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Spostovane bralke in bralci revije Zgodovina v soli! 
Za hladne jesensko-zimske dni smo Yam v urednistvu revije Zgodovina v soli pripravili dvojno 

stevilko, upamo, da koristnega in zanimivega branja. Opozoriti vas zelimo zlasti na novo rubriko 
z naslovom Zgodovinska racunalniska delavniea, ki je ie nastala na vasa pobudo. Pobudnik pa 
je zanjo napisal tudi prvi clanek 0 multimedijski predstavitvi druge svetovne vojne S programom 
Power Point. Opozoriti vas zelimo tudi na vse tri clanke iz rubrike Zgodovina in matura, ki prinasajo 
zanimivosti izzivl jenja Sioveneev v zgodnjem srednjem veku in v prvih dveh desetletjih po drugi 
svetovni vOjni, ter drugi del clanka 0 nacionalsocializmu, komunizmu in fasizmu; rezultate 
uspesnosti oz. neuspesnosti dijakov, ki so opravljali maturo iz zgodovine, pa prinasa porocilo 0 

maturi leta 1999 v rubriki Zgodovina - uciteljica zivljenja? Spomnili smo se tudi 80-letnice odlocitve 
Prekmurcev za Siovenijo; stirje clanki iz rubrike Sodobna didaktika pouka zgodovine v teoriji in 
praksi pa ponazarjajo sodobnejse aktivnejse naCine poucevanja in ucenja zgodovine. S prispevki 
treh avtorjev proslavljamo tudi prvo uspesno izvedeno strokovno ekskurzijo uciteljev zgodovine v 
Izrael in na Sinaj. Seveda pa obilico koristnega branja prinasajo tudi drugi clanki. 

V tekocem solskem letu 1999/2000 je 10% (42) slovenskih osnovnih sol tudi prvic vpeljaJo pouk 
po novem programu devetletne osnovne sole. Za zgodovino pomeni uvajanje devetletke, kot na 
kratko imenujemo prenovljeno osnovno solo, da so se ucenci na 18 solah namesto v sesti vpisali 
v sedmi razred. Kako uspesno so premostili primanjkljaj zlasti glede obravnave poglavja iz uvoda 
v zgodovino, nam lahko sporocite ucitelji, ki poucujete na teh solah. V gimnazijah je prenova 
dosegla ze drugi letnik, kjer se bo uvajanje prenovljenih gimnazijskih ucnih nacrtov na vzorcu sol 
spremljalo tudi letos. Rezultate analize spremljave prenovljenih gimnazijskih ucnih nacrtov v 
prvem letniku gimnazije pa yam bomo predstavili v naslednji, spomladanski stevilki Zgodovine v 
soli. Sieer pa smo ucitelje, ki poucujejo na gimnazijah, z glavnimi izsledki analize spremljave v 
obliki delovnega grad iva semanili na obeh gimnazijskih studijskih skupinah v Ljubljani in Mariboru, 
v prvem sklicu reorganiziranih studijskih skupin tekocega solskega leta. Prenovljene programe 
se postopno uvaja tudi na tehniskih in poklicnih solah. Vse ucitelje vljudno vabimo, da nam 
sporoeite, kako poteka pouCevanje in ucenje po prenovljenih ucnih nacrtih, s kaksnimi strokovnimi, 
didakticnimi, organizacijskimi teiavami se soocate. Pisma z vasimi izkusnjami, mnenji, 
pripombami, tezavami z veseljem pricakujemo. Ce ne boste zeleli, da jih objavimo, pa bomo 
skusali vsaj poiskati ustrezne resitve. 

Ce boste ob branju dvojne jesensko-zimske stevilke dobili ideje za nove clanke ali celo rubrike, 
se opogumite in nam piSite, pray vsi ste dobrodosli pisci nase skupne revije.Ob 

koncu 2. in zacetku 3. tisodetja Yam urednica in urednistvo iz vsega srca zelimo 
veliko srece, zdravja in uspehov. 

Vilma Brodnik, 
odgovorna urednica 
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Vladimir Upovec, Bozidar Mrevlje 

GROSS 60TT KAMERADEN
DAN NA SOSKI FRONTI 
Lillie ZI/ vergatterulIg.' Lillije k pregledll! 
Rechts um.! Na Jesl10 (poravnaj)! 
Hobt aeht! Pozor! 
Grllss Gatl Kameradell .' Bog vas iivi fovari§i! 
Ruth! Razhud! 

So ukazi, ki so se ostra zarezali V 
prijetno topel dan 7. Velikega travna 
1917. leta, ko je prisel na obisk v 
trdnjavo Kluze nad Bovcem novi 
poveljnik 26. brigade nadvojvoda Pe
ter Ferdinand. 

Preteklo je ze osemdeset let, ko je 
potihnil bojni hrusc na soskem bojiscu. 
Med letoma 1915 in 1917 se je zvrstilo 
dvanajst silovitih ofenziv, ki so italiJanski 
vojski prinesle sicer razmeroma majhne 
uspehe, so pa dodobra izcrpale 
avstrijske branitelje. S "cudezem pri 
Kobaridu se je zgodilo dvoje: avstrijska 
armada si je vsaj za kratek cas opo
mogla. Dotedanja »sedeca« vojna pa 
se je spremenila v bliskovito vojno -
»Blitzkrieg«. 

V vsej zgodovini je bilo vojskovanje 
na soski fronti najvecji vojni spopad na 
slovenskih tleh. Ne mine dan, da ne 
zasledimo v casopisju, da so odrasli, 
kmetje, delavci, otroci nasli nevarna 
eksplozivna telesa v Soci, na pasnikih, 
pri obdelovanju zemlje itd. 
Izletniske poti v Posocju nam se danes 
nudijo pogled na ostanke strelskih 
jarkov, kavern, barak, gorskih cest. Vse 
to je danes spomin in opomin na 
nesmiselnost vojnega divJanja. 

Drustvo 1313 pa danes ozivlja te 
tezke case, ki jih je dozivljalo vojastvo 
in prebivalstvo. Z animacijo dne na 
soski fronti prikazujejo po eni strani 
nesmisel vojne, po drugi pa vojakov 
vsakdanjik. V vojni so tudi obdobja 
zatisja, ko vsaj trenutno obmolkne 
orozje. Vojaki teda j dozivljajo ves 
zivljenjski spekter: domotozje, tesnobo, 
salo, bolezen itd. Prikaz teh utrinkov je 
zelo zanimiv in nam pribliza cas pred 
osemdesetimi leti. Menim, da Je 
predstava se posebno uspesna za 
ucence in dijake, ki si iz pustega opisa 
Vojskovanja ne morejo zmeraJ ustvariti 
prave podobe dogajanja in dozivljanja 
udelezencev. 

TUdi danes se za trdnjavskim zi -

dovjem prav tako razlegajo isti ukazi. 
Iz vrste stopi vojak, ves okincan z 
medaljami, in strumno s poravnanimi 
brki poroca: »Smajlovic Mujo, pripadnik 
cetvrtog bosanskohercegovackog 
puka.« Njemu sledi starejsi kremeniti 
domacin: »Anton Plajer - vodic za 
Rombon.« Nekoliko nenavadna sta 
vojaka, ki stojita na koncu vrste, ze 
baNa uniform ju loCi od prevladujoce 
»feldgrau«, v katero so bili oble6eni vojaki 
rajnke A-O. Ko spregovorita: »Paolo 
Rossi soldato alpino, battaglione 

Pred poveljnikom 

Salluzzo terza compagnia« in »Luiggi 
Aeti, soldato bersagliere,« opazimo, da 
sta to sovrazna italijanska vojaka. 

Le kaj naj bi v trdnjavi, ki je biJa od 
samega zacetka od izgradnje v letih 
1881/82 ves cas v avstrijskih rokah , 
pocela oborozena italijanska vojaka? 
Ce ti pogled zdrsne se malo naprej, 
bos opazil, da v ozadju sedijo stevilni 
obiskovalci turisti , ki z zanimanj8m 
pricakujejo nadaljnji razplet. Tako stvar 
kmalu postane Jasna. Gre za igrano 
predstavo »dramske skupine« 1313 
Dreizehn Dreizehn iz Bovca, skupine 
zbirateljev ostankov iz obdobja prve 
svetovne vojne, ki je na obmocju soske 

fronte v tistih dobrih dveh letih 
vojskovanja pustilo toliko sledov in 
ostankov. 

Pozorni poslusalec bo ze v uvodnem 
delu predstave izvedel, da se skupina 
imenuje po visinski koti z nadmorsko 
visino 1313 m nad samo trdn javo v 
Kluzah, ki so jo Avstrijci med prvo 
svetovno vojno imenovali kar »kota 
dreizehn dreizehn«, in da je bila to 
tocka, ki so jo Avstrijci utrdili ze v letih, 
ko sta bili A-O in ItaJija se zaveznici , ko 
se je Londonski sporazum se pri
pravlJal , in je pozneje v casu soske 
fronte Avstrijcem sluzila kot topniska 
opazovaJnica. 

Cez nekaj trenutkov, ko poveljujoCi 
»hauptman« pove, kaj vse je skupina v 
preteklih letih delovanja postorila na 
podrocju obnavljanja manjsega dela 

soske fronte na RabelJku pri Bovcu, pri 
obnovi same kote 1313, pri ponovnl 
izgradnji italijanskega spomenika na 
Cukli , ponovno stopi na sceno nas 
MujO s sivim fesom in crnimi brki, strah 
in trepet itaJijanskih vOJakov. Na kratko 
povzame zgodovino same trdnjave od 
turskih vpadov mimo Napoleona pa tja 
do pNe svetovne vojne. NekoJiko vec 
casa posveti pNi svetovni vOJni, ki je 
osrednje podrocje zanimanja skupine. 
Opise poskuse italijanskega topnistva, 
da bi unicilo obe trdnjavi, pri zgornji, 
irnenovani Fort Hermann, mu je to tudi 
uspelo. Ce na kratko vskocim v sam 
tok predstave, naj omenim, kako so 
zanimivi odzivi in vprasanja itaJiJanskih 

3 fljlillllllll'I,*I.jllll 



So d o b na d da k t ka po uk a z go dov n e v teo r n p r a k s 

gostov, ki pri poletnih avgustovskih 
igrah predstavljajo do 15 % poslu
salcev, namree ee opazujes goste, bi 
rekel, da je iredenta ze mrtva. Prav 
nihee se ne vznemiri, ko jim povemo, 
da sta bili nasi trdnjavi dve od devet
najstih, ki so bile zgrajene na meji med 
Italijo in AO, postavljeni kot obrambni 
sistem pred napadalnim italijanskim 
nacionalizmom. Prav tako pa so 
zanimiva vprasanja italijanskih gostov 
o tem, do kam je segala italijanska 
drzava po letu 1918, 0 odnosu Italije 
do domorodcev Siovencev. Zanimivo 
je, kako malo vedo 0 teh stvareh. No, 
in tu se ze pojavi tisti prvi majhni 
kameneek, ki ga vgrajujemo v cesto, 
ki naj bi popeljala dovestvo do koncne
ga popolnega miru. 

Ko Mujo pocasi zkoncuje svojo pri
poved s tako imenovano dvanajsto 
ofenzivo ali cudezem pri Kobaridu in 
opise tezka leta, ki so cakala nase 
prednike, ko so se po letih begunstva 
vrnili na porusene in pozgane domove 
ter za rascena in razrita polja, bi 
povprecen opazovalec menil, da ima 
pred seboj skupino rahlo zmedenih 
mi litaristicno navdusenih zbiralcev 
starega zeleza. Vendar ne po 
kratkem aplavzu, ki pospremi konec 
uvodnih zgodovinskih informacij, sledi 
poziv, naj obiskovalci ostanejo na svojih 

Posledice spopada 

mestih, ker se program se ni koncal. 
Tista prava globokosporoeilna pri
poved 0 vojaku, torej Cloveku, ki ga 
drzava iztrga iz domacega okolja, ga 
uniformira, oborozi, na pasno spono 

prilepi drzavni grb, ga poprej ustrezno 
indoktrinira in nato poslle v boj, se sele 
zacenja. 

Pri tem pa je treba povedati, da ti tako 
imenovani vojaki tezko eez noc spre
menijo svoje dovcerajsnje bistvo, torej 
vendarle ostanejo Ijudje. In na tej poanti 
gradimo naso igrano polovico pred
stave. Torej dovek vOjak in njegove 
vsakdanje potrebe - vojaski kotel in caj, 
potreba po druzenju, rum v caju, 
potreba po pozabi . 

Visek prvega dela predstave so 
bolec ine, neznosne bolecine, ko 
pogumnega in postavnega Muja zlomi 
cisto navaden zobobol. Po posvetu s 
poveljujoeim castnikom sledi ukaz, da 
mora zob ven, vendar na fronti zobo
zdravniki niso bil i vedno v blizini, 
zato sledi pomoc vojaka Toneta, ki ima 
slucajno v svojem nahrbtniku nekaksne 
klesce. Neznansko je veselje vseh, ko 
se na koncu klesc zasveti velik, malo 
prej neznosne boleCine povzrocujoci 
zob. Prijatellstvo med vojakoma je 
zacemnetirano in vecno. Za protiuslugo 
se zgovorni Mujo ponudi, da bo 
hauptmana poprosi l za dopust za 
svojega "zobozdravnika«. Dopust je 
nekako odobren, Ie Tone se mora pred 
tem se na hitro obriti, kar je spet 
priloznost, da mu Mujo vrne uslugo. 

Med britjem se razplete pogovor 0 

pismih, 0 tistih nikoli prepogosto pri
hajajoCih listih papirja z obveznim Uber
pruft K.uK Teritorialzensurkomission, 
ki so prinesli na fronte kancek domace 
srece ali pa tudi ne, podobno kot je 

nepismeni Mujo iz pisma, ki mu ga je 
prebral Tone, izvedel, da je dobil sina. 
Dejstvo samo po sebi je vredno vesel
ja, nekoliko pa se stvar spremeni, ko 
Mujo koneno presteje mesece, kdaj je 
bil zadnjic doma. Pa vendarle - sin je 
sin, cesar pa potrebuje nove vojake. 

To na videz mirno dogajanje v trdnjavi 
zmoti telefonski klic iz bliznje opazo
valnice 0 premtkih nasprotnikov, ne 
bom rekel sovraznikov Pri prej mirnem 
Muju in se mirnejsem Tonetu se v 
trenutku sprozi neki refleks, alarm 
povzroci v njunih telesih pretakanje 
neznanskih kolicin adrenal ina, ko 
cloveka silijo, da se brani pred necem 
neznanim nevarnirn Vendar popolnoma 
enako eustvo, enake reakcije se 
sprozijo tudi pri nasprotnikih. Deluje 
tisto znano dejstvo ubijaj prvi, drugace 
bos ubi1. Pok petard poskusa stop
njevati napetost in avtenticnost do
gajanja. Po nekaj navdusenih vzklikih 
"Avanti Savoia« in "Avanti Alpini« sledi 
izpad pogumnih braniteljev trdnjave. 
Bojni metez se sploh se ni prav razvnel, 
ko po zacetnem naskoku in na pol 
izgovorjenim Avanti ranjen pade itali
jan ski alpin . V tem trenutku se zgodba 
in dogajanje prelomita. 

Se pred nekaj sekundami napadajoc; 
Italijani in besneCi Avstrijci, vsi nav
duseni nad bojem, spregledajo. Na tleh 
lezi ranjen vojak, sovraznik, nasprotnik 
ali samo pomoCi potreben dovek, ki ga 
je kruta usoda postavila na pot iz
strelku. Skupna skrb za ranjenca zdruzi 
obe vojski, pozirek toplega z rumom 
zaCinjenega caja premaga se zadnje 
deicke nezaupanja. Sledi zamenjava 
celad in drugih pokrival, objemanju in 
trepljanju ni videti konca. Vojna je 
koncana. 

Seveda je tak scenarij cista utopija, 
ki pa v sebi nosi tudi nekaj pozitivnega, 
namrec sporocilo "0 strahotnem 
nesmislu vojne, ki za seboj vlece na 
stotine eloveskih usod« (Zgodovina v 
soli, letnik 8 s1. 2 V Kunaver, Novi trendi 
pri poucevanju zgodovine dvajsetega 
stoletja v Evropi). 

Dan na soski fronti 

Seveda je nasa igra Ie bleda senca, 
Ie nekaksen poskus pricevanja avten
tienega dogajanja v letih 1915(17 na 
soski fronti. 

Pred nekaj leti mi je prisla v roke v 
samozalozbi izdana brosurica PISMA 
S SOSKEGA BOJISCA izpod peresa 
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cesarsko-kra ljevega nadognjiearja 
Mihaela Mohorla , ki jo je izdal njegov 
vnuk Miha Mohor. Opisi dogajanja na 
fronti se mi zdijo tako nataneni, pre
prosti in razumljivi, da se nisem mogel 
upreti in ga v tistih najbolj tipienih opisih 
frontnih dejavnosti preprosto citiram. 

Tore j kaj je tisto najbolj tipieno 
vojasko in tudi najbolj elovesko v taki 
vojni, kot je bi la prva svetovna, v katero 
je bilo vpoklican ih priblizno 85 000 
Siovencev, od katerih se jih 25 000 ni 
vrnilo domov zivih in so tako lahko 
sled iii napisu, ki je v dolini Lepene na 
mahjnem spomenieku, kjer pise: .. Blut 
und gut fUr faterland, Blut und Gut fUr 
Kaiser.« 

Poglejmo, kako so na fronti izdelovali 
kaverne, ta najbolj tipiena vojaska 
zaklonisea. Tako pise nadognjiear 
Misko: .. Te dupline so prostorne pod 
zemljo umetno narejene jame, izkopane 
v neposredni blizini jarkov. V dupline se 
hodijo skrivat posadke iz jarkov pred 
ognjem sovrazne artiljerije. Narejajo lih 
saperji s pomoejo na mestu se na
hajoee pehote. Najprej se naredi 5 do 
10 metrov globok rov navpieno v tla. 
Ta rov se zgoraj zakrije s traverzami, 
bruni in kamenjem. Spodaj pa zaeno 
delavci prodirati vodoravno v zemeljsko 
plast. Tu na Krasu je to dele tezavno, 
vrta in razstreljuje se skalovje. Po vee 
lukenj je naenkrat v stene navrtanih z 
motorno silo in s kompresnim zraenim 
pritiskom, prav tako, kakor se vrtajo 
predori za zeleznice . Ko so lukn je 
gotove, se denejo vanje dinamitne 
patrone, ki se zazgo in, ki napravijo 
silovi to razstrelbo. Zdrobljeno kamenje 
se znosi na vrh za kritje jarkovTako se 
duplina od dne do dne veea; dela se 
noe in dan, ker ima en oddelek vojakov 
dnevno drugi pa nocno sluzbo. Neka
tere dupline so tako prostorne, da se v 
njih nastani cela stotnija ali pa vsaj 
njena polovica. Kamenita plast nad 
duplino je po 4 do 5 metrov debela. 
Notri so se pod pore stropa narejene iz 
traverz in brunov, stene so pa obite z 
lepenko ali deskami. Lue gori v du
plinah noe in dan, ker iste nimajo oken 
in je za izhod Ie mala odprtina. Po 
duplinah sede ali leze sluzbe prosti 
vojaki, pisejo pi sma, eitajo knjige in 
easopise in se zabavajo s kartami 
(konec citata), drugi pa izdelulejo 
majhne spominke iz priroenega ma
terijala, ki je bil na voljo vojaku. Tak je 
na pri mer noz za odpiranje pisem, 

narejen iz granatnega drsnega obroea 
z napisom RICORDO D UN SCHRAP
NELL RUSSO - TRINCEE DI SAGORJE 
RUSSIA izdelan za MARGHERITA 
ROSSO MAESTRA.« 

Nekateri dnevi so bili na fronti se 
posebno pomembni. Citiram: .. Kaksno 
naivno veselje so kazali danes vojaki 
ob razdelitvi bozienih darovl Bonbonov 
in drugih takih sladkarij doma moz se 
pogleda ne in tu pa taka radost, kakor 
kadar pridejo mati iz sejma domov in 
zaenejo med otroke deliti »odpustke«. 
Vsak zivahno opazuje, kaj je prejel, bi 
rad se kaj dobil, ali pa tovarisu kaze, 
glej jaz sem tudi to in to dobil, kakor ti. 
Misli so mi doma. Zdi se mi, da eujem 
glasove od polnoenice iz domaee 
cerkve . Slisim mogoeno doneee orgle 
in nato milo se glaseco Sveta noe, 
blazena noe ... 

Pozimi mraz, poleti vroCina, jeseni 
dez, spomladi blato, vse to je vojake 
sililo k izdelavi eim bolj udobnih 
bivalise, v katerih bi si vsaj usi v miru 
obirali. Poglejmo, kako Misko opisuje 
izdelavo barake: »Mi smo si napravili v 
zemlji eedne barakice. Tu na bojnem 
polju se elovek vsega nauei. Jaz sem 
postal inzenir Naredili smo na vrhu 
hriba barako, ki ima prostora za osem 
oseb. Najprej smo izkopali v tla nekako 
klet. 

Skale smo izstrelili z dinamitom, tako 
da smo dobili 2 in pol metra globoCine. 
To je bi lo delal Vrtal sem luknje, tolkel 
s kladivom, z dinamitom luknje basal 
in .. znore« zazigal. Sedaj je pa vse 
gotovo. Baraka ima na eni strani okno, 
katero smo vzeli v neki hisi, na drugi 
pa prav moderna vrata. Vse je tako 
mocno izdelano, da smo notri prav 
varni. Okoli smo nanosili kamenja in 
naredili nad dva metra debel zid, vmes 
so pa s klamfami zbit i bruni. V naso 
»zemljanko« dobimo na zimo se malo 
pee, katero bomo kurili z ogljem.« 

Iz barak in kavern so dostopne poti 
vodile do strelskih jarkov. To so bili tako 
tipieni sestavni deli front po bojiseih 
prve svetovne vojne, tako imenovane 
velike vojne, ki pa je bila velika Ie po 
stevilu zrtev. Poglejmo skupaj z Miskom 
v te jarke: v jarkih vsak eetrti ali peti 
vojak stoji na strazi, drugi pa cepe 
kakor miske na svojih prostorih. Svet 
mir je tu, govori se prav malo, in se to 
Ie tiho. Kaj delajo vojaki v jarkih? Veliko 
sem jih videl z molitvenimi knjizicami 

al i roznim vencem v roki. Drugi zopet 
drzi v roki kos komisa ali steklenico 
vina, tretji pise in eetrti dremlje. 

Na koncu poglejmo se, kako je lahko 
easopis Siovenec ze leta 1914 oglasal 
in ponujal nakup lesenih in kovinskih 
krst in raznih mrtvaskih prtov po najbolj 
ugodnih cenah. Verjamemo lahko, da 
tudi italijanski trgovci niso izpustili 
ugodne priloznosti za dobieek. Citiram: 
»Danes zjutraj ob petih sem opazoval 
na daljnogledu pretresljiv prizor. 
Priblizala se je nekemu grieku, na 
katerem teee nas strelski jarek, neka 
laska sanitetna kolona. Prvi vojak je 
nesel veliko zastavo rdeeega kriza, 
drugi so bili oblozeni z nosilnicami. 
Zastavonosec je pri jarku od nasih dobil 
dovoljenje, da se sme ranjence v 
podnozju stran spraviti. Nato so prisli 
nosaCi in so zaeeli nakladati na nosil
nice tezko ranjene, ki so lezali sredi 
griea. Teh je bilo okoli 30. Potem so 
opira li lahke ranjence, ki so se gugali 
proti dolini. Nazadn je pa so vlekl i 
mrtvece kot kose lesa v doli no. Vsak je 
svojega mrliea prijel za noge in ga 
vlekel po hribu navzdol.« 

Kot sklepno misel navajam napis, 
p repisan z avstrijskega vojaskega 
pokopalisea na Gorjanskem «Sladko 
in Ie po je za domovino umreti ," sam 
pa dodajam - se lepse je ziveti . 

Razlaga tujih besed 

Blitzkrieg - bliskovita vojna 
t etrvtog bosanskohhercegovackog puka : 
pripadnik cetrlega bosanesko-hercegovskega 
polka 
Paolo Rossi soldato alpino, bataglione Sa
ruzzo, campania terza - Paolo Rosi vojak 
alpinec (planinska enola), bataljon Saluzzo, !retja 
tela 
bersagliere - vojak pripadnik bersaljerskih enol. 
Namenjeni za hiler prodor v zaledje po prebitju 
Ironle 
Dreizehn-Dreizehn - 13 - 13: kola znana iz 
bojev v 1. svetovni vojni. Od tod izvira ime 
drustva za ohranjanje spomina na tedanje case 
Hauptman - stotnik Uberpruft K.u.K Teritorial
zensurkomimision: Pregled cesarsko-kratjeve 
teritoriatne cenzurne komisije 
Avanti Savoia! Naprej Savoja - bojno gesto 
napadatcev 
Avanti alpini - Naprej planinci ! 
Blut und Gut fUr das Vaterland - Blut und Gut 
fUr den Kaiser - Kri in dobra za domovina - kri 
in dobra za cesarja 
Ricardo d un schrapnel1 russo - trincee di 
sagorje Russia izdelan za Margherita Rosso 
maestra. - pomin na ruski srapnel - skovan za 
mojstra Margerila Rosso. 
inora iz nemscine Schnur - vzigalna vrvica. 
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Robert A JernejCic 

STALNA IBIRKA SLOVENel V 20. STOLETJU IN PRIPRAVA 
NA MATURO 

V Cekinovem gradu v Ljubljani je ze 
nekaj let odprta stain a razstava z 
naslovom Siovenei v 20. stoletju. 
Razstava je do sedaj pozela nemalo 
laskavih priznanj, pa tudi nekaj kritik, ki 
so zadevale obdobje represije po vOjni, 
zaradi cesar so nekateri kulturniki in 
zgodovinarji v preteklem letu razstavo 
dopolnili s postavitvijo dopolnilne 
razstave, znane pod imenom Temna 
stran meseea. 

Ne glede na vse povedano stalna 
zbirka vnasa v nas prostor zanimivo 
predstavitev casa, v katerem smo ziveli 
zadnjih 100 let. Razstavo je mogoce z 
malo domisljije koristno uporabiti tudi 
za solske namene. 

Maja, ko zunanja temperatura na
rasca, postaja delo v razredu vse tezje. 
Tezave so tudi pri pripravah na maturo, 
kjer dodatne skrbi in prvi predmaturitetni 
in maturitetni preizkusi znanja nacenjajo 
zivee dijakov. Maturantje postajajo 
zivcni, zaradi preobiliee dela izgubljajo 
prepotrebno zanimanje za predmet in 
njihovi pisni izdelki postajajo vse slabsi. 
VeCina profesorjev zgodovine pa pray 
v tem casu zacenja obravnavati dYe 
pomembni maturitetni temi: Siovenei v 
prvi Jugoslaviji (1917-1941) in Siovenci 
v drugi Jugoslaviji (1945-1990). 

Ce zelimo, da bo delo se naprej 
potakalo z enako intenzivnostjo in 
zavzetostjo, je treba pouk popestriti, v 
dobrsni meri spremeniti in ga napraviti 
bolj razgibanega. Stalna zbirka Siovenei 
v 20. stoletju je za tako popestritev 
nadvse primerna. . 

Obisk muzeja mora biti skrbno 
pripravljen . Moje izkusnje z lansko
letnimi dijaki, ko sem prvic uporabil to 
metodo, so bile pozitivne, vendar bi 
kolege rad opozoril na nekaj pravil, ki 
jih je pred obiskom treba upostevati. 
Obisk muzeja ni smiseln, dokler ni snov 
vsaj v osnovi predel ana v ucilniei in 
utrjena s kratkim pisnim testom ali 
ustnim sprasevanjem! Predhodno 
znanje uceneu omogoca, da se hitreje 
znajde med razstavnimi eksponati in 
laze sledi razlagi. 

Kljub nasim najboljsim zamislim in 
zeljam se v praksi kmalu pokaze, da 

so lahko ucenei s slisano razlago 
nadvse zadovoljni, vendar ze po nekaj 
dnevih razlozeno snov pozabijo, zato 
moramo pri pouku vecino ze slisanega 
se enkrat ponoviti. S takim nacinom 
dela zapravimo denar za vstopnino in 
prosto popoldne, ko smo, oCitno brez 
pravega uspeha, cepeli v muzeju. 
Zastavlja se vprasanje, kaj storiti, da bi 
bil obisk muzeja zanimiv, hkrati pa bi 
dijaka pripravil na nekatera maturitetna 
vprasanja in ga ob vsem tem se 
spodbudil k iskanju odgovorov na 
vprasanja, na katera tudi po obisku 
muzeja ne bo dobil pravih odgovorov. 

Nesmiselno je pricakovati, da raz
stava odgovarja na vsa vprasanja iz 
maturitetnega kataloga. Na to moramo 
pred obiskom opozoriti tudi dijake. 
Obisk muzeja jih bo opozoril samo na 
najvecje prelomniee nase zgodovine v 
tem stoletju. Podrobnosti, predpisane 
po katalogu za maturo, moramo skupaj 
z dijaki predelati v ucilniei. 

V mojem razredu se je kot najboljsa 
pokazala naslednja metoda dela. 
Vodstvo muzeja sem zaprosil, da nam 
je stalni vodic najprej na kratko pred
stavil razstavljeno gradivo. Pred tem 
smo se ze v razredu dogovorili, da se 
skozi razstavljeno gradivo ne bomo 
samo sprehajali, ampak bomo v 
muzeju pisali test oz. pisni preizkus 
znanja, pri cemer bodo odgovore na 
zastavljena vprasanja poiskali sami s 
pomocjo razstavljenega arhivskega 
grad iva in ze osvojenega znanja pri 
pouku. Pri pisanju testa v muzeju je 
normal no, da ne moremo prepreciti 
klasicnega "plonkanja" in ustnega 
izmenjavanja mnenj, v cemer pa ne 
vidim velike pomanjkljivosti. Na koncu 
se mi je zastavilo celo vprasanje, ali ne 
bi bllo v prihodnje celo bolje, ce bi dijaki 
s seboj prinesli se zgodovinski ucbenik 
in bi z njegovo pomocjo iskali odgovore 
na zastavljena vprasanja. Tako je 
mozno ob ogledu zbirke preveriti 
(izjemoma tudi ocenjevati) znanje 
dijakov na drugacen nacin - ogled in 
delo v muzeju je dobra priloznost za 
izvajanje ene od moznih oblik t. i. nove 
kulture preverjanja in ocenjevanja 
znanja, 0 kateri se v sodobni pe-

dagogiki veliko govori in pise. 
Pretirani "samopomoCi" dijakov se 

lahko izognemo tudi tako, da dijakom 
ob istem razstavnem gradivu postavimo 
razlicna vprasanja, mozno pa je tudi, 
da skupino razdelimo na manjse. 
Manjse sku pine resujejo naloge v 
razlicnih sobah muzeja in neposredna 
komunikacija je stem prekinjena. 
Dijakom se za dolocen cas prepove 
prehajanje iz ene sobe v drugo, nato 
pa skupine zamenjajo mesta. 

Muzejska zbirka je zasnovana po 
obdobjih. Vsako obdobje je pred
stavljeno v svoji sobi. V prvi so pred
stavljeni Siovenei od ustanovitve 
Drzave SHS do uvedbe sestojanuarske 
diktature, v drugi je predstavljen cas od 
uvedbe sestojanuarske diktature do 
napada Nemcije, v tretji obdobje med 
obema vojnama, v cetrtem sklopu 
soban pa cas po letu 1945 vse do 
danasnjih dni. Po mojem mnenju, se 
da dijake s pomocjo razstavljenega 
gradiva na maturo dobro pripravljati za 
cas od 1918-1941 (prvi dYe sobi) in 
1945-1991 ~ sobanah na koncu 
razstave}, veliko teze pa je, da bi dijak 
odnesel resnejse znanje za cas med 
vojno (1941-1945), ki je sicer multi
vizijsko najbolj sodobno zasnovani del 
razstave, vendar pa manjkajo kljucni 
dokumenti casa. 

Pred zacetkom dela je dijake treba 
opozoriti, kako morajo iskati gradivo. 
Posamezno arhivsko gradivo ima 
podobne ali celo enake naslove, zato 
orientacija po naslovih ni najbolj 
primerna. Veliko bolje je, ce iscejo 
gradivo s pomocjo zaporednih raz
stavnih stevilk . Pri tem jih je treba 
opozoriti, da se vsako razstavljeno 
obdobje znova zacenja s stevilko 1. 
Iskano gradivo pod stevilko 1 v sobi od 
DrZave SHS do uvedbe diktature ni isto 
kot muzejsko gradivo stevilka 1 sobe, 
ki prikazuje obdobje diktature. 
Ko so pravila znana, ucenee razdelimo 
v tri skupine. Vsaki skupini pokazemo, 
kje se nahaja muzejsko gradivo, in 
razdelimo teste. 

Moji dijaki so morali odgovarjati na 
naslednja vprasanja: 
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Sodobna d da k l k a pou k a zgodo v n e v l eo r n p ra ks 

SOBA 1 
DRZAVA SHS IN KRALJEVINA SHS 

1. Pod zaporedno stevilko 3 preberite 
letak mojemu narodu Srbom 
Hrvatom in Sioveneem in 
odgovorite: 

a) Kdo, kdaj in ob kaksni priloznosti je 
izdalletak? 

b) Kaj izdajatelj letaka napoveduje? 

2. Pod zaporedno stevilko 4 pOiscite 
sliko, ki prikazuje razglasitev drzave 
SHS v Ljubljani. Prepisite, kaj pise 
na sliki. 

3. a) Pod zaporedno stevilko 5 bodite 
pozorni na majhen letak z velikim 
naslovom Narodni praznik. 
Ugotovite, kam vabi letak, in s 
pomocjo solskega znanja 
odgovorite, ali je bil poziv uspesen. 

b) Pod isto stevi lko je predstavljena tudi 
kokarda, ki jo je ob tej priloznosti 
nosil eden od redarjev. Kokardo na 
kratko opisite. Na kaj vas spominja? 

c) Poiscite se razglas 0 ustanovitvi 
Narodne vlade v Ljubljani. Izpisite 
imena poverjenikov za notranje, 
zunanje in gospodarske zadeve. 

BOJZA MEJE 

4. Pod zaporedno stevilko 11 pOisCite 
letak z naslovom Siovenskemu 
narodu, ki ga je izdal Narodni svet 
za Stajersko v Mariboru. Nastejte stiri 
stvari, ki jih zahteva letak. 

5. Pod zaporedno stevilko 10 pOisCite 
letak z naslovom "Rojaki" in 
odgovorite na spodnja vprasanja. 

a) Zakaj so prostovoljci sploh potrebni? 
b) Kje je zbiralisce prostovoljeev? 
c) Kako se zbirajo prostovoljei za 

pomoc Koroski? 

6. Pod zaporedno stevi lko 16 preglejte 
propagandne razgledniee, ki 
pozivajo volilee, da na plebiscitu 
volijo za Jugoslavijo. 

a) Razglednico, ki vam je najbolj vsec, 
na kratko opisite. 

b) Pod razglednicami je objavjen uradni 
rezultat koroskega plebiscita po 
okrajih. Odgovorite na vprasanja. 

a) V katerih okrajih je vecina Ijudi za 
Jugoslavijo? 

b) V katerih okrajih vecina voli za 
Avstrijo? 

c) Kje je razlika najvecja in kje 
najmanjsa? 

7. Pod zaporedno stevilko 14 s plakata, 
ki prikazuje eono A in cono B ko-

roskega plebiscita, prerisite obseg 
cone A. 

8. Pod zaporedno stevilko 17 preberite 
plakat z naslovom "Rapallo" in 
ugotovite, kako Siovenei obcutijo to 
pogodbo. 

9. Bodite pozorni na star mejni kamen, 
ki stoji pod plakatom "Rapallo". 
Prepisite crke z obeh strani mejnega 
kamna. 

VOLlTVE 

10. V sobi pOiscite zaporedno stevilko 
24 razstavnega kataloga in 
ugotovite, katerega leta so potekale 
volltve do uvedbe diktature. 

a) S pomocjo 50lskega znanja 
odgovorite, kako se je do leta 1929 
odvijalo parlamentarno zivljenje v 
drzavi . Kateri politicni krogi se 
pojavljajo v tem casu? 

11. Pod zaporedno stevilko 25 pre
berite plakat Siovenske Ijudske stranke 
in opisite njen program. 
a) Zakaj se zavzema lista Albina 

Prepeluha? 
b) Kaj si stranke ocitajo med seboj? 

12. Pod zaporedno stevilko 25 si oglejte 
zanimive karikature Hinka Smrekarja 
in odgovorite na vprasanja. 

a) Kako dozivljajo Siovenci 
central izem? 

b) Kaj si mislijo 0 vidovdanski ustavi? 
c) S katerimi problemi se v tem casu 

se srecuje Kraljevina SHS? 

13. Na zidu pOiscite grb Kraljevine SHS 
in ga prerisite . 

UNIVERZA 

14. Preberite tekst pod zaporedno 
stevilko 29 in ugotovite , koliko 
oddelkov ima novoustanovljena 
Ijubljanska univerza? 

15. Pod zaporedno stevilko 32 
preberite imena in priimke takratnih 
profesorjev. 

a) Katere profesorje poznate? 
b) Zakaj se je univerza ob desetletnici 

preimenovala? 

SOBA2 
KRALJEVA DIKTATURA, 
NAMESTNISTVO IN PRISTOP K 
TROJNEMU PAKTU 

1. Pod zaporedno stevilko 3 preberite 
plakat z naslovom Mojemu narodu 
in odgovorite: 

a) Kdo uvede diktaturo in kdaj? 

b) Na kaj se sklieuje kralj, ko uvaja 
diktaturo? 

c) Ali se na Siovenskem kdo strinja z 
uvedbo diktature in zakaj? 

c) Kaj se zgodi z vidovdansko ustavo? 

2. DrZava je v tem casu dobila tudi novo 
upravno razdelitev. S pomocjo 
zemljevida ugotovite, koliko banovin 
je nastalo, s pomocjo znanja pri 
pouku pa 5e: V katero banovino Ie 
spadala Siovenija in kako je bila pred 
tem upravno razdeljena drzava. 

EKONOMSKA KRIZA 

3. Pod zaporedno stevilko 9 poiSCite 
dopise trgovca Franca Dezmana in 
ugotovite : 

a) Kdo mu ne placuje obveznosti? 
b) Kako poskusa izterjati dolg? 
c) S pomocjo grafa zaposlenosti v 

Sioveniji razberite, kdaj se zacne 
cutiti gospodarska kriza in do kdaj 
traja. 

4. S pomocjo razglasa pod zaporedno 
stevilko 37 ugotovite: 

a) Kdo ubije kralja, kje, kdaj in kako? 
b) Kalere so njegove zadnje besede? 
c) Kaksna je napoved za prihodnost? 
c) Kaj pise v njegovi oporoki? 

5. S pomocjo plakata pod zaporedno 
slevilko 19 nastejte vsaj stiri zahteve 
t. i. slovenske deklaracije. 

b) Napisile, kdaj je deklaracija izdana? 

6. Razglejte se po prostoru in ugotovite, 
kateri novi lehnicni Izumi se ze 
uveljavljajo v tem casu . 

7. Preberite besedilo pod zaporedno 
stevilko 17 in ugotovite, kaj se v casu 
diktature dogaja s politicnimi 
strankami. 

SOBA2 
8. S pomocjo silk in besedila na 

rdecem plakatu ugotovite predvojne 
zahteve komunistov. 

9. Preberite tekst pod zaporedno 
stevilko 37 in iz slik ugotovite: 

a) Kraj in cas pristopa Jugoslavije k 
trojnemu paktu. 

b) Kdo podpise pristopno izjavo? 

10. Pod zaporedno stevilko 36 
preberite razglas kralja Petra II. ob 
napadu na Jugoslavijo in ugotovite 
njegove nadaljnje nacrte . 
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SOBA3 
SLOVENCI PO VOJNI 

1. Iz vabil ob razstavljenem 
kinoprojektorju ugotovite: 

a) Iz katerih drzav takoj po vojni 
prihajajo filmi? 

b) Katero tematiko prikazujejo? 

2. S lable stencasa opisite vzdusje, ki 
je vladalo takoj po vojni. 

3. S pomocjo plakata 0 ustanovitvi 
vlade ugotovite, kdo je v vladi, ki jo 
5. 5. imenujejo v AjdovsCini: 

a) notranji minister: 
b) predsednik vlade: 
e) minisler za gradnje: 
c) minister za gozdarstvo: 

4. a) Iz razstavnega grad iva opisite, 
kaksna so navodila za popis vojne 
skode 

b) Kako je predstavljeno udarnisko 
delo? Katera gesla se pri tem 
uporablla? 

e) Kaksna so navodila za prostovoljno 
oddajo? 

VOLlTVE 1945 

5. Iz razstavnega gradiva nad volilnima 
skrinlieama ugotovite: 

a) Za katero stran navijajo plakati? 
b) Kako poskusajo onemogoCiti 

opozieijo? 

6. Na kaj namiguje plakat, na katerem 
so Cankar, Levstik in Tito? 

TUKAJ SMO SLOVENCI 

7. Nasproti volilne skrinjiee sta dva 
zemllevida, ki prikazujeta naeionalno 
strukturo v slovenskem Primorju in 
Istri . Ugotovite, kje v Primorju zivijo 
Siovenei in kako se spreminja 
naeionalna struktura. 

8. Pod zaporedno stevilko 31 preberite 
plakat 0 agrarni reformi in 
odgovorite: 

a) Komu se zemljo odvzema in komu 
se jo daje? 

b) Na kaksen nacin se bo delila zemlja? 
e) Kdaj je zakon sprejet? 
c) Kaksno je stanje pred agrarno 

reformo? 

9. Pod zaporedno stevilko 36 preberite 
odlomek dnevnika iz Velike Nedelje 
in opisite, kako je tukaj potekala 
kolektivizaeija. 

