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O VRSTAH IN POMENIH GIBNIH POZDRAVOV

Gorazd Makarovi~

IZVLE^EK

Razprava obravnava pojem, funkcionalnost, vrste in razvoj gibnih pozdravov v razli~nih
dru`bah in na Slovenskem.
Klju~ne besede: dotik nosov, na prsih sklenjene dlani, novi vek, objem, odkrivanje
glave, poklek, pokon~na odprta dlan, poljub, poljub roke, pozdrav, priklon, prostracija,
rokovanje, Slovenija, srednji vek, stari vek, vstajanje
ABSTRACT

The article addresses the concept, functionality, types, and development of salutation
gestures in different societies and Slovenia.
Keywords: touching noses, joined palms held at chest level, Modern Age, embrace, bare
one’s head, genuflection, raised open hand, kiss, hand-kiss, salutation, bow, prostration,
shaking hands, Slovenia, Middle Ages, Antiquity, stand up

Pojmi
Pozdravi so raznovrstna konvencionalna sporo~ila ob prihodu, sre~anju,
odhodu. Izra`ajo odnos med pozdravljalcem in pozdravljencem, spo{tovanje,
po~astitev, naklonjenost, prisr~nost, dobrodo{lost, dobronamernost ali druge
dobre `elje za blaginjo pozdravljenih oseb. So vsakdanja in najbolj frekventirana
kulturna komunikacijska dejanja. Najve~krat so neposredna, lahko so posredovana.
V dana{njih dru`bah so pozdravljanja najve~krat samodejna dejavnost, na katero
smo pozorni, ~e se ne izvaja ali ~e pozdrav ni vrnjen z odzdravom; oboje je znak
spremembe odnosov. Sicer se ljudje, ki nimajo ni~ skupnega, ne pozdravljajo;
nasprotje pozdravov so zmerljivke, `aljivke in sramotilne, zasmehovalne, grozilne,
zani~evalne, poni`ujo~e kretnje. Besedni pozdravi so namenjeni slu{ni, gibni pa
vidni in nekateri med njimi {e tipni ali vonjalni zaznavi. Pogostoma so prvi in
drugi zdru`eni in se medsebojno poudarjajo ali izra`ajo pomenske pozdravne
odtenke. Gibni pozdravi so enostavne telesne kretnje, dr`e ali iz razli~nih prvin
sestavljena vidna sinhrona ali sosledna pozdravna dejanja. Gibnih pozdravov je
mnogo manj kot besednih, vendar so br`~as starej{i, ker so podobne kretnje in
pomensko podobna signalna dejanja izpri~ani pri primatih in nekaterih drugih
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sesalcih. Osnovna dru`bena funkcija kakr{nih koli pozdravljanj je sicer potrjevanje
ali utrjevanje razli~nih dru`benih in medosebnostnih odnosov; ve~krat izra`ajo {e
versko, nazorsko, politi~no, etni~no, narodno, dru{tveno, stanovsko ali druga~no
pripadnost pozdravljalcev (gl. Makarovi~ 2013: 205-207).
Namen raziskave je pokazati gibne pozdrave kot skupno kulturno prvino
~love{kosti, ki se v razli~nih prostorih, ~asih in dru`benih okoljih izra`a v
oblikovnih, funkcionalnih in pomenskih razli~icah. Ta zasnova je usmerjala izbor
vizualnih in besednih virov. S ~lenitvijo besedila je nakazana osnova klasifikacije
gibnih pozdravov.
Glede na fizi~ne na~ine in ~utne zaznave lo~imo enostavne in sestavljene,
dotikalne
in nedotikalne gibne pozdrave. Bolj ali manj jih vedno spremlja
198
ustrezna mimika in ~ustveno izrazna, tudi osebno zna~ilna gestikulacija; vse to
je dostikrat del kulturnega sistema, ki dolo~a njihove pomenske finese. Sicer so
pomeni enakih ~love{kih gest v razli~nih dru`bah, prostorih in ~asih lahko enaki,
podobni ali razli~ni (gl. Morris 1985).

Enostavni nedotikalni gibni pozdravi
Pokon~na odprta dlan

To je zelo stara ~love{ka kretnja z mnogimi pomeni, najve~krat miroljubnimi
in prijaznimi. Po nekaterih zdravorazumskih, vsaj za nekatera okolja verjetnih
razlagah, naj bi kretnja spo~etka kazala, da v roki ni oro`ja (Barry 1970: 84). V
raznih ~asih in okoljih je lahko pomenila soglasje, privolitev, odobritev, dare`ljivost,
vdanost, obljubo, mir, za{~ito, pravico, obo`evanost, gostoljubnost in {e marsikaj
(Biedermann 1989: 178–180; Cooper 1986: 164, 165; Hazlitt 1995: 300–302;
Tresidder 2004: 221–222). Tak{na dlan je kot pozdrav lahko dvignjena v vi{ino
pasu, glave ali vi{je. Kot pozdrav na oddaljenosti se zlasti med dobrimi znanci
marsikje po svetu uporablja dvignjena odprta roka ali mahanje z njo.
Na gesto odprte dvignjene roke mo~no spominjajo `e negativni obrisi rok,
obdani z izpihano rde~kasto glino ali ogljenim prahom, ki so nastali ob jamskih
slikarijah magdalenienskega obdobja (40.000–10.000 let pred na{im {tetjem),
najve~ v dana{njem francoskem departmaju Dordogne in v dana{nji [paniji v
Asturiji in provinci Santanderju. Dolo~ni pomen teh upodobitev {e ni pojasnjen.
Nanj morda temeljno ka`ejo {e starej{e ~love{ke sledi v znameniti jami Altamira,
ki sodijo {e v aurignaciensko obdobje (60.000–40.000 let pred na{im {tetjem); to
so s tremi prsti vtisnjene vzporedne tritra~ne ukrivljene linije in tritra~ne spirale
(Lützeler 1964: 18–41, o prstnih sledeh slikovni del, sl. 5b). Vsekakor gre za
hoteno ~love{ko sled tukaj sem bil, kar je osnovni pomen podobnih sledi, ki ga
poznamo iz ~love{ke zgodovine vse do podpisnih grafitov sedanjosti; vedno gre
tudi za neko komunikacijo, trajno sporo~ilo tistim, ki bodo pri{li na to mesto.
Seveda pa to dejstvo ne pojasni dolo~nej{ega pomena ali verjetneje pomenov. ^e
gre za evolucijsko pridobljeno gesto sprejemanja z odprto roko, bi lahko odtisi rok
pomenili neke vrste stalni znak oziroma pozdrav, ki bi lahko bil namenjen drugim
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obiskovalcem jame ali `ivalskim ali drugim duhovom. V nekaterih jamah so tak{ni
odtisi v ritmi~nih serijah (Mauduit 1961: 92; Umjetnost 1978: 48), ki opazovalcu
vzbujajo vtis mno`i~nega sporo~ila, morda tudi s pozdravnim pomenom, kar je
domneva, ki je mnenje o nekih magi~nih ali {e drugih namenih (Charles-Picard
1983: 155; Shaw 2002: 138–140) ne izklju~uje. V staroegip~anski mitologiji sta
dvignjeni odprti roki `ivljenjske sile Ka izra`ali za{~ito (Lurker 1987: 181). Sicer
so obrisni in pozitivni odtisi rok navadni na skalnih umetnostih {tevilnih dru`b in
obdobij vse do danes (McDonald/Veth 2012: 674), kar bi lahko kazalo na razli~ne
pomene. Vendar vsaj nekateri primeri mo~no vzbujajo vtis pozdravljanja. @e ob
sijajnih `ivalskih upodobitvah v jami Cosquer blizu Marseillea, dramati~no odkriti
leta 1991 skozi vhod, ki je ob dviganju morja ob obali danes globoko pod vodo,
so tudi negativni obrisi rok kromanjonca, z metodo radioaktivnega ogljika C14 199
datirani v ~as pred 27.000 leti, ki u~inkujejo kot mno`i~ni pozdrav (Early Europe
1995: 11); nedvomno pa gre za komunikacijo in fantasti~no ~love{ko sporo~ilo
skozi ~as.
Dolo~neje je verjetna pozdravna kretnja z odprto dlanjo, naslikana na skalah
v vzhodnem delu Al`ira, v goratem delu Sahare Tassili-n-Ajjer. Sodi v obdobje
prehajanja lovskih dru`b v poljedelske, v ~as med letoma 6000 in 3000 pred
na{im {tetjem (Joganson 1962: 81; Shaw / Jameson 2002: 12). Upodobljena je
oseba, ki se z dvignjeno odprto levico obra~a k osebi, ki stoji v bli`ini.
Tak{ne geste so imele komunikacijske pomene in so bile vsaj nekajkrat
uporabljane kot pozdravi. Na tak{no misel navaja npr. gesta kipa sede~ega Bude
iz 3. ali 2. stoletja pred na{im {tetjem (Bussagli 1965, sl. 19). Upodobljenec sedi
in ima desnico s pokonci dvignjeno, proti gledalcu obrnjeno odprto dlanjo v vi{ini
prsi. Enaka gesta je upodobljena na kamnitem kipu boga Vi{nuja iz 7. stoletja
(Bostrom 2005: 240). Pomeni brezmejno dajanje, {irokosr~nost, mir, za{~ito
(Cooper 1986: 164, 165). To je mudra, ena izmed simbolno povednih gest, ki so
kot plesni izrazi opisani v Natja Sastri, 2000 let starem priro~niku za hindujski
ples; v njem ustrezno pomeni odsotnost bojazni ali strahu.
V rimski antiki je sicer upodobitev pokon~ne odprte dlani kot bojni znak
vrh prapornega kopja pomenila zvestobo (Tacit 1987: 452). Vendar je ob zatonu
antike vsaj ponekod bila dvignjena roka tudi pozdrav. Na mozaiku iz 5. stoletja iz
tedanje vandalske prestolnice Kartagine je upodobljen vandalski imenitne`, ki se
poslavlja z dvignjeno desnico (Parker 1997: 81).
Dvignjena odprta roka je bila tudi bizantinska vladarska gesta, iz katere je
nastala ne{tetokrat uporabljana in upodobljena kr{~anska blagoslovilna kretnja
(Biedermann 1989: 179), vendar tudi simbolna gesta petih stebrov islama: vere,
molitve, romanja, posta in usmiljenja (Cooper 1986: 165; Tresidder 2004: 221).
Ta je v egip~anski tradiciji ohranjena ob besednem pozdravu; desnico polo`ijo
na prsi, nato se z njo dotaknejo ustnic in ~ela (Ogrizek / Daninos 1966: 394). V
podobnem pomenu moremo razumeti na~in, v katerem so Turki v Budimu leta
1669 pozdravljali nem{kega cesarskega kurirja: prijeli so njegovo roko in jo polo`ili
sebi na ~elo (Levental 1989: 121).
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Kot pozdrav iz oddaljenosti so dvignjene desnice Sv. treh kraljev upodobljene
na bronastih vratih iz leta 1180 v katedrali v Pisi (Joganson 1965: 216). Odprta
dlan je bila lahko tudi pozdrav slovesa; na reliefni upodobitvi razhoda apostolov,
na angoulemski katedrali, ki sodi v drugo desetletje 12. stoletja, se razhajajo~i
medsebojno pozdravljajo z dvignjenimi odprtimi dlanmi (Rupprecht 1979: {t.
72, 73). Na {vabskem denari~u iz 13. stoletja je upodobljena desna odprta dlan
(Price 1980: 152). Zdi se, da so bili podobni pozdravi raz{irjeni v razli~nih ~asih in
kulturah. Morda pozdravna gesta dvignjene, izrazito odprte dlani je upodobljena npr.
`e na bronastih figuricah iberske kulture iz ~asa pred okoli poltretjim tiso~letjem in
nura{ke sardinijske kulture, ki je {e precej starej{a (Umjetnost 1978: 165, 160). Z
visoko dvignjeno odprto desnico je leta 1877 osebnostno velik poglavar Indijancev
200 iz plemena Nez Perce pozdravil generala vojske Zdru`enih dr`av Amerike, kateremu
se je vdal (Josephy 1961: 315). Pozdravljanje z mahanjem dvignjene roke z odprto
dlanjo je tako raz{irjeno, da najbr` ni kulturnega izvora nasprotno usmerjena nizko
dvignjena iztegnjena roka z odprto dlanjo pa je opozorilo, odklanjanje, prepoved
ali zahteva za oddaljenost; posamezni prsti in njihove kombinirane dr`e ali kretnje
imajo v razli~nih kulturah zelo razli~ne in spreminjajo~e se pomene (Morris 1985:
144, 150–159).
Stara pripadnostna pozdravna gesta je pokon~na napol dvignjena roka s
tremi iztegnjenimi prsti. Kretnja je ne{tetokrat upodobljena v kr{~anski
umetnosti in ima ve~ pomenov. Najve~krat z njo blagoslavlja sveta oseba. Kot
pozdrav je prikazana na upodobitvah angela Gabriela, ko pozdravi sv. Marijo, torej
na ilustracijah zapisa v prvem poglavju Lukovega evangelija. Pozdravni pomen te
dr`e v posvetnem okolju je izpri~an na bizantinski rokopisni ilustraciji iz 12. ali 13.
stoletja (Pörtner 1989: 164). Prikazan je starobiblijski motiv iz sedmega poglavja
Jozuetove knjige, viden skozi kr{~anske o~i; pred napadom na mesto Aj po{lje tja
Jozue oglednika, ki se vrneta z ugodnim sporo~ilom. Na upodobitvah odhoda in
prihoda oglednikov k Jozuetu se vsi medsebojno pozdravljajo z napol dvignjenimi
rokami, na katerih imajo iztegnjene palec, kazalec in sredinec; prstanec in mezinec
pa sta skr~ena. Ta dr`a je simbol sv. Trojice; ustrezni pomen te kretnje moremo
datirati v ~as po drugi polovici 2. stoletja, ko so ta troji{ko monoteisti~ni pojem
skonstruirali v obrambo pred o~itkom o kr{itvi enobo{tva, in {e verjetneje po letu
325, ko je bil na Nicejskem koncilu ta pojem sprejet, oziroma po letu 381, ko
je bil na Carigrajskem koncilu razgla{en za dogmo. V stoletjih do zgodnjega 6.
stoletja se je ta dr`a mo~no raz{irila kot izraz in demonstriranje trinitarizma proti
nasprotnim kr{~anskim variantam in ponovno spet v renesansi, ko se pojavijo
podobne nasprotne ideje v unitarianizmu. Tudi kot pozdrav s poldvignjeno roko
je izra`ala dogmati~no prepri~anost pozdravljalca. Dr`a treh prstov je bila lahko
tudi druga~na, vendar z istim pomenom. Pozneje je ena od tak{nih dr`, ki je
sicer podedovana po anti~ni retori~ni gesti (Kretschmer 2008: 151) lahko dobila v
pravoslavnem okolju kot blagoslovilna kretnja {e drug pomen. Iztegnjen kazalec so
razumeli kot cirilsko ~rko I, rahlo ukrivljen sredinec kot cirilsko ~rko C, torej kot
kratico za Isus. Zdru`ena palec in prstanec so razumeli kot cirilsko ~rko X, rahlo
ukrivljen mezinec kot cirilsko ~rko C, torej kot kratico za Hristos (Furnoagrofiot
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1968: 376, 377). Tako je bila tak{na dr`a razumljena kot pravoslavna; tak{na
in poenostavljena kot zgolj iztegnjeni palec, kazalec in sredinec je zato s pokon~no
roko med drugo svetovno vojno postala pozdrav ~lanov Srbskega prostovoljskega
korpusa, ki je bil del nem{kih okupatorskih sil, in v devetdesetih letih 20. stoletja
v jugoslovanskih vojnah pozdrav marsikaterih Srbov in zlasti oboro`enih srbskih
paravoja{kih {ovinisti~nih zlo~inskih skupin, ki so napadale in ubijale ljudi drugih
narodov. Med mlaj{e pripadnostne pozdrave sodita npr. tudi skavtski pozdrav
s pokon~no odprto dlanjo, pri kateri se stikata palec in mezinec, drugi prsti pa
so iztegnjeni, in v neznanem okolju prostozidarski poizvedbeni pozdrav o
~lanstvu s potegom roke pred vratom, na katerega enako odgovori prostozidar,
nakar se rokujeta tako, da s palcem {e posebej pritisneta na del med palcem in
kazalcem sorokoval~eve roke. Podobnih pozdravov je precej, vendar seveda niso 201
mno`i~no v rabi.
Najbolj raz{irjena pripadnostna pozdravljanja so voja{ka salutiranja,
dvig roke k sencem v razli~nih legah dlani in z razli~nimi polo`aji prstov. Dejansko
gre za nakazano obliko pozdravnega odkrivanja mo{kih pokrival, ki se je najprej
pojavila med jezdeci, ki niso mogli pozdraviti z odkritjem glave, ker so imeli {lem,
~elado ali ~ako pripete pod brado. V procesu nastajanja rednih armad so uvajali
uniforme, oficirji pa so pred 18. stoletjem nosili {e modne obleke in so pozdravljali
civilno s priklonom in odkrivanjem; ko pa so bile v 18. stoletju predpisane tudi
oficirske uniforme, so se v evropskih vojskah za~ela uveljavljati salutiranja in v 19.
stoletju nadrobni, razli~ni in strogi predpisi o njihovih oblikah in okoli{~inah. Z
vojskami industrijskih dru`b so se razne oblike salutiranja raz{irile vsepovsod in
izra`ajo pripadnost voja{kemu stanu, enako tudi voja{ko hierarhijo; ni`ji morajo
najprej salutirati vi{jim.
Neke vrste podalj{ani ro~ni pozdrav so voja{ka pozdravljanja z dvigom
ali priklonom praporov, ki so od rimskega imperija v evropski rabi, v
industrijski dobi pa jih poznajo povsod. Vsaj v 18. stoletju so se uveljavljala tudi
razli~na voja{ka pozdravljanja s sabljami in pu{kami; ve~inoma so nastala z
naslonom na civilne pozdrave s sprehajalno palico, ki so jo rahlo navpi~no sunili
v zrak, prijeli in nato pustili, da je sama od sebe zdrsnila navzdol (gl. Neubauer
2002: 61).
V mra~no okolje fa{isti~ne in nacisti~ne diktature sodita tako imenovana
rimski in nem{ki pozdrav s pribli`no tri~etrtinsko dvignjeno stegnjeno
desnico, stisnjenimi iztegnjenimi prsti in dlanjo spodaj. Nastanek tega pozdrava
je povezan z izkrivljeno predstavo o preteklosti, kakr{ne so sicer dostikrat
zna~ilne za nasilne dru`bene sisteme. Rimska antika tak{nega pozdrava ni
poznala, podobne geste (najve~krat govorni{ka), upodobljene na nekaterih javno
vidnih anti~nih kipih (npr. na kipu cesarja Avgusta v Vatikanskih muzejih ali na
konjeni{kemu spomeniku cesarja Marka Avrelija na Kapitolinskem trgu v Rimu)
in na klasicisti~nih kipih ali slikah (npr. na ogromnem spomeniku Ferdinandu
IV. v neapeljskemu muzeju, delu Antonia Canove, ali na sliki v louvrskem muzeju
Prisega Horacijev, delu Jacques-Louisa Davida) so bile med nacionalisti~nimi
polizobra`enci in {e bolj med ameri{kimi filmarji razumljene kot imperialni

