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Iz recenzije Darje Mihelič

Monografija, ki jo je v obliki štirih tematskih poglavij kreiralo štirinajst avtorjev, 

govori o doslej v slovenskem zgodovinopisju zapostavljenem, a dandanes 

še kako perečem vprašanju, o demografskem pojavu staranja prebivalstva 

in o problemih, ki jih (je) to prinaša(lo) s seboj v bolj oddaljeni in aktualni 

preteklosti. Časovno je usmerjena predvsem v 19. in 20. stoletje. Slovensko 

zgodovinopisje se je te problematike, ki jo je nujno potrebno raziskati, lotilo 

relativno pozno, po tem, ko je že zastavilo preučevanje zgodovine otrok in 

žensk (in nekaterih drugih družbenih skupin). 

Iz recenzije Jureta Gašpariča

V zadnji številki uglednega nemškega tednika Der Spiegel številni avtorji 

razmišljajo o temi, ki že od vseskozi vznemirja človeštvo – o večnem življenju. 

Nekateri ob tem smelo napovedujejo, da je prvi človek, ki bo dočakal 1000 let, 

že rojen. Če temu ob bok postavimo demografske podatke za zadnji dve stoletji, 

lahko ugotovimo, da je fenomen dolgega življenja v visoki starosti danes še 

kako družbeno, ekonomsko in politično relevanten. Celotna družba, zlasti 

na zahodu, ga premišljuje. A problematika ni samo družbeno in znanstveno 

aktualna, marveč tudi večplastna in zahteva obravnavo več znanstvenih 

disciplin z več vidikov. 
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Uvodne misli

V zadnjem desetletju je staranje prebivalstva ena od pomembnejših tem, ki 
jim pozornost pri proučevanju posvečajo tako Združeni narodi kot tudi Evropska 
unija. Nenehno zniževanje rodnosti in podaljševanje življenjske dobe v zadnjih 
nekaj desetletjih sta v razvitih državah močno spremenili starostno sestavo 
družbe.1 V Sloveniji se je delež prebivalstva, starejšega od 65 let, v zadnjem 
stoletju in pol povečal skoraj za trikrat,2 če pa podrobneje pogledamo zadnjih 
35 let, vidimo, da je delež otrok od leta 1981 do leta 2004 padel s 23 % na 14 %, 
delež prebivalstva, sposobnega za delo (15–64 let), se je povečal za 3,5 odstotne 
točke (s 66 % na 69,5 %), delež starejših oseb (65+) pa se je povečal za 5 odstotnih 
točk (z 10 % na več kot 15 % v letu 2004). Glede na eno izmed variant projekcije 
prebivalstva EUROPOP2008 se bo v Sloveniji delež oseb, starejših od 65 let, do 
leta 2060 povečal za dobrih 16 odstotnih točk (na 33,4 %), delež oseb, starejših 
od 80 let, med skupnim prebivalstvom pa naj bi se povečal s 3,5 % na 14,1 % (z 
71.200 na 249.500 oseb).3

Vse večji delež starejšega prebivalstva razvitih držav in projekcije, ki kažejo, 
da bo trend deleža starostnikov v družbi samo še naraščal, so sprožili in sprožajo 
številne spremembe, hkrati pa so tudi vzrok za nove izzive, za katere se iščejo 
čim ustreznejše rešitve. Tovrsten demografski razvoj nakazuje nezanemarljiv 
družbeni problem in terja korenite družbene spremembe tako na področju 
socialnega varstva kot tudi na področju stanovanjske in zaposlovalne politike. Pri 
tem pa ne kaže spregledati dejstva, da proces staranja prebivalstva močno vpliva 
tudi na medgeneracijske odnose. Čedalje več je tistih, ki menijo, da je odgovore 
in rešitve potrebno poiskati skupaj. Prizadevanja in iskanja morajo ob nenehnem 
medsebojnem sodelovanju temeljiti na dialogu vseh generacij. 