10. Iz casovnega traka izpisite 
nalPomembnejse prelomniee 
slovenskega osamosvajanja. 

11. S pomocjo grafov ugotovite: 
a) razvoj turizma v Jugoslaviji: 
b) stevilo zaposlenih v Jugoslaviji: 
e) rast stevila nezaposlenosti v 

Jugoslaviji: 
c) Jugoslovanski uvoz in izvoz. 

Ugotovitve: 
Za odgovore so ucenei potrebovali 
okoli tri solske ure. Manjse pripombe 
so Imeli na dolzino testa. VeCini se je 
zdelo, da je bil test vendarle preobsiren, 
zato bi za vnaprej veljalo premisliti, ali 
ne bi nekaterih vprasanj izpustili. Kljub 
veliki zacetniski vnemi se je kmalu 
pokazalo, da nekateri dijaki med del om 
izgubljajo motivaeijo, se posebej takrat, 
ko so bila vprasanja (pre)podrobno 
zastavljena. Sam menim, da bi marsi
kateri ucenei nalogo v muzeju vzeli 
veliko manj resno, ce se ne bi zavedali, 
da bo njihova naloga oeenjena. Zelia 
po cimboljsi oeeni jih je vseskozi 
spodbujala k natancnejsemu in vest
nejsemu delu. Rezultati so bili pray 
zaradi tega nadpovprecni. Od 48 
dijakov ki so sodelovali v projektu, jih 
je bilo z oeeno odlicno oeenjenih 29, z 
oeeno pray dobro 14, z oeeno dobro 
pa je bilo oeenjenih 5 dijakov. Nizjih 
oeen ni bilo. Najvec napak so ucenei 
naredili, ko so povrsno prepisovali 
zahtevane podatke. Pri petih dijakih pa 
sem ugotovil, da na nekatera vprasanja 
niso poskusali najti odgovorov. Ko sem 
se pozneje pogovarjal z njimi, so svoje 
pomanjkljivo deja "opravicevali" stem, 
da so bili prepricani, da se oddanih 
testov ne bo pregledovalo zelo natancno. 
Pray zaradi takega razmisljanja neka
terih dijakov je zelo pomembno, da 
profesor od sam ega zacetka resno 
pregleda opravljeno delo, ceprav je to 
silno zahtevno. Pri tako obsezno 
zastavljenem vprasalniku sem za 
popravo vseh 48 nalog potreboval vee 
kot sedem ur, kar je v povprecju vsaj 
enkrat vee, kot bi potreboval za po
pravo navadnih solskih testov. 

V sedem ur pa ni vsteta skupna 
poprava testov z ucenei. Potem ko sem 
pisne naloge sam popravil, smo vse se 
enkrat preverili skupaj z ucenei in se 0 

nalogah se enkrat pogovorili. Pray ta 
diskusuja se je pokazala za zelo 
ustvaqalen nacin preveqanja osvo
jenega znanja in je nekaterim dijakom 
prinesla zvisanje oeene. V stirih pri
merih se je zgodilo, da dijaki niso samo 
prepisovali zahtevane podatke, pac pa 
so namesto tega izdelali analizo 
dobljenih rezultatov, na kar sprva nisem 

bil dovolj pozoren. Pri obravnavanju 
zahtevanih odgovorov je prislo do 
zivahnih diskusij in izmenjave mnenj. 
Oeenjevanje je bilo zato zelo zahtevno. 
Pri zaklucevanju oeene sem poskusal 
upostevati vse argumente dijakov, 
vendar sem si na koneu vendarle vzel 
pravieo, da 0 koncni primernosti oz. 
neprimernosti odgovora odloCim sam. 
Na koneu smo vsi skupaj spoznali, da 
dela v muzeju ne smemo jemati samo 
numericno, po sistemu solske oeene, 
pac pa je obisk muzeja v prvi vrsti 
nalozba v znanje in splosno raz
gledanost, cesar se s solsko oeeno 
mnogokrat ne da povsem natancno 
oeeniti. 

Oelo v muzeju je bilo zanimivo in 
uspesno. Nekateri dijaki so se v muzej 
odpravili se potem, ko se je pouk ze 
koncal, da bi si se enkrat ogledali 
razstavljeno gradivo in se enkrat 
osvezili osvojeno znanje. To pa je 
Qotovo vee, kot sem lahko pricakoval. 
Ce se yam zdi tako delo zanimivo, ga 
lahko v praksi preizkusite tudi sami. 
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Sodobna d dakt ka pouka zgodov n e v teo r n praks 

Danijela Trskan 

MNENJE DIJAKOV 0 UPORABIILUSTRATIVNO-DEMONSTRACIJSKE 
METODE PRI POUKU ZGODOVINE V SREDNJI SOLI 

Ilustrativno-demonstracijska metoda 
je metoda " ki konkretizi ra, nazorno 
preds tavlja in omogoca kakovosten 
pouk. Je bis tvena metoda , k i se 
pogosto uporablja p ri fronta lnem 
pouku kot motivacijsko in ilustrativno 
sredstvo, pri samostojnem pouku 
(parnem, skupinskem in individualnem) 
pa se lahko uporablja kot ilustrativno 
sredstvo pri plenarnem delu. 

Metoda demonstracije se pri pouku 
zgodovine najpogosteje uporablja kot 
metoda slikovne demonstracije, ko 
se uporablja slikovno gradivo, in kot 
metoda besedne demonstracije, ko 
se berejo razlicni pisni viri oz. besedila. 
Moznosti uporabe metode demon
stracije pa so seveda se druge. 

Sl ikovno gradivo in besedila se lahko 
uporabljajo za motivacijo na zacetku 
ucne ure, za ilustracijo in potrditev 
razlage nove ucne snovi, za dodatne 
informacije pri razlagi nove ucne snovi, 
za pomoc pri urjenju in ponavljanju (oz. 
utrjevanju) ucne snovi ter za pomoc pri 
preverjanju in ocenjevanju znanja. 

Metoda demonstracije vpliva tudi na 
dobro pocutje ucencev in jih motivira 
za delo. Stefan Trojar ugotavlja , da 
demonstracijske metode obogatijo 
pouk in vpl ivajo na boljse pocutje 
ucencev v razredu. Poudarja tudi, da 
barvne in pregledne slike spodbujajo 
ucence k vecjemu sodelovanju pri 
pouku ' 

Pri metodi demonstracije je glavna 
naloga uCitelja, da pokaze oz. demon
strira (npr. sl ikovno gradivo, predmete, 
mOdele ipd.) ali pa prebere odlomek iz 
pisnih virov. Naloga ucencev pa je, da 
opazujejo, poslusajo in odgovarjajo na 
ucitel jeva vprasanja. Pri slikovni de
monstraciji g re za demonstracijo 
slikovnega gradiva (prosojnice , d ia
pozitivi, slikovno gradivo v ucbeniku ali 
strokovni literaturi). "Sli ka je v ucnem 

procesu vsestransko koristno uci lo. 
Uporabl jamo jo kot izhod isce p ri 
samem uvajanju, ob njej pridobiva 
uCitelj nove zgodovinske podatke. Slika 
je okvir, ob katerem se razvija primeren 
razgovor, in sredslvo za dopolnilno delo 
na koncu ucnega procesa . Ce jo 
hocemo metodicno uspesno upo
rabljati , jo moramo metodicno pravi lno 
opazovati in kazati. Ucence usmerjamo 
k pravilnemu opazovanju in kon
centraciji zanimanja na bistvene dele 
sl ike ter sistematicnemu gledanju. Pri 
tem ni potrebno, da ucitelj vse sam 
pojasni na sliki ; prav je , da jih navaja, 
da tudi sami sliko opazujejo in jo 
analizirajo.'" Tudi prebrani zgodovinski 
odlomek iz ucbenika ali strokovne lit
erature omogoca vkljucevanje ucencev 
v ucni proces, saj jih navaja na analiza 
in vrednotenje besedila ter sluzi kot 
motivacijsko in demonstracijsko sred
slvo. 

ANKETNA VPRASANJA IN 
ANALIZA ODGOVOROV 

Anketna vprasanja so zajemala tri 
podrocja demonstracijske metode: 
slikovno in besedno demonstracijo ter 
uporabo tabelske slike. Namen ankete 
je bil ugotoviti, kaksen je pomen 
demonstracijske metode, se posebej 
slikovne in besedne demonstracije ter 
tabelske slike oz. krajsega zapisa ucne 
snovi pri pouku zgodovine. Anketna 
vprasanja naj bi pokazala, kaksno je 
mnenje ucencev 0 tej metodi , in kako 
demonstracijska metoda vpliva na 
n jihovo deja v razredu. Anketo je 
resevalo 53 ucencev v 3. razredih na 
Gimnaziji Bezig rad v solskem letu 
1997/98 . Predstavljali so 2,4 % ucencev 
v Ijubljanskih gimnazijah in 0 ,82 % 
ucencev v vseh slovenskih gimnazijah 
v 3. letniku v solskem letu 1997/98 4 

ANKETNA VPRASANJA IN 
ANALIZA ODGOVOROV, KI 
SE NANASAJO NA 
METODO SLlKOVNE 
DEMONSTRACIJEs 

Na 1. vprasanje "Kdaj najraje gledas 
sl ikovno gradivo?" je 18,9 % ucencev 
odgovorilo, da na zacetku ure; 64 ,2 % 
ucencev v casu obravnavanja ucne 
snovi in 17 % ucencev na koncu ucne 
ure. 

Na 2. vprasanje ')\Ii gledas slikovno 
gradivo med ucno uro?" je 52,8 % 
ucencev odgovorilo, da vedno gledajo 
sl ikovno gradivo; 47,2 % ucencev pa 
je odgovorilo, da ne gleda ved no 
slikovnega gradiva. 

Na 3. vprasanje ')\Ii odgovarjas na 
uciteljeva vprasanja, ki se nanasajo na 
slikovno gradivo?" je 32 ,1 % ucencev 
odgovorilo , da vedno poskusajo odgo
varjat i; 62 ,3 % ucencev, da Ie vcasih; 
5,7 % ucencev pa je odgovorilo, da ne 
poskusajo odgovarjati na uciteljeJ3 
vprasanja. 

Na 4. vprasanje ')\Ii sl ikovno gradivo 
prispeva k bolj semu razumevanju 
zgodovinskega dogajanja?" je 81, 1 % 
ucencev odgovori lo z da; 1,9 % ucen
cev je odgovorilo z ne; 17 % ucencev 
pa je odgovori lo, da Ie del no. 

Na 5. vprasanje ')\Ii slikovno gradlvo 
prispeva k boljsi predstavljivosti zgodo
vinskih dogodkov?" je 88,7 % ucencev 
odgovori lo z da. 
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11 ~l.raZI za Ilustratlvno·demonstrac ijsko metoda so ~e metoda demonslraciJ(l. demonslmcijska metoda, demonstracijske melode. Izra<: ilus!rallvno-demons!racijska metoda sem povzela po: A. Tomic , i viana pog1av!<l iz didakllke: ~ludlJSkO gradlYo zapedago~ko andrag~ko Ilobraicvan)e Ljubljana 1997. Sir. 98 
J M~ O tern S TrOjar, \IIoga Silk pri pouku ZgodoVlOC in nove molnosll modemega sl lkovnega pnkazovanj3 2, del, II' Zgodovina v ~oll. Ljubljana 1996. §! 4, sIr 26 
4 . Zgonlk. Zgodov1na v sodobnl !loll. Ljubllana 1968, sIr. 176 
5 ~VOd za Slahstlko v Ljubljanl, 15. 4. 1996. 6459 ueencev v slov. gimnazljah in 2205 v Ijubljansklh gimnazljah 

slolki SO zaokro.tenl na eno dOClmalko, zato je lahko se!;levek procenlov 99.9 all 100.1 
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Na 6. vprasanje ':Ali slikovno gradivo 
prispeva k boljsemu pomnjenju po
datkoV?" je 75,5 % ueencev odgovonlo 
z da. 
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Na 7. vprasanje ':Ali slikovno gradivo 
omogoea lazje ueenje zgodovinskih 
podatkov?" Ie 60,4 % ueencev od
govorilo z da; 7,5 % ueencev je 
odgovorilo z ne; 32,1 % ueencev pa je 
odgovorilo, da delno. 

Na 8. vprasanje "Ali slikovno gradivo 
prispeva k vecji motivaciji za delo med 
ucno uro zgodovine?" je 67,9 % 
ucencev odgovorilo z da; 9,4 % 
ueencev z ne; 22,6 % ucencev pa je 
odgovorilo, da del no. 

Na 9. vprasanje ':Ali ti slikovno gradivo 
vzbudi zanimanje za ueno snov pri 
pouku zgodovine?" je 54,7 % ueencev 
odgovorilo z da; 39,6 % ueencev z 
delno; 5,7 % ucencev pa je odgovorilo, 
da ne. 

Na 10. vprasanje ':Ali slikovno gradivo 
prispeva k veeli trajnosti znanja?" je 
56,6 % ueencev odgovorilo z da; 35,8 
% z delno in 7,5 % z ne. 

Na 11. vprasanje ':Ali slikovno gradivo 
prispeva k vecji koncentraciji med ueno 
uro zgodovine?" je najvee ueencev 
odgovorilo, da Ie del no. Ostali odgovori 
pa so predstavljeni v spodnjem grafu. 
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Na 12. vprasanje ':Ali slikovno gradivo 
prispeva k sproscenosti?" je 84,9 % 
ueencev odgovorilo z da. 
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Na 13. vprasanje ':Ali gledanje slikov
nega gradiva povzroea slabso disci
plino v razredu?" je 17 % ueencev 
odgovorilo z da; 30,2 % ueencev z ne; 
52,8 % ucencev pa je odgovorilo, da Ie 
delno. 

Na podlagi anketnih odgovorov, ki 
se nanasajo na metodo slikovne 
demonstracije, lahko ugotovimo, da 
ueenci najrale gledajo slikovno gradivo 
v casu obravnavanja uene snovi; da vsi 
ueenci ne gledajo vedno slikovnega 
gradiva, ki jim ga pokaze ucitelj; da ne 
odgovarjajo vedno na uCitelleva vpra
sanla, ki jih postavi v zvezi z slikovnim 
gradivom; da slikovno gradivo prispeva 
k boljsemu razumevanju zgodovinskega 
dogajanla, boljsi predstavll ivosti zgo
dovinskih dogodkov, boljsemu pom
njenju podatkov, vecji motivaciji za delo 
med ueno uro zgodovine; da slikovno 
gradivo omogoea lazje ucenje zgodo
vinskih podatkov; da pri vseh ueencih 
ne vzbudi vedno zanimanla za ucno 
snov pri pouku zgodovine; da ne 
prispeva vedno k vecji trajnosti znanja 
in vecli koncentraciji med ucno uro 
zgodovine. Mnenje ueencev je tudi, da 
gledanje slikovnega gradiva prispeva 
k vecjl sproscenosti ueencev in Ie 
vcasih povzroca slabso disciplino v 
razredu. 

ANKETNA VPRASANJA 
IN ODGOVORI, KI SE 
NANASAJO NA UPORABO 
TABELSKE SLIKE (OZ. 
ZAPISA UCNE SNOVI) 

Na 1 . vprasanje "Ali tabelska slika na 
prosojnici poveeuje miselno kon
centracijo med ucno uro?" so bili 
odgovori ueencev zelo razlieni. 37,7 % 
ucencev je odgovorilo, da tabelska 
prosojnica povecuje miselno kon
centracijo; ravno tako je 37,7 % 
ueencev odgovorilo, da ne poveeuje 
miselne koncentracije med ucno uro; 
24,5 % pa jih je odgovorilo, da Ie del no 
povecuje koncentracijo. 

Na 2. vprasanje ':Ali tabelska slika na 
prosojnici omogoea boljse razumevanje 
zgodovinskega dogajanja?" je 43,4 % 
ueencev odgovorilo z da; 39,6 % 
ucencev, da Ie delno in 17 % ucencev 

z ne. 

Na 3. vprasanje ':Ali tabelska slika na 

prosojnici omogoca postavljanje 
dodatnih vprasanj na obravnavano 
ucno snov?" je 50,9 % ueencev od
govorilo z da; 15,1 % ucencev z ne; 34 
% ucencev pa je odgovorilo, da Ie 
del no. 

Na 4. vprasanje ':Ali prepisovanje in 
gledanje tabelske slike omogoea vee 
easa za premisljevanje 0 novi ueni 
snovi?" so ucenci odgovarjali razlicno. 
37,7 % jih Ie odgovorilo, da pre
pisovanje in gledanje tabelske slike 
omogoca vec easa za premisljevanje 
o novi ucni snovi; 28,3 % ucencev, da 
Ie del no; 34,0 % ucencev pa, da ne 
omogoca. 

Na 5. vprasanje ':Ali tabelska slika 
(gledanje in prepisovanje) omogoca 
boljse spremljanje pridobivanja nove 
uene snovi?" je 45,3 % ucencev 
odgovorilo z da; 22,6 % ueencev z ne; 
32,1 % ucencev pa je odgovorilo, da Ie 
del no. 

Na 6. vprasanje "Kdaj je najboljsi eas 
za prepisovanje tabelske slike v 
zvezek?" je 26,4 % ueencev odgovorilo, 
da pred razlago ucitelja; 28,3 % 
ueencev, da sproti ob razlagi ueitelja; 
43,4 % ucencev pa meni, da po razlagi 
uCitelja Za 1,9 % ucencev pa eas 
prepisovanja ni pomemben. 

Na 7. vprasanje ':Ali uporaba tabelske 
slike (na prosojnici) zmanjsa porabo 
easa za pridobivanje nove uene snovi?" 
je 28,3 % ueencev odgovorilo z da; 
41 ,5 % ueencev z ne; 30,2 % ueencev 
pa je odgovorilo, da Ie delno. 

Na podlagi anketnih odgovorov, ki 
se nanasajo na uporabo tabelske 
slike, lahko ugotovimo, da tabelska 
slika na prosojnici ne povecuje vedno 
miselne koncentracije med ucno uro; 
da omogoca boljse razumevanje 
zgodovinskega dogajanja, boljse 
spremljanje pridobivanja nove ucne 
snovi in moznost postavljanja dodatnih 
vprasanj na obravnavano ucno snov; 
da prepisovanje in gledanje tabelske 
slike Ie veasih omogoea vee casa za 
premisljevanje 0 novi ucni snovi in da 
je najboljsi cas za prepisovanje ta
belske slike v zvezek po razlagi ueitelja 
ter da uporaba tabelske slike (na 
prosojnici) ne zmanjsa pogosto porabe 
casa za pridobivanje nove ucne snovl. 
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ANKETNA VPRASANJA IN 
ODGOVORI, KI SE 
NANASAJO NA BESEDNO 
DEMONSTRACIJ06 

Na 1. vprasanje "Kdaj najraje po
slusas branje zgodovinskega od
lomka?" je 58,5 % ucencev odgovorilo, 
da v casu obravnavan)a ucne snovi; 
34 % ucencev, da na koncu ucne ure 
in 7,5 % ucencev, da na zacetku ucne 
ure. 

Na 2. vprasanje ':Ali poslusas branje 
zgodovinskega odlomka?" je 35,8 % 
ucencev odgovorilo, da vedno po
slusa; 62,3 % ucencev je dogovorilo, 
da vcasih ne poslusa in 1,9 % ucencev, 
da ne poslusa branja zgodovinskih 
odlomkov. 

Na 3. vprasanje ':Ali odgovarjas na 
uciteljeva vprasanja, ki se nanasajo na 
prebrani zgodovinski odlomek?" je 
30,2 % ucencev odgovorilo, da vedno 
poskusa; 66 % ucencev, da vcasih 
poskusa in 3,8 % ucencev, da nikoli ne 
poskusa odgovarjati na uciteljeva 
vprasanja. 

Na 4. vprasanje "Ali pos lusanje 
zgodovinskega odlomka prispeva k 
boljsemu razumevanju zgodovinskega 
dogajanja?" je 56,6 % ucencev od
govorilo z da; 11,3 % ucencev z ne; 
32,1 % pa jih je odgovorilo, da Ie delno. 

Na 5. vprasanje "Ali poslusanje 
zgodovinskega odlomka prispeva k 
boljsi predstavljivosti zgodovinskih 
dogodkov?" je 79,2 % ucencev od
govorilo z da. 
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Na 6. vprasanje ':Ali poslusanje zgo
dovinskega odlomka prispeva k bol)
semu pomnjenju podatkov?" je 39,6 % 
Ucencev odgovorilo z da; 15,1% 
ucencev je odgovorilo z ne; 45,3 % pa 
jih meni, da Ie delno. 

Na 7. vprasanje "Ali poslusanje 
z9odovinskega odlomka prispeva k 
vecji motivaciji za dele med ucno uro 
zgodovine?" je 39,6 % ucencev od-

govorilo z da; 17 % ucencev je od
govorilo z ne; 43,4 % pa jih meni, da Ie 
del no. 

Na 8. vprasanje "Ali poslusanje 
zgodovinskega odlomka vzbudl za
nimanje za ucno snov pri pouku 
zgodovine?" je 43,4 % ucencev od
govorilo z da; 13,2 % z ne in 43,4 %, 
da Ie delno. 

Na 9. vprasanle ':Ali poslusanje zgo
dovinskega odlomka prispeva k vecji 
trajnosti znanja?" je 39,6 % ucencev 
odgovorilo z da; 17 % ucencev je 
odgovorilo z ne; 43,4 % ucencev pa jih 
meni, da Ie delno. 

Na 10. vprasanJe "Ali poslusanje 
zgodovinskega odlomka prispeva k 
vecji koncentraciji med ucno uro 
zgodovine?" so odgovori ucencev zelo 
razlicni. Prikazani so na spodnjem 
grafu. 
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Na 11. vprasanje "Ali pos lusanje 
zgodovinskega odlomka prispeva k 
sproscenosti?" Je 71 ,7 % ucencev 
odgovorilo z da. 
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Na 12. vprasanje "Ali poslusanje 
zgodovinskega odlomka povzroca 
slabso disciplino v razredu?" je 20,8 % 
ucencev odgovorilo z da; 41,5 % 
ucencev je odgovorilo z ne; 37,7% pa 
jih je odgovorilo, da delno. 

Na podlagi anketnih odgovorov, ki se 
nanasajo na besedno demonstracijo, 
lahko ugotovimo, da ucenci najraje 
poslusajo branje zgodovinskega od-

lomka v casu obravnavanja ucne snovi; 
da vsi ucenci ne poslusajo vedno 
branja zgodovinskega odlomka; da 
poslusanje zgodovinskega odlomka ne 
vzbudi vedno zanimanja za ucno snov 
pri pouku zgodovine; da ucenci ne 
poskusajo vedno odgovarJati na uci
teljeva vprasanja, ki se nanasajo na 
prebrani zgodovinski odlomek; da 
poslusanje zgodovinskega odlomka ne 
prispeva vedno k boljsemu pomnjenju 
podatkov, vecji trajnosti znanja, vecji 
koncentraciji med ucno uro in vecji 
motivaciji za delo med ucno uro 
zgodovine; da pa poslusanje zgo
dovinskega odlomka prispeva k boljsi 
predstavljivosti zgodovinskih do
godkov, boljsemu razumevanju zgo
dovinskega dogajanja in sproscenosti 
ucencev. Sproscenost ucencev ob 
poslusanju odlomkov pa Ie vcasih 
povzroca slabso disciplino v razredu . 

I1M4-. 
Anketni odgovori so pokazali, da 
je ilustrativna-demonstracijska 
metoda pomembna pri pouku 
zgodovine, saj prispeva k boljsi 
predstavljivosti in razumljivosti 
ucne snovi ter k sproscenosti 
ucencev. Ucenci menijo, da je 
metoda demonstracije najboljsa v 
casu obravnavanja nove ucne 
snovi, da delno omogoca lazje 
ucenje, veckrat vzbudi zanimanje 
za ucno snov pri pouku zgodovine 
in tudi del no prispeva k vecji 
trajnosti znanja. Ucenci pa tudi 
priznavajo, da ne spremljajo vedno 
demonstracijskega gradiva. Ne
gativna stran metode demon
stracije je, da sproscenost ucencev 
vodi k delni nedisciplini. Tabelska 
slika oz. kraJsi zapls ucne snovi pa 
pogosto omogoca boljse razume
vanje zgodovinskega dogajanja in 
laZje spremljanje pridobivanja nove 
ucne snovi ter omogoca aktivno 
vkljucevanje ucencev, saj radi 
postavljajo vprasanja na ucno 
snov. Anketa je pokazala, da 
ucenci najraje prepisujejo iz ta
belske slike po razlagi ucitelja. 
Ilustrativno-demonstracijska me
toda ostaja ena glavnih mot iva
cijskih metod za ucinkovito dele 
ucencev v ucnem procesu tudi v 
srednji soli. 

6 Prj pouku zgodovine uporabljamo ludl razli~na besedila, ki jih ucenec prebere celemu razredu. drugi pa poslu~ajo. Vcasih pa tudi vel:: ucencev prebere odlomke lz zgodovinske literature. 
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Vilma 8rodnik 

Moinosti uporabe videa pri aktivnem poucevanju in 
ucenju zgodovine 

V specialnodidakticni literaturi pouka zgodovine ni zaslediti veliko clankov na temo uporabe videa pri poucevanju 
in ucenju zgodovine. Zasledila sem Ie magistrsko dele Staneta Brzelaka z naslovom Racionalizacija pouka 
zgodovine z uporabo sodobnih avdio-vizualnih sredstev, predstavljeno v Ljubljani 1995, in clanek Jozeta 
Skorjanca z naslovom Video pri pouku zgodovine na Gimnaziji Celje - Center v Zgodovini v soli iit. 3, III. letnik, 
1993, str. 16-17. Zato bom skusala na primeru dveh novejsih videokaset z naslovoma Industrijska revolucija v 
Angliji in Hitlerjev napad na Evopo iz produkcije zalozbe Videofon d. o. o. iz Blejske Dobrave prikazati posamezne 
konkretne primere aktivne rabe videa pri poucevanju in ucenju zgodovine v osnovni in srednji soli. 

Vsebinska zasnova 
videokasete Industrijska 
revolucija V Angliji 

Videokaseta z naslovom Industrijska 
revolucija v Angliji nosi v izvirniku naslov 
Die industrielle Revolution in England, 
pripravil pa jo je Institut fUr Film und Sild 
iz MOnchna. Prevod je dele Irene Lacen 
Senedicic, dolzina filma pa je 15 minut. 
Vsebinsko bogata in zanimiva zasnova 
videokasete prikazuje industrijsko 
revolucijo v Angliji na zelo nazoren in 
slikovit nacin. Tako so prikazane 
razmere, ki so spodbudile zanimanje 
in omogoCile preizkusanje in uvajanje 
posameznih tehn icnih novosti. Pri
kazane so okolisCine, ki so povzrocile 
zacetek industrijske revolucije pray v 
Angliji (naravna bogastva zlasti z 
bogatimi nahajaliSCi premoga in ze
lezove rude, razvejane vodne in ko
penske poti, obsezno trzisce vkljucno 
s kolonijami, dovoll kapitala, lega ob 
Atlantskem oceanu). Sledi zanimiv in 
nazoren prikaz in navedba izumiteljev, 
kot so John Kay, James Hargreaves, 
Edmund Cartwright itd., in rekon
strukcije prvih strojev, v katere so 
vgradili tehnicne novosti, a so jih se 
poganjali s pomocjo vode ali pa 
cloveske sile, npr prvi predilni stroj tlpa 
Jenny, pri katerem gre pravzaprav za 
osem med seboj povezanlh kolovratov, 
ki jih je gnala predica s pomocjo lastne 
sile. Do tehnicne in industrilske revo
lucije je prislo z ukrotitvijo parne 
energije, za kar gre zasluga Jamesu 
Wattu, s pomocjo katere so zaceli 
poganjati sprva stroje v tekstilni 
industriji , kot so predilniki in mehanicne 
statve. Sledi prikaz sirjenja industrijske 
revolucije iz tekstilne industrije na 
podrocje prometa, saj so parni strol 
vgradili v lokomotive, ki so vlekle 

vlakovno kompozicijo in sluzile prevozu 
potnikov in industrijskega blaga . 
Zacetki zelezniskega prometa so 
povzrocili povecanje povprasevanja po 
zelezovi rudi za izdelavo strojev in po 
premogu, ki je sluzil za kurivo parnim 
strojem. Pri prikazu novosti na podrocju 
prometa pogresam novosti v pomorski 
plovbi, ki so jih prinesli prvi parniki 
Prikazana je tudi vloga drzave, ki je 
spodbujala industrijski razvoj npr z 
razpisom tekmovanja v najhitrejsi voznji 
z vlakom na progi med Manchestrom 
in Liverpoolom, zmagovalna loko
mot iva Rocket konstruktorja Georga 
Stephensona pa je po tej zmagi lahko 
redno vozila po omenjeni progi. Sledi 
predstavitev bolj zalostne plati zacetkov 
industrijske revolucije, saj so v prvih 
tekstilnih tovarnah delali celo otroci, 
mezde so bile nizke, delavnik dolg, 
delovne razmere pa slabe. Delali so v 
veliki vrocini in prahu, strojev so se tudi 
bali, umrljivost med njimi je bila velika, 
na solanje in brezskrbno otrostvo teh 
otrok iz delavskih druzin pa ni tedaj se 
nihce misli!. Dosti bolje se tedaj ni 
godilo niti odraslim delavcem, ki so blli 
brez socialnega zavarovanja in poli
ticnih pravic vkljucno z volilno pravico. 
Prizor z visokimi tovarniskimi dimniki, 
ki bruhajo oblake dima, pa nakazuje 
tudi zacetke problematike onesna
zevanja nasega okolja. 

Vsebina videokasete je usklajena z 
ucnimi nacrti za osnovno solo, v kateri 
se zacetki industrializacije obravnavajo 
v sedmem razredu (osmem v devet
letki), za splosne, klasicne in strokovne 
gimnazije , kjer se prikazana snov 
obravnava v drugem letniku, za stiri
letno tehnisko in strokovno izobra
zevanje, kjer se zacetki industrializacije 
tudi z vidika posamezne stroke ob
ravnavajo v prvem letniku, videokaseta 
pa je zanimiv In koristen ucni pri-

pomocek tudi v programih srednjega 
in nizjega poklicnega izobrazevanja. 

Metodicna uporabnost 
videokasete Industrijska 
revolucija V Angliji 

Videokaseto Industrijska revolucija v 
Angliji je mozno uporabiti pri pouku 
zgodovine na najrazlicnejse nacine, 
prikazali bomo nekaj moznosti, uCitelje 
zgodovine pa zelimo spodbuditi, da 
sami ustvarjalno zasnujejo in uresniCijo 
tudi svoje zamisli . Pri uporabi video
kasete moramo biti predvsem pozorni, 
da ucenci niso Ie nemi gledalci, ampak 
ravno nasprotno, da jih s pomocjo 
predvajanja videokasete spodbudimo 
k aktivnemu, samo-stojnemu in ustvar
jalnemu ucenju ter poglob ljenemu 
razumevanju ucne vsebine. 

1. Najpreprostejsa uporaba je s 
predvajanjem filma, ki ga ob po
membnejsih oziroma zakljucenih 
prizorih prekinemo, dopolnimo razlago 
in se z ucenci 0 predvajani ucni snovi 
pogovorimo, ucenci pa si snov s 
pomocjo izvleckov oz. kljucnih besed 
zapisujejo v zvezke. Tako jih uCimo po
zorno spremljati predvajano vsebino, 
locevat l bistveno od nebistvenega, 
razlnlslJati 0 prikazanih ucnih vsebinah 
in izdelovati racionalne zapiske v obliki 
izvleckov ali pa po kljucnih besedah. 

2. Ucencem lahko pripravimo glede 
na predvalane ucne vsebine delovne 
listice z najrazlicnejsimi nalogami. 
Predstavljamo primer delovnega listica: 

. Pozorno spremljaj predvajanje filma, 
kl prikazuje Industrijsko revolucijo v 
Angliji, in v pisni obliki odgovori na 
vprasanja: 

1. Zapisi tri vzroke, zaradi katerih se je 
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zacela industrijska revolucija prav v 
Angliji 

2. ZakaJ so prve tehnicne novosti uvajali 
v tekstilni proizvodnji? 

3. Kaksnih poklicev so bili prvi 
izumitelji? Utemelji odgovor. 

4. Kaj pomeni pojem "prejska lakota"? 
5. Nastej tri najpomembnejse izumitelje 

in njihove izume na podrocju 
tekstilne proizvodnje. 

6. Katera nova energija je simbol prve 
industrijske revolucije? 

7. Kaksno energijo so Ijudje uporabljali 
pred uvedbo novosti? 

8. Opisi glavno novost, ki jo je prinesla 
industrijska revolucija v kopenskem 
prometu? 

9. Kateremu izumu so nadeli ime 
Rocket? Zakaj? 

10. Zakaj je angleska vlada spodbujala 
uvajanje tehnicnih novosti in kako? 

11 . Zakaj so v prvih teksti lnih tovarnah 
del ali celo otroci? 

12. Opisi "tovarniski red " v eni od 
tovarn. 

3. Samostojno, aktivno in ustvarjalno 
delo ucencev lahko poteka ob ogledu 
videokasete tudi s pomocjo miselnega 
vzorca. Navodila so: 

Pozomo sprem/jaj vsebino predvajane 
videokasete in si izde/aj mise/ni vzorec, 
na katerem bos s pomocjo k/jucnih 
besed oznaCi/ najpomembnejse pro
b/eme, ki so obravnavani v pred
vajanem /i/mu. 
(Zaznati morajo vzroke za industrijsko 
revolucijo, pogoje , ki jo omogocijo, 
najpomembnejse izume in izumitelje, 
gospodarske panoge, v katerih uvajajo 
novosti, zacetke onesnazevanja okolja, 
polozaj prvih delavcev). 

4. Ogled videokasete lahko izve
derno tudi v obliki problemskega 
pouka. Ucence ze pred ogledom 
pripravimo na tovrstno obliko ucenja. 
Povemo jim, da je do prve industrijske 
revolucije prislo v Angliji v drugi polovici 
18. stoletja, sprva na podrocju tekstilne 
proizvodnje in v kopenskem in po
morskem prometu. Da Anglija postaja 
v tem casu pomembna svetovna 
velesila, ki si je pridobila ze ogromno 
kolonialno posest v Indiji, v Ameriki in 
v Pacifiku. Ponovimo zacetke parla
mentarnega Zivljenja, katerega zacetke 
'n razvoj predstavljata zlast, prelomnici, 
kot sta uvedba Magne Charte Liber
tatum in zlasti slavna revolucija z 
dokoncno utrditvijo parlamentarnega 

zivljenja. Ponovimo tudi pomen in dela 
pomembnejsih angleskih mislecev od 
16. do 18. stoletJa (npr. Thomas Moore, 
Francis Bacon, John Locke) ter oce
nimo pomen pojava "ograjevanja". 
Nato ucence povabimo, da naj z 
metodo viharjenja mozgan skupaj 
skusajo opredeliti glavne probleme oz. 
vprasanja v zvezi z industrilsko revo
lucijo, nato pa naj v dvojicah v obliki 
hipotez skusajo na te probleme oz. 
vprasanja odgovoriti Opredeliti bi 
morali znati vzroke za industrijsko 
revoluci jo, zakaj v razvoju prednjaci 
Anglija, skusali naj bi pojasniti pojem 
industrijska revoluci ja, ugotoviti bi 
morali znati, katere so glavne tehnicne 
novosti v tekstilni industriji in v prometu 
v tem casu, kaksne posledice nakazuje 
industrializacija - druzbene, ekoloske, 
ekonomske. Z ogledom filma bi nato 
skupaj z uCiteljem preverili svoje 
hipoteze, jih korigirali in dopolnili 

5. Po ogledu videokasete bi lahko 
ucenci pisali tudi krajsi esej oz. 
razmisljanje, v katerem bi morali 
upostevati kljucne besede: industrija, 
drzava, ekologija, socialne pravice ipd. 

6. V osnovni so li bi lahko ogled 
videokasete sluzil tudi za uvod v igro 
vlog, v kateri bi ucenci prikazali nacin 
zivljenja posameznih druzbenih slojev 
iz casov prve industrijske revolucije -
prizori iz zivljenja enega dne delavske 
in bogate mescanske druzine. Igro vlog 
bi lahko izvedli takoj po ogledu fi lma, 
lahko pa bi se na igro tudi v naprej 
pripravili ali jo celo dramatizi ra li s 
pomocjo scenarija, ki bi ga ucenci sami 
pripravili. 

Predstavljeni nacini aktivnega po
ucevanja in ucenja bode uCiteljem in 
ucencem omogocili obravnavo tako 
pomembnega in prelomnega pojava v 
zgodovini clovestva, kot je industrijska 
revolucija, na dosti bolj bogat in zanimiv 
naCin. 

Vsebinska zasnova 
videokasete Hitlerjev 
napad na Evropo 

Videokaseta z naslovom Hitlerjev 
napad na Evropo je prav tako plod 
sodelovanja z nemskim Isti tut fur Fi lm 
und Bild iz Munchna. Dolzina filma je 
17 minut, prevod pa je delo Irene Lacen 
BenediCic. 

Glavna odlika videokasete , ki pri
kazuje Hitlerjev napad na Evropo, so 

dokumentarni filmski posnetki, s 
pomocjo katerih lahko ucencem te 
zalostne dogodke iz cloveske zgo
dovine priblizamo z vsemi strahotami 
in pustosenji, ki jih je povzrocila druga 
svetovna vojna. 

Snovno zajema vsebina videokasete 
Anschluss Avstrije k Reichu v letu 1938, 
sledi prikljucitev sudetskih obmocij in 
cesko-moravskega protektorata. Od 
diplomatskih posredovanj sta obravna
vana munchenski sporazum in spo
razum med Hitlerjem in Stalinom. Sledi 
prikaz osvojitve in delitve Poljske med 
Reich in Sovjetsko zvezo, s katerim se 
je uradno zacela druga svetovna vojna. 
Vse te osvojitve je Hitler opravicil kot 
zascito domnevno ogrozene nemske 
manjsine, ki da ji kratijo narodnostne 
in politicne pravice. Slediia je prva faza 
napadov na AngJijo s pomocjo nepre
stanih letalskih bombardiranj, do druge 
faze, to je kopenskega izkrcanja pa ni 
nikoli prislo. Sledilo je vkorakanje na 
Dansko in na Norvesko. Pri slednji sicer 
neuspesno z vojasko pomocjo ze 
posredujejo Anglez i. Sledi prikaz 
zavzetja Nizozemske, Belgije in Fran
cije, ki je kapitulacijo v "spomin" na 
prvo svetovno vojno podpisala v gozdu 
Compiegne. Sledi se prikaz Hitlerjevih 
napadov v letu 1941 z napadom na 
kraljevini Jugoslavijo in Grcijo ter z 
napadom na Sovjetsko zvezo, ki sta ga 
zaustavili ruska zima in Rdeca armada. 
Stem je bJiskovitih Hitlerjevih zmag 
konec. 

Vsebina videokasete je usklajena z 
ucnimi nacrti za osnovno solo, kjer se 
zacetki druge svetovne vojne ob
ravnavajo v osmem razredu (devetem 
v devetletki), za splosne in klasicne 
gimnazije, kje se ta snov obravnava v 
cetrtem letniku, strokovne gimnazije, 
kjer se snov druge svetovne vojne 
obravnava v tretjem letniku, za stiri letno 
tehnisko in strokovno izobrazevanje, 
kjer se snov obravnava v drugem 
letniku, ta snov pa je usklajena tudi z 
ucnimi naerti za srednje poklicno 
izobrazevanje. 

Metodicna uporabnost 
videokasete Hitlerjev 
napad na Evropo 

Moznosti uporabe obravnavane 
videokasete pri pouku zgodovine so 
pestre. Prikazali bomo samo nekatere, 
uciteljem pa tudi tu prepuscamo 
presojo 0 nacinih uporabe, ki jih seveda 
lahko prilagodijo svojemu nacinu dela, 
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jih spreminjajo in uvajajo nove. Vedno 
ko se pripravljamo na ogled video
kasete z ucenci, moramo misliti tudi na 
njihove zadolzitve in samostojno 
ucenje, ki ga omogoca ogled video
kasete. 

1. Najmanj zahteven nacin uporabe 
predstavlja preplet ogleda filma, 
dopolnilne razlage in pogovora z 
ucenci ter pisanje zapiskov. 

2. Ucencem lahko narocimo, naj si 
zapiske izdelujejo s pomocjo ogleda 
lilma in nase razlage, in sicer v obliki 
casovnega traku osvojitev, ki naj 
obsega letnico in pomembne diplo
matske in vojaske operacije ter oz
nacena bojisca v vzhodni, severni, 
zahodni in jugovzhodni Evropi. 

3. Samostojno in dejavno udelezbo 
ucencev ob ogledu li lma lahko do
sezemo tudi s pomocjo delovnih 
listicev z zapisanimi zadolzitvami. 
Navajamo primer delovnega listica: 

Pozomo si og/ej film in odgovori na 
vprasanja: 

1. Kaj je dolocal munchenski 
sporazum? Katere evropske ve/esile 
so ga sklenile in kaj so hotele 
doseci? 

2. Nastej ozemlja, ki jih je Hitler zasedel 
se pred uradnim zacetkom druge 
svetovne vojne 1. 9. 1939? 

3. Ali s/edis razpravam in polemikam 
zgodovinarjev, kdaj se je pravzaprav 
zacela druga svetovna vojna? 
Kaksna je vsebina teh polemik? 

4. Nastej glavne Hit/erjeve osvojitve v 
letih 1939 in 1940. 

5. Kaj je dolocal sporazum med 
Hit/erjem in Sta/inom in se z/asti 
njegov tajni protoko/? 

6. Katere driave je Hit/er napadelleta 
1941 in s kaksnim uspehom? 

7. Kaj se je dogajalo v Kraljevini 
Jugos/aviji tik pred Hitlerjevim 
napadom? Zakaj je Jugos/avija 
kapitulira/a fe po 11 dneh? 