Gorazd Makarovi~

pripadnostni pozdrav. Posnemanje tega pozdrava je ustrezalo fa{isti~ni predstavi,
da je Italija naslednica rimskega imperija; skladno z mo~jo fa{izma je `e v prvem
letu fa{isti~ne ere (leta 1923) kot demonstracija pripadnosti fa{isti~nemu gibanju
ali kot demonstracija njegovega odobravanja postajal obvezen. Nacisti~no gibanje
v Nem~iji je po tem vzoru `e od leta 1933, ko je pri{lo na oblast, uveljavljalo ta
pozdrav, vendar zdru`en s karakteristi~no parareligiozno zasnovanim besednim
pozdravom enemu in odsotnemu: Heil Hitler! Ta ali podoben pozdrav je pomenil
javno izra`eno strinjanje z nacizmom tudi podobnih gibanj v drugih de`elah in
dr`avah, posebej {e v tistih, ki so bile v drugi svetovni vojni zaveznice Nem~ije ali
jih je ta zasedla.
Pozdrav z dvignjeno desnico sicer ni bil vedno enako pomenljiv.

202 Nem{ki voja{ki prostovoljci so avgusta 1914. leta z vlaka med vo`njo proti Franciji

pozdravljali z dvignjenimi desnicami, stisnjenimi v pest (Bostrom 2005: 441).
Stisnjena pest kot simbol pripravljenosti na boj (Kretschmer 2008: 152) je sicer
starej{a; pozdravna pripadnostna gesta je postala zdru`ena z dvigom roke. Tako
so v ~asu dr`avljanske vojne pozdravljali republikanci v [paniji, enako je npr.
tudi socialisti~ni francoski premier Leon Blum, vodja Ljudske fronte (koalicije
socialistov, radikalnih socialistov in komunistov) leta 1936 v znak svojega
politi~nega prepri~anja pozdravljal z dvignjeno desnico, stisnjeno v pest (Bostrom
2005: 458). Podobno so na zborovanjih komunistov pozdravljali voditelji z
dvignjeno desnico, stisnjeno v pest kot s proletarskim pozdravom (npr. predsednik
Komunisti~ne partije Nem~ije Ernst Thälmann leta 1930; Athenaion-Bilderatlas,
tabla 373). Ponekod je bil tak{en pozdrav znak anarhisti~nega prepri~anja. Pred
letom 1933 so tudi nacisti, ki so imeli v strankinem popolnem imenu groteskno
zapisan pridevnik delavska, pozdravljali z dvignjeno roko in {ele potem s stegnjeno
navzdol obrnjeno dlanjo, nem{kim pozdravom.
***
Na Slovenskem je danes pozdravljanje z dvignjeno roko z odprto dlanjo
(najve~krat na oddaljenosti) obi~ajno med dobrimi znanci. Ob misli, da je to
ob~e~love{ka kretnja, domnevamo, da je bila tudi na Slovenskem v rabi `e od
nekdaj, ~eprav je seveda imela ve~ pomenov. Pokrajinski muzej na Ptuju hrani
fragment kamnite upodobitve iz 3. stoletja, ki predstavlja boga Sola z dvignjeno
desnico z odprto dlanjo; dolo~ni pomen te geste ni znan. Kot pozdrav pa je
upodobljena npr. na cerkveni freski iz leta 1474 na [kriljinah pri Bermu v Istri na
upodobitvi Kristusovega slavnostnega vhoda v Jeruzalem; z okna ob mestnih vratih
ga z dvignjeno desnico z odprto dlanjo pozdravlja mo`, ki hkrati dr`i snet klobuk
v spu{~eni levici. Na freski iz poznih 20. let 16. stoletja v Markovi cerkvi v Vrbi na
Gorenjskem je to kretnja slovesa; kralj Herod se od Sv. treh kraljev poslavlja sede~
na konju, desnico z odprto dlanjo ima iztegnjeno proti odhajajo~im. Seveda so bila
(in marsikatera so) v navadi od 18. stoletja razna pripadnostna in demonstrativna
salutiranja; med slovenskimi partizani se je med drugo svetovno vojno uveljavljalo
pozdravljanje s pestjo desnice ob sencih, ki je nastalo z naslonom na proletarski
pozdrav. Tak{en pozdrav so prenesli v otro{ko Zvezo pionirjev Jugoslavije oziroma
od leta 1947 v tedaj ustanovljeno Zvezo pionirjev Slovenije. Dolgo se je ohranila
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posebna oblika tega nazorsko pripadnostnega pozdrava med nekaterimi tr`a{kimi
Slovenci: prste dvignjene roke so ve~krat stisnili v pest in razprli.
Na prsih pokon~no sklenjene dlani

