvo, saj so bili prav podložniki tisti, ki so Matjažu namenili 
oblast. Vprašati bi se morali: Kolikšno odgovornost za odločitve svojega izvoljenca nosi volivec? 
Oziroma, če naredimo prvi preskok na našo državo: V kolikšni meri smo za stanje v državi odgovorni 
volivci? Ali si lahko po oddanem glasu po Pilatovem zgledu umijemo roke sleherne odgovornosti? Ta 
primerjava več kot očitno izda moje stališče. Sam sem prepričan, da odgovornost volivca, ki svoj glas 
odda ali pa tudi ne, ni majhna. Odgovornosti bi bili odvezani, če kot politično brezpravni tlačani ne bi 
imeli vpliva na imenovanje oblastnikov. Pa ga imamo. Kako se bomo potem izognili deljeni 
odgovornosti? 
 
A do tega scenarija, ko bi morali polagati račune za lastno brezumje, ni prišlo. Matjaževo kraljestvo 
pravzaprav ne propade zaradi bankrota, ampak zaradi premoči osvajalcev z zahoda. Ko v deželo 
vpadejo tujci, v bojih verjetno nimajo pretiranih težav, saj se je proti vinjenim in poležavanja vajenim 
deželanom verjetno precej lažje bojevati kakor proti tistim, ki svoje ude vsakodnevno krepijo z delom 
in urjenjem v orožju. 
 
Čez noč se vsakdanjik korenito spremeni. Na do včeraj še domači zemlji zdaj gospodarijo tujci, 
domačini, ki jih v zgodbi predstavlja kovač, pa morajo poprijeti za delo. Na prvi pogled se tak konec 
sicer zdi nesrečen, pa vendar ni brez pozitivnih stranskih učinkov.  
 
Za bedo, ki jo zdaj začne doživljati, Slovenec po svojem prepričanju ni kriv sam, ampak nekdo drug – 
tujec, ki mu to stanje vsili. Zato lahko tarna nad krivico, ki jo mora trpeti brez lastne krivde. Razplet je 
razmeroma ugoden tudi za kralja Matjaža. Ker tujci napadejo deželo še pred njenim finančnim 
zlomom, bo v očeh ljudskih množic obdržal svoje dobro ime in obveljal kot modri vladar dežele, v 
kateri se cedita med in mleko. 
 
Sam pa sumim, da kralj Matjaž sploh ni bil bogat, ampak si je denar zgolj izposodil. S svojo 
nespametno politiko je zapravil sredstva, deželo pa prepustil na milost in nemilost upnikom z zahoda. 
 
Toda to še ni konec zgodbe. Slovenec v podobi kovača pokaže še svojo drugo plat. Ko se mu po 
naključju posreči priti do kralja Matjaža, prav nič ne pomišlja in svojemu spečemu vladarju ukrade 
debelo mošnjo zlatnikov. Bralci smo vajeni, da vsaj v basnih takšnim prestopkom sledi njihova 
obsodba. A če smo kaj takega pričakovali, nas tu pripovedovalec razočara in zgodbo preprosto 
zaključi s tem, da je tat obogatel na račun svoje žrtve. Ne le, da moralni epilog manjka, bralci smo na 
silvestrovo celo vabljeni, naj tudi sami poskusimo svojo srečo. 
 
Ker kralj pooseblja državo, sem sodelujoče vprašal, na kakšen način je mogoče državi ukrasti denar. 
Prva asociacija na to so bili politiki in tajkuni, kot majhna riba pa nimaš možnosti. Vsi se s to trditvijo 
niso strinjali. Menili so, da denar lahko ukrademo tudi, ko ne plačamo davkov. Kovač bi bil danes 
navaden samostojni podjetnik, ne pa minister, sekretar ali vojaški poveljnik, ki pa mu vseeno uspe 
ukrasti znaten znesek. Tako smo ugotovili, da je kraja omogočena vsem. Razlika je zgolj v tem, da 
nekateri lahko ukradejo večje, drugi pa manjše zneske – odvisno od okoliščin. Ko od avtomehanika, 
zemljemerca ali gostinca ne zahtevam računa, mu omogočim krajo ali pa pri njej celo sodelujem, saj 
je storitev zaradi neplačanega davka zame lahko cenejša. 
 