B. Kako so poteka/i boji v Sioveniji ob 
Hit/erjevem napadu? 

9. Zakaj pravimo, da je Hit/erjev pohod 
po Evropi zaustavi/a Rdeca armada 
in general Mraz? 

10. KakSno vlogo je imela Sovjetska 
zveza v evropski politiki pred 
Hit/erjevim napadom? 

4. V osnovni soli lahko za domaco 
nalogo nalozimo ucencem izdelavo 

miselnega vzorca na temo Hitlerjev 
napad na Evropo, ki naj obsega glavne 
vojaske in diplomatske akcije v letih 
1938 do 1941. 

5. Po ogledu videokasete lahko z 
ucenci pisemo tudi esej oz. krajse 
razmisljanje 0 zacetkih druge svetovne 
vojne , v katerem bi upostevali na
slednje kljucne besede: rasizem, 
"zivljenjski prostor", totalitarizem, 
vojaska tekma in oborozevanje. 

6. Po ogledu videokasete bi bilo 
mozno pisati tudi krajse razmisljanje na 
osnovi dveh problemskih vprasanj, ki 
bi jih zastavili ucencem na delovnem 
listicu: 

Ali bi lahko velesi/e prvo svetovno vojno 
prepreCile? Podkrepi trditve z zgo
dovinskimi dejstvi. 
Kaj je povzroci/o razpad zaveznistva 
med Hitlerjem in Sta/inom? Podkrepi 
trditve z zgodovinsklir)i dejstvi. 

7. Po ogledu videokasete in na temelju 
predznanja bi lahko ucencem nalozili 
tudi dvojisko ali pa samostojno do
mace ucenje, v katerem bi morali 
opredeliti vsaj enega sodobnega 
drZavnika, katerega zunanja in notranja 
politika spominjata na Hitlerjev nacizem 
in stalinizem. Trditve bi morali na osnovi 
primerjave ustrezno podkrepiti. 

8. Ogled videokasete bi lahko uporabili 
tudi kot uvod v esejsko oz. krajse 
samostojno razmisljanje 0 vojni in 0 

miru ob uporabi kljucnih besed: vojna, 
pustosenje, poziganje, pobijanje in 
preganjanje drugace mislecih, "dru
gacnih" in celih narodov: ali dovolj 
cenimo zivljenje v miru - ali nam mir 
predstavlja vrednoto. 

Menim, da bo uporaba omenjene 
videokasete podkrepila prepricanje 0 

nesmiselnosti osvajalnih vojaskih 
pohodov, poziganja, ropanja, pu
stosenja, pobijanja in preganjanja Ijudi. 
Zelja pa je, da se v prihodnje s pomocjo 
videokaset prikaze tudi vel ike vojaske 
preobrate v casu druge svetovne vojne 
in njen konec, odporniska gibanja po 
Evropi in na Siovenskem, zivljenje v 
zaledju v casu vojne, preganjanje 
drugace mislecih in "drugacnih" ter 
zivljenje v koncentracijskih taboriscih 
ter tudi zgodovino Siovencev v casu 
druge svetovne vojne. 

Opisane moznosti uporabe video
kaset 0 Industrijski revoluciji v 
Angliji in 0 Hitlerjevem napadu na 
Evropo pri pouku zgodovine v 
osnovni in srednji soli ponazarjajo, 
da je mozno ob ogledu videokaset 
kombinirati razlicne aktivne nacine 
poucevanja in ucenja z ilustrativno
demonstracijsko metodo, metodo 
problemske razlage in pozgovora, 
metodo pisnih izdelkov, pa tudi 
oblike, kot so individualno in 
dvojisko delo in zlasti tudi pro
blemsko obliko pouka. Z uporabo 
videokaset pri aktivnem pouce
vanju in ucenju zgodovine tudi 
dosezemo, da se znanje pridobiva 
na konstruktivisticen nacin in je kot 
tako dosti bolj trajno in smiselno 
povezano z zivljenjem. 



a 

Zgodov nska lacunaln ska delavn ca I ~--------------------------------------------------

• 

Milan Burkeljca 

ZGODOVINA NA SODOBEN NACIN 
Multimedijska predstavitev druge 
svetovne vojne s program om PowerPoint 

UVOD 

V solskem letu 1998/99 smo se na 
osnovni soli v Mengesu odloCili, da 
organiziramo zgodovinski krozek na 
temo druge svetovne vojne. Krozek je 
bil namenjen ucencem osmega raz
reda. Za temo druge svetovne vojne 
smo se odlocili, ker je nekatere ucence 
snov zelo zanimala, 0 njej so ze veliko 
vedel i, vendar pri rednem pouku 
zgodovine te teme nismo zelo po
drobno obdelali. 

Pri krozku smo natancneje spoznali 
vzroke za vojno, kronoloski potek 
pomembnejsih dogodkov, osebnosti, 
ki so odloCilno vplivale na zacetek in 
potek vojne, rasno ideologijo nacistov 
in holokavst. Obiskali smo tudi Muzej 
novejse zgodovine v Ljubljani in si v 
kinu ogledali dva filma na to temo: 
Resevanje vojaka Ryana in Tanka rdeca 
erta. 

PREDSTAVIMO DELO 
KROZKA DRUGACE ... 

Med solskim letom sem spoznal, da 
so imeli nekateri ucenci vsaj temelJno 
znanje 0 racunalnistvu in programih, ki 
se pogosto uporabljajo (predvsem 
Word). Ucencem sem predlagal, da bi 
na koncu solskega leta v soli drugim 
ueencem in starsem predstavili dele 
krozka na nekolrko drugaeen naein. 
Predstavil sem jim idejo, da bi sami 
sestavili kratko, preprosto enciklopedijo 
o drugi svetovni vojni v elektronski obliki 
Predlog so z navdusenjem sprejeli, 
eeprav nekaterim na zacetku ni bilo 
Povsem jasno, kako bomo zastavljeni 
projekt izvedli. 

IZBIRA PROGRAMA 

Najbolj primeren racunalniski pro
gram za uresniCitev naloge se mi je 
zdel PowerPoint 97 iz programskega 
paketa Microsoft Office 97. Program 
sicer ni preveden v slovenski jezik, je 
pa podoben programom, ki so jih 
ueenci ze poznali. V zadnjem casu 

PowerPoint ze uspesno in navduseno 
uporabljajo nekateri uCitelji zgodovine 
za izdelavo racunalniskih prosojnic. Ker 
pa programa ucenci niso poznali, sem 
jim ga na kratko predstavil. Poudaril 
sem predvsem njegovo preprosto 
uporabo. Pokazal sem jim, kako hitro 
in preprosto sestaviti stran, ki vsebuje 
besedilo, zvok in video posnetek. Po 
tej predstavitvi smo se dokoncno 
odloCili, da se lotimo predstavitve druge 
svetovne vojne s pomocjo racunalnika. 

IZBOR TEM IN ZBIRANJE 
GRADIVA 

Ker smo potek vojne ze spoznali, 
smo skupaj izbrali teme, ki smo jih 
morali obdelati. Nekaj ueencev je 
predlagalo se dodatne vsebine. Teme 
so si razdelili sami, nekateri so jih 
obdelali celo vec. 

Sledilo je zbiranje gradiva Odlocili 
smo se, da bo predstavitev multi
medljska, kar pomeni, da smo poleg 
besedila vkljuCili se slikovno, zvoeno in 
filmsko gradivo. Knjige so bile samo 
eden izmed virov, ki smo jih uporabili. 
Ueence sem spomnil, da se zelo veliko 
podatkov 0 vojni dobi na internetu. 
Opozoril pa sem jih, da moramo biti pri 
delu z njim previdni, saj moramo vse 
informacije prej preveriti. Internetne 
strani lahko oblikujejo Ijudje, ki zgo
dovine ne poznajo ali pa zelijo kaksna 
dejstva pojasnjevati po svoje (npr. 
neonacisti). Kljub temu pa je internet 
zelo uporaben, ker lahko najdemo na 
njem veliko slikovnega, zvoenega in 
filmskega grad iva. Ucencem sem 
priporocil nekaj naslovov strani na 
internetu, ki so se mi zdeli primerni. Ker 
nekateri se nikoli niso uporabllali 
interneta, sem jih seznanil z najbolj 
nujnimi postopki pri delu z njim 
Seznanil sem jih tudi z iskalniki po 
internetnih straneh in predstavil nacin 
dela z njimi. Naueili so se tudi, kako 
besedilo, slike in zvocne datoteke 
presnamejo z interneta na svoj ra
eunalnik in na diskete. Dva od naslovov 
internetnih strani, ki so nam pomagale 

pri iskanju grad iva za predstavitev, sta: 
http://www.historyplace. com, http:// 
earthstation1.com/wwii.html, http:// 
wwwhistorychannel.com/ rn http:// 
normandy.eb.coml. 

Pri delu smo uporabili se elektronske 
enciklopedije na CD-ROM-ih. Izbira le
teh je tudi pri nas dokaj velika, a gre v 
glavnem za izdelke v angleskem jeziku 
(Encyclopedia Britannica, Microsoft 
Encarta, The Grolier Multimedia Ency
clopedia in Multimedia World History). 
Med slovenskimi izdelki pa moram 
omeniti Zgodovinski casovni trak. 
Taksne enciklopedije so za ucitelja 
zgodovine lahko zelo uporabne, ker 
vsebujejo veliko slikovnega gradiva, 
nekatere tudi zvoene in filmske po
snetke ter izvirna besedila ali prevode 
pomembnih zgodovinskih virov v 
angleski jezik. 

NASTAJANJE 
PREDSTAVITVE 

Vsak ucenec je sam pripravljal strani 
za predstavitev. Ueenci, ki so znali 
uporabljati program, so sami sestavili 
stran in jo opremili z naslovom, be
sedilom, slikovnim gradivom, zvokom, 
frlmom itd. Ueenci, ki niso imeli znanja 
ali moznosti, da bi sami sestavili stran, 
pa so na papir narisali osnutek svoje 
strani, potem pa smo ga v soli skupaj 
oblikovali v racunalnisko stran. 
Ko so vsi ucenci sestavili svoje strani, 
so mi podatke prrnesli na disketah ali 
na CD-ROM-ih v solo. Sledilo je moje 
delo. Vse strani je bilo treba smiselno 
urediti v skupno predstavitev. Urejanje 
zahteva izredno veliko casa, veasih 
celo vee kot sama izdelava strani. 
Poskrbeti je bilo treba tudi za estetski 
videz strani. Treba je bilo izbrati barve, 
oblikovati naslove, razporediti besedilo 
in slike na prava mesta. Izdelati je bilo 
treba kazala in podkazala in ustvariti 
povezave med posameznimi stranmi. 
Predstavitev namrec ni linearna, ampak 
je razvejana - to pomeni, da lahko 
uporabnik sam izbira, kaj si bo ogledal 
oz. prebral, pregledovanje ni vnaprej 
doloceno. Dodali smo se uvod z nasim 
razmisljan jem 0 vojni, hkrati pa smo 
poudarili tudi nase nestrinjanje z njo. V 
uvod smo vkljucili glasbo, slikovno 
gradivo 0 vojni in komentar, ki ga je 
prebral ucenec. Sestavljanje uvoda je 
bilo tehnicno najbolj zahtevno in 
dolgotrajno delo. Med glasbo je bilo 
treba vstaviti govor ucenca, ki smo ga 



I Zgodov nska racunaln ska delavn ca 

posneli z mikrofonom. S posebnim 
programom sem zdruzil glasbo in 
prebrano besedilo v enG datoteko, kar 
je bilo nujno potrebno, ker bi glasba 
sicer motila govor. Casovno je bilo 
treba uskladiti se menjavanje slik z 
glasbo in branim besedilom. 

VSEBINA PREDSTAVITVE 

Predstavitev oz. kratko enciklopedijo 
smo razdelili na sedem tematskih 
sklopov: dogodki, osebnosti, orotja, 
Nurnberg, ho/okavst, propaganda in 
kronologija druge svetovne vojne. Med 
dogodki vojne smo izbrali samo naj
pomembnejse. Vkljuciti bi morali se 
nekaj vsebin, toda glede na stevilo 
ucencev, ki je predstavitev izdelovalo 
(15), in cas, ki nam je bil na voljo, smo 
lahko predstavili naslednje dogodke: 
napad na Poljsko, sovjetsko-finsko 
vojno, napad na Dansko in Norvesko, 
napad na Francijo, Dunkerque, ka
pitulacijo Francije, bitko za Veliko 
Britanijo, puseavsko vojno, napad na 
Jugoslavijo, napad na Sovjetsko z:vezo, 
vstop ZDA v vojno, bitko za Stalingrad, 
izkrcanje v Normandiji, vojno na 
Pacifiku in kapitulacijo Japonske. 

Na kratko smo predstavili naslednje 
osebnosti: Roosevelta , Churchilla, 
Stalina, Montgomeryja, Hitlerja, Himm
lerja, Goebbelsa, Rommla in Musso
linija. Osebnosti so predstavljene s 
sliko in s kratkim besedilom, veasih tudi 
z zvokom in dokumentarnirn filmskim 
odlomkom. 

---.""." 

Stran z glavnim kazalom 

Ena izmed strani, ki opisujejo oroija v drugi svetovni vojni 

V tematskem sklopu orotja smo 
predstavlli letala in oklepne enote ZDA, 
Vel ike Britanije, NernCije in Japonske 

V poglavju 0 propagandi smo po
udarili pornen propagande rned drugo 
svetovno vojno. Na internetnih straneh 
smo nasli veliko slikovnega grad iva, 
predvsem propagandne letake in 
plakate. Prikazali smo primere nern
skih, britanskih in ameriskih pro
pagandnih plakatov. 

V poglavjih ho/okavst in Nurnberg 
smo prikazali naert 0 unieenju judov
skega prebivalstva ter sojenje vojnim 

zlocincern po koneani vojni. Posebej 
smo izpostavili Ano Frank. Ueenka je 
prebrala odlornek iz njenega dnevnika, 
ki ga na predstavitvi lahko tudi slisirno. 

V kronologiji smo na triindvajsetih 
straneh zbrali pomembnejse dogodke 
iz druge svetovne vojne. Dodali srno 
tudi povezave med poglavji in krono
losko preglednico. Tako lahko pri 
pregledovanju kronologiJe preberemo, 
da se je 6. junija 1944 zaeelo izkrcanje 
zaveznikov v Normandiji, kliknemo na 
Normandijo in odpre se nam poglavje 
o izkrcanju. 

Predstavitev vsebuje vee kot 220 
strani. VkljuCili srno prek 160 slik, 7 
filmskih odlomkov, 11 z:voenih posnetkov 
in nekaj zernljevidov. 

Na koncu smo se predstavili se avtorji 
izdelka. 

ODZIV UCENCEV 

Ueenci so novo obliko dela z ve
seljem sprejeli. Izdelavo predstavitve so 
razumeli kot izziv Prvi izziv je bila zelja 
dokazati sebi in ueitelju, da so spo
sobni 9bdelati temo druge svetovne 
vojne. Se vecji izziv pa je bilo dokazati, 
da so sposobni snov predstaviti na nov 
naein, z raeunalnikom. Uspelo jim je 
uporabiti tak6 znanje zgodovine kot 
raeunalnistva in ustvariti izdelek, ueni 
pripomoeek, ki je edinstven in Je samo 
njihovo delo. Pri delu so pokazali veliko 
samostojnosti in samolniciativnosti. Na 
svoj izdelek so blli ponosni. Z veseljem 
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so ga ob koncu solskega leta pred
stavili drugim ucencem, vodstvu sole 
in starsem na prireditvi Sola se pred
stavi. Za prizadevno delo je vsak 
ucenec dobil CD-ROM s posneto 
predstavitvijo. 

VLOGA UCITELJA 

Uciteljeva vloga je pri takih projektih 
zelo pomembna. Ucence mora znati 
motivirati za delo in jih prepricati da so 
sposobni nalogo uspesno opraviti. Na 
drugi strani pa morajo biti ucenci 

prepricanl v uciteljevo znanje, odprtost 
in pripravljenost za pomoc. Veliko 
ucencev ima ze v osnovni soli dovolj 
znanja, da lahko izvedejo podobne 
naloge. ad nas uciteljev pa bo odvisno, 
ali jim bomo hoteli ustreci in ali jim 
bomo sploh lahko. V misl ih imam 
uCitelje zgodovine, ki s svojim znanjem 
racunalnistva dalec zaostajajo za 
svojimi ucenci. To ni nic nenavadnega, 
celo razumljivo je. Kljub vsemu imamo 
ucitelji dovolj moznosti, da lahko 
pridobimo pot reb no znanje , ce si to 
zelimo. Razni izvajalci programov za 

izpopolnjevanje ucitellev ponujajo tudi 
znanje s tega podrocja . Uporaba 
racunalniske programske opreme ni 
zahtevna, zahteva pa dolocena znanja, 
cas in zal tudi velika financna sredstva 
za opremo ucilnic. Zal se pogosto 
dogaja, da bi ucitelji pri pouku radi 
uporabili racunalnik, najraje skupaj s 
posebnim projektorjem, ki omogoca 
projiciranje slike z monitorja na platno, 
a za to nimajo ustreznih pripomockov. 

Preprican sem, da v danasnjem casu racunalnik sodi v ucilnico za zgodovino, kar je nas projekl tudi dokazal. Tisti 
ucenci, ki so pri tem projektu sodelovali, so bili bolj molivirani za poglabljanje znanj, se vee - na koncu so snov druge 
svetovne vojne poznali temeljiteje, kar jim je omogocila tudi multimedijska predstavitev. Ucenci so si s pomocjo vidnih 
in slusnih uCinkov dogodke druge svetovne vojne bolje predstavljali . 

V letosnjem solskem letu nameravamo predstavitev razsiriti. Ucencem bom spet ponudil podoben nacin dela pri 
zgodovinskem krozku . Nekatere teme bomo se dodali, nekalere pa tudi vsebinsko razsirili. Upam, da bode ucenci 
zopet dokazali, da so ob pomoci uCitelja, ki prilagaja ucne metode sodobnemu casu in uporablja sodobne ucne 
pripomocke, pripravljeni izpeljati tudi taksne naloge, ki zahtevajo veliko znanja. Sami se zahtevnosti ne zavedajo, saj 
delajo z veseljem, veliko motiviranostjo in seveda prostovoljno. Pa se to. Ucenci pri uciteljih zelo cenijo znanje 
racunalnistva. To je za njih dokaz, da zivimo v "njihovem casu" . Pa cetudi smo ucitelji zgodovine. 

Novo za ucitelje zgodovin.e 

Priporocamo vam dve novosti iz za/ozbe Zavoda RS za so/stvo 

• Evropsko gospodarstvo v 18. stoletju in zacetki modeme industrializacije v Ang/iji -
Uporaba aktivnih ucnih oblik in metod 

• Primeri testnih nalog za prvi letnik gimnazij - Zgodovina 

abe deli sta namcnjeni predvsem srednjesolskim uciteljem zgodovine, pray gotovo pa ju bode kot koristen 
pripomocck pri pripravi na delo uporabljali tudi uCitelji zgodovine v osnovnih solah. 

V publikacijiEvropsko gospodarstvo v 18. sloletju in zacelki modeme illduslrwlizacije v AlIgliji - Uporaba aktivnih uenih 
oblik in melod avlorji Danijela Trskan, Violeta Gerden in Vojko Kunaver na primeru izbrane ucne Ierne predslavljajo 
razlicnc ucne oblike in melode z didakticnimi clementi. Posebno pozomost so posvetili organizaciji pouka. Melodicni 
prirocnik prinasa natancno razdetjcn model poucevanja zgodovinc, primere ucnih oblik in melod lahko ucitelj 
potjubno prenasa na druge Ierne, zamisel pa mu lahko sluti kot lemelj za snovanje drugih ucnih ur in vsebin . 

Prirocnik ima 246 strani , cena izvada je 4.600 SIT 

Publikacija Primeri leslnih nalog za prvi lelnik gimnazij - Zgodovina je plod strokovnega dela v okviru projcktne 
naloge Diagnoslicni tesli znanja in prinasa za izbrane tematske sktope uene citje, Icstne natoge, anaUzo nalog (indekse 
tezavnosli, primerjavo rezultatov gJede na uresnicitev ucnih ciljev, primerjavo rezultatov po razlicnih tipih gimnazij), 
na loge, tockovnike in resitve naiog. 

Obseg: 83 slrani velikega larmata, cena: 3.500 SIT 

Publikaciji lahko narocite pisno, po telefonu ali faksu na nas naslov: 
ZAVOD REPUBLfKE SLOVENIJE ZA SOLSTVO. Poljanska 28, 1000 Ljubljana, tel. 061/30 05 100, fax: 3005199, 
e-posta: Maja.Hribar@guest.arnes.si 
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Bozo Repe 

PODOBE 11 ilVUENJA SLOVENCEV V PRVIN OVEN 
DESETLET JIN PO DRUGI SVETOVNI VOJNI 
(predavanje na seminarju za profesorje zgodovine, 13. april 1999) 

STIRIDESETA LETA 

POSLEDICE VOJNE 

Vojna je bila za Siovence zelo huda. 
Okupatorji so jih kot narod hoteli uniciti . 
Od priblizno 1,5 milijona Siovencev jih 
je bilo med vojno pobitih med 36 000 
in 47 000 (natancne stevilke zgo
dovinarji ugotavljajo sele danes). Od 
tega jih je med 16 000 in 21 000 padlo 
v vojaskih spopadih med partizani na 
eni strani in Italijani , Nemci ter njihovimi 
slovenskimi sodelavci (to je pripadniki 
Prostovoljne protikomunistiene milice, 
eetniki in domobranci) na drugi strani. 
Priblizno 30 000 Ijudi, pretezno civilistov 
je umrlo ali bilo pobitih zaradi oku
patorjevega nasilja, delno pa tudi kot 
posledica obraeunov med Siovenci 
samimi. 

Siovenska naselja so bila med vojno 
hudo poskodovana, mnoga pozgana 
in docela unieena, nekatera pomembna 
industrijska mesta pa so zavezniki tudi 
bombardirali (npr Maribor in Jesenice). 
Itali jan i so med okupacijo pozgali 
priblizno 14 000 his, Nemci pa 21 000. 
V celoti je bilo unicenih vee kot 46 000 
stanovanjskih in gospodarskih poslopij, 
pa tudi zeleznice, ceste, mostovi in 
elektricna napeljava. 

V takih razmerah so Ijudje prve 
povojne mesece dozivljali z mesanimi 
obcutki. Tezko pricakovana svoboda in 
z~6'ga p<jljizanov je sprozi la va l 

~
aVdUSenja: Siovensko partizansko 

vojsko so J'o okrasenih mestih in vaseh 
spr~ j emale n,J. dZice s cvetjem , z 
godba[fli in proslavami. Mladi politiki , 
ki_so v' partizanskih uniformah prisl i 
naravnost iz gozdov, so imeli nav
dusujoee govore. Preprieani so bili , da 
lahko spremenijo svet. Obljubljali so 
svetlo prihodnost: enakopravno zivl jenje 
narodov v novi Jugoslaviji, odpravo 
socialnih krivic in enakost med Ijudmi. 
V resnici pa so vedno vee oblasti 
prevzemala v svoje rake politiena 
telesa v Beogradu . Siovenska vojska 
je bila vkljueena v jugoslovansko vojsko. 

OBRACUN 

Peeat povojnim razmeram so dajali 
razni obraeuni. Od priblizno dvanajst 
do tri najst tisoe vrnjenih domobrancev 
so jih usmrtil i med sedem in osem 
tisoe , morda se vee. Med njimi je bilo 
tudi vee civi listov. Povsod po Jugoslaviji 
in tudi v Sioveniji so oblasti organizirale 
sodne procese. Jugoslovanske in tudi 
slovenske oblasti so si skusale pod
rediti tudi katolisko Cerkev. 

Hkrati so si ob lasti prizadevale 
odpraviti veestrankarski sistem, kar je 
bil eden od pomembnih ukrepov pri 
izvedbi revolucije. Tu komunisti niso 
imeli tezkega dela, saj so stranke 
praktieno razpadle ze med vojno , 
komunistiena partija pa se je kot 
voditeljica odpora moeno utrdila. Njeni 
Ijudje so nadzorovali vse pomembnejse 
polozaje v druzbi , na njeni strani pa je 
bila tudi moena partieanska vojska, ki 
je postala redna armada. 

Od leta 1947 dalje v Jugoslaviji 
dejansko ni bilo veestrankarskega 
sistema, eeprav ga je ustava formalno 
zagotavljala do srede sestdesetih let: 
Z nacionalizacijami so oblasti praktieno 
ukinile zasebno lastnino v gospo
darstvu. Z agrarno reformo , ki je bila 
prvi pomembni ekonomski in politieni 
ukrep novih oblasti po vojni , je bila v 
Sioveniji razdel jena zemlja priblizno 20 
000 Iludem, v povpreeju je vsak dobil 
manj kot hektar zemlje. Agrarna re
forma kmeekega vprasanja ni resila, 
zemlJO je se bolj razdrobila in povzroCila 
pritisk kmeekega prebivalstva na 
mesta, kar je ustrezalo ciljem in
dustrializacije. 

Po vojni so zaeeli ustanavljati tudi 
zadruge. Te so bile posebna oblika 
skupne lastnine Do leta 1949 jih je bilo 
ustanovljenih vee kot 1100 in so bile 
skoraj v vsaki vasi. Imenovale so se 
splosne kmetijske zadruge in so 
zdruzevale gospodarsko in drugo 
dejavnost vasi. Drugi tip zadrug so bile 
nabavno-prodajne zadruge, s katerimi 
so skusali nadomestiti prejsnjo trgov
sko mrezo. Po sporu z informbirojem 

se je zaeela tudi kolektivizacija, ki so 
se ji kmetje upirali in ki je razmere na 
vasi se poslabsala, tako da se je 
kmetijstvo opomoglo sele v drugi 
polovici petdesetih in v zaeetku sest
desetih let. 

NOVAOBLAST 

Politicne razmere so se po vojni 
popolnoma spremenile. Oblast je 
prevzela Osvobodilna fronta. Ta je 
temel jne toeke OF iz leta 1941 pro
gramsko razsirila s povojnimi nalo
gami , kot sta bili npr. obnova in 
izgradnja Ijudske oblasti. V Osvo
bodilno fronto so bile vkljueene stevilne 
mnoziene organizacije in drustva, tako 
da je bilo proti koncu stiridesetih let v 
njej vee kot 70 odstotkov vseh volilnih 
upravieencev 

Na vol itvah , ki so bile 11. novembra 
1945, je povsod po Jugoslaviji z veliko 
premocjo zmagala Osvobodilna fronta. 
V Sioveniji v dveh okrajih (Lendava in 
Murska Sobota) federalna kandidatna 
lista Osvobodilne fronte Siovenije ni 
dobila veCine glasov Volitve so tako 
izgledale bol j mnozicno izrazan je 
pod pore Ljudski fronti in kot neke vrste 
tekomovanje, kateri vol ilni okraj bo prej 
in bolje volil, ne kot resn icno demo
kratiene volitve. Tudi volisea so bila 
okrasena s Titovimi in Stalinovimi 
slikami in gesli v podporo Ljudski fronti. 
Volilna gesla na predvol ilnih zboro
vanjih, plakatih in drugem gradivu pred 
volitvami so bila npr.: Zene in matere 
volimo l Volilni spiski morajo biti pri
~nanje zaslug in udarniskega dela!, 
Zene in mladina, zbirajte podatke 0 

prikritih in odkritih sovraznikih Ijudstva l , 

Kjer je kralj, ni svobode, ni federacije 
ni Ijudske oblasti!, Vsi na vol itve l ipd. 
Na dan volitev pa gostilniearji niso smeli 
tociti alkoholnih pijac. V Sioveni ji je 
tedanji humorist Frane Mileinski - Jezek 
zato v duhu easa napisal iranieno 
pesem: "Cinca Marinca ta je zoper nas. 
Uta erna skrinca vrgu je svoJ glas ... " 

Kljub takemu posebnemu naCinu 
volitev pa so tuj i diplomati, ki so bi li v 
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Jugoslaviji, oeenjevali, da imata Tito in 
Ljudska fronta resnicno podporo 
vecine Ijudi, deloma zaradi vojnih 
zaslug in deloma zaradi program a, v 
katerem sta obljubljala bolj pravicno 
druzbo. Poleg tega so prvic v slovenski 
zgodovini zenske dobile splosno 
volilno pravieo in jih je tudi zato veliko 
podpiralo osvobodllno fronto. Vendar 
je zaupanje v novo oblast zaradi slabih 
razmer, nasilne politike in eentralizacije 
kmalu zacelo upadati. 

ZENSKA EMANCIPACIJA 

Uporno stopa v cevljih podkovanih, 
5 pog/edam cvrstim, pliska na ramenih. 
Lasje so gladki, grabo pocesani 
ill roke maske, uslne brez rdecila, 
v oceh pa agenj svetega zagona, 
ko bajna pesem se v korak je zlila. 

Komunisticna stranka je resitev 
"zenskega" vprasanja videla predvsem 
skozi resitev vprasanja delavskega 
razreda in revolueije. V njenem taboru 
so se v drugi poloviei tridesetlh let 
uveljavile zenske, ki so med drugo 
svetovno vojno, se bolj pa po njej 
posta Ie prototip emaneipiranih po
liticark: Zdenka Kidric, Pepea Macek 
(Kardelj), Lidija Sent jure, Vida Tomsic 
in se nekaj deset drugih, ki so se - ko 
so prezivele vojno, mnoge je namrec 
niso - "prebile" na razne polozaje. 
Njihov mota je bil, da je treba zivljenje 
"dojemati skozi Marxa in Lenina", 
prenasati napore, tezave, bremena 
(tudi mucenja) enako ali se bolj 
pokoncno kot moski "z ognjem 
svetega zagona" . Dozivljale so hude 
strese in travme, osebne krize, njihovi 
partnerji ali mozje so bili vecinoma 
revolueionarji, ki jih zaradi zaporov, 
emigraeije in nato vojnih razmer niso 
videle meseee ali leta (mnogi so tudi 
padli) . Otroei so bili pogosto rojeni 
zaradi bioloskega nagona, zanje so po 
sili razmer morali skrbeti drugi. Zivljenj
ska izkusnla revolueionark, zdruzena z 
leninisticno doktrino in sovjetsko 
izkusnjo, je v glavnem delu oblikovala 
emaneipaeijsko politiko komunisticne 
partije med drugo svetovno vojno in ob 
njenem koneu. "Mescanski" koneept 
emaneipaeije, ki mu ze konservativne 
razmere pred vojno niso dovolile, da 
bi se uveljavil, in ki je izhajal iz pre
pricanja, da morajo biti zenske enako
pravne na vseh podrocjih druzbenega 
zivljenja, vendar ne s prevzemanjem 

1 Statisticni lelopis LR Siovenije, Ljubljana 1955 
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"moskih" lastnosti in na skodo zatiranja 
lastnih talentov in zenske drugacnosti, 
je ostal zatrt tudi v soeialisticnem 
modelu emancipaeije. Ze med vojno je 
nastala posebna zenska organizaeija, 
Antifasisticna fronta zena Jugoslavije
AFZ (v Sioveniji Siovenska proti
fasisticna zveza zena SPZZ) Misljena 
je bila kot ena od mnozicnih organi
zaeij, s pomocjo katerih je komu
nisticna partija uresnicevala svoje 
revolueionarne eilje. Po nastanku 
Ljudske fronte Jugoslavije avgusta 
1945 je bila AFZ vkljucena v to organ i
zaeijo kot kolektivni clan . Ljudska fronta 
je v svojem programu veliko pozornosti 
namenjala pray emaneipaeiji zensk. 

Vendar vodilne slovenske revo
lueionarke svoje vloge ob koneu vojne 
niso videle v Siovenski protifasisticni 
zen ski zvezi kot transmisijski organi
zaeiji komunisticne partije, ki naj bi 
skrbela za dvig izobrazbene ravni 
zensk, vprasanja otroskega varstva, 
mobilizaeijo Ijudi pri obnovi in spod
bujanju zensk, naj volijo za Ljudsko 
fronto ipd. Hotele so ostati v "pravi" 
politikl, v kateri so med vojno nekatere 
zavzele pomembne, eelo kljucne, 
vcasih izrazito "moske" polozaje. 
Njihovo stevilo je bilo omejeno, v 
slovenski (in jugoslovanski politicnl 
vrh) se je v prvih meseeih po vojni 
komajda prebilo kaj vec kot deset 
zensk, vecinoma predvojnih komunistk 
ali takih, ki so se uveljavile med vojno. 
Volilna propaganda je bila v veliki meri 
osredotocena na zenske. Volilni plakati 
in casopisni clanki so jih pozivali, naj 
glasujejo za Osvobodilno oz. Ljudsko 
fronto, ki edina zagotavlja, da bodo 
priborjeno enakopravnost obdrzale. 
Razmerje med moskimi in zenskimi 
kandidati na volitvah, tako zveznimi kot 
pozneJe republisklmi, se je gibalo v 
pribliznem obsegu devetdeset od
stotkov moskih in deset odstotkov 
zensk (priblizno tako, ce ne se slabse 
je bilo razmerje v izvrsnih organih). 

Nove oblasti so bile prepricane, da 
je bila s spremembo druzbenega reda 
takoj po vojni in z ukrepi, ki so sled iii v 
naslednjih letih, neenakopravnost na 
sistemski ravni odpravljena. 

Soeializem naj bi torej "zensko 
vprasanje" (tako kot naeionalno, 
razredno in se kaksno) nacelno resil 
enkrat za vselej, obstajalo Ie se nekaj 
"tehnicnih" tezav, ki pa naj bi bile z 
razvojem odpravljene. 

Dejanske razmere pa so dalec 
zaostajale za deklarativno eman
eipaeijo. Oblasti so sieer takoj po vojni 
zacele vzpostavljati t. i. domove igre in 
dela, otroske vrtee in jasli, ki naj bi 
olajsali polozaj zaposlenim materam, 
SPZZ je ponekod tudi skrbela za 
prehrano otrok, vendar je bilo takih 
ustanov Ie 76, v njih pa skupaj 3509 
otrok (do leta 1950 je stevilka narasla 
na 173 ustanov z 8474 otroki, do leta 
1955 pa na 187 ustanov z 9332 otroki)' 
Matere so v prvih povojnih letih imele 
84 dni porodniskega dopusta in Ie 
pocasi se je porodniski dopust po
daljseval, prepovedano je bilo nadurno 
in nocno delo nosecnie pa tudi sieer je 
zakonodaja zaposlene nosecniee 
scitila. Ustava in iz nje izvirajoci zakoni 
so posredno in neposredno sCitili 
zenske (zakon je bil pod zascito 
drzave, ne pa vee eerkvenih institueij, 
matere nezakonskih otrok in otroei so 
bili pravno izenaceni z zakonskimi, 
zenske so dobile pravieo do soeialnega 
zavarovanja, brezplacno zdravnisko in 
babisko pomoc, denarno podporo za 
opremo otroka, ustanovljena je bila 
mreza ustanov za zdravstveno zascito 
matere in otrok - materinski domovi, 
domovi za brezdomske otroke, po
svetovalniee za nosecniee in otroke, 
otroski dispanzerji, patronazne sluzbe, 
porodnisniee). Vendar je bilo v prvih 
povojnih letih - se posebej pa v letu 
1945 - vse skupaj skrornno, pac v 
skladu s splosno revsCino povojnih 
razmer. Res se je v nekaterih poklieih 
zacela feminizacija, toda stevilni so 
tedaj (in vsa povojna desetletja) ostali 
domena moskih, med njimi je politika 
na enem od prvih mest. Clanki v 
casopisih in povojni dokumentarni filmi 
kazejo, da je bila emancipacija ra
zumljena predvsem v smislu, da 
zenske lahko nadomestijo moske tudi 
na fizicnih delovnih mestih (v tovarnah, 
za volani tramvajev, avtobusov, trak
torjev ipd.). Ne glede na to pa lahko 
recemo, da so sprernenjeni polozaj 
zensk, ki so ga prinesle prve povojne 
volitve, nova ustavna ureditev, re
volucionarni ukrepi in z njimi (nasilno) 
spremenjena soeialna struktura druzbe, 
pa tudi radikalni obracun s klerika
lizmom, zenskam omogoCili vsaj 
formalno emancipacljo, brez katere tudi 
dejanska ne bi bila uresnicljiva. Eman
cipacija je bila razumljena kot del 
splosnih prizadevanj za spremembo 

I 
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druzbene ureditve iz kapitalistiene v 
socialistieno, v skladu s tedanjim 
prepricanjem, da je mozen "juris na 
nebo", so jo jemali kot lahek in hitro 
uresnieljiv projekl. Realnost je bila za 
zenske (z izjemo komunistiene elite, ki 
se je preselila v vile nekdanj ih ka
pi talistov in si je lahko privosCila 
gospodinjske pomoenice in drugo 
osebje) drugaena: stanovanjska stiska, 
utrujajoea razdeljenost med domom, 
sluzbo in politienim aktivizmom ; ne
presta no tekanje za hrano in drugimi 
artikli, predelovanje starih oblek za 
druzino itd. 

Emancipacija zensk po vojni je bila 
kljub specifienemu naeinu vpeljave 
revolucionaren korak, ena od kljuenih 
zapoznelih modernizacij v razvoju 
slovenske druzbe. Korak nazaj po njem 
ni bil vee mogoe. 

JUNAKOM BOJA NAJ 
SLEDE JUNAKI DELA 

Prva naloga povojnih oblasti je bila 
obnova. Ta se je zacela ze med vojno 
na osvobojenem ozemlju. Mehani
zacije skoraj ni bilo, nekaj so jo 
prispevale mednarodne organizacije, 
zlasti UNRRA. Kramp in lopata sta bila 
najpomembnejsi orodji obnove. To
varne in ustanove so skusali Cimprej 
usposobiti za delo, ulice, ceste in 
zeleznice pa narediti spet prevozne. 
Obnova je potekala predvsem z mno
zieno mobilizacijo Ijudi vseh slojev in 
vseh starosti. Za organizacijo je skrbela 
Osvobodilna fronta. Delo pri obnovi ni 
bilo placano, stelo se je kot drzav
Ijanska dolznosl. Ljudje so ga ve
einoma opravljali s prepricanJem, da je 
nujno, pa tudi z veseJjem, saj so verjeli 
v lepso prihodnosl. Pri obnovi in 
pozneje industrializaciji so uporabljali 
tudi zapornike in vojne ujetnike. Jugo
slovanske oblasti so zavrnile pomoc za 
obnovo, ki so jo porusenim evropskim 
drzavam ponudile ZDA (I. i. MarshaJlov 
naert). Glavni del obnove je bil konean 
v PNih treh letih po vojni, eeprav je sicer 
trajala do leta 1953. Hkrati so ze zgradili 
tudi nekaj velikih novih industrijskih 
obratov. 

GOSPODARSTVO 

Na denarnem podroeju so nove oblasti 
najprej po doloeenem teeaju zamenjale 
okupatorski denar in partizanske 
denarne bone za dinarje in tako 
poenotile denarni sistem. Potem so 

lIiI"ll tl'II?I,. '.jl'll 20 

zaeele uvajati centralizirano plansko 
gospodarstvo. Bistvo centraliziranega 
planskega gospodarstva je bilo v tem, 
da je bila veeina gosodarskih objektov 
podrzavljena, gospodarstvo pa so 
neposredno vodili najvisjih drzavni 
organi. Nove oblasti namrec niso 
priznavale zasebne lastnine. Posebna 
komisija (I. i. planska komisija) v 
Beogradu je s pomoejo planskih 
komisij na nizjih ravneh naredila 
veeletni gospodarski naerl. Tega so 
potem uresnieevali s pomoejo admini
strativnega aparata. PNe mesece po 
vojni, ko gospodarskega naerta se niso 
naredili , je vi ada gospodarstvo vodila 
z odloki , tako kot so ji kazale trenutne 
razmere. Leta 1946 pa so bili sprejeti 
pNi zakoni in ustanovljene pNe planske 
kornisije, leta 1947 pa pNi petletni naert 
ali petletka, kot so mu rekli po sovjetskem 
vzoru . Vlada je dolocala glavne us
meritve gospodarstva, zvezna planska 
komisija pa je do zadnjih podrobnosti 
nacrtovala proizvodnjo, porabo, raz
delJevanje proizvodov za vso drzavo, 
doloeala cene (Ie zelo majhen del cen 
se je dolocal prosto na trgu) in place 
zaposlenim v posameznih panogah. Za 
uresnieitev nabtov so bila potem 
odgovorna posamezna ministrstva. 
Podjetja niso odlocala 0 nieemer 
Naeela trznega gospodarstva (prodaje 
na temelju ponudbe in povprasevanja, 
tekmovanja med podjetji itd.) so bila 
tako ukinjena in zamenjana z admini
strativnim upravljanjem in vodenjem 
gospodarstva. 

Naert prve petletke je bil, da se 
drzava pospeseno elektrificira in 
industrializira. Naerti so bili pretirani, 
zato so jih pozneje ali zmanjsevali ali 
pa petletko "podaljsali." Najpomem
bnejsi v naertih so bili I. i. "kapitalni" 
objekti (velike tovarne, elektrarne in 
vojaski objekti), ki so bili zveznega 
pomena in so prisli v drzavno petletko. 
Ti so se gradili povsej drzavi . Republike 
so tudi imele svoje petletne naerte, ki 
so bili usklajeni z zveznim petletnim 
naertom. V Sioveniji so s PNO petletko 
nacrtovali izgradnjo priblizno 330 
energetskih objektov in priblizno 80 
novih industrijskih objektov, vendar se 
to ni v celoti uresniCilo. Kljub temu je 
bilo na novo zgrajenih ali dograjenih 
veliko objektov (npr elektrarne Dravo
grad , Moste, Medvode, Mariborski 
otok, Sostanj, zelezarne v Storah, na 
Ravnah in na Jesenicah, Tovarna 
glinice in aluminija v Kidrieevem, TAM, 

Metalna , nekaj pap irnic itd.). Na 
Siovenijo sicer ni prislo veliko "kapital
nih" objektov, ki bi imeli pomen za vso 
drzavo, saj se je zvezna vlada odloeila 
vee vlagati v nerazvite dele Jugoslavije, 
pomembna pa je bila tudi strateska 
lega (tako so npr veliko vojaske 
industrije gradili v Bosni kot osrednjem 
delu Jugoslavije) . Kljub temu pa je bil 
pNi zgrajeni "kapitalni" objekt v drzavi 
tovarna strojev Litostroj v Ljubljani leta 
1947. 