Ta gesta je zelo stara in je imela razli~ne pomene. Najbr` se je najprej
uveljavila v Aziji, ~eprav predvsem kot molilna ali pro{nja dr`a. V zadnji
sta bila v 7. stoletju pred na{im {tetjem reliefno upodobljena kle~e~a ujetnika
pred asirskim kraljem (Enciklopedija 1984: 47). Sicer je bila tak{na molilna
gesta obi~ajna v budizmu. Reliefno je ve~krat upodobljena npr. na vratih velike
stupe v San~iju v centralni Indiji, ki sodijo v 1. stoletje pred na{im {tetjem ali
v 1. stoletje na{ega {tetja; molilci ali ~astilci pod simboli~nima upodobitvama 203
Budovega razsvetlenja in ~ude`ne hoje po vodi imajo na prsih sklenjene dlani
(Lützeler 1964: 218 b; Enciklopedija 1984: 52). Podobno imajo ~astilci Bude
na prsih sklenjene roke na kamnitih upodobitvah gandarskega sloga iz 2. in 3.
stoletja (Bussagli 1965: table 6, 7, 19) in tudi na kamnitem reliefu iz 3. stoletja
iz Amaravatija, na katerem je upodobljeno predstavljanje Budovega sina o~etu;
prisotni ~astilci imajo v znak po~astitve sklenjene roke na prsih (Larousse 1979:
353). Na lesorezu najstarej{e ohranjene tiskane kitajske knjige, Diamantne sutre
(Budovi govori) iz leta 868, Budovi ~astilci sklepajo roke na prsih (Enciklopedija
1984: 116). Tudi na japonskih upodobitvah iz 12. in 13. stoletja so izpri~ane na
prsih sklenjene roke kot molilna dr`a (Lemière 1961: tabli 10 in 12). Budisti~ni
menihi imajo to dr`o za molilno {e danes. Gesta ni bila le budisti~na; na kamnitem
reliefu iz 5. stoletja je upodobljen v vesoljnem spanju Vi{nu, glavni hinduisti~ni
bog, ohranjevalec in za{~itnik sveta, pred njim pa kle~ita mo{ki in `enska, ki imata
na prsih sklenjeni roki (Bostrom 2005: 246, 151).
Gesta seveda ni le azijska. V mezoameri{ko totona{ko kulturo najbr` 5. ali
6. stoletja sodi kamnita kiparska upodobitev {~itnika igralcev ceremonialne igre z
`ogo, na katerem sta upodobljeni pokon~ni na prsih sklenjeni dlani (Ragghianti
1976: 46; Lützeler 1964: 291 c). Dolo~ni pomen te upodobljene geste sicer ni
znan; ker je bilo treba pri tej igri, ki je opona{ala gibanje nebesnih teles, `ogo
zadeti s kolenom in ker je bil pora`enec ubit, moremo misliti, da tako kot marsikje
drugod ta dr`a rok najbr` pomeni predvsem zbranost. Vsekakor pa na to ka`e
khmerska upodobitev sklenjenih rok iz 12. stoletja na znamenitem spomeniku
Angkor Vat, ker je del dr`e sede~ega premi{ljujo~ega modreca (Mārg 1973: 44).
V drugo ~etrtino 16. stoletja sodi pri~evanje o sklenjenih rokah kot o pozdravu
in znaku zbranosti. To je slikarija, ki ka`e Baburja, za~etnika indijske mogulske
dinastije, in njegove generale, ki pozdravljajo vojne zastave s ploskanjem,
{kropljenjem s kumisom in sklenjenimi rokami na prsih (Bullock 1962: 123).
Danes je gesta sklenjenih rok obi~ajen pozdrav v Indiji, drugje pri
hindujcih in {e marsikje v vzhodni Aziji. Kadar hindujci pozdravljajo bogove,
dvignejo sklenjeni roki do vi{ine ~ela, pri pozdravljanju med mo{kimi sta sklenjeni
na desni strani prsi, dostikrat ju spremlja priklon glave, kadar pozdravljajo `enske,
sklenejo roke na levi strani prsi. Pogostokrat je ta gesta zdru`ena z besednim
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pozdravom Namaste, izre~enim v razli~nih variantnih besednih oblikah
(Ogrizek / Daninos 1966: 329). Beseda je sanskrtska, kar ka`e, da je bila v rabi
`e pred drugim tiso~letjem na{ega {tetja; pomeni ~astit, spo{tljiv pozdrav oziroma
dobesedno priklon tebi.
Gesta sklenjenih rok pred prsmi je dobro znana v kr{~anski Evropi, vendar
predvsem kot molilna dr`a, ki se je pojavila v 11. in uveljavila v 12. stoletju, prej so
jo poznali sicer le kot del vazalskega obreda (Schmitt 2000: 328–340); redko je bila
tudi posvetna pro{nja ali pozdrav, kakr{nega vidimo npr. na miniaturi iz za~etka 16.
stoletja, kjer so v tej dr`i upodobljena milanska dekleta pri mimohodu voja{kega
zmagovalca kralja Ludvika XII. (Bostrom 2005: 179). Zdi se, da je ta gesta kot
molilna pri{la v evropsko kulturo po svilni poti oziroma, da sodi med kulturne
204 prvine, ki so jih posredovali zlasti udele`enci kri`arskih vojn. Pred tem ~asom so
bile obi~ajne razne kr{~anske molilne geste z razli~nimi simboli~nimi tolma~enji
(Kretschmer 2008: 152; Schmitt 2000: passsim); ve~inoma sicer podedovane iz
rimske antike. V spisu odli~no obve{~enega pisca iz zgodnjih {estdesetih let 4.
stoletja je opredeljena njihova bistvena poteza: Vsak, kdor moli, izteza roke proti
nebu, ~e se obra~a k bogu ali bogovom (Julian 1987: 69B, 143).
***
Na Slovenskem je (in je bila) dr`a pokon~no sklenjenih dlani na prsih znana.
Seveda so vedeli za njen pomen v fevdalnem obredu; kolikor pa je piscu teh vrstic
znano, drugje ni imela pozdravnega, ampak le molilni ali pro{nji pomen, kakr{en
se je za to dr`o v kr{~anski Evropi uveljavil v visokem srednjem veku in splo{no
velja v sedanjosti. Izpri~ana je na mnogih upodobitvah od poznega srednjega veka
do danes, zelo nazorno npr. na poslikavi iz leta 1491 na korni klopi v cerkvi na
Brdu v Ziljski dolini, na kateri vidimo {tevilno plemi{ko rodbino, ki moli kle~e in
s sklenjenimi dlanmi na prsih.
Odkrivanje glave

Odkrivanje in pokrivanje glave v kr{~anski Evropi v dobr{ni meri temelji
na biblijskem zapisu, osnovanem na stari patriarhalni simbolni veljavi glave,
prilagojeni kr{~anskim predstavam, po katerih … je slehernemu mo`u glava
Kristus, glava `eni mo` in glava Kristusu Bog. Vsak mo`, ki moli ali prerokuje s
pokrito glavo, dela ne~ast svoji glavi. Vsaka `ena pa, ki moli ali prerokuje z odkrito
glavo, dela ne~ast svoji glavi; je namre~ prav taka kakor ostri`ena. Mo` si namre~
ne sme pokrivati glave, ker je podoba in odsvit Boga; `ena pa je odsvit mo`a. Zato
mora `ena imeti na glavi oblast zaradi angelov (Prvo pismo Korin~anom 11: 3–5,
7, 8, 10). Na tem pogledu se je v religioznem `ivljenju docela, v posvetnem pa
prilagojeno oblikovalo na~elo, naj se mo{ki odkrije pred vi{jim, sicer je lahko
odkrit ali pokrit, `enska pa naj bo pokrita v znak ni`jega polo`aja. To na~elo je
npr. v Sa{kem zrcalu, zbirki pravnih predpisov iz tridesetih let 13. stoletja, ki je
bila v {tevilnih prepisih raz{irjena zlasti po srednjeve{ki srednji Evropi, postalo
celo obvezno v dolo~ilu, da na sodi{~u, ko sodi kralj, ne smejo niti prisedniki niti
sodniki nositi ne kape, klobuka, ne kapuce (Hinckeldey 1981: 72).
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Klobuk je bil pravni simbol razli~nih pomenov. Ve~inoma so ga v srednjem
veku smeli nositi le svobodnjaki, drugi pa kape. No{nja klobuka na glavi je bila
izraz mo~i ali avtoritete; snemanje klobuka pa podreditev (Hinckeldey 1981:
309). Tak{en pomen je lahko soustvarjal nerodne situacije, npr. v diplomaciji,
kjer je strogo formalizirano obna{anje povedni znak. Tako so se v prvi tretjini 16.
stoletja z vzajemnim ~akanjem, kdo se bo prvi odkril, presku{ali plemi~i velikega
moskovskega kneza in spremstvo poslanika nem{ke dr`ave (Herberstein 2001:
145). Sicer je bilo odkrivanje glave pri mo{kih tako pozdrav kot izraz podrejenosti,
olike in ~a{~enja. Tako je npr. francoski kmet, ko je pri{el pred zemlji{kega gospoda,
v pozdrav snel klobuk, kot je upodobljeno na miniaturi iz 15. stoletja (Bullock
1962: 123); vrtnar se je npr. odkril, ko ga je pri{la gra{~inska gospoda pogledat
pri delu, kot je upodobljeno na flamski kalendarijski ilustraciji iz zgodnjega 16. 205
stoletja (Hansen 1984: 107); plemi{ki mladeni~, ki je pri{el k bogoslu`nemu
darovanju od gobavosti ozdravljenega, si je snel bareto, kot je upodobljeno na
ble{~e~i Botticellijevi freski iz leta 1482 v Sikstinski kapeli v Vatikanu; pastirja,
ki sta se pri{la poklonit novorojenemu Jezu{~ku, sta se npr. odkrila, prvi kle~i
in je klobuk polo`il na tla, drugi {e stoji, v desnici `e ima sneto kapo, kot je
upodobljeno na sijajni Giorgionejevi sliki s preloma 15. in 16. stoletja, ki jo hrani
Narodna galerija v Washingtonu. Poseben poudarek je dobilo odkrivanje glave z
uveljavljanjem modnih okrasnih klobukov v 17. stoletju, ko je bilo zdru`eno s
posebnimi formaliziranimi gibi (gl. podpoglavje Priklon) in pozneje.
Zdi se, da je bil druga~en pomen klobuka lahko le na robu dru`be, kjer so
bili le odpadni, zavr`eni klobuki, ki so izgubili zna~ilnost dru`benega znaka. Tako
vidimo na lesorezu nem{ke izdaje Zrcala tola`be iz leta 1596 upodobljene bera~e
pri moledovanju; prosijo s skledicami in eden ima celo klobuk na glavi. Pozneje, ko
je bilo zavr`enih klobukov `e nekaj, je pri{la v navado pro{nja s snetim, obrnjenim
klobukom; na sliki iz srede 17. stoletja vidimo upodobljene bera{ke pro{nje s
klobukom v roki in na tleh le`e~im obrnjenim klobukom (Trevor-Roper 1987:
109, 158). Pro{nja s klobukom je v baroku postala poveden znak; uporabljali so
ga bera~i in potujo~i gluma~i, tudi danes ve~krat le`i pred mestnimi pouli~nimi
glasbeniki obrnjen klobuk.
Mo{ko pozdravno odkrivanje je spo~etka veljalo predvsem klerikom
in skladno s pojmovanjem dru`bene veljave oblastnikom. Toda v okcitanski
patarenski vasi so v za~etku 14. stoletja pozdravili vsakega mo{kega tako, da so
vstali in dvignili kapuco (Le Roy Ladurie 1991: 151).
Tudi v nekaterih predindustrijskih dru`bah so v~asih poznali pozdravljanje z
odkrivanjem glave. Leta 1778, ko je James Cook na svojem tretjem raziskovalnem
potovanju pristal ob Anadirju, je videl pozdravljanja ^uk~ev z odkrivanjem
naglavnih kap in s klanjanjem (Cook 1950: 334). Tak{no pozdravljanje je morda
nastalo pod ruskim vplivom, saj je poveljnik ruske mornarice Vitus Jonassen
Bering v 20. in 30. letih 18. stoletja opravil kam~atski ekspediciji, del ozemlja med
Anadirjem in Kam~atko pa je bil formalno priklju~en Rusiji `e v 17. stoletju, med
letoma 1762 in 1800 pa postopoma {e celotni Anadir, ~eprav tam Rusov ni bilo.
Neka vrsta pozdrava ali izraza spo{tovanja z odkritjem je izpri~ana na Tahitiju leta
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1773, Cook je opazil, da prihajajo pred velikega poglavarja vsi gologlavi in golih
ramen (Cook 1950: 151).
V zahodnih kulturah je bilo mo{ko snemanje pokrivala kot znak pozdrava,
podrejenosti ali vljudnosti znano tudi v preprostih dru`benih okoljih. Tako je npr.
leta 1870 v Dalmaciji pri{el Vlah pred `andarmerijskega poveljnika s sneto kapo
v roki (Pederin 1989: 246). Drugod je lahko bil pomen tak{nega odkrivanja manj
pomemben. V banatski vasi, kjer se vsi medsebojno pozdravljajo, dvignejo kapo
poredkoma, in to le kot izraz posebnega spo{tovanja (Milosavljevi} 1980: 153).
Številne srednjeve{ke upodobitve pri~ajo, da je bila pomembna posvetna
prilagoditev tega po izvoru kr{~anskega na~ela pokrivanja glave v lo~evanju `ensk
206 na dru`beno polnovredne, ki morajo biti pokrite, in manjvredne, neporo~ene ali
najni`jega stanu, ki so bile lahko tudi gologlave. Na~elo je imelo razli~ne veljave
in pomene v razli~nih ~asih in okoljih (@agar 2004: 9–22). Pokrite glave `en so
sicer v smislu kr{~anskih predstav, da je mo` glava `eni bolj predstavljale ugled
plemenskega poglavarja in patriarhalnih dru`in kot `ensko osebnostno ~ast. Tako
je npr. bilo z visokimi globami kaznovano nasilno prijemanje prsta, roke ali prsi
svobodnjakinje po plemenskem pravu Salijskih Frankov, zapisanem okoli leta 500;
podobno je bilo po plemenskem pravu Bavarcev, zapisanem pred sredo 8. stoletja,
mo~no oglobljeno nasilno snetje naglavnega pokrivala svobodnjakinje (Hinckeldey
1981: 52, 48); v predpisih iz leta 1288 za Vinodol, ki gotovo ka`ejo na {e starej{e
predstave, je dolo~ena zelo visoka globa za zlonamerno snetje `enskega pokrivala,
~e bi `enski kdo zvergal hoverlicu ili pokriva~u z glave va zli voli (Vinodolski zakon
1988: str. 56, 82, 83). Pomeni pokrite glave `ensk so se trdno zasidrali v dru`bene
zavesti. Tako je bilo razkrivanje glave v drugi polovici 18. stoletja sramotilna kazen
za dalmatinsko morla{ko dekle, ki naj bi se neprimerno obna{alo; `upnik ji je
v cerkvi javno snel rde~o devi{ko kapo, nato ji je sorodnik odrezal lase (Fortis
1984: 47). Vsekakor so bili pomeni mo{kih odkrivanj glave v kr{~anskih de`elah
do nedavnega soodvisni s pomeni `enskih pokritih ali odkritih glav.
***
Na Slovenskem je bilo odkrivanje glave znano najbr` kmalu po uveljavitvi
kr{~anstva, saj je bilo tedaj o~iten znak spo{tovanja, verjetno pa ni bilo vsesplo{no.
Tako je npr. {e leta 1486 oglejski kancler kot spremljevalec {kofa na vizitaciji v
Beljaku z ob~udovanjem opazil, da med ljudmi v procesiji ni bilo udele`enca, ki
bi imel pokrito glavo (… neminem vidisses capite opertum; Vale 1943: 195), v 17.
stoletju pa so v kranjski Istri na `enitovanjski gostiji vsi mo{ki za mizo imeli pokrito
glavo (Valvasor 1689: II. del, 6. knjiga, str. 332). Vsekakor je bilo vsaj v poznem
srednjem veku odkritje glave znano tudi kot pozdrav. Na cerkveni freski iz leta
1474 na [krilinah pri Bermu je upodobljen mo`, ki s klobukom v levici pozdravlja
Jezusa ob slavnostnem prihodu v Jeruzalem; ena od zna~ilnosti poznogotskega
pode`elskega freskantstva je bila tudi splo{na razumljivost in upodabljanje
tedanjega kulturnega okolja. Razli~ni pomeni ali nepomenskost pokrite ali odkrite
glave so v razli~nih okoljih in ob razli~nih prilo`nostih v veljavi tudi danes. Na
bakrorezih iz 17. stoletja so nekajkrat upodobljene drobne {tafa`ne mo{ke postave,
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ki so si pozdravno odkrile glavo ([kafar 1988: 93, 94). Tako sta npr. pred gradom
Orehkom upodobljena mo`a, ki se medsebojno pozdravljata s priklonoma in
snetima klobukoma v levicah; podoben prizor je upodobljen pred gra{~ino Dob in
drugod. Na upodobitvi gra{~ine Ravne vidimo tudi mo`a, ki gre mimo nabo`nega
znamenja in si v znak pozdravnega spo{tovanja sname klobuk, na veduti gra{~ine
Kot je upodobljen mo`, ki s snetim klobukom pozdravi na vzpetini pred stavbo
sede~a Valvasorja in njegovega spremljevalca (gl. Valvasor 1679/1970: {t.165, 290,
199, 302). Pozdravljanje z odkrivanjem glave je bilo sicer v mestih (in le poredkoma
tudi med kme~kim prebivalstvom) mo~no v navadi vse do sedemdesetih let 20.
stoletja, ko so pri{li klobuki iz mode; pozdravno snemanje kap se ni uveljavilo.
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Vstajanje