V čem je pravzaprav razlika med korupcijo, ki jo javno mnenje obsoja, in sivo ekonomijo, ki je v naših 
glavah trdno zakoreninjena kot nekaj dobrega? V čem je razlika, če denar ukradem neposredno iz 
proračuna (prilagojeni javni razpisi – slabo) ali pa denar ukradem že prej, preden sploh pride do 
državne blagajne (izognem se plačilu davka – dobro)? Tu se verjetno ni treba slepiti, da v drugem 
primeru ne gre za krajo, saj odtujeni denar na noben način ne bo namenjen gradnji šol, zdravstvenih 
domov ali pa vzdrževanju varnosti. 
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Mislim, da se lahko mnogi prepoznamo v podobi kovača, ki po eni strani rade volje vzame vse, kar mu 
država nudi (Križ kraž, Kralj Matjaž, daj mi groš …), po drugi strani pa bo brez premisleka izkoristil 
vsak trenutek, ko bo ta zaspala in ji ukradel, kar se ji ukrasti da. Avtomehaniki, geodeti, stanodajalci, 
zobozdravniki in gostinci se lahko davku izognejo le, če z njimi sodelujemo.  
A nenehno me popravljajo, da to sploh ni kraja, ker država »nima obraza«; ker so davki previsoki; da 
od države tako ali tako še nikoli niso ničesar dobili in si bedak, če se ne znajdeš (dodajam: na tuj 
račun); da država duši gospodarstvo; da je v Sloveniji plačevanje davkov nemoralno, ker se pozneje 
isti denar znajde na zasebnih računih politikov; da se je treba boriti proti sistemu in je država naravni 
sovražnik. Poleg omenjenih nedvomno obstaja še vrsta »dobrih« razlogov, zakaj je plačevanje davkov 
slabo. 
 
Če v nadaljevanju udeležence dialoga vprašamo, ali nam davki koristijo, bomo pogosto dobili odgovor 
ne. Torej so davki nekaj škodljivega. Kar škodi, pa je najbolje odstraniti. A ko predlagam, naj vsi 
nehamo plačevati davke, pridemo do ugotovitev, da bi država propadla, končali pa bi v kaosu, ki ne bi 
nikomur koristil. Ko razmislimo, za kaj se pobrani davki porabljajo, ugotovimo, da nam ceste, 
zdravstvena mreža, šolstvo in vodovod še kako koristijo. Takrat morda uvidimo, da nam primerni in 
namensko porabljeni davki pravzaprav koristijo ter je v našem interesu, da jih plačamo. Ampak 
preskok od ugotovitve, da davke potrebujemo, pa do tega, da jih samoiniciativno plačujemo, je še 
vedno velik in povezan z veliko skušnjavo. 
 
Uvidi ure so lahko različni. Odvisni so tudi od tega, kateremu vprašanju posvetimo več pozornosti. Naj 
jih izpostavim nekaj: 
- Razlikovanje med dolgoročno in kratkoročno koristjo. 
- Dober je tisti vladar, ki misli tudi dolgoročno. 
- Za stanje v državi niso odgovorni zgolj voditelji, ampak tudi tisti, ki jih je postavil na to mesto. V 
demokraciji smo to volivci. 
- Ljudstvo mora razkrinkati populiste, ki skušajo z obljubo kruha in iger priti na oblast. 
- Če vemo, da naši predstavniki niso pošteni, se moramo vprašati, komu zaupamo svoj glas. 
- Državi ne kradejo samo ljudje na odgovornih mestih, ampak pri tem sodelujemo tudi povsem 
navadni državljani.  
- Davki so za delovanje države nujni. V našem interesu je, da jih plačujemo. Pri tem moramo 
državljani paziti, da davki niso pretirani in se osebe, ki z denarjem razpolagajo, ne okoriščajo na tuj 
račun.2 
 

 
Janez Ciperle 

                                                           
2 Za obravnavo opisane vsebine sem potreboval dve šolski uri. 