Industrializacija je imela tako po
zitivne kot negativne posledice. Na
rejena je bila na hitro in z ideoloskimi 
nameni, zato ni upostevala dolgoroenih 
razvojnih interesov Siovenije. Gradnja 
je bila povrsna in z veliko napakami, 
pogostokrat neracionalna. Ob velikih 
objektih niso vzporedno gradili manjsih 
obratov, zlasti takih, ki bi izboljsevali 
oskrbo prebivalstva. Nekatere indu
strijske panoge (npr predelovalna 
industrija) so zaeele zaostajati za 
razvojem. Grobi in nepremisljeni so bili 
posegi v okolje. Urbanizacija (zlasti 
siritev mest) je bila nenaertna, nastajala 
so stevilna neurejena predmestja brez 
ustrezne infrastrukture (kanalizacije, 
cest, telefonskih mrez, sol, vrtcev, 
trgovin). Zaradi velikih investicij se tudi 
ni izboljseval zasebni standard Ijudi , 
ampak je dolgo ostajal na predvojni 
ravni , pac pa se je poveceval narodni 
dohodek. Z industrializacijo se je 
moe no spremenila socialna struktura 
slovenske druzbe. Delez kmeekega 
prebivalstva je padel pod 50 %. Indu
strija je postal a vodilna gospodarska 
panoga, izboljsala se je izobrazba, 
poveeal in spremenil se je izvoz. 

PRESKRBA IN PREHRANA 

Zivljenje v PNih povojnih letih je bilo 
- tako kot v vsej povojni Evropi - tezko. 
Primanjkovalo je vsega: obleke, hrane 
stanovanj, posode. Stanovanja so bila 
skromna, veeinoma brez kopalnic, z 
enD skupno pipo za vse stanovalce na 
hodniku in s straniSCi "na strbunk" zunaj 
stavbe. Mnogi so imeli Ie skromno sobo 
brez kuhinje ali pa so jo deli Ii se z 
drugimi stanovalci. 

Hrana in druge potrebscine so se 
lahko dobile Ie s posebnimi kartarni in 
nakaznicami. Tak sistem se je imenoval 
racionirana preskrba in je veljal do leta 
1948. Vsak prebivalec je bil vpisan v 
register potrosnikov. Drzava je pred
pisala, koliko osnovnih zivil (moke, 
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sladkorja, mesa itd.) pa tudi oblacil in 
obutve pripada vsakemu drZavljanu. Te 
predmete so Ijudje nato z boni ali 
nakaznicami dvigni li v dolocenih 
nabavno-prodajnih zadrugah (na
prozah), kot so jih imenovali s kratico, 
ali pa v drzavnih trgovinah. Naj
pogostejse so bile naproze, ki so bile 
nekaj vmesnega med drzavnimi in 
zasebnimi trgovinami. Leta 1946 jih je 
bilo v Sioveni ji 384, v njih pa se je 
oskrbovala tretjina prebivalcev Slo
venije. Do leta 1948 so obstajale tudi 
zasebne trgovine, vendar se je njihov 
pomen zmanjseval. Lludje so si po
magali tudi tako, da so skrivaj kupovali 
pri kmetih ali pa zamenjevali obleko in 
razne predmete za hrano. Od leta 1948 
naprej je bilo nekatere potrosniske 
predmete ze mozno kupovati, vendar 
je skoraj vsega primanjkovalo. Zato so 
oblasti dolocenim slojem prebivalstva 
(delavcem, upokojencem, obrtnikom, 
usluzbencem, invalidom, umetnikom) 
zagotavljale t. i. "garantirano" preskrbo, 
ki je delovala do leta 1952. To je 
pomenilo, da so jim razdelili posebne 
kartoncke s tockami. Za vsak izdelek 
je bilo doloceno, koliko tock velja (npr. 
cevlji 40 tock) , in pri nakupu je bilo treba 
poleg denarja dati tudi kartoncek z 
dolocenim stevilom tock. 

Za delavce so v tovarnah pa tudi 
zunaj njih postopoma odpira li cenene 
menze in restavracije. Za kmete je bil 
dolocen obvezen odkup kmetijskih 
iZdelkov in tisti, ki so predpisano 
kolicino odd ali , so dobili moznost 
nakupa izdelkov po nizjih cenah. 
Kmetje so tudi skrivaj prodajali izdelke 
mestnim prebivalcem ali pa jih za
menjevali za obleko in druge predmete. 
Veliko so pri prehranjevanju IIUdi 
pomagali paketi mednarodnih organ i
zaci j, zlasti UNRRE. Ljudje so se 
postopoma vracali iz taborisc in iz 
Vojske, obnavljali domove, sodelovali 
na politicnih sestankih, kulturnih 
mitingih in sportnih prireditvah. Mnogo 
mladih je odslo na delo v mladinske 
delovne brigade. Kljub tezkim raz
meram so bili Ijudje optimisticni , 
prepricani , da gradijo boljso druzbo in 
da jih caka lepsa prihodnost. Soli
darnost in delo za skupno dobro sta 
imela poseben pomen. V boljsem 
polozaju so bili vodilni Ijudje, ki so se v 
glavnem vselili v zaplenjene vile ali 
stanovanja, nekaj casa pa so imeli na 
voljo tudi posebne trgovine. Nekateri 
ad teh so imeli na razpolago tudi 

avtomobil. Vecina Ijudi je hodila pes ali 
s kolesi , zato so v sali rekli, da je "avto 
prevozno sredstvo, s katerim se vozi 
delovno Ijudstvo po svojih pred
stavnikih". Nove oblasti pa so skusale 
poskrbeti za osnovno zdravstveno in 
socialno varstvo in enake moznosti za 
solanje za vse. Postopoma so zgradile 
tudi vrsto sindikalnih domov v turisticnih 
krajih, kamor so delavci hodili na oddih. 
V mestih so gradili vrtce - dam ave igre 
in dela, kat so jim rekli po sovjetskem 
vzoru -, da bi olajsali delo mladim 
materam in jim omogocili zaposlitev in 
stem bolj enakopraven polozaj v 
druzbi. Sprva so - vendar ne za dolgo 
- omejevali moznost solanja otrok iz 
domobranskih druzin. Mnogi bivsi 
partizani so pray taka zeleli studirati, 
vendar jim je bilo zaradi delovnih obvez 
onemogoceno, nekaj cas a pa tudi 
politicno nezazeleno. Zagretejsi vodilni 
funkcionarji so namrec menili, da se 
mladenici in mladenke iz delavskih in 
revnejsih kmeckih druzin po koncanem 
studiju ne bod a vee solidarizirali s cilji 
delavskega gibanja in komunisticne 
partije. Dodatno je razmere zaostril se 
spar z Informbirojem, zaradi katerega 
je vecina denarja iz proracuna sla za 
vojsko. Zivljenjske in delovne razmere 
so se tako za veeino Siovencev zacele 
izboljsevati sele v petdesetih letih. 

KULTURA IN SOLSTVO 

Ko je Siovenija postala republika, so 
pose ben pomen in vellavo dobile 
nacionalne kulturne ustanove. Sicer pa 
je bila na podrocju kulture uveljavljena 
smer t. i. socialisticnega realizma. To 
je pomenilo, naj bi umetniki pisali 0 

zivljenju v socializmu in slikali delavce 
ter velike dosezke socializrna. Urnet
niska dela naj bi novi red hvalila in ga 
predstavljala Ie v svetlih barvah. 
Poudarek je dobila marksisticna lite
ratura, nekatera dela zahodnih piscev 
pa niso bila prevec zazelena. Ab
straktno slikarstvo in podobne mo
derne smeri pray tako niso bili zaZeleni. 
Na glasbenem podrocju je bila po
velicevana revolucionarna in klasicna 
glasba, do novih novih zvrsti, npr. jazza, 
pa so bil i nezaupljivi, ceprav se je na 
Siovenskem zlasti po zaslugi Bojana 
Adamica hitro uveljavil. Ze leta 1945 je 
bil ustanovljen Plesni orkester radia 
Ljubllane, ki je igral predvsem zabavno 
glasbo. Radio s svojimi glasbeniki, 
pevci in igralci je bil sploh najpo
membnejsi kulturni in zabavni medij. 

Kultura naj bi bila namenjena predvsem 
delavcem in navadnim Ijudem, ne pa 
tako kot prej izbrancem iz visjih slojev. 
Ljudi naj bi spodbujala pri graditvi 
socialisticne druzbe. V casu obnove so 
mnoge umetniske skupine in ansambli 
neutrudno potovali po dezeli, prirejali 
koncerte in druge prireditve in tako 
skrbeli za razvedrilo. Priljubljen je bil 
tudi potujoci kino, ki je imel predstave 
na podezelju . Oblast, zlasti pa komu
nisticna partija, je skrbno nadzorovala, 
kaj se dogaja na kulturnem podrocju. 
Za to je imela vee organov, naj
pomembnejsi pa je bil t. i. "agitprop" 
(komisija za agitacijo in propagando) 
pri Centralnem komiteju Komunisticne 
partije. 

Velik vpliv je dobila ruska kultura. 
Prevajali so ruska dela, v Jugoslavijo 
in tudi Siovenijo pa so hodili nastopat 
ruski umetniki . V gledaliscih so poleg 
tega igrali velika domacih ponarodelih 
iger Tudi filmi so bili sprva pretezno 
ruski. Leta 1948 je bil posnet prvi 
slovenski povojni celovecerni film Na 
svoji zemlji. V solah je bil prvi tuji jezik 
ruse ina. 

Po sporu z Informbirojem se je to 
spremenilo , v Siovenijo so zaceli 
prihajati zahodni filmi , zlasti ameriski. 
Najbolj priljubljena sta postala V vrtincu 
s Clarkom Gablom in Pies v dezju z 
Ester Williams v glavni vlogi. 

Cilji vzgoje in izobraZevanja so postali 
"cuvanje , utrjevanje in razvijanje 
demokraticnih, socialnih in nacionalnih 
pridobitev osvobodilne borbe". V solah 
so se prvi dYe leti po vojni privajali na 
nove razmere, potem pa so se zacele 
solske reforme, najprej sredi petdesetih 
let, nato v sestdesetih in se ena v 
sedemdesetih letih. Skoraj vsaka 
generacija povojnih otrok je bila 
delezena ali reforme ali pa "reforme 
reform e." Socialisticna vzgoja in 
izobrazevan je sta prinesla tudi po
sebno organizacijo - Pionirsko orga
nizacijo. Siovesen sprejem prvosolckov 
v pionirsko organizacijo se je ohranil 
do osemdesetih let in je bil poseben 
dogodek. Otroci so se tedaj zaobljubili, 
da bod a dobri "Titovi pionirji" in da se 
bode pridno ucili. Dobili so rdece rutke 
in madre kape z znackami. V salah je 
dezurni ucenec, potem ko je uciteljica 
ali ucitelj vstopil v razred, glasno dejal: 
"Za domovino I", otroci pa so od
govorili: "S Titom naprejl" 

Spremenili so se tudi prazniki. Glavni 
prazniki so posta Ii 29. november (dan 
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republike), 1. maj (praznik dela), 27. 
april (dan Osvobodilne fronte), 25. maj 
(dan mladosti, ki se je praznoval tudi 
kot Titov rojstni dan) in se nekateri. 
Praznovanje cerkvenih praznikov je bilo 
ukinjeno ali pa prilagojeno novim 
razmeram (dedek Mraz namesto 
Bozicka, dan mrtvih namesto vseh 
svetih). Mnoge vasi, mesta in ulice ter 
trge so preimenovali, v glavnem po 
pomembnih mozeh iz mednarodnega 
delavskega in revolucionarnega gi
banja, slovenskih in jugoslovansklh 
komun istih in padlih partizanskih 
junakih. (Glavni val preimenovanja se 
je sicer zacel v zacetku petdesetih let). 

PETDESETA LETA 

GOSPODARSTVO 

V petdesetih letih se je gospodarska 
politika preusmerila s tezke na druge 
veje industrije in na dvigovanje stan
darda. Samoupravjanje je prinselo vee 
pravic delavcem, ceprav je drzava se 
vedno odlocala 0 vseh bistvenih 
zadevah. Novi gospodarski sistem, ki 
so ga pripravile sku pine strokovnjakov 
pod vodstvom Borisa Kidrica, je izhajal 
iz treh izhodisc: zamenjave drzavne 
lastnine nad proizvajalnimi sredstvi s 
1. i. druzbeno lastnino, opustitve 
podrobnega nacrtovanja gospodarske 
politike in administrativnega vodenja 
gospodarstva in postopnega uvel
javljanja trznega gospodarstva. Prve 
spremembe so uvedli leta 1952, ko so 
sprostili notranjo trgovino in devizno 
poslovanje ter uvedli letne druzbene 
plane, spremenili pa so tudi naCin 
obracunavanja plac, tako da so razlike 
med njimi postale vecje, pa tudi sicer 
je bil vecji delez dohodka kot prej 
namenjen placam. To je povzroCilo prva 
znamenja social neg a razslojevanja. 
Oodatne spremembe so bile nato 
uvedene leta 1954 in nato se 1958. 
Glavna sprememba je bila na podrocju 
investicijske politike, kjer so omogocili 
vee tekmovalnosti In odlocanje 0 

investicijah deloma prepustil i re
publikam in obcinam. Se vedno pa je 
drzava nadzorovala velike investicije in 
o njih dolocala s stalisca politicne in 
ne gospodarske potrebnosti. Nova 
gospodarska politika je bila kompromis 
med administrativnim socializmom in 
zahtevami po bolj liberaln i gospodarski 
politiki, v kateri bi vecjo vlogo imeli trzni 
odnosi in podjetja. Tudi v novem 

sistemu je se vedno 0 vseh po
membnejsih stvareh odlocala vlada, 
zato je v zacetku sestdesetih let zasel 
v hudo krizo. Administrativni pritisk je 
povzroCiI tudi prve stavke. V Sioveniji 
je bila prva velika stavka po vojni (nekaj 
manjsih je bilo ze leta 1945) leta 1958 
v Trbovljah. Stavkali so rudarji, ker so 
cene premoga dolocali v Beogradu, 
sami pa so imeli zaradi tega nizke 
place. Za vodstvo je bila stavka v 
Trbovljah velik sok, saj so Trbovlje 
veljale za pomembno revolucionarno 
sredlsce se iz casov pred vojno. Razen 
tega so bili v vodstvu prepricani, da v 
socialisticnem samoupravnem si
stemu, v katerem vladajo delavci ne 
more priti do stavke, saj lahko svole 
probleme resujejo po samoupravni 
poti. Kljub temu pa so spremembe v 
gospodarski politiki in industrializacija 
omogoCile hitro gospodarsko rast. 
Industrijska proizvodnja je v Sioveniji 
rned leti 1953 in 1960 narascala s 
povprecno stopnjo 11 odstotkov, v 
posameznih obdobjih pa celo z vecjo. 
To je omogoCilo, da je zacel narascati 
narodni dohodek. Povecala se je kupna 
moe prebivalcev. V bankah so na
rascale hranilne vloge, saj Ijudje zaradi 
se vedno skromne ponudbe na trgu 
niso mogli zapraviti prihrankov. Po
javljati so se zaceli potrosniski krediti 
in Ijudje so zaceli razmisljati 0 gradnji 
his ali vikendov. Okrepila sta se 
gostinstvo in turizem. Se vedno je sicer 
prevladoval sindikalni turizem, toda 
vedno vee Ijudi je odhajalo na morje 
ali na smucanje. Standard se je 
polagoma zacel dvigati, ceprav je 
veCina Ijud i se vedno zivela zelo 
skromno. Lahka industrija je tem 
spremembam sledila pocasi in z 
velikim zaostankom. Tekstilna industrija 
je bila se vedno enolicna in ni upo
stevala modnih trendov, za otroke oblek 
prakticno niso izdelovali. Tudi ponudba 
prehrambnih izdelkov, sladkarij, go
spodinjskih aparatov in drugega je bila 
preeej slabsa kot v zahodnih drzavah. 
S podrzavljenjem gospodarstva po 
vojni so zatrli privatni sektor, tako da 
so preziveli zares redki vztrajni po
samezni obrtniki. Zato so bile slabo 
razvite servisne dejavnosti in pro
izvodnja stevilnih potrosniskih izdelkov, 
ki se velikim tovarnam "ni splacala". 
Razne obrtne zadruge so jih lahko 
nadomestlle Ie deloma ali pa sploh ne, 
saj so veCinoma propadle. V petdesetih 
letih so, ceprav zelo omejeno, zaceli 

znova bolj dopuscatl privatno pobudo, 
najprej na podrocju gostinstva. Eko
nomska politika se je preusmerila, 
tezka industrija je izgubila dotedanji 
privilegirani polozaj in bolj so zaceli 
spodbujati razvoj predelovalne in druge 
lahke industrije. Siovenija je ze izvazala 
v zahodne drzave in ZOA, vedno vecji 
pomen pa je zacela dobivati trgovina. 
Proti koneu petdesetih let pa je po
stopoma zacela narascati motorizaeija. 
Leta 1958 je bila odprta avtomobilska 
cesta Ljubljana - Zagreb, povecalo se 
je stevilo motornih vozil (v Sioveniji je 
bilo leta 1957 priblizno 5000 osebnih 
avtomobilov, leta 1962 pa ze 32 000). 
Znamenje prihajajoce motorizacije je 
bilo tudi, da so v mestih prepovedali 
vprezni promet. Nekateri mladeniCi iz 
prernoznejsih druzin so si po za
hodnem vzoru ze lahko omislili tudi 
vespo ali motor. Vendar je motorizaeiji 
spremljajoca servisna dejavnost sledila 
Ie pocasi, se sredi petdeseth let so po 
casopisih potekale cisto resne po
lemike, ali je smiselno, da so bencinske 
crpalke odprte tudi ob nedeljah, ali ne. 

KULTURA V PETDESETIH 
LETIH 

V zacetku petdesetih let je bila v 
kulturi zaznavna sprostitev. Agitprop je 
bil ukinjen in politika umetnikov ni bila 
vec tako strogo nadzorovana kot prej. 
Zato je nastalo nekaj lepih, politicno 
neobremenjenih stvaritev. Med njimi je 
na prvem mestu film Vesna, ki ga je leta 
1953 posnel reziser ceskega rodu 
Frantisek Cap. Vesna je ves cas po 
vojni ostala eden najbolj gledanih 
filmov (sele v sedemdesetih letih so jo 
prehiteli To so gadje). Leta 1957 je Cap 
posnel tudi nadaljevanje filma Ne cakaj 
na maj. Vpliv zahodne kulture je v 
Sioveniji postajal vse pomembnelsi, k 
njemu sta pripomogla zlasti radio in 
kino pa tudi literatura, ki so je zaceli bolj 
prevajati. Modna pijaca mladih pa je 
postal a eoekta. 

Na "bolj resni" kulturni seeni je 
Siovenija postala mednarodno znana 
zaradi graficnega bienala in Ijubljanske 
graficne sole. V drugi poloviei pet
desetih let je nastala Revija 57, ki je 
kmalu zacela objavljati krit icne clanke 
o oblasti, pa tudi prirejati igre v 
posebnem gledaliscu, imenovanem 
Oder 57. Oblasti so revijo leta 1958 
ukinrle, enega njenih piseev, Jozeta 
Pucnika, pa obsodile na vecletni zapor. 
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Kljub temu da se je Jugoslavija odpirala 
v svet , da je posnemala nekatere 
zahodne vzoree in da je uvedla samo
upravljanje, pa se v petdesetih letih ne 
po druzbeni ureditvi in ne po politicni 
praksi ni toliko oddaljila od soeialisticnih 
drzav, da bi bilo mogoee kritienim 
posameznikom tudi svobodno raz
misljati in pisati in da bi v gospodarstvu 
prevladal bolj trzni sistem. 

SESTDESETA LETA 

GOSPODARSKIZASTOJIN 
GOSPODARSKEREFORME 

V zaeetku sestdesetih let je Jugo
slavija zasla v hude gospodarske 
tezave. Rast industrijske proizvodnje se 
je prepolovila (v Sioveniji je leta 1960 
znasala 14 odstotkov, leta 1961 pa Ie 
se 7 odstotkov). Poraba je naraseala 
hitreje kot proizvodnja in storilnost, zato 
so se veeale eene. Nekatere druge 
drzave so ze opuscale tezko industrijo 
kot najpomembnejso gospodarsko 
panogo in prehajale na modernejse 
oblike proizvodnje, pospeseno so 
razvijale tudi informatiko. V razvitem 
zahodnem svetu se je zacel pre hod v 
t i. postindustrijsko druzbo. Jugoslavija 
je se vztrajala pri tezki industriji. Zaradi 
krize so vodilni politiki sklenili, da je 
treba izvesti gospodarsko reformo. 
Reformi so mnogi nasprotovali, saj so 
se bali, da bo zaradi nje prislo do 
ponovne uvedbe kapitalizma v Jugo
slaviji in da se bode razlike med 
razvitimi in nerazvitimi deli Jugoslavije 
se povecale. Zato je bila leta 1965 
reforma izvedena Ie na pol. Ponovno 
so z gospodarsko reformo poskusili 
leta 1965. Ta je bila zamisljena se bolj 
dosledno: Jugoslavija naj bi sieer se 
naprej obdrzala druzbeno lastnino, 
vendar naj bi gospodarstvo delovalo po 
trznih zakonitostih. Tudi ta reforma 
zaradi odporov ni uspela. Uvedli so 
predvsem financne ukrepe: devalvaeijo 
dinarja, omejitve drzavne porabe, 
zmanjsanje davkov in spremembe v 
bancnem sistemu, kar pa ni zado
stovalo. Zato je proti koncu sestdesetih 
let reforma potihem zamrla. V zacetku 
sedemdesetih let so se govorili 0 t. i. 
"90spodarski stabilizaclji", po sprejetju 
ustave leta 1974 pa so uvedli nov 
90spodarski sistem. 

V Sioveniji je ekipa predsednika 
Izvrsnega sveta Staneta Kavciea 
iZdelala gospodarski program, po 

katerem naj bi Siovenija razvijala zlasti 
trgovino, promet, banenistvo, turizem 
in razne storitvene dejavnosti. eim bolj 
naj bi se gospodarsko povezovala z 
zahodnim svetom, vpeljevala pa naj bi 
tudi druge obi ike lastnine in ne zgolj 
druzbeno. Kaveiea so npr. mocno 
kritizirali, ker se je zavzemal za delni
earstvo. Zaradi take usmeritve so za 
KavCica in njegove privrzence govorili, 
da so "liberal no" usmerjeni komunisti . 

GREMO NA MORJE 
V sestdesetih letih se je zivljenje v 
Sioveniji in Jugoslaviji zacelo iz
boljsevati. Meje so se odprle. Leta 1962 
so Ijudje lahko prvic po vojni legal no 
kupili devize (do 50 dolarjev enkrat 
let no) za pokritje stroskov turisticnih 
potovanj. Seveda to se ni pomenilo, da 
bi kar mnozieno drli eez meje, po
stopoma pa so vsaj krajsa nakupovalna 
potovanja prek meje postala vsak
danjost. Drzava je zacela bolj skrbeti 
za dvig standarda. Zgrajenih je bilo 
veliko novih stanovanj in zasebnih his 
pa tudi vikendov (v Sioveniji med 
letoma 1953 in 1972152400, od tega 
58 000 zasebnih). Prislo je do motori
zacije (leta 1962 je imela 62 000 
osebnih avtomobilov, deset let pozneje 
pa ze 247 000 ali 113 na 1000 pre
bivalcev, kar je moeno odstopalo od 
jugoslovanskega povpreeja). Banke so 
zacele dajati potrosniske kredite. 
Razvijala sta se gostinstvo in turizem. 
Pocitnikovanje (najvee v sindikalnih 
domovih ali v kampingih) na Jadranski 
obali si je lahko privoscilo vse vee 
slovenskih druzin. Izboljsala se je 
oskrba, ceprav je bila ponudba se 
vedno mnogo skromnejsa kot v so
sednjih zahodnih drzavah . V go
spodinjstva so zaceli prod irati moderni 
gospodinjski aparati: pralni stroji, 
sesalci in drugi. Sprva so bili uvozeni, 
potem pa so nekatera podjetja zacela 
izdelovati tudi domace proizvode, 
najvec po tujih licencah (Gorenje, 
Iskra). Tudi tekstilna industrija se je 
skusala priblizati potrebam kupcev in 
je izdelovala vee konfekcijskih oblacil, 
ceprav je se dolgo dajala vee poudarka 
koliCinam kot kakovosti , mod a pa je 
zaostajala za vee let. Premoznejse 
Siovenke in Siovenci so si pomagali z 
nakupi v Italiji in Avstriji, proti koncu 
sedemdesetih in v zacetku osem
desetih let pa so nastali tudi prvi modni 
butiki. Zivljenje je zlasti v drugi polovici 
sestdesetih let postalo bolj sprosceno. 

V sestdesetih letih se je nacin 
zivljenja tudi v Sioveniji mocno spre
menil. eeprav te spremembe niso bile 
tako ostre kot na Zahodu, pa so tuji 
vplivi postajali vse bolj ocitni zlasti pri 
mladih Siovenkah in Siovencih. Na 
spremembe v druzbi je vplivala mo
dernizacija na raznih podrocjih , vecanje 
stevila mestnega in zmanjsevanje ste
vila kmeekega prebivalstva, eman
cipacija zensk, vpliv novih medijev, 
vecja mobilnost zaradi motorizacije. 

Leta 1968 so se - podobno kot v 
Franciji, Nemciji in nekaterih vzhodno
evropskih drzavah - uprli studenti tudi 
v Jugoslaviji. Upirali so se vecjemu 
razslojevanju, ki so ga prinasale spre
membe, zlasti gospodarska reforma. 

Nemir mladih je v sestdesetih letih 
tudi v Sioveniji prerasel v pravi ge
neracijski spor. "Ej. to pa to zmeraj nas 
uee, a pri tem tako kislo se diZe," je 
prepeval tedaj najpopularnjesi slo
venski ansambel Bele vrane. Kavbojke, 
dolgi lasje, "beatlomanija", kot so rekli 
posnemanju zahodne kulture mladih, 
so bili pravi sok za starse, se bolj pa za 
socialistieno druzbo. Mladi so poslusali 
radio Luksemburg, ki je yes cas vrtel 
zabavno glasbo. Po garaiah so na jezo 
sosedov in starsev zaceli nastajati prvi 
slovenski rock ansambli. Toda tudi 
druzba je pocasi srkala vase spre
membe. Mnozicna kultura je postala 
vsakdanji del zivljenja Siovencev. 
Zacele so se modne revije, glasbeni 
fesivali (Slovenska popevka je bila prvie 
izvedena leta 1962 na Bledu), koncerti 
ansamblov, lepotna tekmovanja. Za
cela je nastajati tudi narodnozabavna 
glasba, kakrsno so igrali najprej 
Avseniki , potem pa se stevilni drugi 
ansambli. Predstave vaskih gledalisc 
in folklornih sku pin v domovih delavsko 
prosvetnih drustev, glasilskih domovih 
in telovadnih drustvih Partizan po vaseh 
so naveekrat zamenjali pray koncerti 
teh ansamblov. Leta 1957 je zacela 
oddajati TV Ljubljana, ki je v sest
desetih letih veliko prispevala k po
pularizaciji zabavne glasbe, pa tudi 
sicer je krepila slovensko nacionalno 
zavest (nacionaln im televizijam so 
nasprotovali centralisti, zato je npr. 
slovenska televizija TV- dnevnik v 
slovenskem jeziku uspela uveljaviti sele 
leta 1968) . 



, 

Zgodov na n matura 

ZAHODNI VPLlV NA 
ZIVLJENJE SLOVENCEV 

Na spremenjeni naCin zivljenja 
Siovencev so mocno vplivali zahodni 
vplivi. Siovenija je bila najboj pro
zahodno usmerjeni del Jugoslavije, 
meji na Italijo in Avstrijo, v katerih ima 
tudi mocne manjsine. To ji je - z izjemo 
prvih povojnih - let omogocalo stalne 
stike s tema dvema drzavama in stem 
dajalo moznost realne primerjave 
standarda. Oblasti v Sioveniji so se od 
srede petdesetih let naprej prizadevale, 
da bi osebni in druzbeni standard 
priblizale sosednima kapitalisticnima 
drzavama. Seveda pa je sistem kljub 
nekaterim kapitalisticnim prvinam v 
osnovi ostajal socialisticen. Temeljil je 
na egalitarizmu, polni zaposlenosti, 
veliki socialni zasciti, specificni so
cialisticni ideologiji in morali. V ospredje 
je postavljal skupnost, ne pa po
sameznika. Mesanica socialisticnega 
sistema in posnemanja zahodnih 
kapitalisticnih vplivov je v Sioveniji 
ustvarila nenavadno kulturno ozracje. 
Ljudje so verjeli v Tita, samoupravljanje 
in neuvrscenost, toda tudi v pralne 
stroje, hladilnike, televizorje in druge 
postulate potrosniske druzbe. Ker so 
trzne zakonitosti in tekmovalnost 
prihajale do izraza Ie deloma, se je 
proizvodnja potrebam kupcev in mod
nim trendom prilagajala okorno in 
pocasi. Zato so bili v petdesetih in 
sestdesetlh, pa tudi se sedemdesetih 
letih nakupi v tujini za Siovence edini 
pravi stik s potrosnistvom zahodnega 
tipa, ki so ga z veseljem in na veliko 
izkoriscali. 

Prvo okno v zahodni svet je bila za 
Siovence (in Jugoslovane) Italija. Meja 
z njo je bila leta 1947 potegnjena na 
novo (v korist Jugoslavije) in je zelo 
bolece zarezala v zivljenje prebivalcev, 
ki so do tedaj stoletja ziveli skupaj, 
najprej pod Avstro-Ogrsko in v casu 
med obema vojnama pod Italijo. 
Ponekod je meja sla med hisami, cez 
vrtove ali pa je (kot npr. v kraju Miren) 
presekala na pol pokopalisce (znani so 
primeri , ko so pogrebci , ob zasilni 
razmejitvi in navzocnosti oborozenih 
obmejnih policajev krsto dobesedno 
potiskali iz ene drzave v drugo, da so 
se od pokojnika lahko poslovili so
rodniki na obeh straneh meje). Dokler 
niso bili postavljeni mejniki, so Ijudje 
kolicke tudi premikali, da bi si na tej ali 
oni strani ohranili koscek zemlje . 
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Odnosi z Italijo so bili napeti vse do leta 
1954, ko je bilo z london skim me
morandumom dokoncno reseno t. i. 
trzasko vprasanje. Zato so bili do srede 
petdesetih let prehodi meje redki, 
pravico do njih pa so imeli Ijudje, ki so 
ziveli v stometrskem obmejnem pasu 
in dvolastniki, to je Ijudje, ki so imeli 
zemljo na obeh straneh meje. Ti so 
lahko sli po najkrajsi poti na svojo njivo, 
niso pa smeli v vecje kraje . Kljub 
strogemu nadzoru na obeh straneh 
meje so to poceli (na italijanski strani 
so jih najveckrat prepoznavali ze po 
"socialisticnih" cevljih ali pa po re
gistrskih tablicah na kolesih). Med 
iznajdl jivejsimi tihotapci je znan primer 
cloveka, ki je prek meje postavil 
skrivno zicnico in z njo uspesno 
prenasal blago, dokler ga niso odkrili 
in obsodili na dYe leti zapora. Obmejni 
prebivalci so bili prvi kupci zahodnega 
blaga, ki so ga nato tihotapili v Slo
venijo. Skrivali so ga najvec v kolesa 
ali pod obleko, glavni artikli pa so bili 
sladkor, kava, riz, limone, zdravila, milo, 
fotografski aparati in drugo blago, ki ga 
je v Sioveniji primanjkovalo, modra 
galica, ki so jo potrebovali pri vzgoji trte, 
in celo sirkove krtace in sirkove metle. 
V glavnem je pri teh nakupih slo za 
blagovno menjavo, v Italijo so tihotapili 
meso, zganje, jajca, maslo (5e danes 
pripovedujejo zgodbo 0 zenski, ki se ji 
je pod bluzo skrito maslo stopilo in 
zacelo curljati pray na meji). Nekateri 
tihotapci so delali tudi v dogovoru s 
policijo in pomagali oblastem pri nabavi 
pisarniskega materiala, pisalnih strojev 
ipd. V prvi polovici petdesetih let so 
donosen tihotapski posel postajali ze 
tudi modni artikli, zlasti t. i. "5uskavci", 
to je sumeci dezni plasCi iz umetnega 
materiala. Tvegani tihotapski posli so 
se splacali in marsikdo iz obmejnih 
krajev si je v prvih povojnih letih s 
prisluzenim denarjem lahko postavil 
celo hiso. 

Poleti 1950 je prislo do srecanja 
prebivalcev z obeh strani meje na 
mejnem prehodu v Rozni dolini. Sre
canje naj bi pripomoglo k obnovitvi 
prijateljskih in sorodnih stikov pre
bivalcev na obeh straneh meje. Siloviti 
naval mnozice je mejo podrl, Ijudje so 
se razkropili po ulicah Gorice in do 
poznih vecernih ur kupovali - v glavnem 
metle in sirkove krtace. (Branko Ma
rusic: Z zahodnega roba, Gorica 1996). 

Leta 1955 sta Jugoslavija in Italija 

podpisali sporazum 0 obmejnem 
prometu - t. i. videmski sporazum - prvi 
tak sporazum med kapitalisticno in 
socialisticno drzavo v casu hladne 
vojne. Pravica prehoda meje je bila 
razsirjena na vse obmejno prebivalstvo 
v krogu desetih kilometrov in prehodi 
meje so postali mnozicni. Obmejni 
prebivalci so zlasti radi obiskovali 
sejme (npr. sejem na praznik sv. 
Andreja v Gorici), kjer so na stojnicah 
kupovali poceni blago. Med najbolj 
priljubljenimi artikli so bile t. i. "bambole", 
to je velike otroske puncke v pisanih 
oblekicah, ki so jih nato kot okras 
postavljali na sredo zakonskih postelj. 
Kupovali so tudi konfete za poroke, 
zvecilne gumije in tipicne italijanske 
sladkarije. Blago z obmejnih italijanskih 
stojnic je v petdesetih pa tudi se 
poznejsih letih mocno oblikovalo okus 
slovenskih in jugoslovanskih kupcev. 

V Avstrijo so dvolastniki lahko zaceli 
hoditi sele leta 1953, ko sta bila 
podpisana sporazuma 0 ureditvi 
obmejnega prometa in 0 nepre
micninah avstrijskih dvolastnikov v 
jugoslovanskem obmejnem obmocju. 
Poleg dvolastnikov so v izjemnih 
primerih lahko tridnevne dovolilnice za 
prehod dobili tudi drugi obmejni 
prebivalci, pravico do stalnega pre
hoda pa zdravniki, veterinarji in babice 
(leta 1958 je bilo izdanih z jugo
slovanske strani v celoti 6000, z 
avstrijske pa 5000 dovolilnic za prehod 
meje). Leta 1960 je bil podpisan 
dodatni sporazum 0 ureditvi ob
mejnega prometa in tudi v Avstrijo so 
lahko prehajali stalni prebivalci iz 
desetkilometrskega obmejnega pasu. 
Prebivalci so dobili stalno obmejno 
prepustnico, cez mejo so lahko potovali 
stirikrat mesecno in se lahko tam 
zadrzevali do najvec sestdeset ur. 
Drzavno mejo so morali obakrat pre
stopiti na istem mejnem prehodu 
(maloobmejnih prehodov z Avstrijo je 
bilo skupaj devetnajst). Pri prehodu so 
mesecno smeli imeti s sabo 3500 din, 
kar je znasalo dobrih deset dolarjev. 
Sicer pa Avstrija zaradi slabse ponudbe 
in visjih cen do srede sestdesetih let ni 
bila tako priljubljena nakupovalna tocka 
kot Italija. 

Prebivalci, ki niso ziveli v obmejnem 
pasu, so za prehod meje lahko dobili 
potni list (osebni, druzinski ali skupinski). 
Potne liste so izdajali sekretariati za 
notranje zadeve v posameznih okrajih, 
prosnlo so lahko zavrnili b rez ob-



• 

razlozitve (potnih listov npr. niso izdajali 
moskim, ki se niso odsluzili vojaskega 
roka) . Skoraj za vse drzave je bila 
potrebna viza, za odhod v tujino pa tudi 
garaneijsko pismo iz drzave, v katero 
je drzavljan potoval. Zaradi ad
ministrativnih ovir pa tudi nizkega 
standarda so bita potovanja do zacetka 
sestdesetih let redka, omejena pred
vsem na poslovna potovanja in obiske 
pri sorodnikih Preeej Ijudi pa je ilegalno 
preslo mejo in nato emigriralo v 
cezmorske drzave. Se je pa v drugi 
poloviei petdesetih let ze zacel razvijati 
turizem, tako da so bili obiski tujeev 
pogostejsi, veliko tujeev iz sosednjih 
drzav so privabili razni obrtni sejmi . 
postopno odpiranje zahodni kulturi se 
je konee petdesetih in v zacetku 
sestdesetih let kazalo tudi v prirejanju 
modnih revij , popevkarskih festivalih 
(pO vzoru sanremskega festivala v Italiji) 
in izborih lepotie. Televizija je v sest
desetih letih postala mnozicna in je s 
svojim programom (zahodnimi na
daljevankami, filmi, glasbenimi od
dajami in ne nazadnje reklamami) se 
dodatno vplivala na rast potrosniske 
miselnosti in privrzenosti zahodnim 
vrednotam ter stem na zeljo po 
odhodih v tujino. Siovenci so veCinoma 
lahko gledali tudi kakega od sosednjih 
avstrijskih ali italijanskih TV-programov 
in se na podlagi reklam odlocali za 
nakupe v tujini. Nekateri italijanski in 
avstrijski trgovei (zlasti slovenskega 
rodu) so postopoma zaceli oglasevati 
tudi v slovenskih casopisih in na radiu. 
Sredi sestdesetih let se je Jugoslavija 
odprla svetu, preeej pa se je zvisal tudi 
standard. Potni list je brez posebnih 
administrativnih tezav postal dosegljiv 
vecini Ijudi, vize za sosednje drzave so 
bile postopoma ukinjene. Leta 1962 se 
je prvic po vojni zgodilo, da je jugo
slovanski drzavljan lahko legal no kupil 
devize do zneska 15 000 din (to je 
petdeset ameriskih dolarjev, vec pa Ie 
za zdravljenje v tujini ali za mednarodna 
srecanja) . Ljudje so zaceli mnozicno 
odhajati na delo v Avstrijo in Nemcijo 
(v letih 1964 - 1969) se je organizirano 
- prek zavodov za zaposlovanje - na 
ZahOd preselilo 62 347 Sioveneev, ki 
so se ob praznikih vracali in s sabo 
prinasali zahodno potrosnisko blago. 
Modni nakupovani trend v tujini niso bili 
vec Ie kavbojke (znani slovenski igralee 
Janez Hocevar ima se danes nadimek 
Rifle, ker je bit v petdesetih letih eden 
prvih Ljubljancanov, ki jih je nosil), 
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teniske eopate (v Sioveniji se jim se 
danes rece kar "superge", ker so to 
znamko Siovenei v Ital iji najbolj ku
povali), kozmetika, pralni praski. 
Siovenei so v tujini zaceli kupovati 
pralne stroje, sesalnike za prah in druge 
gospodinjske pripomocke, pa tudi 
avtomobile. Sam se spominjam, kako 
smo sredi sestdesetih let s sosedom, 
ki je ze imel avto, sli kupit pralni stroj 
Candy (tedaj najpriljubljenejso italijansko 
znamko) v Trbiz (Tarvisio). Mama je 
sicer imela komaj polovieo denarja 
zanj, toda slovenski trgovee ji ga je dal 
na besedo, v celoti ga je odplacala sele 
cez nekaj meseeev. Tud i slovenska 
trgovina in proizvodnja sta se v tem 
casu ze prilagajali zahtevam kupeev: 
Gorenje je zacelo proizvajati go
spodinjske aparate, ki so v naslednjih 
desetletjih postali modni tudi vvzhodno
evropskih drzavah, odpirale so se 
samopostrezne trgovine in velebla
govniee. Toda ponudba je bila bistveno 
skromnejsa kot na Zahodu in vecinoma 
tudi drazja. 
Konee sestdesetih let je, podobno kot 
v svetu, tudi v Sioveniji tinejdzerska 
generaeija zacela postajati izjemno 
mocna potrosniska skupina. Njenih 
zahtev po pisanih zvezkih s foto
grafijami filmskih zvezd, flomastrih, 
solskih torbah , modnih oblacilih, 
ploscah in drugih izdelkih soeialisticna 
ponudba ni zmogla zadovoljiti. Pa tudi 
ce jih je (kot npr. v primeru vrhunskih 
smuci Elan), domaci izdelki niso bili 
"pravi" in so starsi pac morali s 
skromnimi soeialisticnimi placami po 
tuje znamke cez mejo. Konee sest
desetih, se bolj pa v sedemdesetih letih 
je simbol slovenskega in jugoslo
vanskega nakupovanja v tujini postal 
trzaski trg Pontersosso. Tam so pro
dajali poeeni blago in kic, ki so ga 
kupovali tisoci in tisoci kupeev iz 
Jugoslavije. Prihajali so z organiziranimi 
izleti, rednimi vlaki in avtobusi iz najbolj 
oddaljenih krajev in avtomobili. Pokupili 
so vsakrsno, tudi najbolj nicvredno 
blago. Pont eros so je v sedemdesetih 
postal simbol potrosniske miselnosti 
prilagojene soeialisticnim kupeem s 
plitvimi zepi. Skrivanje blaga pred 
eariniki (uvoz blaga je bil brez carine 
dovoljen do priblizno sto dolarJev) je bil 
eden najpriljubljenejsih lu9oslovanskih 
sportov sedemdesetih let, in to ne 
glede na spol ali staros!. 