Za 5. stoletje pred na{im {tetjem velja poro~ilo, da Egip~ani tako kot
Lakedaimonci pozdravijo pribli`ajo~e se starej{e tako, da vstanejo (Herodot
2003: 181).
V oksitanski patarenski vasi je bila ob koncu 13. in v za~etku 14. stoletja
splo{na navada, da so pri{ed{ega uglednika, prijatelja ali znanca, dru`beno vi{jega
ali ni`jega, vsi pozdravili tako, da so vstali; ali so tako pozdravljali tudi `enske, ni
izpri~ano (Le Roy Ladurie 1991: 151). V renesan~nem italijanskem gosposkem
okolju so gosta pozdravili tako, da so vstali in ga povabili, naj sede (Castiglione
1986: 135). V prvi tretjini 16. stoletja so svetovalci moskovskega kneza pozdravili
tuje poslanike tako, da so ob njihovem prihodu vstali (Herberstein 2001: 149).
Leta 1857 je intelektualec v dubrovni{kem kazinu vstal, ko je pri{el neki grof
in ga predstavil tuji plemkinji (Pederin 1989: 234). Marsikje v zahodni kulturi v
{olah in v javnih dvoranah ljudje s sede`ev vstanejo v znak pozdrava pomembnim
osebam. To pa je seveda v navadi tudi marsikje drugje; tako npr. ponekod v Etiopiji
pri{lega gosta pozdravijo tako, da vsi vstanejo (Ogrizek / Daninos 1966: 368).
V nekaterih dru`bah vstajanje ni bilo pozdrav ali izraz dobrodo{losti. Na
Samoi se leta 1926 v hi{i sploh ni smelo govoriti stoje, ampak le sedé na podu
(Mead 1978: 37, 241).
***
Na Slovenskem je vstajanje sede~ih oseb v pozdrav br`~as staro. Pogostej{e je
postalo vsaj po uvedbi {olanja s Splo{no {olsko naredbo leta 1774, ko so u~enci ob
prihodu u~itelja vstali v pozdrav; ta oblika pozdrava neke sede~e skupine ugledni
osebi je v navadi vse do danes. V obdobju med svetovnima vojnama so menili, da
se za gostitelja in gostiteljico spodobi vstati v pozdrav, sicer pa naj `enske ne bi
vstajale, mo{ki pa bi glede na okoli{~ine vstali ali ne (Jermol 1938: 8).
Priklon

Za 5. stoletje pred na{im {tetjem velja poro~ilo, da se na cesti Egip~ani
ne pozdravljajo tako kot Grki, ampak da se nizko priklonijo in spustijo roko do
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kolena (Herodot 2003: 181). V indijski drami iz 4. ali 5. stoletja pu{~avnikova
rejenka pozdravi rejnika po obi~aju z besedo in priklonom (Kos 1973: 86). V ruski
juna{ki pesmi iz 14. stoletja se junak Ilija Muromec poslovi od knezov in bojarjev
s priklonom (Kos 1973: 292).
V kulturi zgornjih dru`benih plasti se je v Evropi od konca srednjega veka
do 20. stoletja razvijalo priklanjanje kot zvrst koreografiranih gibov, razli~nih
po stoletjih (gl. Neubauer 2002: 28–31, 43–45, 56–57, 71–74, 89). V drugem in
tretjem desetletju 16. stoletja je bil v Rusiji ob pozdravljanju gosposkih gostov ob
rokovanju in poljubu navaden tudi priklon (Herberstein 2001: 71). Priklanjali
so se kajpak tudi preprosti ljudje v razli~nih dru`benih okoljih. Posebno vrsto
pozdravnega priklona je leta 1777 videl James Cook na oto~ju Tonga; takoj ko je
208 veliki poglavar stopil na obalo, so pred njim podlo`ni doma~ini sklonili glave do
nog tako, da so se z rokami dotaknili svojih podplatov, najprej s dlanjo, nato {e s
hrbti{~em roke (Cook 1950: 268). Vsaj v prvi polovici 19. stoletja je bil pozdrav
preprostih Dalmatincev tudi globok priklon, skoraj do tal. Zapisan je pozdrav
tur{ko opravljenega oboro`enega Dalmatinca, ki je pri Stonu leta 1842 v samoti
pozdravil tujca z globokim priklonom in besedami: Dobro pre{li, gospodine!
(Godina 1992: 102, 103). Med najbolj mno`i~na dana{nja pozdravljanja sodi
indijski pozdrav namaste, navadno zdru`en s priklonom (gl. poglavje Na prsih
pokon~no sklenjene dlani).
Priklanjanje glave in telesa kot pozdrav je bilo in je marsikje v navadi; njegovi
pomeni so bili in so v razli~nih kulturnih okoljih kajpak razli~ni (Encyclopaedia
Britannica 1965: 904). ^eprav so v rabi tudi druga~na pozdravljanja, je na
Japonskem v veljavi tradicionalna, najbr` najbolj razvita kultura priklanjanj
sploh, kjer se gospe medsebojno pozdravljajo s petimi ali {estimi naizmeni~nimi
dostojanstvenimi prikloni, pri katerih dr`ijo roke na kolenih, ki jih tudi rahlo
upognejo; obred je zdru`en z vljudnostnimi vpra{anji in odgovori o po~utju in
zdravju dru`inskih ~lanov; podobno se pozdravljata tudi gospoda, ki si odgovarjata
o svojih razmerah z la`no skromnostjo. Zelo druga~en pomen in obliko ima npr.
v Boliviji piropo, obi~ajen priklon mo{kega v neposredni bli`ini ljubke `enske na
ulici (Ogrizek / Daninos 1966: 348, 349, 276). Prikloni v nekaterih kulturah so
za druge kulture ve~krat nenavadni, vendar med bolj groteskne pa~ sodi danes
meddr`avno splo{no uveljavljen pozdravni priklon zastavi dr`ave gostiteljice, ki
ga opravi meddr`avni gost po pregledu ~astne ~ete.
Priklon z glavo ima sicer ve~ pomenov. Zelo raz{irjen je kot pozdravni
signal. Lahko je preoblikovanje poklona s celim telesom in kot tak pomeni zlasti
priznanje razli~ne dru`bene veljavnosti: poni`anje pred vi{jim. Med dru`beno
enakimi pomeni prijateljsko razpolo`enje, sicer pa je lahko izraz hvale`nosti ali
kretnja slovesa (Morris 1985: 121).
***
Na Slovenskem je priklon kot odzdrav sporo~en `e v najstarej{em znanem
pri~evanju o pozdravu v sloven{~ini, ki sodi v leto 1255, ko je nastala pesnitev
Vrouwen dienest {tajerskega plemi~a Ulricha von Liechensteina, v kateri je omenil
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pozdrav, s katerim so ga leta 1227 (morda 1238; Mati~etov 1992/1993: 1. oddelek)
pri Vratih v dolini Ziljice ogovorili koro{ki vojvoda in njegovo vite{ko spremstvo,
ko je oble~en v Venero pri{el pozivat na vite{ke dvoboje. Pozdravili so ga (Ir gruoz
was gegen mir) Buge waz primi gralva venus. Ulrichov odzdrav je bil priklon (des
neig ich zühteclîchen dâ). Opis dogodka najbr` ni zgodovinsko veren (Kos 1997: 70–
75; 1928: 456), nedvomna pa sta tedanji slovenski besedni pozdrav in priklon kot
odzdrav. Priklon je bil pred 20. stoletjem pogosta pozdravna gesta (v podpoglavju
Odkrivanje glave omenjeni bakrorezni upodobitvi gradu Orehka in gra{~ine Dob),
danes je redkej{a. Po me{~anskih predstavah o lepem vedenju iz poznega 19. stoletja
in iz za~etka 20. stoletja je bil pozdravni priklon {e vedno potrjevanje dru`benih
razlik; vi{jemu polo`aju pozdravljenca naj bi ustrezal globlji ali koreografiran priklon
(Urbanus 1910: 68, 193). Na proces zmanj{evanja pomena tega pozdrava morda 209
ka`e izku{nja pisca teh vrstic, rojenega leta 1936, ki sem v Ljubljani in nekaterih
drugih slovenskih mestih ve~krat sli{al pozdrav ali odzdrav Klanjam se! Izrekali so
ga mo{ki `enskam. Vendar se ne spomnim, da bi se ob tem kdo res priklonil, kar bi
ovrglo o~itno la`nost izre~ene trditve.
Poklek

Poklek je zelo stara gesta, morda je pridobljena evolucijsko. Pri nekaterih
~rednih sesalcih, npr. pri volkovih, namre~ pomeni dobesedno poni`anje pred
vodjo, dejansko fizi~no {ibkej{i polo`aj oziroma odpoved odpora in vidno priznanje
podrejene vloge. Danes je poklek splo{no znana rimskokatoli{ka bogoslu`na
kretnja uvedena zlasti v 16. stoletju in pomeni poni`anje, spo{tovanje, ~a{~enje
(U{eni~nik 1919: 150, 151; 1920: 36). Vsekakor je bilo poklekovanje `e nekdaj
raz{irjeno v raznih kulturah, kjer je vendarle imelo podobne pomene.
Za 5. stoletje pred na{im {tetjem velja poro~ilo o pozdravljanju na cesti v
Perziji; ~e se sre~ata dva, od katerih je eden povsem preprostega rodu, se ta vr`e
drugemu pred noge in poljubi zemljo (Herodot 2003: 112), kar lahko pomeni
poklek ali prostracijo (gl. poglavje Prostracija).
Sicer je poklek znan v {tevilnih, tudi zelo razli~nih dru`bah, dostikrat ima
sorodne, ~eprav razli~ne namene in pomene. Tako npr. za starogr{ki prostor
{e za konec 4. stoletja pred na{im {tetjem velja opis praznoverne`a, ki se pred
posve~enimi kamni na tripotjih zgrudi na kolena (Teofrast 1971: 21). V IX. in
LXXII. poglavju Milijona Marka Pola je omenjeno kle~anje pred Kublaj kanom. V
sredini sedemdesetih let 13. stoletja naj bi pri{li brata Polo in sin Marko v poletno
kanovo rezidenco in ga pozdravili s poklekom. Kan jim je velel, naj vstanejo,
izrekel je Marku dobrodo{lico in jih prijazno vpra{al o splo{nem po~utju. Poklek
bi bil tu zlasti pozdrav; v opisu pokleka vseh prisotnih, kadar kan pije, ki bi
veljal za nekoliko poznej{a, osemdeseta leta, bi {lo seveda za izraz spo{tovanja in
potrjevanje dru`benih polo`ajev. V srednjeve{ki Evropi so navadno lo~evali med
kultnim poklekom na kolenih in pozdravnim ali poni`nim poklekom na koleno
(Encyclopaedia Britannica 1965: 904). Na kombiniran pozdrav s poklekom v
renesan~nem okolju ka`e slikarska upodobitev zidanja Babilonskega stolpa, delo
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Pietra Bruegla iz leta 1563, ki jo hrani Umetnostnozgodovinski muzej na Dunaju.
Pred kraljem, ki pride na gradbi{~e, se delavci odkrijejo, priklonijo in pokleknejo.
Nasploh je bil poklek v raznih dru`bah dostikrat pozdrav visokim oblastnikom;
danes je ve~inoma nadome{~en s priklonom (Morris 1985: 236).
***
Na Slovenskem je vsaj od visokega srednjega veka do danes prakticiran poklek
(Schmitt 2000: 333, 334) kot bogoslu`na gesta; o tudi posvetnem pozdravnem
pomenu pokleka pisec teh vrst ne najdem pri~evanj.