1 O tem mdr. več Uhlenberg, Population Aging and Social Policy, str. 450.
2 Malačič, Socialnoekonomske posledice, str. 794.
3 Križman, Uvodna beseda, str. 4. 
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Čeprav je staranje prebivalstva »po svoji naravi enostaven proces, ki ga določajo 
rodnost, smrtnost in migracije«, so posledice staranja prebivalstva »številne 
in se kažejo v vseh porah družbe«.4 Predvideno povečanje deleža starejšega 
prebivalstva pa poleg načrtovanja za prihodnost nujno potrebuje tudi pogled v 
preteklost. S pomočjo zgodovinskega ozaveščanja, »historično kontekstualizacijo 
podob, imaginarijev in načinov regulacije staranja in starostnikov«,5 bomo lažje 
razumeli ne le današnji čas, temveč tudi procese in tveganja, ki nam jih prinaša 
prihodnost.

Milena Tanaskovič-Lamut v publikaciji Značilnosti družbenega varstva starej
ših ljudi ter osnove socialne gerontologije iz leta 1986 zapiše, »da so prva razmišljanja 
o starosti […] stara toliko, kot razmišljanja o človeku«.6 Nadalje pa se sprašuje, 
kaj torej prispeva k dejstvu, da so posamezne vede relativno pozno izpostavile in 
začele obravnavati vprašanja o starosti. Medicina je v ospredje najprej postavila 
pediatrijo, kasneje se je posvetila geriatriji, v sociologiji je sociologijo starosti 
prehitel razvoj sociologije mladine …7 

Podobno je bilo tudi v slovenskem zgodovinopisju. Najprej smo načrtno od-
sti rali zgodovino otroštva (na zborovanju Zveze zgodovinskih društev Slovenije 
oktobra 2012), na simpoziju, ki je na pobudo kolega dr. Žarka Lazarevića pote-
kal novembra 2016 na Inštitutu za novejšo zgodovino, pa smo si kot izziv za 
(historično) raziskovanje postavili še starost in starostnike. 

 Ker smo ugotovili, da je raziskovalna tematika starosti, staranja in starejših 
oseb prepletena s številnimi družbenimi pojavi, smo se odločili napisati mono-
grafijo Starost – izzivi historičnega raziskovanja, v kateri prikažemo, da izbrana 
raziskovalna tematika vključuje in združuje številne vidike, od demo grafskih 
do različnih ekonomskih ter socialnih: rodnost, umrljivost, migra cije, socialno-
varstvene, zdravstvene in izobraževalne politike ter njihovo institucionalizacijo, 
delo kot ekonomsko aktivnost, prioritete vlaganja v človeški kapital, družbeno in 
medgeneracijsko solidarnost, socialno mreženje idr. Ker so vsi našteti vidiki vpeti 
v družbene koncepte in prežeti s percepcijami starosti ter z identitetami (samo)
refleksije in tudi stereotipov starostnikov v historični perspektivi, monografija 
odstira širok spekter kulturne zgodovine starosti v vsej njeni dinamiki in sloje-
vitosti.

Vsebina petnajstih znanstvenih razprav, umeščenih v štiri poglavja: Percepcije 
starosti, Pokojninski sitem, Skrb za starejše ter Aktivnosti starejših, sporoča, da 
raziskovalci na pojma staranje in starost, ki odslikavata tako družbeno dina miko 

4 Malačič, Socialnoekonomske posledice, str. 798.
5 Lazarević, Uvodni nagovor. 
6 Tanaskovič-Lamut, Značilnosti družbenega varstva starejših ljudi, str. 29.
7 Prav tam, str. 35.
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in civilizacijski nivo kot tudi vrednostne postulate skupnosti in/ali posameznikov, 
naletimo praktično na vsakem raziskovalnem področju preteklosti.8 

Monografija Starost – izzivi historičnega raziskovanja, ki tematizira starost 
tako v individualnem kot tudi javnem (družbenopolitičnem) diskurzu, poleg 
zgodovinsko-kulturne odstira tudi medčloveško, medgeneracijsko ter eksisten-
cialno razsežnost. Bralcu pokaže široko paleto motivov starosti, ki jih srečamo 
pri raziskovanju preteklosti, zato bo v prihodnosti eno od izhodišč za celovitejšo 
sintetizacijo staranja in starostnikov v historični perspektivi.

Mojca Šorn

8 Lazarević, Uvodni nagovor.