Prehodi meje, nakupovanja v tujini in 
potovanja so pomembno sooblikovali 

zivljenjski slog Sioveneev v povojnih 
desetletjih. Ziasti prelomna so bila tu 
petdeseta in sestdeseta leta. 
Nakupovalna mrzliea je zajela vse sloje 
prebivalstva ne glede na ideolosko in 
politicno prepricanje. Na nakupih v 
zamejskih trgovinah so se srecevali 
tako kritiki rezima kot part ijski 
funkeionarji. Neposredni stik z 
Zahodom je izostri cut za kakovost in 
vplival na domaco proizvodnjo in 
trgovino, da se je vsaj poskusala 
priblizati zahodnim standardom. 
Nakupi so posredno tudi pritiskali na 
polit iko, ki je vsaj deloma morala 
upostevati potrosniske zahteve in se 
jim prilagajati. Seveda pa so bili nakupi 
- se zlasti v petdesetih letih in prvi 
poloviei sestdesetih let - omejeni z 
nizkim standardom. Scasoma so se 
oblikovali v poseben potrosniski ritual , 
neke vrste nakupovalno mrzlieo, ki ji je 
podlegel velik del Sioveneev (in se vec 
Jugoslovanov). Zanjo ni bilo znacilno 
Ie kupovanje stvari, ki so jih Ijudje 
dejansko potrebovali, ampak tudi 
kupovanje vsega poprek, zato ker so 
bili Ijudje pac v tujini in je bilo treba 
"izkoristiti priloznost", da se je pot 
"splacala." Ta filozofija se je dobro ujela 
s prepricanjem, da varcevanje in 
raeionalno ravnanje z denarjem nimata 
smisla , saj je v soeializmu drzava tista, 
ki mora resevati stanovanjske in druge 
probleme drzavljanov ter skrbeti za to, 
da dobivajo place (tega prel?JJ,canja se 
sieer ne da v eelotl posp~ositi, saj so 
bili zlasti Siovenei v Jugoslaviji tisti, ki 
so ravnali najbolj vartno in tudi sami 
kupovali slanovanjaali gradili hise). 

Seveda pa so blli prehodi meje Ie 
eden od vplivov, ki so oblikovali 
povojno soeialisticno - potrosnisko 
mentaliteto Sioveneev. V ta okvir so 
sodili se, filmi, glasba, televizija, 
mnozicna motorizaeija, razvoj tujskega 
turizma v Sioveniji in ekonomska 
emigracija. Poslediea vseh teh de
javnikov je bila , da so Siovenei ze v 
"Iiberalnih" sestdesetih letih v sta
novanjski kulturi , nacinu oblacenja in 
prezivljanju prostega casa sprejeli 
zahodne standarde in vzoree vedenja, 
hkrati pa so od soeializma jemali tisto, 
kar jim je koristilo (brezplacno solanje, 
dober zdravstveni standard, polno 
zaposlenost) . 

I 
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Povzetek 

V prispevku so obravnavane razmere v prvih dveh desetletjih pO drugi svetovni vojni. Prvemu obdobju dajejo okvir 
posledice vojne, povojni obracun z resnicnimi in domnevnimi sodelavci okupatorjev ter politicnimi nasprotniki , sodni 
procesi, odnos do Cerkve. Hkrati pa tudi sprememba oblasti, volitve, agrarna reforma, nacionalizacija, obnova, 
industrializacija in s temi procesi povezan spremenjeni naCin zivljenja (npr. drugacen nacin preskrbe in prehrane, 
bivanjske spremembe, poudarek kolektivizaciji in prostvoljnem delu, zenska emancipacija) . 

Tem spremembam so sledile spremembe na solskem podroeju in na podroeju kulture. Ko je Siovenija postal a 
republika, so pose ben pomen in veljavo dobile nacionalne kulturne ustanove. Sicer pa je bila na podroeju kulture 
uveljavljena smer t. i. socialisticnega realizma, umetniki postanejo drzavni usluzbenci, njihovo delo je nadzorovano. 

V petdesetih letih se je gospodarska politika preusmerila s tezke na druge veje industrije in na dvigovanje standarda. 
Samoupravjanje je prineslo vee pravic delavcem, eeprav je drzava se vedno odloeala 0 vseh bistvenih zadevah. 
Opazna so prva znamenja socialnega razslojevanja. Admini-strativni pritisk je povzroCiI tudi prve stavke. Poveeala se 
je kupna moe prebivalcev. Okrepila sta se gostinstvo in turizem. Se vedno je sicer prevladoval sindikalni turizem, toda 
vedno vee Ijudi je odhajalo na morje ali na smucanje. Standard se je polagoma zaeel dvigati, ceprav je vecina Ijudi se 
vedno zivela zelo skromno. Proti koncu petdesetih let je postopoma zaeela narascati motorizacija. V zaeetku petdesetih 
let je bila v kulturi zaznavna sprostitev. Vpliv zahodne kulture je v Sioveniji postajal vse pomembnejsi, k njemu sta 
pripomogla zlasti radio in film pa tudi tuja Iiteratura, ki so je zaeeli bolj prevajati. Vendar oblasti nadzorujejo kritiene 
intelektualce in jih obcasno tudi zapirajo (npr. Jozeta Puenika) . Sele v sestdesetih letih se je zivljenje v Sioveniji in 
Jugoslaviji zacelo izboljsevati. Meje so se odprle . Dtiava je zacela bolj skrbeti za dvig standarda. Banke so zacele 
dajati potrosniske kredite. Razvijala sta se gostinstvo in turizem. V gospodinjstva so zaceli prodirati moderni gospodinjski 
aparati: pralni stroji, sesalnikih in drugi. Na spremembe v druzbi je vplivala modernizacija na raznih podrocjih, vecanje 
stevila mestnega in zmanjsevanje stevila kmeekega prebivalstva, emancipacija zensk, vpliv novih medijev, vecja 
mobilnost zaradi motorizacije. 
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Peter Stih 

MED JADRANOM IN KARAVANKAMI V ZGODNJEM 
SREDNJEM VEKU 

(strukture danasnjega slovenskega ozemlja V zgodnjem srednjem veku)* 

Danasnjemu slovenskemu ozemlju 
so med 6. in 9. stoletjem dajale pecat 
predvsem tri stvari. Z avarskim 
gospostvom zvezana slovanska 
naselitev konec 6. stoletja je po
vzrocila, da se je slovensko ozemlje 
za dYe stoletji locilo od nekdanje 
rimske ekumene in zahodnega sveta 
ter v najvecji meri tudi od anticne 
tradicije. Sele s propadom avarske 
drzave in stem povezano razsiritvijo 
trankovskega gospostva na zahodni 
Balkan in v panonski prostor je bilo 
to ozemlje konec 8. stoletja ponovno 
prikljuceno Zahodu, kar je povzrocilo 
tako daljnosezne spremembe v 
njegovi strukturi, kot so se zgodile 
dYe stoletji poprej. Tretja prvina, ki 
je dolocala zgodovino tega ozemlja, 
je bila blizina Italije, ki je opre
deljevala njegovo tunkcijo. Cezenj je 
potekala glavna cestna povezava 
Italije z Vzhodom in slovenski prostor 
je imel izrazito prehoden znacaj . To 
je bil vpadni prostor v Italijo in kdor 
je imel oblast nad slovenskim ozem
Ijem, je imel kljuc, ki je odpiral vrata 
vanjo. 

Vzhodno od kraskih prelazov, v 
porecju Save, se je zacel svet, ki se 
je v kar najvecji meri loceval od 
onega v Italiji. Meja ni locevala samo 
dveh politicnih organizmov in dveh 
politicnih ster, ampak tudi dva 
razlicna nacina zivljenja, dYe razlicni 
ekonomiji in dva razlicna pogleda na 
bogove. Toda hkrati to ni bila meja, 
ki bi jo - ce uporabim besedisce 
politicne Evrope druge polovice 20. 
stoletja - opredeljevali s pojmoma, 
kot sta "zelezna zavesa" ali celo 
"berlinski zid". To je bila kvecjemu 
"zelena meja", cez katero so pre
hajali odposlanci vseh vrst, ro
kodelci, politicni emigranti in celo 
avarski in slovan ski vojaski kon
tingenti, ki so hiteli na pomoc svojim 
langobardskim zaveznikom v Furla
nijo in se dlje v Italijo. Ljudje in z njimi 

intormacije so potovali z ene na 
drugo stran in natancno se je vedelo, 
kdo je kaj pri sosedu in kje gaje najti. 

Struktura imen 

Pojmov (imen). S katerimi so na 
Zahodu oznaeevali prostor, ki se je 
zaeenjal na vzhodni meji Italije, je bilo 
vee. Na antieno tradicijo se je na
vezovalo ime Panonija, ki je mejila 
nepos red no na Italijo in je v zgodnjem 
srednjem veku dobilo nove vsebine: 
postalo je nadregionalno in je lahko 
pokrivalo regionalna imena, kakrsno je 
bilo npr. v zgornjem Posavju Karniola. 
Poleg tega je ime postalo sinonlm za 
dezelo Avarov in antieno provincialno 
ime je tako lahko pokrivalo tudi tisti 
nekdanji noriski prostor, ki je bil pod 
avarskim gospostvom, ter celo med
recje med Donavo in Tiso zunaj meja 
nekdanjega rimskega imperija. Da
nasnje slovensko ozemlje je v tistem 
casu pokrivalo se enD nadregionalno 
ime: Avaria. S pojmom je bil razumljen 
prostor avarske politiene sfere, ki je bil 
pod oblastjo avarskega kagana. Vanjo 
je stelo tudi porecje slovenskega 
Posavja, ki je bilo del Avarije (pars 
Avarie). 

Drugace pa je ta prostor v zgodnjem 
srednjem veku pokrivalo regional no in 
do mace ime Carniola (= mala Karnija), 
ki je izpeljano iz furlanske geografske 
terminologije, medtern ko je del da
nasnjega severovzhodnega slovenske
ga ozemlja pokrivalo karantansko ime 
(Carantania). Nejasno je Ie, koliksen del 
je nekdaj spadal v Karantani jo . Ni 
izklluciti niti moznosti, da se je ob 
Karnioli v 9. stoletju pojavilo tudl ze 
domace ime za zgornje Posavje: 
slovanska KraJli}na, iz katere sta nato 
nastali tako slovenska Kranjska kot 
nemska Krain. Ime se sicer prvic 
omenla sele 973 v dveh listinah cesarja 
Otona II., s katerima je skofiji v Freisingu 
podelil obsezen zemljiski kompleks 

(Losko gospostvo) v grofiji grofa 
Popona quod Carnio/a vocatur et quod 
vu/go Creina rnarcha appe/atur (oz. v 
drugi: in regione vulgari vocabulo 
Chreine). V zadnji eetrtini 10. stoletja 
ze uveljavljeno Ijudsko ime (vu/gari 
vocabu/o) prica, da je zagotovo sta
rejse od svoje prve omembe. Koliko, 
je nemogoee ree i. Nekoliko si lahko 
pomagamo Ie s pomenom izraza 
Krajina, ki pomeni mejno pokrajino -
tako kot nemska marcha (zveza Creina 
marcha je zaradi tega tavtoloska!). 
Splosno je znano, da je bila Kranjska v 
drugi polovici 10. stoletja mejna krajina 
bavarske (oz. koroske) vojvodine proti 
Madzarom in Hrvatom; toda to funkcijo 
je irnela tudi ze v 9. stoletju. Od 828, 
ko je bila ukinjena velika furlanska 
marka in so se meje Italije zopet vrnile 
na kraske prelaze, je prislo slovensko 
Posavje v okvir bavarske Vzhodne 
prefekture, kjer je postala Karniola 
mejna pokrajina proti - Furlaniji in Jtaliji. 

Gospostvena struktura 

Zahodni del danasnjega sloven
skega ozemlja, ki je spadal v Italijo, je 
bil pod bizantinsko oziroma lango
bardsko oblastjo. S Karlovimi osvojitva
mi langobardske Furlanije in bizantin
ske Istre je ta del danasnjega sloven
skega ozemlja prisel pod frankovsko 
oblast, ki se je z unieenjem avarske 
drzave razsirila se nad ostalo slovensko 
ozemlje. Predtem je bil prostor vzho
dno od Italije od konca 6. stoletja naprej 
del avarskega gospostvenega ob
mocja, 0 cemer pricajo poroCila Pavia 
Diakona pa tudi drugi viri. Vprasanje, 
ki se postavlla v zvezi z avarsko oblastjo 
nad danasnjlm slovenskim ozemljem 
v zgodnjem srednjem veku je, kaksne 
narave je bilo to gospostvo in ali je bilo 
neprekinjeno skozi dYe stoletji. Za 
vprasanjem narave avarske oblasti nad 
alpskimi Siovani stoji dolga in po
lemicna znanstvena kontroverza, ki se 

• Clanek je pavze! po prece j obseznej!;j razpravi Strukture danasnjega slovenskega praSlola v zgoonjem srecnjem veku, kjer je navedena ludi vsa dokumenlacija in bo objavljen v zborniku razp lav Z 
mednarodnega simpozija Siovenija in sosednje dezele med antiko in karolinsko dobo (Zatetki slovenske elnogeneze), ki se je vrsi l v Ljubllani med 22. in 26. seplembrom 1998 
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je zacela okrog zacetka tega stoletja z 
Janom Peiskerjem in njegovo tezo 0 
hlapcevstvu poljedelskih Siovanov pod 
zivinorejskimi Avari - zupani. To hlap
cevsko teorijO, ki jo je mocno omajal 
Alfons Dopsch, je nato na novih 
temeljih ponovno zgradil in se bolj 
zaostril Ljudmil Hauptmann, po ka
terem so alpski Siovani ziveli pod Avari 
v najhujsem hlapcevstvu - suzenjstvu. 
Kritika - v prvi vrsti 60go Grafenauer 
je predvsem uspela pokazati, da so bili 
avarsko-slovanski odnosi mnogo bolj 
diferencirani, kot jih je na podlagi za 
Siovane poraznih porocil Fredegarja in 
Nestorja prikazoval Hauptmann, in da 
se je to razmerje spreminjalo tako po 
razlicnih pokrajinah kakor v razlicnih 
obdobjih. Intenzivnost avarskega 
gospostva nad Siovani v srediscu 
kaganove oblasti v Panoniji je bila 
gotovo vecJa kot na obrobju, v vzhodno
alpskem in severozahodnem balkan
skem prostoru, ki ni bil primeren za 
zivljenje nomadskih konjenikov. V 
obrambi pred kritiko je Hauptmann v 
svojem zadnjem delu, v katerem se je 
ukvarjal stem vprasanjem, slovansko
avarsko razmerje razloziJ na naCin, da 
se Je odrekel predstavi 0 individualnem 
hlapcevstu in je govoril samo se 0 
kolektivni suznosti. Pa se to naj bi prislo 
do izraza Ie ob obcasnih prihodih 
avarskih krdel med alpske Siovane. 
Taksna razlaga je pomenila odmik od 
starih staJisc in v bistvu konec hlap
cevske teorije. Tako pojmovano hlap
cevstvo nima niti stabilnih socialnih 
odnosov niti izrazitih pravnih oblik in 
pusca veliko praznega prostora za 
samostojen slovanski druzbeni in 
pravni red. Hlapcevstvo se je odraziJo 
kvecjemu na podrocju pOliticno
vojaskih odnosov. Ali pa je za te izraz 
hlapcevstvo sploh se primeren , lahko 
resno dvomimo; ustreznejsi izraz je 
gospostvo. 

Vprasanje kont inuitete avarskega 
gospostva nad Siovani slovenskega 
Posavja je povezano s Samom in 
njegovo "drzavo". Iz udelezbe lango
bardskih cet v vojni frankovskega kralja 
Dagoberta proti Samu 630 se sklepa, 
da je k njej spadala tudi posebna 
slovanska krajina (marca Vinedorum) 
pod knezom Valukom na prostoru 
poznejse Karantanije. V slovenskem 
zgodovinopisju se je celo domnevalo, 
da je Samova drzava na jugu segala 
se cez Karavanke na danasnje slo
vensko ozemlje. To se je sklepalo iz 

tega, da v Samovem casu Avari nikoli 
niso napadli Furlanije, kar naj bi 
pomeni lo, da nad slovenskim Po
savjem niso imeli oblasti. Kot vsak 
argumentum ex silentio je tudi ta 
problematicen. Namrec, tudi za veCino 
8. stoletja nimamo nobenega porocila 
o avarskem ogrozanju Furlanije, pa to 
ne pomeni, da niso bili gospodarji 
zgornjega Posavja, kar nam potrjujejo 
drugi viri. In tudi ce Avari v resnici nekaj 
casa niso obvladovali slovenskega 
prostora, to se ne pomeni, da je ta 
spadal k Samovi zvezi in v njegovo 
gospostveno obmocje. Pray tako si je 
predstavljati, da je v casu avarske krize 
po porazu pred Carigradom 626 
zgornje Posavje postalo neke vrste 
nikogarsnje ozemlje, prostor, ki je 
nominalno se vedno stel za del Avarije, 
v resnici pa je bil brez pravega gospo
darja. Avarski vpad v Furlanijo 664 je 
nato ze prica konsolidacije kaganove 
oblasti in (ponovne) kontrole kontaktne 
cone z langobardsko drzavo v zgor
njem Posavju. 

Etnicna struktura 

Drugace pa je je bil ta najzahodnejsi 
del Avarije slovansko naselitveno 
obmocje. Langobardom iz sosednje 
Furlanije je Karniola v 8. stoletju veljala 
za dezelo Siovanov. Siovani so da
nasnje slovensko ozemlje poselili v 
casu, ki ga lahko zamejimo s pre
selitvijo Langobardov iz Panonije v 
Italijo in s koncern 6. stoletja, ko so se 
v zgornJi dolim Drave ze spopadali z 
6avarci in na jugu ze silili v Italijo. V 
kolikor neomenjanje nekaterih skofov 
iz norisko-panonskega prostora v 
sinodalnih zapisnikih oglejskega 
patriarhata iz zadnJe cetrtine 6. stoletja 
tudi v resnici pomeni, da so, kot se 
domneva, njihove skofije ze propadle 
zaradi slovanskega prodiranja, potem 
je temu slovanskemu naseljevanju celo 
mozno natancnejse opredeliti etape, 
tempo in smeri. Jezikoslovci menijo, da 
so se Siovani v Vzhodne Alpe na
seljevali iz obmocja zahodno-slo
vanske in juznoslovanske jezikovne 
sku pine, pri cemer naj bi bil sunek iz 
prve skupine starejsi, segal pa je tudi v 
prostor juzno od Karavank in v slo
vensko Podravje. Pri naseljevanju sta 
ti dYe skupini Siovanov naleteli na 
rornanske in romanizirane staroselce, 
ki so se vsaj deloma ohranili v zgodnji 
srednJi vek. 0 prezivetju teh staro-

selcev, ki so bili posredniki anticne 
tradicije in nosilci kontinuitete v zgodo
vinskem razvoJu slovenskega ozemlja, 
pricajo v prvi vrsti krajevna imena, 
zvezana z besedo Vlah, s katero so 
Siovani oznacevali Romane. Etnicno 
sliko slovenskega ozemlja v zgodnjem 
srednjern veku dopolnjujejo se Avari, 
ki so tu imeli vojaske postojanke. Glede 
na krajevna imena so bili tudi juzno od 
Karavank naseljeni drobci Hrvatov, 
izkljuCiti pa ni niti Langobardov. Tako 
kot karantanski izpricuje tudi slovenski 
prostor v zgodnjem srednjem veku 
polietnicno strukturo. Kljub temu se zdi, 
da je bil etnicno bolj homogen od 
onega severno od Karavank in da je 
bilo neslovanskih etnicnih sku pin manj 
- tako po stevilu kot po obsegu. 

Plemenska struktura 

Propad avarskega kaganata konec 
8. stoletja je povzrocil , da je na njegovih 
rusevinah prislo do velikega pre
slojevanja, v katerem so se slovanski 
in drugi drobci zaceli povezovatl v nove 
lokalne in regionalne skupnosti: ob
likovati so se zacele nove identitete in 
z njirni nova plernena oz. Ijudstva (v virih 
tistega casa oznacena kot gens, rod', 
ethnos). Ti etnogenetski procesi so se 
jasno odrazili tudi v terminologiji virov. 
Namesto splosne oznake Sciavi, ki je 
irnela pomen kolektivnega plemens
kega imena, se sedaj na obrobju 
nekdanjega kaganata pojavijo in 
dividualna gentilna imena slovanskih 
Ijudstev, kot so Cehi, Moravani, Gu
duskani, Tirnocani, Abodriti, Hrvati in 
leta 820 tudi Karniolci (Carniolenses), 
ki jih frankovski drzavni anali locirajo ob 
Savo. Na tem mestu edinkrat omenjeno 
gentilno ime prebivalcev zgornjega 
Posavja natancno odslikava velik 
proces druzbenega in etnicnega pre
slojevanja, ki je zajel nekdaj avarska tla. 
Tako kot so se zacela drugod med 
velikim delom Siovanov nekdanje 
Avarije oblikovati posamezna Ijudstva, 
se je proti koncu 8. stoletja zacelo tudi 
v zgornjem Posavju oblikovati posebno 
pleme. Ta etnogetski proces je potekal 
tako, da so prebivalci Karniole, ki so 
se okrog srede 8. stoletja poimenovani 
s kolektivnim plemenskirn imenom 
Siovani, imeli dYe generaciji pozneje ze 
individualno plernensko ime, ki so ga 
izpeljali iz irnena pokrajine, v kateri so 
ziveli, in ki odraza njihovo gentilno 
identiteto. Tako kot Karantanci so bili 



tudi Karniolci polietnieno Ijudstvo, ki pa 
je bilo slovansko determinirano. Z iz
peljavo gentilnega imena iz pokrajin
skega, ki seveda ni bilo slovansko -
zopet enako kot pri Karantancih - so 
se navezali na tradicijo prostora, v 
katerem so prebivali. 

Poleg Karantanije je Karniola postal a 
druga slovanska gentilna knezevina v 
vzhodnoalpskem prostoru. Kot ne
posreden vzhodni sosed Furlanije je 
najpozneje 796 prisla pod frankovsko 
oblast, a pri tem, kot kazejo paralele iz 
neposredne soseseine, obdrzala svojo 
gentilno ureditev in bila vkljueena v 
furlansko marko. Toda ze 828, z 
razdelitvijo furlanske marke med stiri 
grote in s tem povezano vpeljavo 
grofovske uprave, je Karniola po vsej 
verjetnosti izgubila svojo gentilno 
ureditev in notranjo samostojnost: v 
tridesetih letih 9. stoletja omenjenega 
pNega frankovskega grofa ob zgornj i 
Savi moremo imeti za naslednika 
plemenskega kneza Karniolcev. 

Druzbena in 
organizacijska struktura 

Druzbena in organizacijska struktura 
slovanskih plemen v Vzhodnih Alpah, 
ki se neloeljivo prepleta z vprasanjem 
njihovih gospodarskih podlag in prav
nega reda, predstavlja enega najveejih 
in tudi najteze resljivih problemov 
zgodnjesrednjeveske zgodovine tega 
prostora . Kljub napredku, ki ga je 
zgodovinopisj e na tem pod roeju 
doseglo v tem stoletju in ki je bil 
nemalokrat povezan z ostrimi znan
stvenimi kontroverzami, se danes v 
zvezi z druzbeno in organizacijsko 
strukturo Siovanov v Vzhodnih Alpah se 
vedno postavlja vee odprtih vprasanj, 
kot pa je danih odgovorov. Zaradi tega 
je vsak poskus predstavitve omenjenih 
struktur v najveeji meri nujno Ie hipo
tetieen. Danes ni nobenega dvoma, da 
je bila slovanska druzba vzhodno
alpskega prostora v zgodnjem sred
njem veku sestavl jena iz vee slojev. 
Tako nam za karantanski prostor ze 
Konverzija (Conversio Bagoariorum et 
Carantanorum) poroea 0 obs toju 
posebnega priviligiranega sloja s 
knezom in njegovo druzino na eelu. 
Glede plemstva so se bolj povedni in 
konkretni nekoliko poznejsi podatki, ki 
jih prinasa salzbursko, freisinsko in 
briksensko tradicijsko gradivo, ki prica 
o obstoju slovanskega plemstva ze 
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pred koncem 8. stoletja, se bolj pa 0 

njegovem prezivetju v frankovsko 
dobo, kar je zlasti jasno pokazal 
Michael Mitterauer. Za prostor juzno od 
Karavank se zdi, da so se sledovi 
nekdanjega starega slovanskega 
plemstva ohranili v tradentih, ki so v 
drugi polovici 11. stoletja prepuseali v 
okolici Bieda svojo alodialno posest 
briksenski cerkvi. 

Osrednji problem slovanskega plem
stva je vsekakor povezan s koseskim 
vprasanjem. Kosezi so izrazita alpsko
slovanska posebnost, pri cemer ni 
sporen samo njihov izvor, ampak tudi 
izvor in pomen njihovega imena. Odkar 
jim lahko od visokega srednjega veka 
dalje sledimo v virih , neprestano 
izgubljajo svojo pozicijo na druzbeni 
lestvici. V listinah 12. in 13. stoletja so 
kosezi se enakovredni z ministerialnim 
plemstvom, v poznem srednjem veku 
pa so samo se kmetje z nekaterimi 
privilegiji. Kmet, ki je v poznem sred
njem veku ustolieeval koroskega 
vojvodo, je bil kosez. Kljub temu je 
nesporno, da gre za druzbeni sloj, ki 
sega se v zgodnji srednji vek in ki je bil 
na neki nacin privilegiran. 0 tem govori 
ze nemsko ime edlinger za kosez. To 
ne priea samo, da so Bavarcem kosezi 
veljali za plemenite, ampak tudi da je 
beseda kosez starejsa od edlinger: ee 
bi bilo obratno, potem slovensko ime 
za pripadnika sloja, ki je bil v nemseini 
opredeljen z edel, ne bi bilo kosez, 
ampak bi se naslonilo na koren p/e
men-. Kosezi so torej ze obstajali, ko 
so jih Bavarci ob pNem stiku z alpskimi 
Siovani ze steli za plemenite. 

Poleg kosezov, ki bi jih lahko opre
deli Ii kot neke vrste nastajajoee plem
stvo, je med alpskimi Siovani obstajalo 
tudi pravo plemstvo. V Karantaniji so v 
to skupino spadali najmanj knez in 
njegova rodbina, lahko pa tudi tisti 
ugledni Karantanci, katerih sinovi so bili 
okrog 745 skupaj s elanoma knezje 
rodbine kot talGi odpeljani na Bavarsko. 
Za razliko od Karantanije nam za 
prost or juzno od Karavank ni poznan 
niti eden gentilni knez Karniolcev. Da 
bi to lahko bil Slovan Vojnomir, ki se je 
795 udelezil frankovskega vojaskega 
pohoda v sredisce avarske drzave, se 
zdi malo verjetno, ceprav ga historio
grafi ja najveckrat vidi prav kot kneza v 
zgornjem Posavju. Po besedilu dr
zavnih analov je bil podrejen fur
lanskemu duksu Eriku in je poveljeval 
frankovski vojski na pohodu v Avarijo. 

Poleg tega ni oznaeen kot genti lni knez 
in tezko si je predstavljati, da bi Franki 
poveljstvo nad svojimi enotami, ki so 
zavzele politicno-verski center avarske 
drzave, zaupali slovanskemu ple
menskemu knezu. Zato je povsem 
mogoce, kot je menil ze Walter Pohl, 
da gre za (furlanskega?) Siovana, ki je 
naredil pri Frankih kariero. 

Ali so Karniolc i sploh imel i mo
narhienega kneza (ali jim je morda 
nacelovalo vee knezov?) , je vprasanje, 
na katerega ni mogoce odgovoriti. 
Opozoriti pa je na obicaj, ki je za
belezen ze pred sredo 15. stoletja in 
po katerem je moral kosez, ki je imel v 
fevdu dvor na vzhodnem obrobju 
Ljubljane, ob prihodu dezelnega kneza 
peljati v slavnostnem sprevodu slo
vesno okrasenega vola v Ljubljano in 
ga oddati vladarjevi kuhinji. Zadnjic je 
imetnik tega koseskega fevda oddal 
vola ob dednem poklonu Karla VI. 
1728. Nedvomno je bila oddaja vola 
prvotno povezana Ie s prihodom 
dezelnega kneza ob priloznosti ded
nega poklona (in ne vsakokrat) in tudi 
oddaja zivali za kuhinjo bo prejkone 
napaeno razumljen prvotni pomen 
obicaja. Poleg tega je isti skupini 
kosezov pripadal kosez, ki se je 
imenoval Kamnar in ki ni bil v nobeni 
zvezi s kamnosestvom ali kamno
lomom. Kosez, kamen, dedni poklon, 
okrasen vol , slovesen sprevod - vse to 
spominja na koroski obred usto
licevanja in novoveski obicaj iz obrobja 
Ljubljane bi lahko skrival spomin na 
obred, s katerim se je nekdaj izrocala 
oblast domacim (karniolskim) knezom. 

Posebno plast slovanske druzbene 
strukture so predstavljali zupani. Z 
danasnjega slovenskega ozemlja so 
poznani Ie iz visoko in poznosrednje
veskih virov, ki jih kazejo kot institucijo 
fevdalne druzbe in vaske samouprave. 
Kljub temu ne more biti dvoma, da so 
bili v neki razvojni povezavi s staro
slovanskimi zupani. Ljudmil Haupt
mann, ki je uspel dokazati, da je bil 
pratip zemljisko-gospostvenega zu
pana neobdaveeni dvohubni zupan 
(uzival je dvakrat vecji obdelovalni svet 
kot drugi kmetje in zanj ni bil obre
men jen z dajatvami zemljiskemu 
gospodu), ta njegov priviligiran polozaj 
razlaga na naCin, da se je zemljisko 
gospostvo pri prehodu iz eksten
zivnega zadruznega gospodarstva na 
hubno naslonilo na avtoriteto staresine 
zadruzne vasi. Za njegovo delo pri 
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preureditvi le-te v hubno vas in za 
nadzorovan je novega gospodarstva ga 
je nagradilo z dvojno neobremenjeno 
hubo. Po tej danes priznani razlagi so 
novi zemljiski gospod je pri vzpo
stavjanju in delovanju svojega go
spostva uporabili pri Siovanih ze 
pozna no institucijo, ki pa so jo v nleni 
funkciji in pomenu precej omejili. Kajti 
glede na vlogo, ki jo je imel zupan 
Physso (Pribislav) leta 777 pri vkljucitvi 
slovanske dekanije v posest samo
stana v Kremsmunstru, se zdi, da je bila 
vloga zupanov v staroslovanski druzbi 
pomembnejsa: Physso nastopa kot 
gentilni vodja tam naseljene sku pine 
Siovanov in je kot pravnozavezujoca 
oseba sodeloval pri vkljucitvi nje
govega ozemlja in Ijudi v samostansko 
posest. S pomenom, ki ga je imel 
Physso, je primerjati porocilo Konstan
tina Porfirogeneta, da dalmatinski in 
drugi Siovani nimajo arhontov, ampak 
zupane-staresine, kar bi lahko raz
umeli, da so imeli polozaj patriarhalnih 
poglavarjev. 

Zupani so nacelovali zupam, v katerih 
je bila po prevladujocem mnenju 
organizirana vecina slovanskega 
prebivalstva Ali je bil ta druzbeno 
najstevilcnejsi sloj slovanske druzbe 
svoboden ali nesvoboden, je vpra
sanje, s katerim se zgodovinopisje 
ukvarja prav tako dolgo in polemicno 
kot s kosezi ali zupani. Hauptmann je 
v alpskih Siovanih videl nakovalo, po 
katerem so najprej udrihali Avari, za 
njimi Hrvati in nato se Nemci. Toda 
Grafenauer je opozoril na vrsto listinskih 
podatkov 0 Siovanih sirsega vzhodno
alpskega prostora, ki so bili zajeti v 
fevdalni red in ki kazejo, da je obstajalo 
svobodno slovansko prebivalstvo ob 
uvedbi fevdalnega rezima in stem tudi 
prej. Vilfan, ki se je od slovenskih 
zgodovinarjev - in ti so se glede na 
druge historiografije stem vprasanjem 
najbolj intenzivno ukvarjali - zadnji 
ukvarjal stem vprasanjem, je mnenja, 
da Je slo za svobodo sui generis, ki jo 
je treba prilagoditi pojmom patriarhalne 
druzbe. Polozaj neke sku pine je v 
patriarhalnih razmerah presojati po 
polozaju njenih poglavarjev in v tem 
pogledu ze dvojna neobdavcena huba 
zupana prica, da le-ta ni bil vkljucen v 
zemljisko gospostvo kot nesvoboden. 

Velika mera hipoteticnosti je znaCilna 
tudl za vprasanje suznlev v slovanski 
druzbi. Se najboll prepripricljiv argu
ment za obstoj suznJev v slovan ski 

druzbi vzhodnoalpskega prostora je 
zgodba v Konverziji 0 duhovniku Ingu 
in njegovi pojedini, h kateri je povabil 
verujoce suznje, ne pa tudi njihovih 
poganskih gospodarjev. Ne glede na 
to, da pripoved skoraj zagotovo ne 
vsebuje nikakrsne zgodovinske remi
niscence in gre Ie za zgled (parabolo), 
ki ponazarja vrednost krscanstva in 
krsta ter z njim zvezano dolocbo, ki 
prepoveduje kristjanom obedovati s 
pogani, je taksen zgled med Karan
tanci v casu misijona lahko bil raz
umljen samo, ce jim pojem servus ni 
bil tuj in so ga poznali od blizu. 

Nic boljse ni stanje glede organi
zacijskih oblik in struktur, v katerih je 
zivela zgoraj nakazana slovanska 
druzba. Medtem ko so bili Karantanci 
ze pred sredo 8. stoletja organizirani 
kot gospostvena tvorba s knezom in 
knezjo druzino na celu, je organizacija 
Siovanov juzno od Karavank, ki so bili 
v tistem casu se pod avarskim go
spostvom, nejasna. Ob moznosti, da 
so posavski Siovani ze pod avarskim 
gopostvom ziveli v tvorbi, kateri je 
naceloval knez (ali vec knezov?), 
predstavlja osrednje vprasanje njihove 
organizacijske strukture - pa tudi 
alpskih Siovanov na splosno - vpra
sanje zupe. Ne glede na to, da se ta v 
slovenskem prostoru omenja sele od 
visokega srednjega veka naprej, je 
mogoce ob pritegnitvi primerjalnega 
gradiva in ob retrogradnem sklepanju 
iz poznejsih obdobij slovenske zgo
dovine z veliko verjetnostjo sklepati, da 
so slovanski predniki Siovencev poznali 
zupo ze ob naselitvi. Strinjati se je tudi 
z Vilfanom, da so bile zupe temeljne 
enote zdruzevanja prebivalstva na 
stopnji visje od druzine, vse drugo pa 
je ze bolj ali manj sporno. Pred kak
snimi problemi stojimo pri teh vpra
sanjih, nam Ie po Ilustrira naslednji 
primer: ko je Vllfan v svoji nemsko 
pisani pravni zgodovini Siovencev 
precej podrobno obravnaval pro
blematiko zupe in zupanov, je na koncu 
videl kar stiri razlicne moznosti notranje 
gradacije zupe, ki so se med seboj zelo 
razlikovale, saj naj bi po maksimalisticni 
varianti zupan naceloval vecjemu 
stevilu vasi, po minimalisticni pa je bil 
Ie predstojnik ene vasi, ki so jo se
stavljali Ie ciani ene same velike druzine 
(zadruge). 

Glede organizacijske strukture staro
slovanske druzbe danasnjega slo
venskega ozemlla v zgodnjem sred-

nJem veku Je tako mogoce Ie zgolJ v 
zelo hipoteticni obliki meniti, da Je biJa 
znotraj plemena veCinoma organizirana 
v zupe, katerih temeJjna enota je bila 
velika druzina, medtem ko so bili kosezi 
gotovo zunaJ sestava zup, prav tako 
seveda tudi - vsaj v Karantaniji -
najmanj se knezja druzina. Med nosilce 
javne oblasti je v tako organizirani 
druzbi racunati predvsem na kneza-e, 
zupane in koseze. 0 nacinu izvrsevanJa 
oblasti pa nam doJoceno predstavo 
lahko nudita dva izraza, ki pripadata 
najstarejsi slovenski pravni termino
logiji: veca in pOJezda. Veca (Iat. 
placitum, nem. Taiding) je bila oblika 
kolegialnega organa in je pomenila 
zbor dolocene skupine Ijudi, ki je v neki 
povezavi z nosilci javne oblasti sluzil za 
opravljanje raznih javnih zadev. Po
jezda pa, kot to pove ze njeno ime, 
izpricuje, da je neki oblastnik jezdil po 
svojem ozemlju od en ega sredisca do 
drugega in na kraju samem izvrseval 
svojo oblast. 

Povzetek 
Med Jadranom in 
Karavankami v zgodnjem 
srednjem veku 
Peter Stih 

Za razliko od obicajnih pogledov na 
slovensko zgodnjesrednjevesko zgo
dovino, ki se osredotocajo predvsem 
na Karantanijo in na prostor severno od 
Karavank, Cianek obravnava prostor 
med Karavankami in Kolpo - to je 
okvirno danasnji slovenski prostor - in 
skusa prikazati nekatere temeljne 
poteze nlegovega zgodovinskega 
razvoja v zgodnjem srednjem veku, 
zlasti v casu od konca 6. do zacetka 9. 
stoletja. Zgodovino danasnjega slo
venskega ozemlja so v obravnavanem 
casu opredeljevale predvsem tri stvari: 
locitev od nekdanje rimske ekumene 
in od zahodnega sveta ter v veliki meri 
tudi od anticne tradlcije, nadalje 
usmerjenost slovenskega prostora 
proti vzhodu, ki se je koncala sele s 
frankovsko ekspanzijo in ponovno 
prikljuCitvijo Zahodu, in koncno blizina 
Italije, ki mu Je dajala znacaj pre
hodnega in hkrati mejnega ozemlja. V 
Cianku je pokazano, da je slovensko 
ozemlle v zgodnjem srednjem veku 
pokrivalo vec imen, ki so bila bodisi 
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regionalna bodisi nadregionalna in so 
se - ali pa tudi ne - navezovala na 
anticno terminologijo in trad icijo. V 
gospostvenem (oblastnem) pog ledu to 
ozemlje ni bilo nikoli enotno: nlegov 
zahodni del je spadal v Italijo in pod 
bizantinsko ter langobardsko oblast, 
osrednji in vzhodni del pa je bil del 
oblastne sfere Avarov. V etnicnem 
pogledu pa je bil ta najzahodnejsi del 
Avarije slovansko naselitveno obmocje, 
kjer so do neke mere preziveli tudi 
staroselci. Etnicno sliko prostora pa 
dopolnjujejo se Avari, ki so tu imeli 
vojaske posto janke, in tudi Hrvati, 
Izkljuciti pa ni niti drobcev Lango
bardov. Konec 8. stoletja je v slo
venskem Posavju prislo do etno
genetskega procesa, ki je pripeljal do 
izoblikovanja posebnega slovansko 
determiniranega Ijudstva Karniolcev. 
Karniola, katere sredisce je iskati v 
Kranju, je bila poleg Karantanije druga 
slovanska gentilna knezevina v vzhodno
alpskem prostoru. Predstavljena skusa 
biti tudi druzbena in organizaci jska 
struktura Siovanov tega prostora v 
obravnavanem casu, ki pa je v najvecji 
meri nujno Ie hipoteticna. 

Egan Pelikan 

NACIONALSOCIALIZEM, KOMUNIZEM. ~ , 
FASIZEM (2. del) 

(skupne lastnosti totalitarnih druib 
in njihove temeljne razlicnosti) 

9. Pesimizem 

Pesimizem je sicer znaCilnost argu
mentacije kanzervativnih ideologij 
Spenglerja, Langhbena, Gobineauja 
itn. Vrsta intelektualcev je napo
vedovala propad Evrope, ki da bo sledil 
kulturni, rasni itd . degeneraciji. Vsi 
totalitarizmi so rnanipulirali s skli
cevanjem na ciklicnost kultur in civi
lizacij, razlicni pa so bili pri posarneznih 
ideologijah razlogi za propad civilizacij, 
kakor tudl sredstva, s katerimi naj bi to 
prepreCili . 

10. Antiintelektualizem, 
antimescanstvo in ideali· 
ziranje kmeckih slojev 

Poleg antiintelektualizma in anti
mescanstva, ki sta znaCilna za vse tri 
ideologije, je podoben pojav po 
udarlanle kmetstva - kmeckega sloja 
kot temeljnega, fizicno, rasno, eticno 
itd. najbolj zdravega druzbenega sloja. 
To je bilo znacilno za vse desne 
ideologije in seveda ne za komunizem 
je pa za vse tri ideologije znacilen "kult 
fizicnega dela", ki naj bi mu nasproti 
stala malomescanska degeneracija, 
obresti, borza, alienacija in brezdelni 
zasluzki, predstave, da drzave gradijo 
zldaql, blaginjo pa ustvarja samo fizicni 
napor itn. Pri nacionalsocializmu je v 
tavtologiji "Slut und Soden" znotraj 
Ideologije zaleta konzervativna ideja, ki 
10 lahko srecamo tudi pri vrsti ideologov 
katoliske desnice v Sioveniji, namrec 
da je prav kmecki sloj tisti, na katerem 
temelji druzba - gospodarsko zaradi 
hrane, eticno zaradi nekaksne ne
pokvarjene nravi in pri nacional
socializmu tudi rasno zaradi domnevno 
manjsega rasnega mesanja in Ciste krvi 
na kmetih itd. 