210 Prostracija
Skrajno stopnjevanje pokleka je prostracija (proskynesis), dejanje, da se kdo
pred kom vle`e s sprednjim delom telesa in obrazom ali ~elom na tla. Gre za
pozdrav ali po~astitev ali molilno dr`o; vedno je izraz popolne podrejenosti in
skrajne potrditve razli~nih pomembnosti obeh akterjev. Ta dejanja so stara. Na
obelisku iz ~asa okoli leta 825 pred na{im {tetjem je v prostracijskem polo`aju
reliefno upodobljen Jehu, kralj severnega izraelskega kraljestva, ko se podredi
asirskemu kralju Salmanazarju III. (Curtis/Reade 1995: 12). Za 5. stoletje pred
na{im {tetjem v Perziji je izpri~ana pozdravna prostracija ali poklek s poljubom
zemlje v odnosu med osebama skrajnih dru`benih polo`ajev (podpoglavji Poklek
in Poljub). Poznavanje prostracije kot telesne dr`e, ki ni bila pozdrav, ampak
izraz strahu pred bo`jim glasom, je izpri~ana s konca 1. stoletja po na{em {tetju
kot dejanje Jezusovih u~encev, ki so padli na obraz (Matejev evangelij 17: 6).
Kot ~a{~enje je upodobljena prostracija sv. Petra na kolenih in komolcih pred
Jezusom na mozaiku iz 6. stoletja v cerkvi znamenitega samostana sv. Katarine
na Sinaju (Rice 1976: 92). Tudi mozai~na upodobitev prostracije pred Jezusom
bizantinskega cesarja Leva VI. s preloma 9. in 10. stoletja v preddverju cerkve
sv. Sofije v Carigradu ni pozdrav, ampak ~a{~enje. Toda tedaj so vsaj ponekod
poznali prostracijo kot pozdrav. V drami prve nem{ke pesnice iz 10. stoletja re~e
cesarjeva h~i h~erama vojskovodje, naj je ne pozdravita s prostracijo, ampak s
poljubom (Hrosvitha 1988: 74, 75). Najbr` so posebne okoli{~ine dolo~ale, kdaj
je prostracija pozdrav in kdaj ~a{~enje. Na kitajski risbi s tu{em iz 11. stoletja
je upodobljena prostracija ujgurskih vojakov pred kitajskim generalom (Parker
1997: 133), ki br`~as zdru`uje oba pomena.
Na~in leganja na tla ka`e bizantinska knji`na ilustracija iz prve polovice 10.
stoletja, ki predstavlja biblijski prizor (Jozuetova knjiga 10: 6). Poslanca prideta
k Jozuetu, se pozdravno vr`eta na tla in ga prosita, naj pomaga mestu Gibeonu:
upodobljena sta kle~e~a na eno nogo, drugo imata iztegnjeno nazaj, glavi sta
sklonjeni, roke pod pla{~ema so iztegnjene naprej (Walther / Wolf 2005: 104,
105). Nekoliko druga~na je upodobitev na~ina prostracije premagancev pred
bizantinskim cesarjem Vasilijem II. na miniaturi iz za~etka 11. stoletja; {tirje so `e
na tleh na kolenih in komolcih, {tirje pa kle~ijo na kolenih in se bodo na komolce
{ele ulegli (Rice 1976: 115). Sicer se zdi, da je prostracija kot skrajnost vendarle
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postopoma bolj in bolj veljala le Bogu ali najvi{jemu posvetnemu vladarju. V
novem veku je bila vsaj v evropskih de`elah prostracija redka, vsekakor je do
danes v veljavi le {e v nekaterih rimskokatoli{kih liturgi~nih ceremonijah. Na ta
proces ka`e npr. prenos tak{nega dejanja v besedno frazo tol~i s ~elom (ob tla)
v prvi tretjini 16. stoletja v Rusiji, ki je pomenila pozdrav in zahvalo; dejanska
prostracija je bila lahko namenjena le velikemu moskovskemu knezu (Herberstein
2001: 150). Najbr` se je gesta bolj obdr`ala ponekod v vzhodnih kulturah. Tako
so jo kot pozdrav {e izvedli kitajski cesarski odposlanci v Fontainebleauju pred
Napoleonom III. (Stemberger 1983: 873). Seveda pa je prostracija od 7. stoletja
do danes mno`i~na v muslimanskih de`elah in v nabo`ni praksi muslimanov
vsepovsod, vendar ne kot posvetna, ampak kot molilna dr`a (gl. Koran, sura 7,
naslovljena Zid, verza 120 in 206; sura 17, naslovljena No~no potovanje, verz 109; 211
sura 20, naslovljena Ta ha, verz 70; sura 26, naslovljena Pesniki, verza 46, 47; sura
68, naslovljena Pero, verz 43). Izjemoma se je kot izraz skrajne poni`nosti izvajala
{e v poznem 18. stoletju pri Morlakih v Dalmaciji s pro{njo za odpravo krvnega
ma{~evanja; dol`nik je moral priti na sestanek sprtih rodov po {tirih (Fortis 1984:
42). Kolikor je piscu teh vrstic znano, je na Slovenskem prostracija prakticirana le
v nekaterih rimskokatoli{kih obredjih.

Enostavni dotikalni pozdravi
Rokovanje

Rokovanje je izraz pozdravnega, lahko tudi druga~nega ali kombiniranega
pomena. Je zelo staro. O rokovanju v starogr{kem prostoru vsaj `e v 8. stoletju
pred na{im {tetjem pri~a ve~ omemb v Iliadi in Odiseji. V Iliadi npr. mati pozdravi
pri{lega Hektorja tako, da stisne krepkó mu desnico (253. verz v prevodu
Antona Sovrèta), v Odiseji pa npr. ob prihodu Atene v mo{ki podobi na Odisejev
dom stopi Telemah pred gosta, se`e mu v desno rokó, prevzame broneno oro`je, /
glas povzdigne v pozdrav in re~e krilate besede: / “Zdrav mi, tujec in gost! (121.–
123. verz v prevodu Antona Sovrèta). [e za konec 4. stoletja pred na{im {tetjem
velja pri~evanje v opisu uslu`nika, ki pozdravljencu stisne obe roki, kot da ju
ne misli ve~ izpustiti (Teofrast 1971: 10). Rokovanje je bilo znano v helenisti~ni
kulturi zunaj gr{kega prostora. Na lokaciji Nemrut Dagh v dana{nji vzhodni Tur~iji
je velik kamnit relief iz 1. stoletja pred na{im {tetjem; predstavlja celopostavni
upodobitvi zadnjega komagenskega kralja, ko se rokuje s Heraklejem (Benesch
1979: 224–225; Shaw / Jameson 2002: 422).
Oblika pozdravnega sporo~ila z rokovanjem je bila znana v anti~ni barbarski
Evropi. Leta 69 je galsko pleme Lingoncev poslalo rimski vojski desnice, kar
je s sprejetim medsebojnim prepletom ponujenih prstov pomenilo gostoljubnost (…
dextras, hospitii insigne; Tacit 1987: 78, 79, 457). V rimski antiki je bilo rokovanje
znano. Sklenjeni desnici sta upodobljeni na zlatniku iz leta 96 cesarja Avgusta
Nerve. Na zlatniku iz leta 161 je celopostavna upodobitev socesarja Lucija Vera in
njegovega adoptivnega brata cesarja Marka Avrelija, ko si podajata desnici (Price
1980: 94, 97), kar je bil predvsem izraz sloge. Tudi na bizantinskem reliefu iz 1.
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stoletja in na rimskem sarkofagu iz 2. stoletja sicer pomenita upodobitvi rokovanj
mo`a in `ene zlasti slogo (Veyne 1996: 45, 165). Ne vemo, kako pogosto so
rokovanje uporabljali za pozdravljanje, za spravno, slogovno, ali kretnjo z drugimi
oziroma kombiniranimi pomeni. Na Nervinem novcu kretnja simbolizira slogo
med voja{kimi enotami (napis CONCORDIA EXERCITVVM), na Avrelijevem je
predstavljeno zlasti razumevanje in tovari{tvo med socesarjema.
O dejanskem {irjenju in pomenih rokovanja vemo komaj kaj. V oksitanski
patarenski vasi v za~etku 14. stoletja rokovanje ni bilo v navadi; so pa pozdravili
prepoznanega znanca s prijemom za roko (Le Roy Ladurie 1991: 152). O
pozdravnem pojmovanju rokovanja gospode v renesan~nem okolju pri~a prekrasna
freskantska upodobitev Piera della Francesca iz poznih petdesetih ali zgodnjih
212 {estdesetih let 15. stoletja v cerkvi sv. Fran~i{ka v Arezzu: kralj Salomon sprejme
kraljico iz Sabe tako, da ji poda desnico, ki jo ona stisne z desno roko in se ob
tem rahlo prikloni. Prizor je sicer biblijski (Prva knjiga kraljev 10: 1–13), vendar
je upodobljeno okolje italijansko renesan~no. V prvi tretjini 16. stoletja je bilo
rokovanje znano tudi v Rusiji, omenjeno je kot pozdrav uglednim hi{nim gostom
in sporo~eno med poslanikom in kne`evim tajnikom ter uglednimi knezovimi
svetovalci (Herberstein 2001: 71, 146, 149).
Rokovanje je bilo znano marsikje. Zlata ute` iz 18. ali 19. stoletja iz kraljestva
A{anti (danes je to ozemlje Gane) je izdelana v obliki dveh oseb, ki se rokujeta
(Lützeler 1964: 58); ker so A{anti trgovali z Angle`i in Nizozemci, je to morda prevzem
zahodne kulturne oblike. Vsekakor je proces agresivnega svetovnega uveljavljanja
zahodne kulture najpozneje v zadnji tretjini 20. stoletja raz{iril rokovanje vsaj med
nekatere plasti dru`b po vsem svetu. Pomeni rokovanj so razli~ni, pozdrav je samo
eden izmed njih. Posebna pozerska demonstrativna oblika rokovanja
politikov in politi~ark je nastala v ~asu fotografije in zlasti televizije; akterja se
dr`ita za roki ve~ sekund, da je mogo~e posneti to sporo~ilno kretnjo medsebojnega
razumevanja; ve~krat sodi zraven nasme{ek, hinavski ali iskren.
Rokovanje je sicer sorodna, poudarjena ali nadaljevalna gesta pokazane
odprte dlani. Ta je vsaj v nekaterih primerih pomenila, da ~lovek v roki nima
hladnega oro`ja oziroma simboli~en izraz tak{nega stanja. Toda v negotovih
razmerah je bila zavest o tem pomenu dolgo `iva, kot ka`e npr leta 1777 zapisana
izjava ob rokovanju. Takrat je blizu Krnice v Istri sedem razbojnikov sre~alo
drvarja; eden mu je ponudil roko, drvar se je z njim rokoval in hkrati rekel: Pet
in pet je deset. Rek je pomenil, da v pesti nima ni~esar razen pet prstov in da
meni, da je tako tudi v razbojnikovi roki (Berto{a 1989: 105). Tudi druga~ne
okoli{~ine dolo~ajo razli~ne pomene rokovanj. Tako se npr. v banatski vasi, kjer se
vsi medsebojno pozdravljajo, rokujejo ob prihodu in odhodu, vendar le tisti, ki so
si osebno blizu (Milosavljevi} 1980: 153), v osrednji Bosni so v tridesetih letih 20.
stoletja menili, da se ob sre~anju ljudje sploh niso pozdravili, ~e se ob besednem
pozdravu niso tudi rokovali (Filipovi} 1949: 186).
Seveda razli~ne pomene pri rokovanju poudarjajo izrazi obraza, na~in
in ~as stiska roke in podobno. Vsaj ponekod so bile v navadi tudi kretnje
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medsebojno iztegnjenih rok, ki so nakazan objem ali rokovanje, vendar
pozdrav brez dotika. Tak{en pozdrav je ve~krat upodobljen na kitajski slikariji na
svili iz prve polovice 12. stoletja, ki ka`e mno`ico ljudi, ki gredo na praznovanje
pomladi; med njimi so tudi znanci, ki se sre~ajo in pozdravijo na omenjen na~in
(Lützeler 1964: 226).
Razne oblike rokovanja so danes znane in v navadi skoraj povsod, njihova
raba, prilo`nosti zanjo in nekateri pomeni pa se ve~krat razlikujejo (Ogrizek /
Daninos 1966: 14–18, 29, 39, 77, 95, 117, 184, 233, 300, 305, 334, 340, 368,
386, 404; Osrede~ki 1994: 151). Neke vrste ro~nega dotika so mo~no odvisna
od kulturnih okolij. Ponekod v Franciji je ob pozdravu medsebojno mo{ko
u{~ipnenje v uho znak odobravanja, ponekod v Italiji je u{~ipnenje v lice znak
213
prijateljstva (Ogrizek / Daninos 1966: 14, 95).
***
Na Slovenskem je bilo v plemi{kem okolju rokovanje v navadi vsaj `e v
poznem srednjem veku. Leta 1485 je gori{ki grof obiskal {kofa in njegovega
spremljevalca, ki sta bila na vizitacijskem potovanju po Koro{ki, in se z obema
pozdravno rokoval, nato pa po obisku za slovo {e tretji~ (… manu propria
apprehensos … tertio tactis manibus …; Vale 1943: 143, 144). Naslednjega leta sta
se na gradu Ro`eku isti {kof in grajska gospa po blagoslovu medsebojno (besedno)
pozdravila in se rokovala (… salutem saluti et manum manui mutuo iunxerunt
…; Vale 1943: 208). Kot slovo je rokovanje ve~krat upodobljeno na freskantskih
upodobitvah Pohoda Sv. treh kraljev. Na cerkveni freski v Gradi{~u pri Diva~i iz
poznega 15. stoletja si stiskata desnici Herod in Melhior, najmlaj{i od kraljev. Vsaj
delno je bilo rokovanje znano tudi med preprostimi ljudmi. Na sliki Jakoba Palme
starej{ega iz za~etka 16. stoletja, na kateri je biblijski prizor sre~anja Jakoba in
Rahele (Genesis 29: 9-12) in jo hrani Slikarska galerija v Dresdenu, je upodobitev
rokovanja in hkratnega medsebojnega poljuba na usta ob sre~anju medsebojno
neznanih mo{kega, ki dr`i v levici sneti klobuk, in pastirice. Prizor je postavljen v
naslikano okolje hribovite Bene~ije in bi bil kajpak doma~ bene{kim Slovencem.
V poro~ilu, ki velja za ~as med letoma 1766 in 1787, je omenjeno, da se na tujem
Kranjci ob besednem pozdravu rokujejo (… grü∫sen sie sich durch Reichung der
Hand mit den Worten: Bog te primi, Gott empfange dich … Hacquet 1801: 33).
Pomeni rokovanj so bili sicer razli~ni, vsaj v 17. stoletju tudi `e kot potrditev
dogovora, kar ka`e besedna zveza kir edin enimu v'roke ∫eshe, inu oblubi (Stabej
1997: 381). Zdi se, da je bil v kme~kem okolju ta pomen veljavnej{i kot pozdravni;
vsaj v 20. stoletju in danes pa je pozdravno rokovanje bolj ali manj v navadi pri
vsem prebivalstvu.
Objem