11. Rasna teorija in 
antisemitizem 

Rasna teorija je bila v casu med 
vojnama popularna kot antisemitizem 
ki je imel sicer precej starejse korenin~ 
in ima v Nemciji dolgo literarno tradicijo 
(otroci so zaceli npr ze z Grimmovirni 
pravljicami), na drugi strani pa je tako 
pri nemskem katolicizmu kakor pro
testantizmu sodil antisemitizem med 
osnovna orodja primarne mobilizacije 
za ideologijo pOliticnega katolicizma. 
Antisemitizem je v casu pred prvo 
svetovno vojno in takoj po njej dobil se 
pose ben zagon tudi zaradi del Henryja 
Forda, Wilhelma Marra, Karla Marxa idr 
V antisemitski psihozi so pisali anti
semitske spise celo nekateri judje (kot 
npr Otto Weininger) . 

12. Antiparlamentarizem in 
teorije 0 zaroti 

V vecini bivsih patriarhalnih druzb in 
gibanj je bil parlamentarni sistem 
sprejet kot racionalisticen, nezanesljiv 
mehanizem, ki uzakonja voljo slucajne 
vecine in demagogijo. Demokraticno 
druzbo naj bi npr obvladovala majhna 
zarotniska klika pod krinko demokracije 
:- zidovski tisk in od zidov ustvarjano 
lavno mnenje. Usmerjanje javnega 
mnenja s strani razlicnih zarotniskih 
sku pin pa naj bi olajseval zbiro
kratiziran, skorumpiran, neucinkovit in 
zapleten pravni sistem , ki naj bi 
onemogocal posamezniku, da bi se 
branil itn. 
. Na,vse to so se opirale argumentacije 
In teznle po ukinjanju pravne drzave 
ki "Ie vzbula videz pravicnosti" (kot je ~ 
tem sodil npr. ze Georges Sorel).19 

19 Georges Sorel If k' "01 . . dru.l:bene a iiv!" ~, ancos I S,OCl og. teoretlk r~voluclonar~cga sindikal izma. Vplival ie predsvsem na Lenina pa ludi na Mussolini a - , .,. , . , . 
9 Ie III omogoclla prevzem oblasti, 0 proict[lnatu kat edlni zdravi sili evropske druzbe itd. N" . . I, N.legova Ie leonia 0 I. I. generalnl stavkl, kl na] bi s paralizo vsega legOY8 nalpomembneJ~a dela IZhaj8jO ad leta 1901 . 
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13. Militarizem in mnozicne 
organizacije v druzbi 

Oruzbo so totalitarni sistemi pokrili z 
mrezo za drzavljane obveznih or
ganizacij. Simboliena je blla v vseh treh 
totalitarnih sistemih razvrstitev or
ganizacij, ki naj bi Ijudi spremljale od 
"zibelke do groba" in jih usmerjale k 
skupnemu cilju. "Vojna varuje clovestvo 
kot vihar morje pred usmraditvijo ," je 
nekoe zapisal Hegel. Totalitarne druzbe 
so z vrsto organizacij vzgajale drzav
Ijane, jih pripravljale na disciplino, 
pripravljenost na zrtvovanje za celoto 
in v koneni posledici na vojno. 
V vseh treh totalitarnih drzavah imamo 
take organizacije za drzavljane vseh 
starosti: Hitlerjugend, Giovanni fascisti, 
Arbeitsdinst, Balilla, pionirji, mladinci 
itd. Oganizacije so hkrati omogoeale 
tudi rekrutacijo potencialnih elanov 
politienih "avantgard", strank oziroma 
politienih elit itd. 

14.lmperializem 

Pray Mussolinijev imperializem je bil 
najbolj klasieen imperializem, eetudi je 
res, da bi bilo samo za povrnitev 
stroskov, ki jih je povzroeila vojna v 
Abesiniji, potrebno izkoriseanje kolonije 
vsaj nadaljnjih sto let. Pri nacional
socializmu in komunizmu pa je slo za 
izvoz rasne oziroma razredne re
volucije. Iz Hitlerjevih razmisljanj je 
razvidno tudi , da je rasno revolucijo 
prieakoval npr tudi v ZOA in drugod.20 

15. Etatizem 

Orzava kot element blaginje drzav
Ilanov nastopa v vseh treh totalitarizmih 
s posebne vrste Heglovo "drzavno 
etiko", ki se dopolnjuje s teorijami 
ideologov, kot je bil Othmar Spann. V 
komunist ieni Sovjetski zvezi je sicer 
opremljena se z vizijo 0 postopnem 
odmiranju drzave v nedefinirani in vse 
bolj oddaljeni prihodnosti. Ali z Musso
linijevimi besedami:"Vse za drzavo, nie 
proti drzavi, nic izven drzave 
liberalizem je negiraj drzavo v interesu 
po-sameznika, fasizem pojmuje drzavo 
kot edino pravo realnost posameznika 

Total itarna drzava, ki je nadzirala vsa 
podrocja druzbenega zivtjenja, je 

pravzaprav temeljila na nadzoru. 

16. Princip vodje, 
t. i. Filhrerprinzip 

V tem obdobju zgodovine 20. stoletja 
dejansko igrajo temeljne vloge voditelji 
in nikakor nimamo opravka z Ijudmi, ki 
bi zgolj zastopali interese katere od 
druzbenih sku pin ali se celo pustili 
voditi (npr od armade, gospodarskih 
krogov itn.). 

17.0rganicizem 

Organicizem smo ze omenili. V bistvu 
je pomenil enaeaj med npr eloveskim 
telesom in druzbo, pri eemer ima vsak 
del telesa svojo naravno in toe no 
doloeeno funkcijo. Zato se podreja 
telesu, pri katerem je Ie glava na
menjena razmisljanju oziroma vodenju. 

18. "Nova" etika 

V Italiji je "drzavna etika" ali t. i. 
makiavelistieni nacionalizem, poznan 
kot "sacro egoismo" bila temeljno 
naeelo notranje in zunanje politike. 

Tudi politiena taktika in strategija pri 
prevzemanju oblasti je bila pri fasizmu, 
nacionalsocializmu in komunizmu 
podobna. Vsa tri politiena gibanja se 
drzijo makiavelistienega naeela, da je 
vse, kar koristi (levi ali desni) revoluci ji, 
dobro in slabo vse, kar izvedbi re
volucije skoduje. Princip je izloeal 
etiene ali drugaene pomisleke in 
rezultat je bit, da so vse tri ideologije 
pri svojem uveljavjanju v praksi vzgojile 
celo vrsto "poklicnih revolucionarjev", 
ki so bili primerni za revolucionarni 
nastop, mnogo teze pa jih je bilo 
nadzirati, ko so se enkrat znasli na 
oblasti. 

Vsak totaltarizem je sicer uzakonil 
tudi lastno druzbeno etiko. 
Primer je iz Nietzschejeve genealogije 
morale ali bolje tisti del, ki govori 0 t. i. 
"prevrednotenju vrednot", ki je zanrmiv 
za razumevanje antlsemitizma in se 
bolj antikatoliske etike pri nacional
socializmu: "Vse, karvse se je nazemlji 
kdaj storilo proti "imenitnikom", "na
silnezem", "gospodarjem", "oblast
nikom", ni vredno be sed v primerjavi s 
tem, kar so jim storil Zidje (. .. ) Zidje so 
bili tisti, ki so proti aristokratskemu 

20 Gl,ej n~r. Griflitov fi lm Rojslvo naroda, fi lm , ki mu v lem smlSlu ne manjka tedaj aklualnih konolacij, tudi v Zdru~enih dr~avah 
21 Friedrich Nlet;:sche, H genealogljl morale, slov. prevod, Siovenska Malica, Ljubljana 1988, Sir. 223. 

izenaeevanju vrednost (dober ~ 
imeniten ~ moean ~ lep~ sreeen ~ 
bogu Ijub) z zastrasujoeo doslednostjo 
tvegali obrat in jih zgrabili z zobmi 
najglobjega sovrastva (sovrastva iz 
nemoei) namree: samo bedni so dobri, 
samo ubogi, nemoeni, nizki so dobri, 
pray tako so tudi trpeei, tisti, ki zivijo v 
pomanjkanju, bolni, grdi, edini pobozni, 
edini od boga blazeni, samo zanje je 
zvelieanje. "21 

Od zidovstva naj bi te degeneracijske 
vrednote presle na krseanstvo. 

Nacisti naj bi - kakor je kazala v 
nasprotno smer obrnjena svastika -
obrnili tudi red vrednot oziroma jih 
postavili spet "na noge". To je bilo 
bistvo t. i. "prevrednotenja vrednot" -
ustvariti moralo brezobzirnih go
spodarjev. V bistvu je drzava s svojimi 
sistemi (znanost, solstvo itd.) naertno 
vzgajala delinkvente. 

19. Imunizacijska 
strategija ideologij in 
antisemitizem 

Vsaka vertikalno strukturirana druzba 
potrebuje nekoga, ki je na druzbeni 
lestvici se nize od tistega, ki je na dnu, 
potrebuje pa tudi notranje in zunanje 
sovraznike, s pomoejo katerih mo
bilizira in operacionalizira politieno 
prakso ideologije. 

V komunizmu so to vlogo - kot smo 
videli - igrali "kulaki", malomescani, 
burzuji, v nacionalsocializmu zidje in pri 
fasizmu komunisti, emigranti in nena
zadnje tudi tujerodci, npr. Siovenci v 
Julijski krajini. 

"Burzoazna mentaliteta" pri komu
nizmu ali npr "zazideni evropski duh" 
pri nacionalsocializmu je zakljueeval 
krog imunizacijske strategije ideologij. 
Omogoeal je, da so notranji sovrazniki 
opravljali svojo funkcijo se dolgo po 
svoji smrti. Ce druzbeni nacrt, kot ga 
je predvideval ideoloski konstrukt, ni 
deloval kot popolna druzbena harmo
nija, so bili zato krivi zidje, liberalci , 
masoni, burzuji itn. Ce teh ni bilo vee 
(ce so jih npr. iztrebili), je stopit na 
njihovo mesto npr zidovski duh (po
znani "Geist ist verjudelt") ali bUrZoazna 
mentaliteta, kar je omogoealo nadaljnjo 
druzbeno represijo in Integralizacijo s 
sklicevanjem na namisljenega sovraz-
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nika druzbe.22 

Ideologizi rana forma ment is po
sameznikov znotraj totalitarnih elit je v 
take pojave najpogosteje tudi v resnici 
verjela. 

20. Patriarhalizem 

V druzbenem smislu je to pomenilo, 
da so bili Ijudje v mnogih evropskih 
druzbah ze navajeni na mocne, cen
tralne osebnosti na oblasti. V Rusiji na 
carja, v Avstro-ogrski oziroma v drZavah 
naslednicah in v Nemciji na Cesarja, v 
Italiji na papeza in kralja itn. Novi vladarji 
so se tako pojavljali v vlogi nekaksnih 
"novih ocetov naroda". 

21. Sklicevanje na t radicijo 

Avtoritarni in totalitarni rezimi so se 
kljub revolucionarnosti , sklicevali na 
"nekaksno tradicijo" - v Franciji fran
coska levica na dediscino francoske 
revolucije, v Italiji desnica na imperialni 
Rim, v Nemciji na "tretji Reich"23 itn. 
Univerzalisticna komunisticna ideo
logija pa je postavila revolucijo kar v 
vlogo gonile sile zgodovine in si 
prisvojila vse konfliktne situacije v 
zgodovini clovestva od Spartakovega 
upora naprej. 

Obravnavali smo Ie nekaj pojmov, ki 
so skupni totalitarnim in avtoritarnim 
ideologijam, seveda pa bi s takim 
nastevanjem lahko nadaljevali v ne
dog led , saj so bila pokrita tako rekoc 
vsa podrocja druzbenega zivljenja 
oziroma so se, po potrebi, pokrivala 
sproti. 

V. Razl ike med avtoritarno 
in totalitarno druzbo -
vmesni t ip i d iktatur : 
Dollfussova Avstrija, 
Salazarjeva Portugalska, 
Francova Spanija, 
Kraljevina Jugoslavija itd. 

Na tem mestu uporabljamo raz
likovanje med radikalno in avtoritarno 
desnico temelji na analizah Stanleya 
Payna, ki je ze v osemdesetih letih kot 
desnoavtoritarne rezime oznacil tiste, 
pri katerih "radikalna desnica" nima 
popolne oblasti, kot primer totalitarne 
drzave pa navedel predvsem na
cisticno NemCijo. " Razlicen politicni 
razvoj je definiralo ze ideolosko iz-

hodisce: 
1. Avtoritarna desnica je b ila anti
konzervativna Ie v zelo omejenem 
smislu - odvisno od tega, koliko je 
politicna (ne)moc to zahtevala. 
2. Avtoritarna desnica je zagovarjala 
avtoritarno vladavino, a se je obotavljala 
uvesti radikalno obliko diktature in se 
je rajsi drzala npr. monarhizma ali 
katoliskega neokorporativizma oziroma 
moznih kombinacij. 
3. V fliozofiji in ideologiji je avtoritarna 
desnica temeljila na kombinaciji ra
cionalizma in religije, zavracala pa je 
sekulariziran iracionalizem, vital izem in 
neoidealizem, ki je znacilen npr. za 
nacionalsocializem. 
4. Avtoritarna desnica se je mnogo bolj 
opirala na tradicionalno druzbeno elito, 
kot je to veljalo za "deklasirano" 
radikalno desnico, in je svojo avto
ritarno politicno prakso vzpostavljala 
bolj z manipuliranjem z obstojeCim 
politicnim sistemom kot s politicnim 
aktivizmom "z ulice". 
5. Avtoritarna desnica ni nacrtovala 
masovne politicne mobilizacije, vsaj ne 
na tak na nacin, kot je bilo to znacilno 
za radikalno desnico. 
6. Medtem ko so fasisti tezili k spre
minjanju socialnih statusov in druz
benih razmerij, se je avtoritarna desnica 
izrecno zavzemala za ohranjanje in 
uveljavitev obstojece socialne hierar
hije, npr. kralja, armade itn . 
7. Avtoritarna desnica se je zanasala 
na dogovor z armado in je bila pri
pravljena sprejeti "pretorijanski sistem", 
zavracala pa je princip milice in 
masovno strankarsko mobilizacijo. 

S temi razlocki lahko (sicer povrsno) 
razlocujemo med "desnimi totali 
tarnimi" in "desnimi avtoritarnirni" rezimi 
oziroma med konzervativno in ra
dikalno desnico. 

VI. Avtoritarna katoliska 
desnica in Kato liska 
cerkev 

V tridesetih letih pa se je zacenjal tudi 
proces spogledovanja ideologov 
katoliske desnice z ideologi evropskih 
totalitarnih in avtoritarnih rezimov. To 
lahko spremljamo ob valu navdusenja 
na evropski katoliski desnici, ki je 
obicajno sledil pOjavu posameznih 
ideoloskih projektov (teoreticno) in ob 
pojavu diktatur v posameznih drzavah. 

K temu je bistveno pripomogla ze 
omenjena okroznica Pija XI. Quadra
gesimo anno. 

Nasprotja med med fasizmom in 
katolisko desnico so se vedno znova 
pokazala pri: 
• vlogi drzave (katoliska desnica je 
nasprotovala prevelikemu etatizmu, cilj 
naj bi bil priblizek srednjeveski enot
nosti prestola in oltarja), 
• vlogi Cerkve v d rzavi in druzbi 
(katoliska desnica je torej zahtevala 
vecjo vlogo in vpliv Cerkve), 
• vlogi posameznika v druzbi (katoliska 
desnica je nasprotovala drzavni vzgoji 
mladine; lep primer je spar zarad i 
pristojnosti Katoliske akcije v Italiji, po 
podpisu konkordata , leta 1930), 
• rasisticnih teorijah (katoliska desnica 
je seveda morala nasprotovati rasizmu 
ze zaradi univerzalisticnih idejnih 
predpostavk katolicizma). 
Ideolosko spogledovanje katoliske 
desnice z radikalno desnico pa je v 
Evropi (in enako na Siovenskem) 
potekalo na nekaterih sticnih tockah: 
• odpravi razrednega boja, 
• kr itiki kapitalizma/liberalizma in 
socializma/marksizma, 
• priznavan ju katoliske vere kot te
meljne prvine nacionalne kulture in 
identitete, 
• antikomunizmu. 

Tudi idejnopoliticni razvoj na katoliski 
desnici v Sioveniji je z zgornjo shemo, 
ki velja za Evropo, povsem v sozv06ju 
in je lepo primerljiv s stanovskimi 
zamislimi znotraj slovenskega prostora, 
od Josipa Jeraja, Ivana Ahcina do Cirila 
Zebota idr. Tudi v projektih t. i. "dru
zbene prenove", ki so nastajali v vrstah 
slovenske katoliske desnice, je bila 
parlamentarna demokracija vedno 
znova "nadomescana" (tj. ukinjana) z 
"vertikalno strukturiranimi stanovskimi 
zastopi" , ki naj bi nadomestili "atomi
ziranost" druzbe, ki da jo je zakrivil 
liberalizem/individual izem in ki naj bi jo 
sedaj marksizem/socializem ponovno 
"napacno integriral " na razredni osnovi. 

Ce se je Katoliska cerkev s totalitarno 
oziroma avtoritarno oblastjo na opi
sanih t06kah sporazumela, potem je 
take rezime najmanj tiho podpirala kot 
npr. diktaturo generala Fanca v Spaniji, 
Dollfussovo diktaturo v Avstriji, Sala
zarjevo na Potugalskem itn. 

Nenazadnje je Pij XI. tudi ob fa-

22 Glej 0 tern Egon Pelikan, Akomodacija ideologije poIilit llega katolicizma Jl3 Siovenskem, Zalo.tba ObzOI'ja, Maribor 1997. 
23 "Treljl ReICh" je bil izposojenka IZ IslOimet'lske knjige Moellerf<3 van der Brucka. Mlslrcno II! Irankovsko kralJestvo, Bismarckova Nemtlja In l relja, HllierieVa Ne~iJa 
24 0 tern Stanley G. Payne v zborniku: 'Nho were lhe Fascists, Bergen 1980 (izd3J3lelJ Ugetwik Larsen) 
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sisticnem plebiscitu leta 1929 v Italiji 
priporocal vernikom pozitivno gla
sovanje, kakor se je ze v dvajsetih letih 
tudi odpovedal voditelju ital ijanske 
krscanske demokracije Don Luigiju 
Sturzu, ker je bil premalo antilibera
listicen in antikomunisticen. Prav 
duhovnik Sturzo je takrat za politiko 
Vatikana prvic uporabil poznejsi sporni 
termin "klerofasizem". 

Zgornje tocke je papez Pij XI. tudi 
jasno razlozil v okroznici Quadra
gesimo anno, npr. v 96. clenu okroz
nice. 

VII. Soocanje totalitarnih in 
avtoritarnih sistemov z 
evropsko intelektualno 
elito in 5 slovenskimi 
intelektualci v tridesetih 
letih 

Na kratko naj na tem mestu omenimo 
Ie, da se je presenetljivo veliko inte
lektualcev v tedanji Evropi odlocalo za 
podporo enemu ali drugemu rezimu. 
Lahko bi rekli, da so intelektualci 
pravzaprav na neki nacin odpovedali. 
Cas ideologij je bil cas, v katerem je 
bilo ocitno tezko loviti ravnovesje in 
intelektualcev, kot so bili Thomas Mann, 
Andre Gide itd. ali v Sioveniji Engelbert 
Besednjak, Andrej Gosar ali Janez 
Janzekovic, ni bilo veliko. Tudi npr. 
omenjeni Andre Gide je videl sprva v 
prvi petletki v Sovjetski zvezi ureditev 
evropskega kaosa , ko naj bi na mesto 
anarhije stopa I razum. Sele leta 1936 
se je odlocno distanciral od razvoja v 
Sovjetski zvezi ter opisal in objavil svoje 
spremenjeno videnje tamkajsnjih 
razmer. 

Ideja 0 radikalni druzbeni spremembi 
je bila ocitno tako privlacna, da niso 
zalegla niti javna stalisca nekaterih 
bivsih vodilnih komunistov, ki so 
obsojali sovjetsko diktaturo in razkrivali 
zlocine rezima .25 

Na eni strani imamo tako vrsto inte
lektualcev, ki se pustijo ideologijam 
rezimov zapeljati, ana drugi veliko manj 
intelektualcev, ki na tragicne podob
nosti totalitarnih druzb opozarjajo; 
vendar teh ni hotel nihce poslusati. 
Od Siovencev moramo vsekakor 
omeniti Janeza Janzekovica kot ana
litika nacionalsocializma, ki je s pri-

merno ironijo razlagal rasisticno teorijo 
nacionalsocializma ze leta 1937, pctem 
Engelberta Besednjaka kot analitika 
fasizma , ki je zelo aktualno analiziral 
fasizem ze leta 1922, tik preden je ta v 
Italiji prisel na oblast,26 potem Lojzeta 
Udeta, Dragotina Loncarja in se 
posebej Andreja Gosarja, ki je kot 
analitik treh ideologij (npr. v znanstven 
reviji Cas leta 1937)27 zavracal njihove 
totalitarne koncepte in bil tudi kot 
sociolog eden redkih, ki je vse do druge 
vojne zavracal avtoritarne koncepte 
slovenske katoliske desnice in za
govarjal demokracijo. Jasno je opo
zarjal tudi na to , kaksen naj bi bil 
pravilen odnos slovenskih katolicanov 
do totalitarizmov in avtoritarizmov. Zal 
ga tudi v katoliskem taboru, v katerem 
je katoliska desnica prevladala, nihce 
ni hotel poslusati. 

VIII. SKLEP 

Polarizacija je bila v Evropi tridesetih 
let vse ostrejsa. Na eni strani na 
demokraticne in totalitarne oziroma 
avtoritarne drzave in na drugi po 
posameznih evropskih drzavah na 
pripadnike levih in desnih totalitarizmov. 
Polarizacija na levieo in desnico je bila 
v drzavah brez sredinskih, demo
kraticnih strank ali druzbenih slojev (kot. 
npr. v Sioveniji, kjer med vojnama 
nimamo nit i pravih libera lcev niti 
social nih demokratov in tudi ne kaj 
prida mescanstva) se toliko hitrejsa in 
ostrejsa. 

Tudi v Sioveniji nihce ni hotel verjeti 
povratnikom iz Sovjetske zveze. V 
tedanji Evropi je ob polarizaciji (fasizem 
- antifasizem) ostalo malo prostora za 
t. i. idejnopoliticno sredino. Z zgo
dovinarjem Fran<;:oisom Furejem bi 
lahko rekli: "Kdor je takrat kritiziral 
Stalina, je bil hitro proglasen za fasista. " 
Nenazadnje za streznitev in spoznanja 
o komunizmu v Sovjetski zvezi ni 
pomagal niti pakt Ribenttrop-Molotov, 
ki je trajal vse od avgusta 1939 do junija 
1941 , ko sta bila diktatorja dejansko 
najvecja zaveznika na politicni sceni 
Evrope. 

Vendar je za razumevanje razmer 
treba poudariti tudi temeljne razl ike 
med ideoloskimi izhodisci komunizma, 
fasizma in nacizma. Treba je poudariti, 
da je pri evropskem komunisticnem in 

25 Peter Vodopwec, 0 svelloblm baNi tridesetih let. Na~i rszgledi. 20 ap!'lll990. 

26 Prim Engelbert Bescclnlak, Fa~ilem. Socialna misel,lelnik I., Ljubljana 1922, sir 289-294 

27 Glel: Janez Jan2:ekovil:. Gas, 1939/40, sir. 14-50 

socialisticnem gibanju izvorno vendar 
slo za poskus udejanjanja humani
sticnih idealov. In v tem je gotovo bil 
najvecji del njegove privlacnosti. V 
republikanski armadi v Spaniji se je npr. 
v bataljonu Abraham Lincoln borilo vec 
kot 3000 Americanov (komunistov in 
liberalcev) . 

In ce je npr. nacizem razglasal 
zasuznjenje ali genocid narodov (kar 
je pozneje njegova zasedbena politika 
tudi dobesedno udejanjala), so iz 
Moskve prihajale besede 0 enako
pravnosti in neodvisnosti malih narodov 
- sovjetskih republik, ki pa niso pad ale 
tjavdan, padale so na prvinsko hu
manisticno zavest 0 boljsi, bolj pravicni 
druzbi in samoodlocbi narodov. Kaj 
takega za nacional-socializem al i 
fasizem ni mogoce reCi. 
Izenacevanje komunizma in nacional
socializma je zato problematicno. Prob
lem je namrec v tem, da je enacaj. ki je 
povzrocil spor ze v casu t. i. Histori
kerstreita v Nemciji, temeljil predvsem 
na poudarjanju skupnih lastnosti 
totalitarizmov in ne na idejnih in drugih 
razlikah. To je bilo sicer precej pre
prosto, saj so vse tri ideologije us
merjale svojo kritiko v klasicno obliko 
tedanje evropske demokracije. Ne
nazadnje je bilo precej preprosto 
naeionalsoeializem in fasizem razlagati 
tudi kot nekaksna nujna rezultata 
"antikomunizma", ki naj bi tedaj ogrozal 
evropsko druzbo. 

Toda ze antisemitizem - kot de
klarirana, naertovana in v resnici 
izvedena "industrijska likvidacija 
celotne rase" - predstavlja fenomen, 
ki mu v evropski zgodovini ni primere. 
Ob tem je potrebno spomniti tudi na 
to , kar je povsem jasno razbrati iz 
Hitlerjevih nacrtov, ki so jih v svojih 
knjigah objavili Heinrich Heim, Henry 
Picker ali Hermann Rauschnigg. 28 In 
sieer, da je nacisticna politika do zidov 
sicer imela casovno prednost, a sledila 
naj bi zelo podobna politika do Poljakov 
in drugih slovanskih narodov. Siovenci 
smo imeli glede na sieersnje nacrte 
tretjega Reieha celo sreco svoje 
majhnosti - izginili naj bi zgolj kot narod 
in ne nujno tudi kot posamezniki. 
Takega temeljnega antihumanizma ni 
imel zapisanega v svojem programu 
nikoli nobeden od rezimov v zgodovini 
Evrope. V nacrtu za vel ike rasne Cistke 

28 Prim. Hermann Aauschnig. Pogovori s Hrllerjem, 1940 (blez zalotbe); air Helnr;ch Helm, AcIoIf HiUer Monologe 1m FOhrer- Hauptquarlier 1941-1944 
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na evropskem Vzhodu ni bila pred
postavljena samo 1. i. koncna resitev 
zidovskega vprasanja oziroma iz
Irebljanje evropskih zidov, lemvec ludi 
deeimiranje Siovanov, iZlrebljenje 
eiganov iln. Oa bi govorili 0 posebnih 
nacrtih s posameznimi slovanskimi 
narodi, na tem mestu ni prostora. V 
Sibirijo naj bi pO 1. i. Generalnem nacrtu 
za Vzhod (General plan - Ost) samo s 
podrocja Poljske in baltiskih drzav 
preselili 31 milijonov Ijudi " 
In ce aktualiziramo: Rusom, Poljakom 
in drugim narodom Vzhodne Evrope, 
se je po napadu na Sovjetsko zvezo 
sicer slabo pisalo ne glede na to, kateri 
ad totalitarizmov bi zmagal, zagotovo 
pa najslabse, ce bi zmagal naeizem. 
Naeizma ne bi preziveli. 

In nenazadnje mi Siovenei ... Kaksne 
izkusnje imamo z naeionalsoeializmom 
v primerjavi s komunizmom Siovenei? 
Na vse to radi pozabljamo. 

Pri udejanjanju totalitarizma, kakrsen 
je bil naeionalsoeializem, je slo v 
lemelju za udejanjanje antihuman i
stienih idealov. 

Na drugi strani niti naeionalso
cializma, niti fasizma in drugih avto
ritarizmov ne moremo zoziti zgolj na 

. kontrarevolueijo, zgolj kot odgovor na 
komunizem. So mnogo vee. Naeional
soeializem je namrec imel svojo 
usmeritev v prihodnost, svoj 1. i. "Neue 
Ordnung". Ni nameraval zrusiti komu
nizma, da bi branil "slari red" , kaj sele 
da bi ga ponovno vzpostavljal. 

In koncno se je tudi avstrijska 
kaloliska desniea, ki je po krvavem 
abraeunu s soeialdemokrali v Avstriji, 
februarja leta 1934 uvedla stanovsko
korporativisticno, na papeski okrozniei 
Quadragessimo anna utemeljeno 
Dollfussovo diktaluro, po drugi svetovni 
vojni sklieevala na 10 (in se se danes), 
da je zgolj skusala prepreCiti prihod 
avslrilskih naeistov na oblast in An
schluss. Namen pricujoeega prispevka 
ni braniti komunisticno ideologijo ali 
komunizem v kakrsni koli obliki . Vendar 
velja poudariti, da je pray komunizem 
ideologija, ki je od omenjenih treh 
lolalitarizmov sieer res imela na eni 
sir ani najbolj zapeljivo znanstveno 
utemeljitev, a na drugi strani se je - in 
10 po praviei -Iahko sklieevala tako na 
dejanski in v marsicem iskren hu
manisticni nap or, ki se je v vecini drzav, 
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v katerih je nasel pot do druzbeno
politicne prakse, pozneje spremenil v 
teror. 

In glede na povedano, bo treba 
ponovno premisliti ludi odnos Slo
veneev v casu med obema vojnama in 
v casu druge svelovne vojne do 
zaostrenih soeialnih razmer v Kraljevini 
Jugoslaviji. Koncno ni slo samo za to, 
da bi slovenski komunisli "pod krinko 
narodnoosvobodilnega boja izvedli 
revolueijo". Ocilno so se mnogi odlocali 
za "revolueijo" zaradi pomanjkanja 
allernat ivnega soeialnega modela, 
razumeli pa so jo vsak po svoje in 
znacilno je, da je bila ena od krilatie, ki 
so jo sloven ski komunisti sami ponujali 
svojim zaveznikom pray ta, da "Slo
venija ni Rusija". Usoda npr. krscan
skega socialista Edvarda Koebeka je v 
tem smislu zelo zgovorna. 
Na koneu omenimo se nekaj , kar je za 
nas, zgodovinarje posebno pomembno: 
Negirati razredni boj v prvi poloviei 20. 
stoletja je pomenilo negirati sindikalno 
gibanje, ki je bistveno pripomoglo k 
usmeritvi liberalne zahodnoevropske 
druzbe v soeialno integrirano (integra
eijsko) druzbo.30 

In ludi realsoeializem, ki je naslal kol 
rezullat ponesrecenega poskusa 
(napraviti nekaj korakov v smeri bolj 
pravicne druzbe), je vendar v Zahodni 
Evropi (paradoksalno) imel za po
sledieo integraeijo in soeialnost li
beralne drzave in druzbe se v drugi 
poloviei 20. stolelja. Vzhodna Evropa, 
ki je bila zrtev utopicnega poskusa, 
pravzaprav se danes (na paradoksen 
nacin) placuje soeialne praviee in 
blaginjo soeialno homogene zahodno
evropske druzbe, nekaj podobnega pa 
velja tudi npr. za Spanijo ali za Por
tugalsko kot zrtvi avtoritarne filo
fasisticne stanovsko-korporativisticne 
druzbene utopije. Realni soeializem in 
realni korporativizem sta imela koncno 
veliko skupnega. Nekaj pa je gotovo: 
brez razrednega boja, sindikalnih 
gibanj in tudi brez komunizma v 
Vzhodni Evropi evropska druzba danes 
nikakor ne bi bila 10, kar je . 

In ce se ozrem na zadn jo knjigo 
Fan<;oisa Furea z naslovom "Minule 
iluzije",31 v kateri je sieer malo novega 
in gre bolj za pregled poznanih dejstev, 
moram vendar opozoriti na to, kar je v 
knjigi na poseben nacin nevarno. 

Napisal jo je namrec bivsi revolueionar, 
ki mu zagotovo gre verjeti in rnu tudi 
ne moremo oporekati znanstvene 
kompelenee, vendar lahko hilro (ob 
povrsnem branju ali poenostavljanju) 
pridemo do sklepa, da je zelo veliko 
tislega, kar razumemo pod pojmom 
antifasizem, bilo v resniei zgolj stvar 
zlorabljenih sanj evropskih revo
lueijonarjev. Od franeoske revolueije do 
narodnoosvobodilnih gibanj s ko
munisticnim predznakom in vse do 
danes bi potem imeli opraviti prav
zaprav z eno samo "veliko prevaro". S 
takim razmisljanjem se pridruzujemo 
unicujocim "Ieorijam 0 zaroti", ki jih 
opisuje tudi sam Furet v svoji knjigi. 
Hitro namrec lahko izgleda, kot bi bil 
vsak druzbeni ali Cioveski idealizem, pa 
naj bo se tako pozitiven, najboljsi v svo
jem namenu , skralka najbolj raz
svetljenski idealizem, praVlaprav stvar 
primitiveev, sentimentalistov, makiave
listicnih preracunljiveev ali v najboljsem 
primeru - intelektualnih naiveev. Furet 
seveda ni nameraval v tem smislu 
oznaCiti antifasizma, a bojim se, da ga 
bo marsikdo lako razumel - skusnjava 
je lahko velika . In zgodilo se bo 
pravzaprav natancno to , kar Furel 
opaza, ko opisuje sistematsko nevtra
liziranje antifasizma in antilolalitarizma 
z antikomunizmom v Franeiji med 
obema vojnama. 

In ce se se enkral ozremo na Slo
venee v casu med vojnama in med njo, 
sem lahko tudi zgolj pragmaticen in 
recem, da smobili Siovenei v casu med 
drugo vojno - vsaj v vecini - "na pravi 
strani". Sam sem preprican, da ne 
slucajno in da gre opisanim idejnim 
razlikam med ideoloskimi koneepti 0 

katerih smo govorili - tudi , ce jih 
povprecen Siovenee najbrz (g lede 
njihovih znanstvenih vsebin) ni poznal 
nili toliko kol npr. komunizem ali 
marksizem - pomembna teza. Najbrz 
jih je prepoznaval in se proti anti
humanizmu odlocal tudi intuitivno in 
temu gre pripisati pray toliksno vzrocno 
zvezo z opredelitvami Sioveneev v casu 
druge svelovne vojne kakor tistim 
predslavnikom slovenske inteligenee, 
ki je nanje opozarjala v vsem casu med 
vojnama. In cetudi se je soeialislicna 
utopija marsikje sprevrgla v teror in jo 
Furet danes imenuje "minula iluzija" je 
Ireba vendar dodali, da vsaj mi , 

29 0 tem: Tone Ferenc, NaCis1i~na laznarodovalna poIll1ka v SlovenIll v lellh 194 1-1945, Ljubljana 1968; ali Tone Ferenc Cuellen an nallonalsozialishscheo Enlnallooahsierungspol.lIk. in Siowentefl 194 1-
1945, Manbor 1980 

~ Ka rl Oiel/lch Bracher, Zeit del' Ideologlen, Sluugart 1984 , SIr. 350 
I F1af'llfOiS Furet Mlnule Iluz!je. DZS, Ljubl)<lna 1998 
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zgodovinarji ne moremo in ne smemo 
preprosto pozabiti na dvestoletno 
dinamiko v razmerjih sil v evropskih 
druzbah , ki so bistveno zaznamovale 
njen nastanek in jo upodobile v obliko, 
kakrsna je evropska druzba danes. 

Ljudska fronta v Franciji, ki je na 
volitvah premocno zmagala, je nastala 
na pobudo francoskih komunistov. In 
ce sklenem, bom v tej zvezi pripomnil: 
cetudi bi drzalo, da je npr. zgolj t. i. 

komunisticna zarota pripomogla k 
temu, da je v Franciji leta 1936, pray 
pod vlado Ijudske fronte, bil prvic v 
zgodovini uzakonjen 40-urni delavnik 
ali delavski dopust, je enako pray tako 
gotovo, da povprecnega delavca 
danes, npr. v Siovenskih zelezarnah ali 
npr. v italijanskem FlATU, ob njegovih 
druzbenih razmerjih in material nih 
dohodkih res malo zanima, ce ima npr. 
res pray Francis Fukujama32 in smo res 
- kot pravi avtor - pred t. i. "koncem 

32 Prim. Francis Fukuyama, Kra] !stOrije i posIednji tov;ek. Zagreb 1994 

Melka Fujs 

zgodovine". 0 tretjem svetu pa je 
najbrz za zdaj bolje molcati . 

KAKO SO SE PREKMURCI PRED OSEMDESETIMI LETI 
ODLOCILI ZA SLOVENIJO 

Med Siovenci, zivecimi v ogrskem 
delu takratne dvojne monarhije, je 
narodni razvoj opravil znano pot od 
etnicnega zavedanja kulturnih in 
jezikovnih posebnosti v 18. stoletju do 
oblikovanja politicne narodne zavesti , 
ki se je nenavadno jasno izrazi la v 
prevratnih dogodkih po prvi svetovni 
vojni. V tem razvoju je bila enako 
pomembna bogata knjizna dejavnost 
prekmurskih protestantskih in katoliskih 
piscev, ki so s svojimi deli vzpostavili 
poseben prekmurski kn jizni jezik. 
Pomembna so bila prizadevanja mno
gih, predvsem stajerskih Siovencev, da 
naj Mura ne bi bila poleg politicne tudi 
kulturna pregrada znotraj enotnega 
narodnega telesa. Prag kulturnega 
samozavedanja pa je prestopil krog 
domacih duhovnikov, zbranih okrog 
Franca Ivanocyja, ki je na prehodu v 
20. stoletje oblikoval prvi konkretni pro
gram prihodnjega politicnega, gospo
darskega in duhovnega razvoja Slo
vencev na Ogrskem. Iz tega kroga so 
prisli tisti, ki so dojeli pravi politicni 
trenutek in tukaj zivece Siovence 
popeljali iz narocja tisocletne matere 
Ogrske, ki je zaradi silovitega samo
zavedanja madzarskega naroda po
stajala vedno bolj maceha, v novo 
politcno skupnost s svojimi sona
rodnjaki in jim tako dali rnoznost 
narodne ohranitve. 

Burni dogodki, ki so spremljali razplet 
vojne z zahtevami po samoodlocbi 
narodov, niso mogli iti mimo Siovencev 

na Ogrskem, pray tako kot zahteve po 
zdruzevanju juznoslovanskih narodov 
in majniska deklaracija z obuditvijo 
programa Zedinjene Siovenije. Odmevi 
so bili skromni, pa vendar dovolj glasni, 
da bi se madzarska uradna politika, ki 
je bila od dualisticne pogodbe naprej 
vedno bolj nacionalisticna in do drugih 
narodov znotraj drzave vedno bolj 
arogantna, morala zamisliti nad svojimi 
prihodnjimi potezami. V zadnjih letih je 
sicer ugodila zahtevam slovenskih 
katoliskih duhovnikov po izdajanju 
casopisov v prekmurskem jeziku t. j. 
Marijinega lista , Kalendarja Srca 
Jezusovoga in Novin, ki jih je urejal 
Jozef Klekl, ni pa zmogla toliko moGi, 
da bi po vojni , ki je poleg silnih zrtev 
razburkala tudi vso umazano in po
stano vodo neresenih nacionalnih 
problemov, Siovencem priznala njihov 
narodni izvor. Raje so vzklikali "Ni 
Vendov - so samo Madzari' '' Tudi ime 
Vend v tem casu ni izvirno vee pomenilo 
Siovana, se rnanj Siovenca, ampak 
pripadnika nekega starodavnega 
Ijudstva, ki se je najprej poslovanilo, 
nato pa pomadzarilo . Na velikem 
zborovanju , ki ga je ob svoji 25-letnici 
pripravilo Madzarsko izobrazevalno 
drustvo za Vendsko krajino (Vendvideki 
Magyar K6zmuvel6desi Egyesulet) 
20. oktobra 1918 sredi Murske Sobote, 
pa so organizatiorji s svojimi nestrpnimi 
govori in predlogi , da lahko tisti, ki jim 
v Prekrnurju ni vsec, kar odidejo na 
Stajersko , izzvali prvi pravi upor 
slovenskega prebivalstva, tako da so 

morali posredovati zandarji in shod 
prekiniti. 

Soboski shod je bil zanesljiva pre
lomnica v politicni usmeritvi Siovencev 
na Ogrskem in je vzpodbudil tudi 
njihove narodne voditelje, predvsem 
Klekla, da so se zaceli politicno jasneje 
opredeljevati do ureditve svojega 
narodnega vprasanja znotraj Ogrske ali 
morebiti tudi zunaj nje. 

Skupaj z monarhijo je oktobra 1918 
padel tudi njen najbolj uporni del -
svetostefanska kraljevina Ogrska. To je 
bila Ie logicna posledica vsega, kar se 
je dogajalo z monarhijo, potem ko je 
ogrsko plemstvo prvic premaknilo kolo 
voza iz tecajev in do poraza v naj
strasnejsi izmed vojn , ki jih je do takrat 
dozivelo clovestvo. Uporniske mnozice 
izmucenega prebivalstva, ki so v 
Budimpesti zahtevale hrane, miru in 
svobode , so podprle novo vlado 
koalicije mescanskih strank in za
govornika antantne politike grofa 
Mihalya Karolya in tako 31. oktobra 
1918 odpravile kraljevino. Madzarska 
Ijudska republika je bila oklicana 
16. novembra, potem ko so to odlocitev 
potrdili vsi okrajni narodni sveti. 