Objem je dr`a bli`ine in poudarjene prijaznosti, navadna v zelo razli~nih
kulturah, kjer pa lahko ima razli~ne pomenske odtenke (Encyclopaedia Britannica
1965: 903; Ogrizek / Daninos 1966: 15, 17, 74, 117, 254, 368). Najbr` je zelo stara
in ni lastna samo ljudem; prakticirajo jo nekatere vrste opic. Kdaj je ta dr`a postala
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tudi pozdrav, ne vemo. V sanskrtski Rig Vedi, religioznem spisu, ki sodi v ~as pred
okoli {tiri tiso~ leti, je v eni od himn omenjen objem, ki bi lahko bil tudi pozdrav.
Gospodar smrti Jama re~e svoji `enski dvojnici Jami, naj objame nekega drugega
(]uri} 1951: 127). Iz 13. stoletja pred na{im {tetjem je v pomenu pozdrava izpri~an
objem na stenski slikariji v grobnici egip~anske kraljice Nefertari: kraljico, ki pride
v onstranstvo, pozdravi Izida, boginja za{~itnica mrtvih z objemom (Rachewiltz
1965: sl. 27). Podobno pozdravi Izida tudi princa, sina Ramzesa III. na stenskem
reliefu iz 12. stoletja pred na{im {tetjem (Larousse 1979: 21); Ptah, bog stvarnik,
glavar podzemlja, pozdravi pri{lega kralja Sesostrisa I. iz 20. stoletja pred na{im
{tetjem tako, da ga z rokami objame okrog pasu, kar je reliefno upodobljeno
(Lützeler 1964: 117).
Seveda pa objem ni bil vedno pozdrav. Na kiparski upodobitvi iz za~etka 4.
stoletja, ki predstavlja po dva in dva objemajo~a se tetrarha (sovladarja) rimskega
imperija in je danes vzidana na zunanj{~ini cerkve sv. Marka v Benetkah, je objem
gotovo le znak njihove medsebojne sloge.
V spisu iz prve polovice 12. stoletja v Angliji je omenjeno objemanje kot
pozdrav, ker gre za snidenje dveh nasprotnikov kralja Arturja, bratov, ki se
objameta in medsebojno poljubita, ter ve~kratni objem Arturja z ne~akom in
kraljevskim sinom, ki mu je pri{el z vojsko na pomo~ (Monmouth 1987: 40, 41,
Historia, izvirna poglavja CXLIII in CXLIV). Ob snidenju vidca Merlina s sestro
kraljico in `eno je omenjeno objemanje, pri katerem sta `eni ovijali roke okrog
njegovega vratu (Monmouth 1987: 87, Vita, izvirni verzi 215–218). Seveda je
bilo objemanje lahko tudi koristoljuben pozdrav. Po zapisu iz 12. stoletja so
gostilni~arji romarje na poti v Santiago da Compostela pozdravljali z objemom in
poljubom (Foster 1986: 191).
Iz srede 15. stoletja iz Neaplja je sporo~en pozdrav starke, ki objame mladeni~a
iz Perugie (Boccaccio 1964: 76). Sicer je bilo pozdravno objemanje marsikje v
navadi, tudi kot slovo. Tako se je npr. v kme~kem istrskem okolju leta 1635 v
Vabrigi hotel pono~i ne~ak posloviti od strica z objemom (Berto{a 1989: 44).
V~asih so okoli{~ine narekovale primernost pozdravnega objemanja. Leta 1819 je
sporo~eno, da se dalmatinski Morlaki na praznikih, sejmu ali pri cerkvi pozdravijo
z objemi; dekleta so objemala tudi popolne neznance (Levental 1989: 255).
Objem je v~asih samo nakazan z raz{irjenimi rokami. Ta kretnja je navadno
simbolno vabilo iz ve~je oddaljenosti v objem (Morris 1985: 143). Pogosto je
demago{ka; uporabljajo jo zlasti veljavni posamezniki pred mno`ico. V rabi je
tudi danes, vendar je precej stara. Tako si je npr. zarotnik Otho leta 69 pridobival
naklonjenost rimskih vojakov tudi z razprtimi rokami (Tacit 1987: 60, 61). Ta
dr`a je upodobljena tudi na perorisbi znamenitega Utrechtskega psaltra (Veyne
1996: 427) iz zgodnjega 9. stoletja, ki je sicer naslonjena na anti~no predlogo iz 4.
ali 5. stoletja: oseba vrh mestnih vrat z raz{irjenimi rokami pozdravlja vojsko, ki z
bo`jim blagoslovom prihaja v mesto.
Oblike pozdravnega objema so seveda precej razli~ne glede na bli`ino,
medsebojne kretnje in dr`e trupa, rok in glave. Njihova poznavanja v starej{ih
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kr{~anskih obdobjih od 12. stoletja naprej najbolj izpri~ujejo zelo {tevilne
upodobitve razli~nih pozdravnih objemov sv. Elizabete in sv. Marije (predstavitve
zapisa v Lukovem evangeliju 1: 39–41).
***
Na Slovenskem je objem kot pozdrav izpri~an za pozni srednji vek, ~eprav
je br`~as bil v rabi `e mnogo prej. Leta 1486 sta oglejski kancler in koro{ki
arhidiakon ob prihodu na grad Ro`ek na ukaz kastelana njegovo soprogo objela
v pozdrav po krajevnem obi~aju (… ex ritu regionis; Vale 1943: 210). Na védenje
o pozdravnem objemanju ka`ejo razne nabo`ne upodobitve. Jude`ev izdajalski
pozdrav Jezusu je navadno naslikan kot poljub in objem (npr. na cerkveni freski
iz srede 15. stoletja v Srednji vasi pri [en~urju); v prisr~en pozdrav se objameta 215
nose~i Marija in Elizabeta (na krilnem oltarju iz za~etka 16. stoletja iz Gornje
Lendave; Bala`ic 2009: 78) ali Ana in Joahim (na freski iz leta 1504 v cerkvi sv.
Primo`a nad Kamnikom). Seveda pa je objem imel in ima {e druge pomene, na
kar ka`ejo npr. starej{e razlage tega dejanja: eniga k'∫ebi partiskati, greiti, rediti
(Stabej 1997: 234).
Pozdrav z nosoma

Dotikanje z nosovoma kot izraz enakovrednosti, osebne bli`ine oziroma
pozdrava je bilo znano v starem Egiptu. Upodobitev te medsebojne kretnje je na
reliefu, ki ka`e visoka dvorna uradnika, in na reliefu, ki predstavlja faraona Sesostrisa
I. in boga stvarnika Ptaha; prvo delo sodi v ~as okoli 2380 pred na{im {tetjem, drugo
je nastalo okoli leta 1950 pred na{im {tetjem (Pörtner 1989: 168, 145).
Leta 1773 je v opisu kulture prebivalcev oto~ja Tonga zapisano: Najnavadnej{i
na~in pozdravljanja je dotik ali stik nosov, tako kot na Novi Zelandiji (Cook 1950: 163).
Gre za kretnjo, ki je v mno`i~ni zahodni kulturi postala znana kot eskimski pozdrav
ali eskimski poljub po nemem etnografskem filmu z naslovom Nanook Severa, ki ga
je posnel Robert Flaherty leta 1921. Danes je med Eskimi ta pozdrav nadome{~en
z ne`nim, visoko dvignjenim rokovanjem in hkratnim nasmehom (Ogrizek /
Daninos 1966: 184). Ta pozdrav se sicer zdi nenavaden predvsem pripadnikom
zahodne trivialne kulture; poznajo ga {e marsikje v jugovzhodni Aziji in drugod
(Encyclopaedia Britannica 1965: 903). Pomeni te kretnje so seveda spremenljivi.
Danes je v polinezijski kulturi Tikopijev ta kretnja mo`na le med dru`beno enakimi,
novozelandski Maori pa to kretnjo zdru`ijo z rokovanjem in jo rabijo le {e ob sve~anih
prilo`nostih (Morris 1985: 75, 76). Prvotno je pomen tak{nega pozdrava temeljil na
izmenjavi zaznav telesnega vonja (Erdeljanovi} 1932: 49).
Poljub