V Prekmurju sta upravo prevzela 
okrajna narodna sveta v Murski Soboti 
in Dolnji Lendavi z osnovno nalogo 
urejanja napetih social nih, vojaskih in 
narodnostnih razmer. V pokrajini je 
vrelo. Veliko stevilo Siovencev se je 
3. novembra organizirano udelezilo 
slovesnosti ob razglasitvi Drzave 
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Sioveneev Hrvatov in Srbov v Lju
tomeru, na njej pa so s posebno izjavo 
predstavili zeljo Siovenske krajine 
(prekmurja op. M. F.), da se z brati 
onstran Mure zdruzi v narodno drzavo. 
Nov narodni naboj, vpliv revolu
eionarnih idej, splosno pornanjkanje in 
sploh neurejen soeialni status iz vojne 
vracajocih se vojakov; vse to je po
vzrocilo, da so se po Dolinskem 
razkropile mnoziee nezadovoljnezev, ki 
SO oro pale in pozgale nekaj trgovin in 
grascino v Beltineih. Upor so vojaki s 
silo zadusili in za zgled drugim v 
Crensoveih obesili kmeta Martina Vuka. 
S tem dejanjem je kot poveljnik ob
mejne vojaske cete v prekmursko 
zgodovino prvic stopil Vilmos Tkalee, 
po mnenju Miska Kranjea "najvecji 
pustolovee, kar jih je imelo Prekmurje". 

Karolyjeva vlada je menila, da bi z 
dolocenimi obljubami 0 avtonomiji 
lahko za jezila narodno gibanje v 
Prekmurju in tako za vselej resila 
vprasanje njegovega statusa znotraj 
Madzarske. Na Siovenee je naslovila 
dva propagandna letaka: "Rejc k nasim 
vogrskim Siovenom" in "Szlovenszki 
bratje" s pozivom, da naj ostanejo v 
okri lju skupne drzave, ki ji pripadajo ze 
tisoc let, saj namerava le-ta stariti vse, 
da bi se v njej tudi dobro pocutili . 
Razmere naj bi uredil novi vladni 
komisar za "Vendsko krajino", do
macin, luteranski profesor dr. Bela 
Obal. Ta naj bi Sioveneem ponudil 
moznost samostojne zupanije z Mur
sko Soboto kot zupanijskim srediscem. 
Istega dne, ko sta se zdruzili Drzava 
SHS in Kraljevina Srbija v enotno 
drzavo, je vladni komisar v dogovaru s 
tako imenovanim Narodnim svetom, ki 
ga je vodil zupnik Ivan Basa, v Bogojini 
sklenil sparazum 0 samoodlocbi, po 
katerem naj bi Siovenei dobili upravno, 
eerkveno, solsko in kulturno avtonomiJO 
znotral Madzarske. 

Sloven ski katoliski duhovniki so bili 
tisti, ki so usmerjali narodno gibanje k 
zdruzitvi Prekmureev z drugimi Siovenei 
pa tudi s Hrvati, do zdruzitve s pravo
slavnimi Srbi . ki so naenkrat postali 
najvecja skupnost znotraj nove drzave, 
pa so bili preeej skeptieni. Nihali so 
med dvema moznostima, ki sta se 
ponujali, kot najustreznejsa pa se je 
kazala zagotovitev tim vee avtonomnih 
pravie ne glede na to, kateri drzavi bi 
pokrajina na koneu pripadla. Prekmurei 
so se z vso pravieo cutili zapostavljene 
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pri pogajanjih 0 novih mejah, saj se 
osrednje slovenske oblasti zanje sploh 
niso menile, se vec, ugotavljali so, da 
razen Ijutomerskega narodnega sveta 
in referenta za Prekmurje pri stajerskem 
narodnem svetu v Maribaru, dr. Matije 
Siavica, nihee niti ne ve, kje se nahaja 
ta izgubljeni slovenski svet. 

Veliko bolj odloena v svojem vztra
janju, da se mora pokrajina prikljuciti k 
novi drzavi, je bila v tem casu skupina 
bivsih Ijubljanskih dijakov: Mihael 
Kuhar, Mihael Erjavee, Josko Godina, 
Ivan Jeric in drugi. Njihov najboljsi 
propagandni motiv med Ijudstvom so 
bile vesti, da je Jugoslavija ze zacela 
izvajati agrarno reformo in da bo zemlja 
razdeljena med reveze oziroma tiste, 
ki jo obdelujejo. Menili so, da bi bilo 
Prekmurje mozno resi ti z odlocno 
vojasko akeijo in glede na mnoge 
neuspele politicne poskuse so tako 
meni li tudi v 5tajerskem narodnem 
svetu. Ker Ijublanska vlada predloga za 
vojaski poseg ni odobrila, se je gen
eral Rudolf Maister odloeil, da ga 
izvede samostojno s pomocjo mobi
liziraneev in prostovoljeev. Nekaksen 
barometer razpolozenja med Prek
murei naj bi bilo posebej zanje pri
pravljeno politicno zbarovanje v Rad
goni 26. deeembra 1918. 

Vsi nacrti pa so padli v vodo, ko je v 
navdusenju nad hitro zmago v Medzi
muqu hrvaski kapetan Jure Jurisi6 s 
svojimi vojaki prikorakal tudi v Prek
murje in v naskoku zasedel Dolnjo 
Lendavo, Beltinee in Mursko Soboto. 
V presenecenju. ki ga je sprozil ta 
pohod, na stajerski strani nihee ni 
utegnil reagirati, Madzari pa so se po 
prvem soku zbrali, okrepili svoje 
vojaske vrste in v noci z 2. na 3. januar 
1919 upornike premagali, njihove 
voditelje pa zajeli. Vmes se je zapletel 
tudi polozaj na Karoskern in Prekmurei 
so ponovno ostali prepu5ceni sami 
sebi in politieni spretnosti svojih 
narodnih voditeljev. Zacela so se 
konkretnejsa pogajanja z vladnimi 
predstavniki 0 avtonomiji, podlaga 
pogajanjem pa je bil "Nacrt ali plan 
autonomije, steroga je spravisee 
slovenskih duhovnikov, Zalske zu
panije, 14. januarja 1919. leta eno
glasno sprejelo". Nacrt je predvideval 
zagotovitev avtonomnih pravie Prek
murju ne glede na to, kateri drzavi bi 
mirovna konferenea pokrajino prisodila, 
in na to madzarska vlada nikakor ni 

mogla pristati , ker je dopuseal moz
nost, da Prekmurje pripade Jugoslavij i. 
OCitno je bilo , da je bil dokument 
pripravljen zato in tako, da zagotovi 
narodnim vodite ljem, predvsem pa 
Kleklu, manevrski prostar in cas, za 
nekaksno konkretnejso odloeitev v 
skladu z razvijajotim se mednarodnim 
politicnim polozajem. Stisko madzar
ske vlade je pokazal tudi skofov obisk 
v Prekmurju, katerega prosnjo , naj 
vpliva na Ijudstvo, je Klekl zavrnil , ees 
da mu to ni mogoce. Ce pa je bil 5e kje 
med duhovniki kaksen dvom glede 
prikljucitve Prekmurja k Jugoslaviji, se 
je ta razblinil, ko je 21. marea 1919 v 
Budimpesti prevzela oblast Madzarska 
soeialistiena parti ja in razglasila 
Madzarsko republiko svetov. 

Dvomov glede zahtev po prikljuCitvi 
Prekmurja je bilo vedno manj tudi na 
jugoslovanski strani. Medtem ko je vse 
propagandne akeije se pred dvema 
meseeema vodil mariborski narodni 
svet, se je polozaj bistveno spremenil 
po februarskem nemskem napadu na 
Radgono, ko se je dokoncno izobli
kovalo mnenje, da bi bilo v interesu 
zascite mesta postaviti novo de
markaeijsko erto. Dr. Matija Slavic je 
pripravil memorandum 0 Prekmurju, s 
katerim je jugoslovanska delegaeija na 
mirovni konferenei v Parizu prvic 
uradno zahtevala prikljucitev eelotnega 
slovenskega ozemlja med Muro in 
Rabo. Vlada kraljevine pa je dovolila 
natis posebnega letaka, namenjenega 
prekmurskim Sioveneem, ki jih poziva 
na zdruzitev v "demokraticni in ena
kopravni Jugoslaviji" . Z nekaterimi 
drugimi propagandnimi letaki so jih po 
Prekmurju trosila letala mariborske 
letalske stotnije. 

Ne glede na to, kaj se je v naslednjih 
meseeih se dogajalo s Prekmurjem, je 
vendar nesporno dejstvo, da so bili 
predstavniki velesil veliko bolj na
klonjeni jugoslovanskim zahtevam, ko 
je na Madzarskem zmagal socializem. 

Nova sovjetska oblast je menila, da 
se ji v novem duhu internaeionalizma 
in povezovanja mednarodnega de
lavstva ne bo vec treba ukvarjati s 
samoodlocbo narodov. Za Siovenee na 
Madzarskem pa naj bi bila ta na neki 
nacin ze uresnicena, ko je bil na polozaj 
namestnika Ijudskega komisarja 
Zelezne zupanije postavljen posebni 
komisar za "Slovensko krajino" Vilmos 
Tkalee. Ta je vi ada I skupaj s tremi ciani 
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direktorija, ki jih je Klekl pozneje 
zasmehljivo opisal tako: "en fiskalis, en 
dijak in en ostarjas po veri eden 
zidov, eden evangelieanee, pa eden 
katolieanee. Po narodnosti se nieden 
ne mea za Siovenea." Ta direktorij se 
je 29. marea 1919 samovoljno razglasil 
za pristojnega za eelotno obmoeje 
Prekmurja, imenoval pa se je "Rav
nitelstvo Siovenske okrogline". Potem 
ko je Tkalee objavil, da je Prekmurje 
samostojno ozemlje, in ga tako po
skusal izenaeiti s statusom obeh 
zupanij, se je okrepil tudi njegov osebni 
vpliv, saj je v svoji osebi zdruzil vrsto 
pomembnih pristojnosti. Njegovo moe 
ni ohranjala ponudba narodne osamo
svojitve, ohranjalo jo je zaupanje 
vojakov, obljuba gosposke in eerkvene 
zemlje kmetom in erna borza, ki je ob 
meji omogoeala relativni soeilani mir. 
Osrednje oblasti so na njegovo pocetje 
gledale vedno bolj nezaupljivo, sam pa 
si je iskal podporo med emigriranti 
madzarskega plemstva v Avstriji, 
povezanimi s protirevolucionarno vlado 
v Aradu. Tu naj bi dobil tudi finaneno 
podporo za SVOjO Mursko republiko, ki 
naj bi pomenila zaeetek konea ko
munizma na Madzarskem. Republika 
je bila razglasena 29. maja 1919 v 
Murski Soboti, zborovanja se je po 
nekaterih pricevanjih udelezilo nekaj 
tisoe Ijudi, uporniska vojska pa je 
kmalu zasedla obmoeje do erte: Mura 
-Velika Polana-Turnisee. Ze 2. junija 
je sledil vojaski protiudaree iz Ma
dzarske, vojasko in politieno vodstvo 
kratkotrajne Murske republ ike pa se je 
po bojih 4. junija 1919 umaknilo v 
Avstrijo. Ceprav so oblasti Izdale 
splosno amnestijo za vse udelezenee 
upora, se jih mnogo, ki so zbezali, ni 
upalo vrniti v Prekmurje ali pa so se 
skrivali po gozdovih. Vsekakor je bil 
komunlstieni rezim sedaj veli ko bolj 
previden in dosleden, tako da se 
mnogi, predvsem katoliski duhovniki, 
niso vee poeutili varne in so se raje 
odloeali za emigraeijo. Zivljenje v revni 
pokrajini ter gospodarsko in politicno 
izolirani drzavi je bilo vedno tezje. 

V ozadju teh dogodkov so se v 
zaeetku maja na vojaski poseg pri
pravljali prekmurski prostovoljei, ki so 
se zbirali v Ljutomeru. Kljub temu da 
jim je general Maister zaradi zaostrenih 
razmer na avstrijski strani odklonil 
pomoc, so hoteli izsiliti vojaski poseg. 
Zaustavila jih je obljuba predstavn ika 

antantne misije, da se bo stanje v 
Prekmurju po politicni poti v najkrajsem 
casu izboljsalo. V razmaku nekaj dni 
so razmere na mednarodnem pri
zoriscu resnicno dozivele velik pre
obrat. Potem ko je svet deseteriee petih 
velesil 5e 12. maja odklonil Johnsonov 
predlog a prikljucitvi Prekmurja k 
Jugoslaviji, je teritorialna komisija pri 
mirovni konferenei 20. maja sprejela ta 
predlog in ga pripravila za Vrhovni svet. 
Ta je predlog nove meje po razvodnici 
med Muro in Rabo sprejel sele 9. julija 
1919; jugoslovanska delegaeija pa je, 
sklieujoc se na "trpljenje in grozote, ki 
so jih imeli prekmurski Siovenei pod 
boljsevisko ogrsko vlado", dobila 
dovoljenje da vojasko zasede Prek
murje. Odobritev vojaske zasedbe in 
padee komunistiene vlade v Budim
peW sta se zgodila na isti dan, 1. 
avgusta 1919. Oblast na Madzarskem 
je za nekaj dni prevzela vlada desnih 
soeialdemokratov, nato pa od antantne 
misije postavljeni guverner, Jugo
slovanska vojska pod poveljstvom 
generala Krste Smiljani6a pa je vko
rakala v Prekmurje. 

Upravo nad pokrajino je po zasedbi 
prevzel civilni komisar za Prekmurje, 1. 
junija 1921 pa ga je zamenjalo Okrajno 
glavarstvo. V vmesnem casu je bila 4. 
junija 1920 v gradu Trianon pri Parizu 
podpisana mirovna pogodba, ki je 
doloeila nove meje Kraljevine Ma
dzarske. Kakor vsaka politicna meja 
seveda tudi ta ni bila idealna, saj je na 
obeh straneh pustila strnjena naselja 
z madzarskim oziroma slovenskim 
prebivalstvom, kar je se nekaj pri
hodnjih let povzrocalo nasprotja in 
nezadovoljstvo. 

Vsekakor so bila prevratna leta ena 
najtezjih v zgodovini Prekmurcev. 
Dolgotrajno vojno je zamenjalo blisko
vito menjavanje razlien ih vlad, ne
gotovo stanje pa se je nadaljevalo se 
nekaJ let po prikljuCitvi k novi drzavi, ki 
je s prenekaterim politicnim in go
spodarskim ukrepom Ie kazala, kako 
malo pozna posebnosti in zgodovino 
tega prostora. Najveeja pridobitev teh 
dogodkov je bila vsekakor narodna 
zdruzitev veCine Sioveneev na obeh 
straneh Mure ter zaeetek razgibanega 
polilicnega zivljenja in nekaj go
spodarskih ukrepov ad agrarne re
forme do prvih zametkov industrije, ki 
so v marsicem opredelili novo pod abo 
pokrajlne in prekmurskega cloveka. 
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Andrej Studen 

MESTNI 
VSAKDANJIK 
PREDPRVO 
SVETOVNO 
VOJNO 
Urbanizacija 

Proces urbanizacije je seveda zalel 
tudi kraje na Siovenskem, zato se na 
kratko posvetimo se vprasanju rasti 
mestnega prebivalstva pri nas pred 
prvo svetovno vojno. Za dobo do prve 
svetovne vojne lahko najprej recemo, 
da (razen v Prekmurju) naselja na 
Siovenskem, ki stejejo nad 1000 Ijudi , 
niso vee povsem kmecka naselja, 
ampak imajo ze neke industrijske, 
obrtne, trgovske, prometne ali upravne 
funkcije z vecjim ali manjsim delezem 
nekmeckega prebivalstva. Za Siovenijo 
je sploh znaCilno , da je bila vselej 
obmocje majhnih naselij in majhnih 
mest in trgov. Pri tem Ie imela vsaka 
dezela posebne znacilnosti. Obmorska 
mesta (Koper, Izola, Pi ran) so zivela 
stoletja od ribistva , malega obmor
skega prometa , pridobivanja soli, 

KraJi z vee kat ~tevilo Krai! z vel: kat 
2000 prebivalcev prebivalcev 1000 prebivalcev 

Ljubljana 26284 Kamnik 

Maribor 17 628 Postojna 

Koper 8646 Koeevje 

Celje 5393 Sezana 

Ptuj 4257 Ljutomer 

Kranj 2313 Crnomelj 

Novo mesto 2066 

bivalcev), Stajerska pa poleg Maribora, 
ki je v tistem casu napredoval bolj kakor 
Ljubljana in stel17 628 prebivalcev, se 
Ptuj (4257) in Celje (5393 prebivalcev). 
Zato pa je bila Spodnja Stajerska 
dezela izrazito majhnih trgov, kakor so 
bili Ptujska Gora (147 prebivalcev leta 
1880) , Pilstajn (152) , Lemberg (226) ali 
pa Vuzenica (281). 

Tako v svetu kot tud i v habsburski 
monarhiji so dolgo casa veljala sta
tisticna nacela, da se stejejo za mesta 
samo kraji z vee kot 2000 prebivalci. 
To mejo je leta 1880 presegla samo 
tretjina nasih okrajnih sredisc (v tistem 
casu je bilo na danasnjem ozemlju 
Siovenije brez Prekmurja 20 okrajnih 
glavarstev), prav toliko pa jih ni doseglo 
niti 1000 prebivalcev. 

Srevilo KraJizmanj i:lleviro 
prebivalcev kat 1000 preblvaJce prebivalcev 

1963 Brezice 996 

1621 Siov. Gradec 990 

1332 Krsko 878 

1150 Tolmin 753 

1140 Radovljica 664 

1055 Litija 455 

Logatec 452 

Devetnajsto stoletje velja za odlocilno 
za zgodovino urbanizacije Evrope. 
Okrog leta 1700 je v mestih zivelo 13 
milijonov in okrog leta 1800 19 milijonov 
Ijudi , do leta 1900 pa se je to stevilo 
posesterilo in narastlo na 108,3 mi
lijone. Na zacetku 20. stoletja pa je ta 
rast postajala 5e hitrejsa in se je 
skokovito stopnjevala. Tako se je 
skupno stevilo mestnega prebivalstva 
do leta 1980 potrojilo in narastlo na 301 
milijon. Znotraj celotne rasti mest je 
narascanje stevila velemest v 19. 
stolet ju (od 21 na 147) prav tako 
pozornost zbujajoc pojav kot v nasem 
stoletju povecanje stevila velikanskih 
velemestnih naselij ali aglomeracij z 
vee kot milijon prebivalci (v letih 1900 
do 1980 se je to stevilo namrec od 9 
povzpelo na 110). 

Tabela 2: Razvrslilev sedeiev okrajnih glavarstev po stevilu prebivalstva lela 1880 

Proces urbanizacije je v evropskih 
dezelah potekal zelo razlicno. Evropski 
pionir na tem podrocju je bila Anglija, 
ki je obdrzala prednost v primerjavi z 
NemCijo vse do 20. stoletja. Razlike so 
se kazale tudi glede na povezanost 
urbanizacije in industrializacije, ki je bila 
v Angliji in Nemciji posebno tesna, v 
Franciji in Rusij i pa najprej ni prihajala 
tako moe no do izraza. 

poljedelstva z vinogradi , sadovnjaki in 
vrtovi. Oddavno so imela relativno 
veliko stevilo prebivalstva (npr. Koper 
je leta 1880 stel 8646 prebivalcev) , ne 
da bi bila zato prava moderna mesta, 
kakor bi sodili po primerlavi z ur
banskimi sredisci v notranjosti. Leta 
1880 je imela npr. Kranjska razen 
dezelnega stolnega mesta Ljubljane 
(26284 prebivalcev) eno sarno kolikor 
toliko vecje mesto, Idrijo (4284 pre-

Evropa Anglija Francija Nemeija Nizozemska Spanija Rusija/SZ 

1800 12 23 12 9 37 

1850 19 45 19 15 39 

1910 41 75 38 49 53 

1950 51 83 48 53 75 

1980 66 79 69 75 82 

Tabela 1: Urbanizacija v nekaterih evropskih dri avah v 19. in 20. stoletju 
(Oe/ei prebiva/stva v krajih z vee kat 5000 prebivalci v %) 

18 

18 

38 

55 

73 

Povzeto po Paul Bairoch, Cities and Economic Development, Chicago 1988. sir. 221. 

6 

7 

14 

34 

61 

Ce ·se podamo nekoliko v cas ob 
koncu 18. stoletja, lahko recemo, da 
so mesta s svojimi funkcijami , od
nosom do okolice , zunanjim videzom 
pokrajine in morfolosko zgradbo ze 
predstavljala pomembno druzbeno in 
gospodarsko sredisce in so vse bolj 
postajala prevladujoca poteza v po
krajini. Seveda mest s konca 18. 
stoletja se nikakor ne moremo pri
merjati s sodobnimi urbanimi in 
industrializiranimi srediSCi, saj se je v 
zadnjih dvesto letih vloga mest moeno 
spremenila. Nekatera (veCina jih je 
imela Ie nekaj 100 prebivalcev) , ki so 
novejse (industrijsko) obdobje do
cakala kot samostojn i srednjeveski 
pravni organizem, so sledila trendom 
gospodarskega in druzbenega razvoja, 
drugim to ni uspelo . Mesta so v 
glavnem zivela od drobne obrti in 
trgovine in Ie malo se jih je lahko 
ponasalo s prometom na daljse raz
dalje. Taksno podobo je vse do srede 
19. stoletja kazala veCina slovenskih 
mest. Sele takrat so se zaceli uveljavljati 
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novi druzbeno-ekonornski tokovi. 
Sodobni transportni objekti (npr. 
gradnja zeleznice) so pogojevali razvoj 
prometa in industrije, posledieno pa se 
je zaeela dokaj hitra urbanizacija novih 
industrijskih sredise, dotok delovne sile 
pa je sprostil (fizieno) rast mest in 
njihovo funkcijsko spremembo. 

Proces urbanizacile in industrializacije 
je v drugi polovici 19. stoletja tako kot 
rnnoga druga sredisca monarhije zajel 
tudi sredisea na Siovenskem. Zaradi 
razrneroma sibkega razvoja industrije 
v nasih krajih (v primerjavi z nemskimi 
ali eeskimi avstri jskimi dezelami) 
irnamo v obdobju pred prvo svetovno 
vojno na Siovenskem razmerorna malo 
velikih sredise. Nataneno opazovanje 
premikov prebivalstva s podezelja v 
mesta, t.j. procesov urbanizacije s 
hkratno in postopno industrializacijo, 
pokaze, da so slovenske dezele 
ekonomsko zaostajale. Trst je bil v tem 
obdobju edino velemesto. Ljubljana pa 
je poleg Celovca in Gorice imela vee 
kot 10 000 Ijudi ze sredi 19. stoletja. 
Stevilo njenih prebivalcev je nato vse 
do prve svetovne vojne ne ravno 
skokovito, vendar vztrajno narasealo in 
leta 1910 je imela (z urbaniziranimi 
okoliskimi naselji vred) ze priblizno 
50 000 prebivalcev. 

V zvezi z urbanizacijo se ornenimo, 
da kakor hitro se zaene nekje razvijati 
veeja industrija ali pa rudarstvo, zaene 
narascati prebivalstvo tudi v soseseini 
tistega kraja. Vedno bolj sirok je krog 
naselij. ki jih zajame to naraseanje, ta 
koncentracija prebivalstva. Nekdanje 
vasi izgubljajo svoj kmeeki znaeaj. 
ZnaCilen tak primer so npr. Jesenice ali 
pa mariborska predmestja, naravnost 
oeiten pa je primer zasavskega ernega 
revirja, zato si ga oglejmo nekoliko bolj 
podrobno. 

erni revir je rudarsko industrijsko 
ozemlje v Posavskem hribovju , ki sicer 
po naravnih pogojih za naselitev ni 
posebno vabljivo, toda izkoriseanje 
lezise rjavega premoga od zaeetka 19. 
stoletja je povzroe ilo veliko kon 
centracijo prebivalstva in nastanek treh 
urbanih naselij. Trbovelj, Zagorja in 
Hrastnika. Premogovnistvo je dalo svoj 
peeat pokrajini, hkrati pa so nastopile 
globoke spremembe v druzbeni struk
turi. Iz povsem agrarne pokrajine , 
kakrsno je bilo revirsko ozemlje se ob 
koncu 18. stoletja, se je v 19. stoletju 
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razvilo mocno rudarsko industrijsko 
sredisce. 

Premogovnistvo je pripomoglo k 
nastanku industrije. Nagla industria
lizacija crnega revirja v 19. stoletju se 
je zrcalila tudi v naraseanju stevila 
prebivalstva, v postopni urbanizaciji in 
vsestranski preobrazbi pokrajine . 
Revirski premog je svoj resnieni pomen 
dobil sele s prihodom juzne zeleznice. 
Stevilo zaposlenih v revirskih pre
mogovnikih je v drugi polovici prej
snjega stoletja neprestano narasealo, 
zlasti v Trbovljah , potem ko je leta 1871 
prevzela premogovnik Trboveljska 
premogokopna druzba in se je pro
izvodnja moeno povecala. Ohranjeni 
podatki nam povedo, da je bilo v 
trboveljskem premogovniku leta 1857 
zaposlenih 131 oseb, leta 1871 ze 514, 
nato pa je stevilo zaposlenih hitro 
narascalo in v rudniku je bilo leta 1900 
zaposlenih ze 2996 oseb. Mnogo manj 
zaposlenih je bilo v zagorskem in 
hrastniskem premogovniku . V Zagorju 
je bilo leta 1854 v premo-govniku 
zaposlenih 259 oseb, leta 1900 pa 908. 
V Hrastniku je leta 1857 v rudniku delalo 
194, konec stoletja pa 737 oseb. 

Industrializacija je zelo vplivala na 
populacijsko podobo ern ega revirja in 
se posebno njegovih mest. Mestno 
prebivalstvo je naglo narasealo, mesta 
so se zgoseevala, spreminjala se je 
struktura prebivalslva, prislo je do 
padanja prebivalstva v agrarni okolici 
in do obseznega priseljevanja. Pre
bivalstvo je bilo vseskozi tudi natancen 
kazalec gospodarskega razcveta ali 
kriz v revirskem zivljenju. 

leto 1818 1869 1880 1890 1900 
1822 

stev. 9339 15540 20873 22584 24962 
% 100 134 145 160 

Okoli leta 1820 so imele Trbovlje (brez 
Bevskega) 418 prebivalcev, Zagorje s 
Selom in Toplicami 802 in Hrastnik s 
Studencami 180 prebivalcev. Iz popisa 
prebivalstva leta 1869 - tik pred 
nastopom Trboveljske premogokopne 
druzbe - je razvidno, da je v tem 
obdobju najbolj napredovalo Zagorje, 
ki je imelo 1652 prebivalcev. K njim je 
treba pristeti tudi 971 Ijudi iz rudarskih 
naselbin, ki so v tem casu zrasle v 
Podkraju in na Lokah. Zelo je na
predoval tudi Hrastnik, kjer so pre
mogovnik in dve novi tovarni privabili 
veliko priseljencev in je imel (brez Sv 
Jurija pri Hrastniku) ze 1486 pre
bivalcev. Leta 1869 so Trbovlje stele Ie 
1194 prebivalcev, skupaj z bliznjim 
rudarskim Ojstrim pa 1306. 

Tezisee gospodarske dejavnosti in s 
tern populacijske rasti se je preneslo 
na Trbovlje sele z nastoporn Trboveljske 
premogokopne druzbe leta 1871 
(druzba je 15. 12. 1871 prejela kon
cesijo, ustanovni obeni zbor druzbe pa 
je bil 30. 12. 1872). Na Siovenskern 
zlepa ni najti kraja, kjer bi se v easu 
Avstro-Ogrske prebivalstvo v kratkem 
obdobju stiridesetih let posesterilo 
(porast za 651 %). Samo v p rvih 
enajstih letih (1869-1880) se je stevilo 
Trboveljeanov poveealo za 254,7 %. 
Pred izbruhom prve svetovne vojne so 
bile Trbovlje ze kar velik kraj. saj so 
imele 8973 prebivalcev. Hitra rast 
Trbovelj je zasenCila in upoeasnila rast 
Zagorja in Hrastnika. V nasprotju s 
Trbovljami lahko v teh dveh krajih po 
letu 1885 spremljamo Ie zmerno rast 
prebivalstva. V celoti se je stevilo 
prebivalstva v mestih ernega revirja 

1910 1931 1948 1953 1961 

29047 34040 36782 40294 42865 
187 211 236 259 275 

Tabela 3: Razvoj prebivalstva v crnem revirju (prisotno prebivalslvo) 

1820 1869 1880 1890 1900 1910 1931 1948 1953 1961 

Graficni prikaz 
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najbolj povecalo med letoma 1869 in 
1880, ko se je na leto povecalo za 
priblizno 6,1 %. V casu habsburske 
monarhije pa je tempo narascanja 
prebivalstva znasal 1,4 % letno. 

Nekaj 0 velemestnem 
utripu zivljenja na prelomu 
stoletja 

Kot plaz hitro rastoea afriska in 
azijska velemesta v danasnjem casu
mesta kot Kairo, Bombay ali pa Peking 
- dajejo slutiti, kako so ob prelomu 
stoletja nastajala velemesta indu
stri jskih drzav. Mnogokaj je tudi pri
merljivega. Napredek medicine je npr 
prispeval k upadu smrtnosti. Od 1870 
do 1914 je prebivalstvo Velike Britanije 
naraslo npr. s 26 na 42 milijonov, 
NemCije z 41 na 68 milijonov, evrop
skega dela Rusije pa celo s 86 na 166 
milijonov. Vasi, v katerih je takrat zivel 
najvecji delez clovestva, niso zmogle 
vee prehraniti tako hitro narascajocega 
prebivalstva. Vasi so z nastopom 
industrijske do be tudi znatno obu
bozale, saj so sedaj lahko po zeleznici 
ali pa s parniki iz oddaljenih predelov z 
velikanskimi obdelovalnimi povrsinami 
dovazali cenejse kmetijske proizvode 
in domaci proizvodi tako niso bili vee 
konkurencni na trgu . K obubozanju 
podezelja je nadalje prispevalo tudi to, 
da so mnogi zemljiski posestniki 
zanemaril i svoja posestva in vlagali svoj 
denar raje v nalozbe v mestu , kjer je 
novonastala industrija obljubljala hiter 
letni donos kapitala . Vsi ti vzroki so v 
drugi polovici prejsnjega stoletja 
sprozili hitro narascajoc dotok pre
bivalstva s podezelja v mesta, v katerih 
je tehnicni napredek odprl na milijone 
delovnih mest. V mnogih drzavah se je 
tako delez podezelskega prebivalstva 
kmalu skrcil z dveh tretjin na nekaj vec 
kot tretjino. 

Na zacetku 19. stoletja na svetu se 
ni bilo milijonskega mesta. Okoli leta 
1900 jih je bilo ze deset. Na koncu 20. 
stoletja jih je ze priblizno 300. Razvoj 
je tekel od mesta k velemestu, k 
metropoli, k megalopolisu: prejsnje 
stoletje je bilo tudi stoletje mesta. Lon
don, Dunaj, Moskva na prelomu sto
letja so v nekaj desetletjih podvojil i 
svoje prebivalstvo. Cesarski Berlin je 
imelleta 1850419000 prebivalcev, leta 
1910 pa ze prek dva milijona. V drZavah 
industrijske revolucije je mesto postalo 
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okolje vecine. Ta zgodovinska spre
memba je globoko ucinkovala tudi na 
nacin zivljenja in na clovesko zavest. 
Mnogi od milijonov, ki so zapustili vasi, 
so se odselili v Ameriko , ki se je v 
zgodnjem 20. stoletju zahvaljujoc 
sirokemu dotoku izseljencev iz Evrope 
pa tudi iz Azije razvila v dinamicno 
svetovno gospodarsko silo. V New 
Yorku, Chicagu ali pa v Detroitu so novi 
priseljenci vplival i na podobo ulic in 
njihovega utripa zivljenja. Mnogi so se 
vedno nosili domaco noso. Vecinoma 
so se tudi naselili skupaj v mestne 
cetrti, kjer je prevladoval njihov lastni 
jezik in kjer si je clovek lahko pred
stavl jal, da se nahaja v Italiji, Rusiji, 
Nemciji ali pa na Kitajskem. 

V cetrtih priseljencev in doseljencev 
je bila doma revsCina - pa naj bo to v 
Tenementsih New Yorka ali pa v lon
donskih slumih. Razen nekaj culic 
posteljnine in oblek vecina ni prinesla 
s sabo nobene posesti. Popolnoma 
novi priseljenci so bi li se posebej 
brezmocni in so morali poprijeti za 
najslabsa, najmanj varna in najcenejsa 
dela. Mesto je sicer ponujalo nove 
moznost i, toda stiska se je se kar 
nadaljevala. Pa vendarle: kjer se je 
nakopicilo skupaj veliko Ijudi, se je 
pogosto izoblikovala neka vrsta vaske 
varnosti sredi velemesta . Kajti, ko so 
bili v casu gospodarskih kriz tisoci 
odpuseeni, ni njihovih druzin sCitila 
nikakrsna socialna mreza, ob bednih 
zasluzkih pa se seveda ni dalo nic 
privarcevati za hude case, in tem 
Ijudem je preostala samo medsebojna 
pomoc. V taksnih delavskih cetrtih se 
je oblikovala tista solidarnost, na kateri 
je koncno pozneje pocivala moe 
delavskih sindikatov. 

V Londonu, katerega prebivalstvo je 
od leta 1890 do 1910 naraslo za 
poldrugi milijon, je skoraj vsak tretji 
prebivalec zivel v rev scini . Tu so 
podobno kot v Berlinu ali v Parizu 
izkoriseevalski hisni posestniki pogosto 
nagnetli v en sam mraeen prostor pet 
do dest oseb. Stranisce - seveda brez 
vodnega izplakovanja - je bilo na voljo 
na hodniku al i za hiso, na vrtu ali 
dvoriscu, veCinoma za vse stanujoce 
stranke. Tekoca voda je bila prava 
redkost. Prebivalci revne velemestne 
cetrti so se z njo oskrbovali tako, da so 
jo prinasali v stanovanje od skupnega 
vodnega izvira na ulici . Njihovi so
stanovalci so bile podgane, ne gre pa 

pozabiti tudi na bolhe, usi in druge 
neprijetne nadloge, denimo na po
zresne scurke in nadlezne stenice. 
Mnogi prostori sploh niso bili ogrevani, 
denarja za kurjavo pa tako ali tako 
pogosto tudi ni bilo. V teh ze tako ali 
tako nepriljudnih prostorih sta se pray 
rada udomacila tuberkuloza in tifus, 
zlasti med otroki. V velemestih, kot je 
denimo Berlin, je bilo izredno pri
Ijubljeno oddajanje postelj posteljasem 
in posteljasicam v vecinoma ze tako ali 
tako preobljudenih prostorih ali kleteh 
in podstresjih, v katerih so prisleki s 
podezelja nasli svoje prvo zatocisce. 

Seveda si danes, v casu blagostanja, 
Ie tezko predstavljamo prostorsko 
st isko, neprimerno biva lisce, po
manjkanje lezise in delitev postelje. Vso 
krutost in bedo nekdanjega vsakdana 
takratnih poste ljasev nam v svoji 
avtobiografiji npr lepo opise nemska 
socialdemokratinja Adelheid Popp, ki 
je svoje otrostvo in mladost prezivela v 
enem prostoru, ki se zdalec ne zasluzi 
naziv "cloveski", ob vedno pijanem 
oeetu, ki za druzino nikoli ni imel srca, 
ter ob pridni in delovni materi, ki je 
vedno skrbela za to, da se je druzina 
obdrzala nad gladino, a se ji zaradi 
skrbi za obstoj druzine in pomanjkljive 
vzgoje ni nikoli posrecilo razumeti 
tezenj in prizadevanj svoje hcere. Po 
ocetovi smrti sta se z materjo preselili 
v majhno dvoriscno sobico: 

"K sreci je bila mati nezaupljiva in najeli 
sva kabinet, ki sva ga imeli samo zase. 
Tudi moj mlajsi brat se je zopet preselil 
k nama in s sabo pripeljal se kolega, s 
katerim je delil posteljo. Tako smobili 
stirje v majhnem prostoru , ki ni imel niti 
okna, temvec je prejemal svetlobo Ie 
skozi zastekleno okno v vhodnih vratih. 
Ko je nekoe neka znanka, ki je sluzila 
kot sluzkinja, izgubila delo, je tudi ta 
prisla k nam. Spala je v postelji poleg 
moje matere, jaz pa sem morala leci k 
njunim nogam, svoje noge pa sem 
naslonila na primaknjen stol." Skupno 
lezisee je bilo seveda mucno, ne
prijetno in nelagodno. Adelheid Popp 
se spominja, da je v postelji pogosto 
lezala popolnoma budna, in da se "v 
njej ni smela premakniti, ker bi stem 
skalila mirni materin spanec" . 

Velemestni bogatasi so na zacetku 
stoletja ziveli v kar se da dobrih hisah z 
imenitnimi in bogato okrasenimi fa
sadami, na sirokih bulevarjih, kjer so 
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se z zvoki se obstojeCih konjskih vpreg 
ze mesali tisti od elektriene zeleznice 
ali tramvaja, z elektriko obsvetljene 
gosposke dele mesta pa so poleg 
postresekov zapolnili takrat se redki 
avtomobi li. Medtem ko so bogatasi 
uzivali v prijetn ih in komfortnih sta
novanjih ter v vi lah, ki so predstavljale 
dokoncno realizirano dvojno teznjo 
meseanskega naCina zivljenja -Ioeitev 
notranjega d ruzinskega sve ta od 
zunanjega sveta (toreJ privatnost) in 
hkratno simboliziranje druzbenega 
ugleda in zmoglj ivost i (torej repre
zentativnost) - , so bili revni predstavniki 
spodnjih slojev - ki so bili, ko je bilo 
20. stoletje se mlado, se vedno pred
vsem izkljuceni od gospodarskega 
vzpona - prisiljeni ziveti v nevzdrznih 
razmerah 1. i. najemniskih kasarn in 
dvorisenih sup, kleti in podstresij . Kot 
zanimivost povejmo, da je se leta 1900 
v Berlinu zivelo 600 000 Ijudi v eni sami 
sobi, s pet ali tudi vee ciani go
spodinjstva. Veliko steviJo otrok je sarno 
se poslabsalo stanovanjsko bedo. 

Omenili srno ze , da so si rnnoge 
druzine, kot tudi posamezniki , zlasti v 
primeru bolezni ali pa brezposelnosti , 
pomagale s podnajemniki ali s po
steljasi. Za takratno mescanstvo je bilo 
taksno skupno bivanje seveda nekaj 
nepojmljivega in sporno in so ga 
pojmovali kot otok barbarstva in 
nemorale. V tako ozkih (bolje ute
snjenih) razmerah skupnega bivanja je 
seveda prislo do izjemno slabih higien
skih in sanitarnih razmer, ki so postale 
zlasti oeitne v primeru koJere ali pa 
drugih epidemij. 0 sodobnem an
gleskem straniseu, kaj sele kopalnici 
ni bilo niti misliti ; no, na voljo je bilo vsaj 
stranisee na strbunk, pa se to za prevee 
oseb . Da ne omenimo izlivanja in 
metanja odpadkov in odplak ne
posredno na ulico. Pa cistoea perila 
bogatih in revnih? Pranje je bilo pray 
tako privileg ij bogatih . Revni so se tudi 
sicer v glavnem omejevali na umivanje 
obraza in rok, nega zob pa je bila sploh 
skoraJda nepoznana. Pogoste so bile 
tudi , kot omenjeno, bolhe in usi. Perilo 
so navadno menlal i vsaj enkrat te
densko. 

V tako nemogoeih razrnerah, v 
kakrsnih je zivelo tako vel iko Ijudi, so 
bile bolezni nekaj vsakdanjega in tudi 
zivljenjska doba je bila nizja od tiste pri 
bolje situiranih meseanskih al i vele
mestnih slojih. "Clovek lahko s stano-
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vanjern ravno tako pobije eloveka kot 
s sekiro," je zivljenjske razmere ber
linskega miljeja oznaCiI sl ikar Heinrich 
Zille. Prizadeti iz takratnega casa lahko 
ima ta izrek za nenevaren in nedolzen: 
"Sekira je se vitesko orozje in smrt 
zaradi nje je praviloma hitra in lahka. 
Siabo stanovanje pa ubija kot opij ali 
kot kaksen drug pocasi delujoci strup, 
ki najprej omrtvi duha in voIJo. " 

Po drugi strani pa so se velemestni 
bogatasi morali sooCiti s strahom, saj 
je kriminaliteta drasticno naraseala. 
Bogastvo, ki so ga revni opazili v mestu, 
je namree zbudilo pozeljivost. Po drugi 
strani pa je vladajoea revseina prignala 
bogatase do spoznanja, da tudi revni 
potrebujejo pomoc, in da dokler te 
pomoCi ne bo, ne bo tudi uspesnega 
skupnega zivljenja v velemestu. Za 
viktorijansko zavest je bila npr. znaeilna 
mracna povezanost revseine in mo
raine nizkotnosti. Kriminal je bil spo
znan tudi kot druzbena boJezen. Clovek 
je opazil , da so bolezni pomanjkanja 
izpostavljeni mnogi revni otraci. V 
mnogih slumih je ze vsak drugi otrok 
umrl pred desetim rojstnim dnevom. 
Privatna in cerkvena dobrodelnost sta 
bili tako preobremenJeni z vladajoeo 
stisko. Zato so v veeini industrijskih 
drzav nastale jayne zdravstvene sluz
be. Ta napredek je bil seveda pogojen 
tudi s strahom pred eksplozivnimi 
politicnimi posledicami sirsega pra
padanja mestnega proletariata, ki je bi l 
najprej v svoji nemoCi precej poslusen. 

Do izbrisa revnih cetrti je prislo sele 
pozneje, v 20. in 30. letih 20. stoletja, s 
social no stanovanJsko gradnjo. Mnoge 
revne eetrti so bile v okolici tovarne , ki 
so stale se v mestu. Kmalu pa so tudi 
tovarne potrebovale vee prostora in so 
se selile v predmestja . Delavci so jlh 
lahko dosegli ali s cestno ali s hitro 
zeleznico, izoblikovala se Je posebna 
oblika dnevnih migracij. V predmestj ih 
so scasoma nastala tudi stevilna 
stanovanjska naselJa, ki so se razvi la 
ob mestnih linijah hitre zeleznice. 
Nekatera podjetja so tam zgradila 
lastna naselja za svoje zaposlene. 