Poljub je staro dejanje z razli~nimi pomeni. Najbr` je nastalo v ~love{ki
evoluciji; mati je odvajala dete od dojenja z dajanjem pre`ve~ene trdne hrane v
usta (Morris 1985: 104). Vsekakor je poljub dostikrat prisr~en pozdrav.
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Za 5. stoletje pred na{im {tetjem velja poro~ilo o pozdravnem poljubljanju
na cesti v Perziji. ^e se sre~ata dva enakega stanu, se za pozdrav poljubita na usta;
~e je eden za spoznanje dru`beno ni`je, se poljubita na lici; ~e pa je eden povsem
preprostega rodu, se vr`e drugemu pred noge in poljubi zemljo (Herodot 2003:
111, 112). V starozaveznem biblijskem sporo~ilu, ki br`~as velja {e za starej{i ~as,
je ob sre~anju sprtih bratov omenjen objem in poljub (Genesis 33: 4). V klasi~ni
Gr~iji je bil poljub roke, prsi ali kolena znak potrditve ni`jega dru`benega polo`aja
poljubovalca (Encyclopaedia Britannica 1965: 904).
V poznohelenisti~ni kulturi je bil poljub kot pozdrav znan; v evangelijih
je omenjeno, da pride Juda k Jezusu in ga poljubi, s ~emer ga pozdravi in izda
oboro`encem (Matejev evangelij 26: 48, 49; Markov evangelij 14: 44, 45; Lukov
216 evangelij 22: 47, 48). Ponekod je tedaj pomenil poljub obvezen izraz dobrodo{lega
pozdrava; po pisanju v Lukovem evangeliju (7: 45) je Jezus o~ital farizeju, da ga
ni poljubil, ko je povabljen pri{el k farizeju na obed. V rimski antiki je pozdravni
poljub pomenil tudi formalno po~astitev. Tedanji zapis z ogor~enjem omenja, da
je leta 84 na{ega {tetja cesar Domicijan sprejel Agrikolo, cesarskega namestnika
iz Britanije, ko je ta zmagoslavno pri{el v Rim, le z be`nim poljubom (Tacit 2004:
139). V rimski antiki je bil poljub tudi poslednji pozdrav, s katerim se je najbli`ji
sorodnik poslovil od umirajo~ega (Guhl / Koner 1994: 591).
Kr{~anstvo je uvedlo pojem poljuba kot pozdrava pred skupno molitvijo med
verniki in med vernicami; pozneje ga je postopoma nadome{~al objem; hkrati
so obstoje~a medsebojna bogoslu`na poljubovanja in poljubljanja relikvij in
podobnega krovno imenovali liturgi~ni poljub. V biblijski novi zavezi sta pozdravni
poljub naro~ila sv. Pavel in sv. Peter: Pozdravite se med seboj s svetim poljubom
in Pozdravite se med seboj s poljubom ljubezni (Pismo Rimljanom 16: 16; Prvo
Petrovo pismo 5: 14). V evropski srednjeve{ki kr{~anski kulturi je bilo pozdravno
poljubljanje znano. Tako npr. v drami iz 10. stoletja re~e cesarjeva h~i h~erama
vojskovodje, naj je ne pozdravita s prostracijo, ampak s poljubom (Hrosvitha 1988:
74, 75). Tudi v visokem srednjem veku so se pozdravno poljubljali. V opisu iz prve
polovice 12. stoletja v Britaniji je kralj Rodarh ob sre~anju prijel kraljico za roko, jo
posadil zraven sebe, objel in poljubil na usta (Monmouth 1987, str. 88: Vita, izvirni
verzi 255–257). Na poznavanje pozdravnega poljubljanja v poznosrednjeve{ki
Italiji ka`e znamenita Giottova freska iz ~asa med letoma 1305–1307 v kapeli
Arena v Padovi, ki predstavlja Judov pozdravni poljub Jezusu na usta. Sicer je bilo
v srednjem veku poljubljanje vsaj ponekod v navadi tudi med preprostimi ljudmi.
V za~etku 14. stoletja je v oksitanski patarenski vasi pri{li va{~an va{~anki sporo~il
pozdrave njene sestre; v zahvalo ga je poljubila (Le Roy Ladurie 1991: 151). V
zgodnjem 16. stoletju so v Rusiji ugledne hi{ne goste pozdravljali tudi s poljubom
(Herberstein 2001: 71).
Poljubljanje je bilo in je marsikje raz{irjeno, vendar so njegovi pomeni
najve~krat odvisni od kulturnega okolja. Tako je bilo npr. v drugi polovici 18.
stoletja v Dalmaciji med Morlaki poljubljanje precej obi~ajno. Morlaka, ki je pri{el
na preno~evanje k drugemu Morlaku, je ob prihodu poljubilo najstarej{e dekle
ali mlada `ena. Dekle je s poljubom pozdravilo sova{~ana, ~e ga je sre~alo na
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poti. Pred cerkvijo so se vsevprek pozdravno poljubljali `ene in dekleta, mladeni~i
in starci iz ve~ vasi. V okolici Drni{a so morale morla{ke neveste prvo leto po
poroki poljubiti vsakega Morlaka, ki je pri{el v hi{o (Fortis 1984: 38, 46, 52).
Poro~ilo iz leta 1857 navaja o teh {egah {e nekaj opa`anj: mo{ki ob sre~anju stoji
in ~aka, da ga `enska poljubi na obe lici, kar pa ne velja, ~e je zelo star ali brez
posebnega ugleda. V nasprotnem primeru pa se mora `enska globoko pokloniti in
ga {e poljubiti na o~i, ~elo in usta, se spet prikloniti in ga vpra{ati po zdravju; ves
ta ~as mo{ki stoji mirno (Pederin 1989: 226).
Zdi se, da sodi poljub med kretnje, razumljive med {tevilnimi kulturami.
Nezaupljivi prebivalec Nove Zelandije je leta 1773 s Cookom sklenil sporazum na
poseben na~in. Prinesel je neko travo, ki sta jo med govorjenjem nato dr`ala vsak
na enem koncu, nato sta se medsebojno poljubila (Cook 1950: 132). Poljubi so 217
lahko seveda zgolj simbolni. Zarotnik Otho si je leta 69 pridobival naklonjenost
vojakov tudi s kretnjami po{iljanja poljubov (Tacit 1987: 60, 61). To gesto,
navadno pri nekaterih `enskah, poznamo tudi v sedanji zahodni kulturi kot
pozdrav, slovo ali zgolj izraz naklonjenosti: na dlani se poljubi konce prstov in ta
simbolni poljub odpihne ali s kretnjo usmeri k prejemniku.
Pomeni in vrste poljuba kot pozdrava so bili in so v razli~nih kulturnih okoljih
zelo razli~ni. Poljub med mo{kimi je ponekod v navadi, drugje je nesprejemljiv,
podobno velja za poljubljanje med `enskami; ponekod je v navadi poljub na usta
kot ~ustven pozdrav ali slovo, drugje le na lice; nekje se pozdravno poljubijo
ve~krat zapored; dostikrat je v sedanjih dru`bah uveljavljen le pozdravni objem
lice ob lice z navideznim poljubom (Morris 1985: 90, 91; Ogrizek / Daninos 1966:
17, 18, 29, 74, 111, 141, 211, 254, 368).
***
Na Slovenskem je bilo poljubovanje vsaj deloma znano `e od nekdaj;
neodgovorjeno pa ostane vpra{anje, kdaj in koliko so ga uporabljali za pozdrav,
~eprav so za ta pomen vedeli vsaj glede na nabo`ne upodobitve Jude`evega poljuba.
Najbr` je bilo pozdravnega poljubljanja ve~ med ~ustveno bli`njimi ljudmi, kot
ka`ejo nekateri poslovilni zaklju~ki pisem iz poznega 17. stoletja baronice iz Ko~e
vasi h~eri v Trst. Tako je enkrat njeni dru`ini v zapisu poslala dobre `elje in h~eri
poljube: is tem vas bugu perporotzim ino ti million Crat Cusnem …; in drugi~
vsem poljube, posebej {e vnuku: … no vas 1000 crat cusnem posobe moiga lubiga
gobrieltza …(Merkù 1980: 86, 87 EMC / {t. 21; 32, 33 EMC/ {t. 2). V 20. stoletju
je bil poljub kot pozdrav, tudi na usta, v me{~anskem okolju med bli`njimi precej
navaden, manj in le ponekod tudi v kme~kem okolju. Danes je poljub na lice
precej obi~ajen prisr~en pozdrav.
Poljub roke

Poljub roke je v razli~nih okoljih imel razli~ne pomene, najve~krat je sicer
potrjeval ni`ji polo`aj poljubovalca ali skrajno poni`no pro{njo. Na gr{ki upodobitvi
iz 1. stoletja, ki ka`e prizor iz Iliade, vidimo kle~e~ega mo`a, ki drugemu poljublja
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roko; prizor predstavlja kralja Priama, ko prosi Ahila za Hektorjevo truplo (AthenaionBilderatlas: str. 238). Na reliefu v znamenitem kmerskem templju Angkor Thom
iz 12. stoletja je upodobljen kle~e~i mo{ki, ki poljublja roko sede~emu (gl. Marg
1973: sl. 35 na str. 36). V obredih srednjeve{kega evropskega fevdalizma so bili
vazali dol`ni poljubiti roko svojemu gospodu (Kretschmer 2008: 248). Na mad`arski
slikarski upodobitvi iz leta 1506, ki ka`e sre~anje Device Marije in Elizabete, je
zadnja v znamenje pozdrava in ~a{~enja z obema rokama prijela Marijino levico, jo
dvignila k ustom in poljubila (Dénes 1963: sl. 31). Ko je znameniti diplomat Sigmund
Herberstein leta 1549 kot poslanik pri{el k sultanu Sulejmanu Veli~astnemu, mu je
poljubil desnico v slu`bi miru (Herberstein 2001: 175). Na perzijski miniaturi iz 16.
ali 17. stoletja kle~e~i mo{ki poljublja roko sede~emu (Surieu 1968: 136).
Leta 1773 so na oto~ju Tonga `ene dostikrat poljubile roko Jamesu Cooku in
jo nato polo`ile na svojo glavo, kar je bila kretnja z ve~ pomeni, najve~krat v smislu
potrditve ali zahvale (Cook 1950: 164). Poljub roke je bil marsikje znan, ~eprav se
je vsaj ob odmiranju stanovske dru`be dostikrat zdel neprimeren. U~enjak Franjo
Petri{evi}, ki je leta 1573 oskrbel tisk znamenite Kotruljevi}eve knjige, je o~itno
iskreno hvale`no zaklju~il posvetilo prijatelju Giacomu Ragazzoniju, ki je tiskanje
denarno omogo~il: … e baciole le mani (Kotruljevi} 1989: 28, 29). V povsem
druga~nem pomenu je npr. v sredi 18. stoletja literarni pripovednik Tristram v
nagovoru bralcem, angle{ki pode`elski gospodi in premo`nim me{~anom ironi~no
omenil: Gospodje, poljubljam vam roke (Sterne 1968: 129).
Ozadja pozdravnega poljubljanja rok so zelo razli~na. Na Poljskem in
Mad`arskem se je v drugi polovici 20. stoletja ohranilo poljubljanje rok `enskam kot
demonstracija me{~anske olike; s to gesto je bilo ve~inoma izra`eno nasprotovanje
diktaturi Komunisti~ne partije, ki je po sovjetskem vzoru zavra~ala del me{~anske
kulture in vpeljala nekaj “rovtarskih” navad. V kme~kem okolju v banatski vasi
mlaj{i ob sre~anju ali slovesu poljubijo roko starej{im (Milosavljevi} 1980: 153).
V sedanji zahodni kulturi je sicer poljubljanje rok redko; ker se izvaja s sklonjeno
glavo, ima prizvok servilnosti, sicer pa je bilo `e nekdaj ve~inoma znak ni`jega
dru`benega polo`aja poljubovalca (Morris 1985: 104, 106, 135; Ogrizek / Daninos
1966: 29, 95, 131, 153, 155, 159, 161, 301).
***
Na Slovenskem je bil v srednjem veku poljub roke znan. Leta 1486 so v
samostanu Velesovo nune v slovo poljubile desnico {kofu, ki je bil na vizitaciji;
naslednjega leta so vse imenitne grajske gospe in gospodi~ne v pozdrav poljubile
roko istemu {kofu, ko je prispel na slovenskokonji{ki grad (… deosculataque
episcopi dextera; … que omnes nostri manum pontificis deosculate sunt; Vale 1943:
187, 252). V 17. stoletju so belokranjski pravoslavni uskoki popom poljubljali roko
(Valvasor 1689: II. del, 7. knjiga, str. 295; [kafar 1988: 93). Tedaj so poljub roke,
tudi kot frazo, poznali v plemi{kem okolju. Tako je leta 1686 baronica iz Trsta z
njim poslovilno zaklju~ila pismo baronici materi v Ko~i vasi: sem im pochleuno
perporozhimo no im kuscnemo nih Roke … (Merkù 1980: 20, 21 MIM/{t. 2). V 19.
stoletju je bil vsaj v kme~kem okolju poljub roke primeren pozdrav otrok kaplanu,
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ki je pri{el na obisk, v nedeljo po kosilu o~etu in materi, pri odhodu od obiska pri
`upniku in deklice ob pro{nji za slu`bo pesterne pri gra{~inski gospe (Slom{ek
1857: 3, 5, 284). V sredi 19. stoletja in obdobju med svetovnima vojnama so v
me{~anskem okolju menili, da je poljubljanje rok zastarelo (Vesel 1868: 117; Bon
ton 1926: 129, 130).

Sestavljeni gibni pozdravi
Pozdravljalci dostikrat sosledno ali sinhrono zdru`ijo ve~ pozdravnostnih
prvin ali tudi prvin, ki niso le pozdravne; dostikrat je to prijaznostni ali
dobrodo{lostni poudarek. Dejanja, ki sicer nimajo pozdravnega pomena, lahko
v posebnih okoli{~inah tvorijo podobno sestavljene pozdrave. Tako je npr. 219
nasme{ek lahko rabljen kot pozdrav, vendar poredkoma samostojno; ve~krat je
zdru`en s priklonom ali rokovanjem. Besedni pozdravi lahko spremljajo skoraj
vse gibne pozdrave, npr. razli~ne geste dvignjenih rok, na prsih sklenjenih,
navzgor usmerjenih dlani, rokovanj, vstajanj, priklonov, poklekov, odkrivanj
glave, objemov, poljubov in drugih (Makarovi~ 2013: 227–229). Poseben zdru`en
pozdrav je lahko tvorjen s ponavljanjem enakih gibov (npr. mahanje z roko) ali s
sinhronim zdru`enjem razli~nih prvin (npr. rokovanje z desnico ob dvigu klobuka
z levico) ali s soslednim opravljanjem dveh ali ve~ razli~nih prvin (npr. dvignjeni
roki sledita objem in poljub).
Ponavljanje enakih pozdravnih gest je zelo raz{irjeno, vendar je
dostikrat odvisno od slu~ajnih okoli{~in ali je le ~ustven poudarek. Ponekod so
ponavljanja standardna pozdravna ritmi~na oblika. V nekaterih skupnostih v
srednji Afriki jo tvorijo s stegovanjem rok, z udarjanjem po prsih, s ploskanjem, z
vihtenjem kopij, z udarci s komolci ob tla, odkimavanjem, v~asih celo z obra~anjem
od pozdravljenca; seveda poznajo tudi rokovanja, pokleke in druga pozdravljanja,
ki so lahko ponavljana ali ne (Ogrizek / Daninos 1966: 383).
Mahanje dvignjene roke je najve~krat pozdrav na dale~, v~asih je poudarjeno
z vidnej{im predmetom v roki. Tako je npr. leta 1811 na otoku Rabu, ko je ladja
`e plula, kapitan v slovo mahal s slamnikom (Pederin 1989: 257). Ponavljanje
pozdravnih gest posamezniku, ki ga pozdravljajo vsi, je sicer ve~krat ritualen
religiozen odnos, kakr{nega nazorno ka`e npr. dejavnost, ki so jo {e v prvi polovici
20. stoletja opravljali v suhi pokrajini `ive~i Indijanci Zuni. Duhovniki so se
junija osamili in ve~dnevno opravljali molitvene obrede za de`; ~e je ta res padel,
so se jim ob odhodu iz osamljenja vsi zahvaljevali in jih pozdravljali (Benedict
1976: 93). Pomensko sorodna oblika medsebojnega skupinskega ponavljalnega
pozdravljanja s ploskanjem je bila npr. mno`i~no prakticirana v Sovjetski zvezi
in na nekaterih zborovanjih, zlasti kongresih oblastnikov, tudi v drugi Jugoslaviji
uveljavljena vsaj {e v 60. letih 20. stoletja.
***
Na Slovenskem je bilo tak{no pozdravljanje znano, ~eprav redkej{e kot drugod
v skupni jugoslovanski dr`avi. To je bilo vzajemno, tudi dolgotrajno ploskanje
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izbrancev na odru in vseh udele`encev v dvorani, ki so ob tem vstali s sede`ev.
Zdru`ene so bile kretnje in zvok; izra`ani so bili pozdravljanje, navdu{enje,
enoumna pripadnost skupnosti. Ploskanje kot pozdrav in hvala Bogu je sicer zelo
staro; omenjeno je v biblijski stari zavezi (Vsa ljudstva, ploskajte z rokami, vzklikajte
Bogu …; Psalm 47 /46/: 2) kot izraz odobravanja, navdu{enja, marsikdaj in marsikje
je bilo in je {e v navadi tudi kot pozdrav. Starej{i Slovenci in Slovenke pomnimo
{e druge sorodne mno`i~ne pozdrave kot obvezna “prostovoljna” stanja v vrstah
ob cestah, ko smo z mahanjem zastavic in cvetja pozdravljali nekatere doma~e
politike ali diktatorje iz tako imenovanih neuvr{~enih dr`av; {lo je za parareligiozne
ceremonije lojalnosti doma~i oblasti, kakr{ne so sicer pogostoma del totalitarnih
diktatur in jih je znaten del prebivalstva v Sovjetski zvezi, fa{isti~ni Italiji, nacisti~ni
220 Nem~iji in v drugi Jugoslaviji opravljal prostovoljno in z navdu{enjem.
Zdru`evanja razli~nih pozdravnih kretenj in nepozdravnih dejanj oziroma
njihove konverzije v pozdrav so najve~krat kulturno konvencionalna. Tudi posebni
smisli nekaterih gest so dostikrat kulturno vezani. Tako npr. Tibetanci ob pozdravu
poka`ejo jezik v znak spo{tovanja; morda bi lahko iskali pomen te geste kot znak
iskrenosti – kot simbol prehoda iz teme na svetlobo, ali v primeri, da je imel Buda
zgovoren jezik za modrosti (gl. Cooper 1986: 58). V~asih pozdravi niso le darovanja
`elja, besed in kretenj, ampak tudi snovnih simbolov. V okcitanski patarenski vasi je
v za~etku 14. stoletja hi{ni gospodar pozdravil mimoido~e tako, da je vstal in jim
ponudil kruh in mleko (Le Roy Ladurie 1991: 151). Podobna darilna pozdravna
dejanja so znana marsikje. Tak{en pozdrav sta mladi imenitni Tahit~anki leta 1769
namenili udele`encu Cookove odprave, ki je trgoval z doma~ini. Njun spremljevalec
mu je najprej dal nekaj vejic pisanga, nato je pred njim na tla razprostrl tkanine. Nanje
je stopila ena `ena, dvignila krilo in se pred njim razgaljena dvakrat
obrnila; to je ponovila {e druga. Spremljevalec je nato zvil tkanine in jih dal oficirju,
`eni sta ga {e objeli in s tem je bil pozdravni obred kon~an, ne pa tudi pojasnjen
(Cook 1950: 22, 23). Podobno nejasno razumljen je bil pozdrav, ki so ga Jamesu Cooku
leta 1778 s ~olnov namenili Indijanci Nootka pri Vancouvru. Glavni pozdravljalec je
vstal, govoril in metal perje proti pozdravljencu, medtem ko so govornikovi
spremljevalci proti pozdravljencu metali rde~ prah (Cook 1950: 315).
Sestavi razli~nih pozdravnih prvin so v~asih bolj, v~asih manj urejeni.
Sosledno so praviloma urejene pogrebne {ege, ki so hkrati pozdravna slovesa od
mrtvih. Te {ege so zelo razli~ne in so lahko zelo stare, so splo{no raz{irjene, ~eprav
imajo {tevilne razli~ne pomene; ob poslovilno pozdravnih opazimo pri vseh zlasti
skupnostno urejanje sprememb, ki nastanejo ob smrti pokojnice ali pokojnika.
Pozdravno slovo je kajpak le ena prvin teh {eg. Med primere, ki ka`ejo na skrajne
mo`ne razse`nosti tak{nih dejanj, moremo {teti iz konca 19. in iz za~etka 20.
stoletja izpri~ano slovo od pokojnega pri Indijancih Fox, ker ga predstavlja
praznik posvojitve `ivega; do posvojenca so morali gojiti enak ~ustven in
rodbinski odnos, kot so ga imeli do pokojnega; menili so, da se njegova du{a lahko
le tako odstrani (Lévi-Strauss 1966: 236).
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***
Nekaj podobnih pozdravnih dejanj je znanih tudi na Slovenskem. V 17. stoletju
so se ponekod na Gorenjskem, pri Gamberku, Kolovratu, Mediji in drugod `enske
ob snidenjih prisr~no pozdravljale tudi tako, da so si medsebojno z desnico
dotaknile leve dojke (… bewillkommen ∫ie ∫ich al∫o / daß Eine der Andren / mit
der rechten Hand / an die lincke Brust greifft; Valvasor 1989, II. del, 6. knjiga, str.
287), sicer je bila drugod splo{nej{a navada rokovanje. Pisec teh vrstic ne najdem
razlage za nastanek in pomen tak{nega pozdravljanja. Morda sodi v {irok okvir
pojmovanj, da dotik roke lahko prena{a duhovno ali telesno mo~, kar je bilo tudi
na Slovenskem znano vsaj po biblijski novi zavezi (npr. dotik Jezusa ali sv. Pavla;
Matejev evangelij 8: 3; Apostolska dela 28: 8). Sicer bi pomen lahko {ir{e iskali
tudi v okviru zahodnja{ke simbolne tradicije, v kateri pomeni desnica odkritosr~nost 221
in belo magijo (Tresidder 2004: 221). Sestavljen je bil tudi kme~ki mo{ki spo{tljiv
pozdrav uglednim ljudem oziroma gospodom na Kranjskem v 17. stoletju; tvorili so
ga rahlo klecnenje nog, {ibek priklon celega telesa in udarec desnice
na prsi (Der Bauren Reverentz gegen fuernehmen Leuten … Er beugt beyde Knie
zugleich / neigt ∫ich auch in etwas / mit dem gantzen Leibe / und klopfft / unter ∫othanen
biegen / buecken / und neigen / einmal / mit der rechten Hand / an die Bru∫t. Valvasor
1689: II.del, 6. knjiga, str. 287). Nastanek tak{nega soslednega gibanja je bil br`~as
naslonjen na koreografski prvini tedanjega plemi{kega poklona, na rahel po~ep z
obema nogama in na srce polo`eno levo roko (Neubauer 2002: 44, 45), vendar je
bil v kme~ki varianti `e tako druga~en, da bistroumni Valvasor tak{nega nastanka
ni omenil. Seveda so v tak{nih dejanjih hkrati izra`ali in izra`ajo dobrodo{lost zlasti
{e z na~ini izvedb gest, mimiko in vedenjem. Ob tem nekatera darilna dejanja {e
posebej poudarijo dobrodo{lost. V kme~kih okoljih na Slovenskem so ponekod {e
v obdobju med svetovnima vojnama dobrodo{lemu gostu pozdravno ponudili kruh;
tega ni smel odkloniti niti odnesti iz hi{e (Möderndorfer 1946: 197). Leta 1485 je
fevdnik koro{kega gradu Lengberga izro~il pri{lemu {kofu, ki je bil na vizitacijskem
potovanju, grajske klju~e v znak, da lahko z vsem ustreznim razpolaga, kot da je
njegovo (Vale 1943: 141). Znak dobrodo{losti je bila tudi imenitnej{a pivska posoda,
na Slovenskem znana pod imenom bilikum (ki je morda nastalo `e v srednjem veku
iz tedanjega nem{kega willekum/willkommen/; Lexer 1986: 321). Polno vina so jo
pozdravno ponudili gostu, ki jo je kot odzdrav moral izpiti, kar je npr. izpri~ano leta
1487 v plemi{kem okolju blizu Ptujske gore (Vale 1943: 238). Te posode so bile brez
stojnega dela; brez te`av jih je bilo mogo~e odlo`iti le, ko so bile izpraznjene. Pozneje
so to ime prenesli {e na posebne, domiselno sifonsko izdelane {aljive posode; kdor ni
poznal posebnih sesalnih postopkov, iz njih ni mogel piti, ne da bi se polil; ali pa je
bil povabljen, naj prvi pije z gostiteljema iz povezanih treh ~a{ in je iz tak{ne (skrivno
vezne) posode popil trojno mero. Vsaj v 19. stoletju so kozarec, v katerem so vino
ponudili pri{lemu gostu, imenovali tudi dobrodo{lica (Pleter{nik 1894: 144).
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POVZETEK
O vrstah in pomenih gibnih pozdravov
Pozdravi so raznovrstna konvencionalna sporo~ila ob prihodu, sre~anju, odhodu, ki izra`ajo
potrditev obstoje~ih dru`benih in medosebnostnih odnosov, spo{tovanje, po~astitev,
naklonjenost, prisr~nost, dobrodo{lost, dobronamernost, razli~na prepri~anja in pripadnosti.
Besedni pozdravi so namenjeni slu{ni, gibni pa vidni zaznavi.
Gibni pozdravi so telesne kretnje, dr`e ali iz razli~nih prvin sestavljena vidna pozdravna dejanja.
Gibnih pozdravov je mnogo manj kot besednih, vendar so br`~as starej{i, ker so podobne kretnje
in pomensko podobna signalna dejanja izpri~ani pri primatih in nekaterih drugih sesalcih.
Nasprotje gibnih pozdravov so grozilne, sramotilne, zani~evalne in poni`ujo~e geste.
Gibne pozdrave lahko lo~imo glede na fizi~ne na~ine in ~utne zaznave. Pozdravi brez dotika
so razli~ne geste pokon~nih odprtih dlani, na prsih pokon~no sklenjenih dlani, odkrivanj
glave, vstajanj, priklonov, poklekov, prostracij. Dotikalni pozdravi so razli~ne geste rokovanj,
objemov, stikov nosov, poljubov. Gibni pozdravi so dostikrat sinhrono ali sosledno sestavljeni
iz razli~nih prvin, najpogosteje so zdru`eni z besednimi pozdravi. Razli~ne kretnje in dejanja
(ve~krat darilna), ki navadno niso pozdravi, lahko v nekaterih kulturnih sistemih ali v posebnih
okoli{~inah postanejo pozdravna.

SUMMARY
On the types and meanings of salutation gestures
Salutations are various conventional messages upon someone’s arrival or departure, or when
meeting someone, expressing confirmation of the existing social and interpersonal relations,
respect, honour, affection, warmth, welcomeness, good intentions, various beliefs and affiliation.
Verbal salutations are meant to be heard, salutation gestures to be seen.
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Salutation gestures are body gestures, postures, or other visible salutation acts consisting of
various elements. There are much less salutation gestures than verbal salutations, but they are
probably much older, because similar gestures and signalling acts, similar in meaning, have
been found with primates and some other mammals. The opposite of salutation gestures are
threatening, shaming, contemptuous, and demeaning gestures.
Salutation gestures can be divided based on their physical modes and sensory perception.
Salutations without touching include various gestures with raised open hands, joined palms held
at chest level, baring one’s head, standing up, bowing, genuflection, and prostration. Touching
salutations include various forms of shaking hands, embraces, touching noses, kisses. Salutation
gestures are often synchronous or sequences of various elements, most often accompanied
by verbal salutations. Various gestures and acts (most often gifting), which usually are not
salutations, may become salutations in some cultural systems or in special circumstances.
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Slovo z dvignjeno roko. Odhajajo~i plemi~ se poslavlja od jokajo~e dame. Slikarija na `elezni skrinjici iz
za~etka 17. stoletja. (Fototeka Slovenskega etnografskega muzeja)

O vrstah in pomenih gibnih pozdravov
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Pozdrav z odkritjem glave. Janeza Vajkarda Valvasorja, ki ri{e (na upodobitvi je kot risar podpisan WD) in
njegovega spremljevalca pozdravi pri{lek s klobukom v stegnjeni levici. Nadrobnost vedute gra{~ine Kot.
(Valvasor 1679/1970: bakrorez {t. 302)

Pozdrav in po~astitev z odkritjem glave. Gosposki mo{ki, ki odhaja, sname klobuk pred gra{~inskim
znamenjem. Nadrobnost vedute gra{~ine Ravne. (Valvasor 1679/1970: bakrorez {t. 199)

Gorazd Makarovi~
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Pozdravni priklon. Gosposka mo{ka se medsebojno pozdravita s snetima klobukoma in koreografiranima
priklonoma. Nadrobnost vedute gra{~ine Dob. (Valvasor 1679/1970: bakrorez {t. 290)

Rokovanje. Nadrobnost bakrorezne ilustracije legendarne pripovedi o karantanskem knezu Ingu, ki je
kr{~anske hlapce gosposko pogostil, poganske plemi~e pa poni`al. Upodobitev ka`e predstave 17. stoletja:
v znak dru`benega polo`aja je knez pokrit, rokovanje je znak enake veljavnosti, no{e so fantazijsko
starinske. (Valvasor 1689: II. del, 7. knjiga, str. 393)

O vrstah in pomenih gibnih pozdravov
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Poljub roke. Uskok poljublja roko pravoslavnemu menihu. Nadrobnost bakroreza, ki predstavlja
belokranjske usko{ke ljudi. (Valvasor 1689: II. del, 6. knjiga, str. 295)

Generalni in{pektor Slovenskega domobranstva in predsednik uprave Ljubljanske pokrajine Leon
Rupnik (na levi) 30. januarja 1945 pozdravlja mimohod nem{kih vojakov. Z nem{kim pozdravom izra`a
pripadnost nacisti~ni ideologiji in podrejenost nem{ki zasedbeni upravni enoti Operacijski coni Jadransko
primorje. (Fototeka Muzeja novej{e zgodovine Slovenije)

Gorazd Makarovi~
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Polno{tevil~ni narodnoosvobodilni odbor v vasi Trava 31. januarja 1945. S proletarskim pozdravom
izra`a pripadnost partizanskemu boju za slovensko narodno osvoboditev.
(Fototeka Muzeja novej{e zgodovine Slovenije)