Videz mest se je koneno spremenil z 
nastankom velikih stanovanjskih blo
kov, ki so za znosno najemnino ponujali 
higiensko bivanje , ter zelenic in igrise 
za otroke. Za klasieen primer socialne 
stanovanlske gradnje velja Dunaj za 
cas a prve republike, kjer so v 20. letih 

20. stoletja med drugim zgradili velik 
kompleks stanovanjskih blokov s 1600 
stanovanji. Uveljavila se je 1. i. ideja 
"svetlega stanovanja". Clovek je zacel 
stremeti , da bi se umaknil iz ozkih in 
zamazanih mest yen v naravo. Zeleni 
pasovi in mesta vrtov so nastajali zlasti 
v Angliji , v ZDA in NemCiji, kjer Ie leta 
1909 nastalo tipicno mesto vrtov 
Hellerau pri Dresdenu. Ideal no mesto 
vrtov je zdruzevalo prednosti mestnega 
in podezelskega zivljenja. Toda mesto 
vrtov ni nobeno pusto predmestje, 
temvec deluje z vsemi institucijami in 
objekti manjsega mesta in ponuja 
mnogo zelenja med hisami. 

Na zacetku stoletja avto se ni pre
vladal v mestih. Celo v New Yorku in 
Chicagu, kjer so zaceli strleti v nebo 
prvi neboticniki, so se vedno konji 
dolocali ulicno podobo. Za hisami so 
stali hlevi. Visoko oblozen i vprezni 
vozovi so v mesto dovazali senD in 
slamo. Vodne crpalke in korita za konje 
so predhodniki bodoCih bencinskih 
crpalk. Mestni zrak je bi l napolnjen z 
rezgetanjem in podezelskim vonjem 
konjev, ki so po cestah vlekli tisoce 
kocij, vpreznih voz in fiJakarjev. 

Se pred prihodom avtomobiJa je 
seveda konja proti koncu prejsnjega 
stoletja zacela izpodrivati elektricna 
cestna zeleznica, poudarek je na 
eJektricna in na koncu stoletja, saj so 
pred tem tudi tramvaj vlekli konji. Ce 
parafraziram: konjske avtobuse so 
zamenjali motorni avtobusi. Med 1910 
in 1920 pa je vedno bol j narascalo 
stevilo avtomobilov, ki so ustvarjali 
vedno bol j mrzlicen promet na cesti, z 
narascanjem stevila avtomobi lov v 
prihodnjih letih pa je konj postajal 
vedno bolj osamljen. Cestnim ze
leznicam so se pridruzile se hitre 
zeleznlce , ki so omogocale hitro in 
decentralizirano rast mest navzven. 
Jutranj i in vecerni vrvez in pogosto ure 
trajajoce voznje na delo in nazaj domov 
so postali usoda velemestnih pre
bivalcev od New Yorka prek Berlina pa 
do Tokia. 

V poznem 19. stoletju so se v vele
mestih zacele pojavlJati tudi bol jse 
ceste , v infrastrukturi vedno bo lj 
narascajocih velemest pa je zavoljo 
tega, da bi razbremenili gost cestni 
promet,postajal nujen tudi promet pod 
zemljo. Ze leta 1863 je zacel obratovati 
metro v Londonu . Podzemsko ze-



Iz zgodov nop s a I ------------------------------------------------------------------------------------------~-

leznico je takrat poganjala se parna 
lokomotiva, katere dim se je valil v tunel 
in seveda tudi v pljuca potnikov. Na 
prelomu stoletja so nato v mnogih 
metropolah nastale elektriene pod
zemne zeleznice, na evropski celini je 
bila prva Budimpesta, leta 1896. 

5e posebej pomembno za primerno 
bivanje v mestih je bilo premagovanje 
ze kar srednjeveskih higienskih razmer. 
Nekdanje vodnjake so zamenjali 
vodovodi, ki so neoporeeno pit no vodo 
in vodo za potrebe gospodinjstva 
privedli neposredno v hiso. Odplake, 
ki so se nekoe stekale kar po povrsju 
ulic in trgov, so se umaknile v labirint 
podzemnih kanalov, ki so bill npr v 
Londonu na prelomu stoletja dolgi 166 
km. Kmalu so se v podzemne globine 
umaknili tudi plinovodi pa elektrieni in 
telefonski kabli. Od teh velikih tehnienih 
in finanenih podvigov je imelo korist 
celo 20. stoletje. 

Toda velemesta in mesta so bila tudi 
ranljiva. To kazejo primeri potresov, 
med katerimi je nenazadnje znamenit 
tudi katastrofalen velikonoeni potres, ki 
je leta 1895 razmajal IjublJanska 
zidovja. A ee smo ze pri velemestnih 
metropolah, omenimo strasen potres 
v San Franciscu leta 1906, ki je 
popolnoma porusil sredisee te nove 
metropole, ki se ima za svoje bogastvo 
zahvaliti zlatim rudnikom Kalifornije in 
rudnikom srebra v Nevadi. Iz majhne 
naselbine se je San Francisco po
vzdignil v t. i. Pariz ameriskega zahoda. 
1. septembra 1923 pa je hud pot res 
opustosil velikanski mesti Tokio in 

Jokohamo. Japonske lesene hise so 
gorele kot bakle. Umrlo je prek 100000 
Ijudi. Mnogi so se zadusili v dimu. Po 
tem infernu sta nastali v glavnem 
betonirani velemesti 20. stoletja. 

Izrek "mestni zrak osvobaja" je v 
fevdalnih easih oznaeeval skupek vseh 
svobosc;n, ki so jlh mestni prebivalci 
uzivali v nasprotju s prebivalci vasi. 
Ljudje v novih metropolah so ta stari 
izrek zdaj sprejemali drugaee, toda ne 
manj intenzivno. V majhni vaski skup
nosti je bil elovek povezan z ozkostjo 
in stem zasc;to druzine in soseske. 
Cim veeje pa je postajalo mesto, vedno 
manj zaseite je nudilo. Zato pa je 
zagotavljalo posamezniku vee svo
bode. Vloga socialne kontrole , ki je bila 
na vasi moena, je v velemestu splah
nela. V 20. letih je mesto npr. pomagalo 
zenskam, da so se osvobodile utes
njenosti, da so se lahko npr. sreeale s 
svojimi prijateljicami ali celo prijatelji v 
kavarni Krul v Den Haagu, v slasc;earni 
Gerbeaud v Budimpesti, kavarni Cen
tral na Dunaju itd. Meseanka se je sedaj 
sportno oblaeila in imela bubi frizuro ali 
frizuro na fanta. Kontrast med novimi 
bulevarji in mestnimi sredisci prej
snjega stoletja, kjer se je moral elovek 
drenjati skozi ozke, umazane in ne
varne ulice, ne bi mogel biti vecji. 

Z mesti se je na prelomu stoletja 
razcvetela tudi reklama, ki je z vedno 
veejimi in krieeeimi sporoeili kazila 
fasade. Tehnika in industrija sta pustili 
rasti gospodarstvo, milijone sta po
tegnili iz revseine in skrbeli za to , da je 
rastoCi srednji sloj nosil svoj denar v 

veleblagovnice, rojstna mesta po
trosniske druzbe. Pariska Lafayette, 
Berlinski KaDeWe ali pa Selfridges v 
Londonu so kupile najboljse kraje v 
mestu in privabljale Ijudi z ugodnimi 
fiksnimi cenami. Prodajalke in pro
dajalci so bili strokovno podkovani in 
izredno ustrezljivi, in to so tudi morali 
biti, kajti svet dela je negotov in 
mobilen. V teh potrosniskih templjih so 
Imeli od preloma stoletja celo tekoce 
stopnice. Clovek si je lahko tu ne
obvezujoce ogledoval blago ter pri
merjal kakovost in cene. Kupna moe 
strank je zelo narascala, stem pa je 
ustvarila vzpenjajoco potrebo po blagu 
in storitvah, novih poizvodih in delovnih 
mestih. Le-to pa je spet pomenilo tudi 
vee blaQostanja. Povejmo se na
slednje. Ce so prej mestni trg zalagali 
z zivili okoliski kmetje, so ta na prelomu 
stoletja postal a industrijski produkti. 
Reklama za otrosko prehrano Nestle je 
denimo obljubljala hiter uspeh in se s 
tem uvrstila med velike znamke 20. 
stoletja. 

Kdor primerja mestna sredisca 20. let 
s tistimi v poznem 19. stoletju, opazi 
tudi prej nepoznano mednarodno 
podobnost v ponudbi blaga in v obleki 
mimoidoCih. Ali v Parizu, ali v New 
Yorku, ali pa v Rio de Janeiru imajo 
mod erne mlade dame bubi frizure in 
kratka krila po novi modi. Nova sredstva 
kornunikacije, kot so film, radio in 
ilustrirane revije, so zahtevala med
narodni zivlJenjski stil, ki so si ga dotlej 
lahko privoSCili Ie zelo bogati. Sam 
Tokio, ki je bil glavno mesto od
maknjenega, prerninulega in 

Mescanska druzina v varnem zavetju svojega 
stanovanja (To in onD 0 mescanstvu v provinci , 
Pokrajinski muzej Celje, 1995, str. 16.) 
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arhaicnega cesarstva, je doletela 
enotnost mednarodnega potrosni
skega sveta. Tudi tu je v 20. letih nad 
kimoni zmagala zahodna mestna 
moda, tako kot je v Evropi zmagala nad 
nosami. 

Po vsem povedanem lahko po
udarimo, da nobena od omenjenih 
metropol ni mocneje utelesala izbruha 
v moderno mesto, kot je to bil Berlin v 
kratkih letih, ki jih lahko umestimo v cas 
po prvi svetovni vojni in do casa konca 
njegove svobode kot posledice Hitler
jevega prevzema oblasti . Ta Berlin , s 
poudarkom na zlatih 20. letih, je bil 
namrec vsakemu se tako noremu 
eksperimentu v umetnostih ali pa v 
zivljenjskih stilih naklonjen, saj je 
korenito prekinil s tradicijami in tabuji 
preteklosti in se se posebej nazorno 
razdajal kot komercialen, hekticen in 
pretirano zeljan zabave: "Mestni zrak 
osvobaja'" Starsi ali stari starsi velikega 
dela Berlincanov, Londoncanov, Du
najcanov ali Milancanov so se rodili se 
na dezeli, kjer so bili Ijudje natancno 
vsajeni v korzet starih vezi. Anonimnost 
velemesta pa je zahtevala osebni razvoj 
tako v dobrem kot slabem, tako v 
kreativnem kot destruktivnem. Me
tropole so bile s strani pesimistov, ki 
so ustvarjali temacne slutnje zaradi 
pospesene urbanizacije, ze na prelomu 
stoletja s svojim pretiranim iskanjem 
zabave, s svojo kriminaliteto in pro
stitucijo oznacene kot izrodki mo
ralnega mocvirja. Mestnemu zivljenju 
je bila pripisana pomehkuzenost in 
degeneracija cloveka, ki naj bi bil nekoc 
na dezeli poln moci in zdravja. Nasproti 
prvim socia ln im prizadevanjem za 
revne so navajali celo Darwina. Med
tem ko clovek resuje reveze in njihove 
otroke, vzdrzuje namrec nesposobne 
za zivljenje in stem prispeva k pro
padanju clovestva. 

Za metropole so dvajseta leta prav 
gotovo najboljsi cas tega stoletja . 
Mesto je, zahvaljujoc infrastrukturi, ki 
se ni zasla v krizo, kot v kasnejsih 
desetletjih, takrat se najbolje delovalo. 
Komunalne storitve so bile se placljive, 
ulice pa ciste in razmeroma varne. 
Zlocin in hudodelstvo sta se dogajala 
znotraj gangstrskega miljeja. Tudi rast 
prebivalstva je bila zdaj bolje ob
vladana, saj je dotok priseljencev 
popustil in gradnja stanovanj se je 
lahko razmahnila v skladu s potrebami. 
V teh 20. letih je amerisko mesto s 

svojimi neboticniki postalo odlicen izraz 
kapitalisticne dinamike. Stotero ne
boticnikov se je nakopicilo v vedno 
ozjem velemestnem prostoru in seveda 
na izredno dragih parcelah. Njihova 
visina je prisilila gradbenike k uporabi 
lazjih materialov in to je tudi olajsalo 
njihovo gradnjo, ki je bila tudi na zunaj 
bolj preprosta kot pa preoblozene 
fasade prejsnjih neohistoricnih stilov. V 
tem casu stvarnost gradnje nebo
ticnikov sicer se ni dosegla poznejse 
kockaste strogosti gradnje. Art dElCO je 
krasil Chryslerjevo stavbo, ki je bila 
dragulj med neboticniki 20. let. Empire 
State Building, cudez zelezne kon
strukcije, visok 381 metrov, je bil 
zgrajen v enem samem letu iz ze 
predpripravljenih elementov, in sicer 
ceneje, kot so najprej nacrtovali. Do 
preloma naslednjega stoletja naj bi ta 
leta 1931 zgrajeni neboticnik tudi ostal 
najvisji med neboticniki. Gradnja Em
pire State Buildinga naj bi leta 1931 
olajsala tudi hudo brezposelnost, ki jo 
je povzroCila svetovna gospodarska 
kriza, ki je zadala optimizmu zgodnjega 
20. stoletja nenaden in nepricakovan 
konec. 

Drobec 0 mestnem 
vsakdanjiku na 
Siovenskem pred prvo 
svetovno vojno 

Dandanes si Ie tezko predstavljamo, 
da so ulice in trgi slovenskih mest v 
prejsnjem stoletju smrdeli kot kuga, in 
vse preslabo se zavedamo, koliko je 
bilo treba storiti, da se zdaj ne smrdijo 
kot gnoJne jame. Preslabo se pac 
zavedamo dejstva, da se ni minilo sto 
let, ko je Ljubljana dobila sodobno 
kanalizacijsko omrezje. Pa prisluhnimo 
tej zgodbi . 

Po smrti Ijubljanskega mestnega 
fizika dr. Colloretta je julija 1872 postal 
nadomestni mestni fizik dr. Viljem 
Kovac. Poleg obicajnih pregledov 
posodja v kavarnah, sadja, rib in drugih 
zivil na trgu se je z vso vnemo lotil 
predvsem vprasanja greznic. Skoraj 
dvajsetletna zdravniska praksa je 
namrec pokazala, da so ravno greznice 
enG glavnih zari sc za usidranje in 
razsiritev nevarnih epidernij. Dr. Kovac 
si je ogledal greznice pribllzno 600 his 
in si pri mestnem magistratu prizadeval 
za odpravo se posebno umazanih in 
nemarnih greznic mnogih hisnih po
sestnikov. Njegova prizadevanja niso 

pozeJa veliko uspeha. 

Cloveski odpadki so se vedno "pa
dali v odprte greznice, da je dehtelo 
dalec naokrog, in ker so bile te greznice 
izvecine Ie prav slabo izdelane, se je 
redka nesnaga iz njih kaj lahko razlezla 
po zemlji". Se slabsi kot greznice je bil 
sistem odvazanja njihove vsebine. 
Fekalije so odvazali v lesenih in odprtih 
sodckih (Sailerjev - graski sistem 
odstranjevanja odpadkov) kmetje iz 
bliznje okoJice, najvec iz Vodmata in 
Most. OdvaZanje je bilo nesistematicno 
in "divje", kmetje so odvaZali vsebino 
greznic, "kadar so za to imeli voljo in 
cas, zato so prekomerno napolnjene 
greznice spadale med najbolj obicajne 
neprijetnosti " dezelnega stolnega 
mesta Ljubljane. 

Sele konec sedemdesetih let so 
mestni obcinski mozje po dolgem in 
neresnem odlasanju naposled vendar
Ie zaceli misliti na sanacijo skanda
loznih zdravstvenih razmer kranjske 
prestolnice. Predvsem so se zaceli 
zanimati za greznice in stranisca in 
poskusali najti nacin, kako jih prazniti. 
Fekalije naj bi odslej odvazali v dobro 
zaprtih sodckih, nikakor pa ne v vozovih 
z lestvami (Iojtrami), in to ob tocno 
dolocenih nocnih urah. V ulicah in trgih 
notranjega mesta so morali stranisca 
pred izpraznjevanjem razkuziti z 
mesanico zelezne galice in karbolne 
kisline, hisni posestniki pa so morali 
odtlej zaradi strozjega nadzora na
znaniti dan praznjenja nadzorniku 
mestne policijske straze. Za krsitelje je 
bila predvidena globa od 1 do 100 
goldinarjev ali od 6 ur do 14 dni zapora. 

Razkuzevanje greznic je bilo v navadi 
do leta 1890, ko je mestni magistrat to 
pocetje odsvetoval, saj se stem ne 
doseze dezinfekcija greznice, temvec 
se povzroca Ie smrad, popolnoma 
razkuzeni gnoj pa bi bil koncno "za 
polje prej skodljiv nego koristen ". 
Predlagal je, naj hisni posestniki skrbijo 
za to, da so greznice v dobrem stanju, 
da drze tekoCine in da so tako pokrite, 
kakor zahteva postava. 

Greznic sicer niso imele vse mestne 
hise; iz nekaterih so vsebino stranisc 
in odpadkov speljali neposredno v 
cestni kanal, ki se je iztekal v Ljublja
nico. Cestni kanali so bili tako tesni in 
tako malo nagnjeni, da se je nesnaga 
Ie slabo odtekala in ob slabem vre
menu se je pogosto zgodilo, da se je 



dvigni la na ceste in trge in razsirjala 
neznosen smrad. Poleg cestnih ka
nalov so mesto krasile se stevilne 
smrdljive, umazane, ozke in nepokrite 
"komunske ulicice" med dvema hi
sama oz. v ozki ulici med vec hisami, 
kamor so imela odvode tudi stevilna 
stranisca. 

Sele leta 1898 se je mestnemu 
vodovodu (ustanovljenem 1890) v 
Ljubljan i pridruzil se sistem nove 
kanalizacije, pri katerem so zaceli 
uporabljati nove tehnoloske prijeme kot 
na primer betonske kanale in "mesalni 
sistem" ter moderno pnevmaticno 
izpraznjevanje greznic. Sistem so
dobnejse kanalizaci je se je nato pocasi 
in postopoma siril in leta 1910 je bilo 
na mestno kanalizacijsko omrezje 
prikljucenih ze 605 his (34,2 %), vec kot 
polovica his (907 ali 51 ,3 %) je se vedno 
imela greznico, 17 his je odstranjevalo 
fekalije in odpadke po starem sistemu 
s sodcki, za 240 his pa ni znan naCin 
adstranjevanja odpadkov. 

Preden je Ljubljana premogla vo
davod, so njeni prebivalci dobivali pitno 
vado iz zasebnih in javnih vodnjakov 
(teh je bilo 12) ter studencev v okolici 
mesta. Za druge potrebe so vodo 
zajemali iz Ljubljanice. Pitna voda iz 
vodnjakov je bila pogosto oporecna in 
skodljiva zdravju. Poleg tega je bilo 
pitne vode iz vodnjakov premalo za 
patrebe prebivalstva, katerega stevilo 
je neprestano narascalo. Zaradi slabe 
preskrbe z vodo je bilo veliko pritozb. 

Leta 1877 je bil ustanovljen stalni 
mestni zdravstveni svel, ki se je nekaj 
let neuspesno ukvarjal tudi z vpra
sanjem splosnega Ijubljanskega vo
dovoda. Leta 1882 je v prenovljenem 
abcinskem svetu prevzel pobudo za 
resitev perecega vodovodnega vpra
sanja v svoje roke obcinski svetnik Ivan 
Hribar. Toda mestni obcinski svet se je 
akali vprasanja mestnega vodovoda, ki 
naj bi bistveno prispeval k izboljsanju 
zdravstvenih razmervmestu, v80.letih 
vrtel "kakor macka okoli vrele kase ". 
Ivana Hribarja, ki si je zaradi svojih 
zaslug glede vodovoda pridobil castno 
mescanstvo, so presenecali pred
potopni nazori nekaterih strokovnjakov. 
VeCina Ljubljancanov, med njimi celo 
zdravniki kot npr. dr. Karel Bleiweis, dr. 
Viljem Kovac , je bila v 80. letih proti 
Hribarjevi zamisli 0 ureditvi vodovoda. 
Leta 1890, dYe lell po slovesni otvoritvi 
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pNega modernega vodovoda v Kam
niku (1888), je koncno tudi Ljubljana 
dobi la mestni vodovod, ki so ga 
slovesno otvorili in izrocili javni uporabi 
29. junija, na dan sv. Petra in Pavia, 
Ivanu Hribarju pa so podelili naslov 
castnega mescana. Vsi nasprotniki 
vodovoda so utihnili, ko je bil, kot pise 
v svojih spominih Pavel Rasberger, "v 
vsako hiso napeljan bister studencek". 
Vodovodno omrezje se je v naslednjih 
letih se razsirilo in leta 1910 je bilo na 
mestni vodovod prikljucenih ze 1368 ali 
77 ,3 % Ijubljanskih his. Vodovod in 
kanalizacija sta omogocila tudi ureditev 
sodobnih angleskih stranisc z vodnim 
izplakovanjem pa tudi kopalnic, vendar 
so z njimi v popotresni Ljubljani , torej 
po letu 1895, posodobili Ie redka 
stanovanja. Statisticni podatki za leto 
1910 nam namrec povedo, da je bilo v 
Ljubljani in njenih predmestjih (Zgornja 
in Spodnja Siska) samo 6,1 % sta
novanj opremljenih s kopalnico. 

Potem ko so v Ljubljani resili vodo
vodno vprasanje, so na "pravi" vodo
vod zaceli misliti tudi v Kranju. Vendar 
je bilo v 90. letih med obcinskimi mozmi 
tolika razprtij, da so vodovodno vpra
sanje odlozili se za nekaj let. Med 
Kranjcani in v nekaterih vaseh okoli 
mesta je med Ijudmi vladalo precejsnje 
nezaupanje do vodovoda, saj so se bali 
prevelikih stroskov, ki bi jih napeljava 
vodovoda gotovo zahtevala. Na
sprotnike vodovoda v Kranju je proti 
njegovim pristasem vodilo politicno 
sovrastvo ali gospodarska korist , 
najveckrat pa osebno sovrastvo. Po 
dolgoletnih prizadevanjih je bil kranjski 
vodovod v letih 1909 do 1911 koncno 
Ie koncan. Podobno kot v Kranju je bilo 
tudi v Radovljici veliko takih, ki so se 
bali vsakrsnih sprememb in so si 
prizadevali, da bi se se naprej ohranilo 
staro stanje. Radovlj ica je dobila 
vodovod leta 1908. Za razl iko od 
Radovljice in Kranja pa zaradi velikega 
stevila javnih in zasebnih vodnjakov ni 
primanjkovalo vode v Stari Loki in v 
Skofji Loki. Tudi tu je v 90. letih 
nasprotovala vodovodu veCina pre
bivalstva. V Stari Loki so ga slovesno 
otvorili 22. aprila 1900, v Skofji Loki pa 
14. septembra 1902. 

Hudi odpori proti napeljavi mestnega 
vodovoda so bili tudi na Spodnjem 
Stajerskem. V Mariboru so ga "uradno 
izroCili v obratovanje" sele 1. julija 1902, 
torej dvajset let po PNih razmisljanjih 0 

posodobitvi vodne preskrbe, v Celju pa 
sele leta 1908. 

Zaradi narascanja in povecanja 
koncentracije prebivalstva v urbanih 
naseljih je privrela na dan se ena izmed 
perecih problematik industrijske dobe, 
razkri lo se je stanovanjsko vprasanje. 

"Udobnost in primernost, snaZnost in 
zdravje kar najbolj vplivajo na nrav
stvenost in dobro pocutje druzine," je 
zapisal pisec feljtona 0 delavskih 
stanovanjih v casniku Laibacher Tag
blatt leta 1869. "Stanovalci majhnih 
dvorisc in uliCic vseh nasih vecjih mest 
so neutajljivo najmanj zdravi ter na vseh 
mestih najbolj izpostavljeni boleznim. 
Mracna, nezdrava prebivalisca revnega 
prebivalstva so zarisca vseh epidemij; 
prebivalci najsiromasnejsih predelov 
pa docakajo, kot je splosno znano, 
najkrajso zivljenjsko dobo. Prekomerna 
nakopicenost Ijudi, odsotnost cistega 
zraka in neposredne svetlobe, kot tudi 
pomanjkanje neizogibno potrebnih 
zdravstvenih okoliscin, so zadosten 
vzrok za omenjena dejstva." 

Ziasti skromna in nezdrava bivalisca 
delavskega stanu so po mnenju takrat
nih zdravstvenih izvedencev, ki so si 
prizadevali za izboljsanje stanovanjskih 
razmer, zelo vplivala na zdravje in 
nravstvenost njihovih stanovalcev. 
Menili so, da bi bilo delavcem treba 
ponuditi cista, zdrava, topla in prijazna 
stanovanja, h katerim bi lahko pripadal 
se manjsi vrl, se boljsa resitev pa bi bil 
koscek lastne zemlje s prikupno 
delavsko hisico. Stem bi storili velikan
sko uslugo tako delavskemu razredu 
kot tudi celotni druzbi, saj bi trdneje 
povezali zdrave druzinske vezi. Kdor 
namrec najde po prihodu iz tovarne 
domov "revno, umazano in neprimerno 
bajto , v kateri je prisiljen vdihavati 
nezdrav, s kuznimi in smrdljivimi 
izparinami nasicen zrak, ta se v svojem 
stanovanju gotovo ne bo potutil doma, 
temvec bo iz njega bezal in velik del 
svojega prostega casa prebil zunaj 
svojega doma". Tak dom bo delavcu 
tuj, nepotrebni izdatki, h katerim bo 
zapeljan, pa se bode pray kmalu cutili 
pri njegovi druzini, saj bo veliko porabil 
z zalostno razvado nenehnega zaha
janja v gostilne. 

Vecja urbana sredisca na Sioven
skem je v prejsnjem stoletju pestilo 
zlasti pomanjkanje majhnih in cenen ih 
stanovanj in mnogi reformatorji 19. 



) 

~ 
-.) 

Iz zgodov nop 5 a 

stoletja so si prizadeval i za resitev 
perece stanovanjske stiske. V njihovih 
oeeh ni bilo izboljsanje stanovanjskih 
razmer nikoli samo vprasanje stano
vanjskega prostora, temvec vedno 
(vcasih predvsem pod pritiskom hudih 
epidemij. zlasti kolere) tudi vprasanje 
mestne in stanovanjske higiene. Menili 
so, da zdravo in primerno stanovanje 
ne sme biti vlazno, v njem morajo biti 
Cist zrak, dovolj svetlobe in ustrezna 
temperatura. 

Takih stanovanj je navkljub nekaterim 
prizadevanjem stalno primanjkovalo. 
Stevilna poroeila nam izpricujejo, da so 
najrevnejsi ziveli v revnih, temacnih, 
vlaznih in pogosto prenapolnjenih 
stanovanjih. Ali bolje, v "Iuknjah, ki so 
tako borne, da niso v nikakem oziru 
Ijudskemu bivaliscu primerne." 

Hud problem v okviru stanovanj
skega vprasanja v prejsnjem stoletju so 
bile prenapolnjene sobe. Bleiweisove 
Novice, ki so leta 1857 poudarjale, da 
mora biti stanovanje zdravo , toplo, 
svetlo in zracno, so opozarjale, da je v 
so lskem srediscu, kakrsno je bila 
Ljubljana, prav zalostno videti , kako 
gospodinje tlaCijo solareke in dijake v 
svoje sobe. "Ucencek, kteremu je v jeci 
dolgi eas po svojem domu, prosi 
gospodinjo spustiti ga ven, da se bo 
malo preletal. Pa kakor koklja ne spusti 
zenica nobene svoje ovcice spod 
svojega Ijubeznivega krila. Mladina je 
obsojena vedno v tesno natlaeeni, 
smerdljivi sobi biti." 

o nabito polnih sobah dijaskih 
gospodinj nam leta 1834 poroca ze 
zdravnik Lipic, ki se je zgrazal nad 
nemoralnimi okoliscinami, da v eni sobi 
pogosto spi ducat in vec studentov, po 
dva do trije v eni postelji. V isti sapi je 
sicer pohvalil Ljubljaneane, da so to 
grdo razvado vsaj nekoliko zmanjsali, 
ne pa popolnoma odpravili. Jakob 
Alesovec v Ljubljanskih slikah pravi, da 
zivi dijak pri stiskaski dijaski materi "v 
druseini enakih trpinov kakor vojak v 
vojasnici. Zvecer je postelja tik postelje; 
drobnica pa spi pri tleh v truzici , ki se 
pripelje izpod postelje visjih, in ne more 
kaj. ee ji lezejo visji v svoja nadstropja." 
Tudi poznejsi Ijubljanski zupan Ivan 
Hribar se spominja, da je "stanoval z 
vee drugimi - vecjimi in manjsimi -
dijaki skupaj in postelja mi je bila 
odkazana v pritlieju vecje postelle, na 
kateri je spaj,odrasel student. Izpod te 
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so namrec vsak vecer potegnili predal, 
v katerem je bilo zame postlano." 

Zelo problematieno je bilo tudi 
prenocevanje pomocnikov in vajencev 
pri raznih obrtnikih in trgovcih, se zlasti 
pri pekih, cevljarjih, krojacih in mizarjih. 
Mojstri so namrec imeli navado, da so 
svoje majhne prostore dobesedno 
napolnili s pomocniki in vajenci, ki so 
morali spati v posteljah, nagrmadenih 
druga na drugo. 

V prenapolnjenih stanovanjih je zivelo 
tudi mnogo mestnih siromakov. Ljub
Ijanski mestni fizik de. Viljem Kovac je 
leta 1872 pregledal stanovanja ne
katerih Ijubljanskih his. Med drugim je 
naletel na vlazno kletno trisobno 
stanovanje v Gradiskem predmestju, 
skozi katero je tekel odtocni kanal za 
nesnago v glavni cestni kanal, v 
stanovanju pa je zivelo 22 oseb. 
Pretresljivo je tudi porocilo de. Karla 
Reclama 0 obi sku pri bolniku leta 1857: 

"Spomnil se bom vedno s trepetom, 
ko sim obiskal bil pred nekaj leti neke 
ledene zimske noCi bolnika. Bila je 
majhna izbica, v ktero me je peljala 
zena, ktere bolan otrok je potreboval 
pomoci. Pri slabem berlenji lampice so 
se blisketale stene od sreza; na pol 
razbita pee se je bolj kadila, kakor je 
grela. Sobica je imela Ie eno okno, in 
se to je imelo pol papirnatih sip, in je Ie 
malo branilo mrazu v sobo. Na eni 
strani pri steni je spal moz s trojimi 
otroci skercen na slami, odet s po
steljnimi kosci in s cunjami starega 
plajsa. Na drugi strani sobe je stala ena 
postelja. Med posteljo in spavajoeimi 
je stala miza, stol in skr inja, ki je 
nadomestovala pocivalnico ... Ti Ijudje 
so imeli njega dni bolje case, pa zdaj 
je bila ta luknja njih vse ... In vendar je 
bila ta druzina se toliko srecna, da je 
saj svojo sobico imela. Saj je veliko 
druzin, ki se te nimajo." 
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SVE1A DEiELA - SVE1A 1UD/ ZA JUDE /N MUSL/MANE 

Kupola na Skali 

Odpotujmo v "Sveto dezelo", ob
is6imo Jeruzalem, za katerega pravijo, 
da je sveto mesto ne Ie za kristjane, 
temve6 tudi za muslimane in jude. Da 
je sveto mesto za kristajane ze vemo, 
poglejmo, ali drzi tudi druga trditev. 

Preden stopimo v, "Sveto dezelo", 
razlozimo sam pojem "Sveta dezela". 
Le-ta ne pomeni samo Izrael, kot 
pogosto napa6no mislimo. Obsega 
vse dezele, kjer kustodija Svete 
dezele varuje svetopisemske kraje. 
Tako pojem "Sveta dezela" poleg 
Izraela zajema se drzave, kot so 
Jordanija, Egipt, Libanon, Sirija ter 
otoka Ciper in Rodos. 

Kako je nastala kustodija Svete 
dezele? 

Robert Anzuvinski in njegova zen a 
sta leta 1336 kupila sionski gri6, kjer 
naj bi bila dvorana zadnje ve6erje. 
Poklonila sta ga papezu z zeljo, naj 
bOdo bratje franciskani vedno varuhi 
tega svetega kraja. Tako je kustodinja 
Svete dezele organ~aeija stirih krscan-

skih eerkva (katoliske, 
pravoslavne, armenske in 
koptske), ki varujejo Sve
to dezelo. 

Iz gore Nebo je Moj
zes (hebr. Mose, arab. 
Musa iz Levijevega ro
du, ki naj bi zivel okoli leta 
1450 do 1300 pro Kr. in je 
bil vodnik Izraeleev iz 
suzenjstva) obcudoval 
obljubljeno dezelo - de
zelo Kanaan. Njegova 
"naloga" je bila koncana. 
Hebrejee (Izraelee) je v 
obljubljeno dezelo po
peljal Jozue (vodja izrael
skih rodov po Mojzesovi 
smrti). Pohitimo kot turisti 
po njegovih stopinjah in 
se ustavimo v najstarej
sem mestu na svetu -
v mestu JERIHA (Er 
Riho) . V Svetem pismu 
lahko preberemo, da so 
Izraelei s skrinjo zaveze 
sedemkrat obkrozili to 
mesto in hkrati trobili iz 
ovnovih rogov. Ko so se 

rogovi oglasili ob sedmem obhodu, so 
Izraelovi sinovi zakricali, "obzidle se je 
sesulo in Ijudstvo je stopilo v mesto, 
vsak pray tam, kjer je stal: tako so 
zavzeli mesto" (Joz 6, 14-20); to je bilo 
okoli leta 1230 pro Kr 

Britanska arheologinja Kathleen 
Kenyon je na tellu Stare Jerihe (arab
sko: Tel es-Sultan) odkopala (v pet
desetih letih 20. st.) stolp, ki je pripadal 
mogocnemu obzidju starodavnega 
mesta. Datirali so ga v osmo tisoCletje 
pred Kristusom. 

Prvi prebivalei na tem obmocju so 
bili lovei, kl pa so se pozneje zaradi 
podvodnih vreleev in blizine Jordana 
(sveta reka v Palestini, 0 kateri pri
povedujeta Stara in Nova zaveza) 
preusmerili v namakalne poljedelee. 
Arheologi so na tem mestu nasli zrnje 
kultiviranih razli6ie pseniee in jecmena, 
rezil srpov in ostanke pal ie, ki so jih 
uporabljali prvotni prebivalei za 
rahljanje zemlje. 

Spomnimo se, da smo v obmocju 
subtropskega podnebja, ki irna zimo 

od novembra do aprila, zato ni nic 
cudnega, da si je Herod Veliki (kralJ 
Palestine - vladal 37-4 pro Kr) zaradi 
ugodnega podnebja izbral za svojo 
zimsko rezideneo pray Jeriho. Na tem 
obmocju je zgradil amfiteater, hipo
drom, bazen - kjer je zaradi svoje 
krutosti dal umoriti Aristobula, zadnjega 
prinea iz rodu Makabejeev 

Rimljani so poznali Jeriho ne kot 
mesto, kjer je umrl Herod Veliki, 
temvec zato, ker so od tu dobivali 
sladke dateljne. 

V blizini Jeriha raste in daje disave 
(parfum) drevo myrobolanum. Te 
disave je uporabljala tudi Kleopatra -
kraj so poznali tudi Egipcani. 

Severozahodno od Jerihe se dviguje 
Gora skusnjave. Povzpnimo se nanjo 
in se spomnimo, da je tu hudic sku sal 
Jezusa. V Matejevem evangeliju lahko 
preberemo, da se je Jezus postil 
stirideset dni in pray toliko noc;. Med 
tem casom se mu je prikazal hudic in 
ga skusal speljati na svojo strano 
Odpeljal ga je na goro (Goro skusnjav) 
in mu pokazal vsa kraljestva sveta in 
njihovo slavo. 

Spustimo se z gore, kjer je Jezus 
ostal zvest svojemu prepricanju, in se 
odpravimo proti "vecnemu mestu". 
Med potjo se za trenutek ustavimo v 
moseji Nabi Muse (zgrajena v 13. 
stoletju). Muslimani verujejo, da je na 
kraju, kjer danes stoji moseja, pokopan 
Mojzes. 

Med premisljevanjem, kaj vse si 
bomo ogledali v Jeruzalemu, lahko 
obcudujemo naravo in pogled se nam 
ustavi ob nasadu palm v kibueu. V 
kibucih - tako se imenujejo izraelska 
kolektivna kmetijska posestva, orga
nizirana po zgledu socialisticnih 
kolektivnih zadrug, se delo Clanov ne 
placuje v denarju, temvec si tu druzina 
ustvari hrano za prezivetje. Vsi delajo 
po svojih zmoznostih, moski in zenske 
so po poklieih izena6eni. Obstajajo pa 
tudi polkapitalisticna, polsocialisticna 
posestva, mosaf, kjer je kme6ka zemlja 
v zasebni lasti, orodje in stroji pa so 
skupna last. 

V daljavi ugledamo "Kneginjo rniru". 
Vzdevek se nam zdi smesen, kajti ze 
dva tisoc let tu ni bilo miru. Arheologi 
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menijo, da je Jeruzalem, kot 0 njem 
pripoveduje Biblija, dvajset metrov 
globoko pod debelo plastjo rusevi n. 

Vstopimo v stari del mesta skozi nam 
ze znana Damascanska vrata. Pot 
nas vodi po ozki uliei v osrcje starega 
mesta. mimo eerkve Bozjega groba. 
Vse naokoli se gnetejo turisti . ki bolj ali 
manj uspesno sklepajo kupcije s 
premetenimi domacini, mi pa se 
blizamo najznacilnejsi stavbi Jeru
zalema, ki stoji na kraju Haram es Serif 
- imenovanem tudi Tempeljska ploscad 
(kraj, ki ni svet samo Arabeem). 
Pozornost nam pritegne stiriintrideset 
metrov visoka kupola, ki jo krasi 
polrnesee in za katero Arabei pravijo, 
da je iz cistega zlata (v resniei je Ie iz 
pozlacenega aluminija). Stavbo so 
zgradili bizantinski mojstri med leti 
688 in 691 na zeljo kalifa Omajadov 
Abd el Melek ibn Meruana, ki je tedaj 
prebival v Damasku. Mosejo so v casu 
krizarjev spremenili v cerkev in so jo 
poimenovali Templum Domini. Egip
tovski sultan Saladin (1171-1193) je 
iztrgal krizarjem Jeruzalem in obnovil 
mosejo. 

Stavbo na kraju nekdanjega ternplja 
nekateri imenujejo "Skalna katedrala", 
spet drugi " KUPOLA NA SKALI' 
(arabsko: Kubet es Sakrah) ali kar 

Jeriha - meslo palm 

"Omarjeva moseja". Zadnji izraz je 
napacen, kajti stavba ni nikoli sluzila kot 
moseJa. Vedno je bila Ie "kapela na 
sveti skali ". Kot moseja je sluzila na 
jugovzhodnem vogalu postavljena EI 
Aksa moseja, kar pomeni "dal jna" 
(misljeno je glede oddal jenosti od 
Meke) . 

Do "Kupole na skali" se povzpnemo 
po stopnieah, ki se koncujejo z ar
kadami. Arabei imenujejo arkad e 
"Mawazin ". V prevodu bi jih lahko 
imenovali tehtnice. Islamska legenda 
pripoveduje, da bode na sodni dan iz 
teh tehtnie do Oljske gore napeli rdec 
las, po katerem bode hodili "vstali od 
mrtvih". Pravicni bode prisli na Oljsko 
goro, tisti, ki pa niso ziveli posteno, pa 
bode strmoglavili in bode za vecno 
pogubljeni. 

Preden vstopimo v mosejo, se zaradi 
pravil muslimanske vere sezujemo, 
zenske si morarno pokriti razgaljena 
rarnena, muslimani pa se se umijejo. 
Stem izrazijo svojo zeljo po ociscenju. 

V notranjosti moseje nas najprej 
preseneti mogocna skala (dva metra 
visoka, z vec kot sestdeset rnetrov 
obsega), ki stoji pod matematicno 
natancno izracunano ter izdelano 
kupolo. Obdaja jo ograja, ki varuje 
"njeno svetost" - pray zaradi te skale 

pravijo Jeruzalemu sveto mesto. V 
koranu pise, da se je iz te skale 
Mohamed na krilat i pravljicni kobili 
Burak dvignil v nebo - odtis kopita naj 
bi bil se danes viden na skali. Ko zaman 
skusamo prepoznati sledi konjskega 
kopi ta ali prstni odtis nadangela 
Gabriela (na gori Hira je Mohamedu 
oznanil, da je bozji poslanee), vseeno 
lahko zaznamo cudovite disave ambre, 
s katero skropijo omenjeno skalo. 

Muslimani molijo v votlini pod skalo. 
Zaokrozen prostor nakazuje, da so tu 
verjetno pred davnimi casi prebivali 
preprosti Ijudje. 

V moseji si lahko kot zanimivost 
ogledamo se srebrno zaro, v kateri 
naj bi bili dYe dlaki iz prerokove 
brade. 

Stara skalaje sveta tudi judom. Le
ti verujejo, da je to gora Morija, na 
kateri naj bi Abraham "zrtvoval " sina 
Izaka in stem dokazal Bogu svojo 
zvestobo. 

Omenjena "gora" naj bi bila tudi kraj, 
kjer je kralj David postavil zrtveni 
oltar, ter kraj, kjer je kralj Salomon 
okoli leta 960 pro Kr. dal sezidati prvi 
judovski tempelj , ki so 9a porusili 
Babilonci (Nebukadnezar II .) leta 586 
pro Kr. 

V casu Jezusa je stalo na mestu 
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Gara Nebo - kri:! v obliki palice in kate 

"Kupole na skali " Herodovo svetisce, 
leta 70 pa so Rimljani tempelj 
(svetisce) razdejali. 

Judovski zgodovinar Jozef Flavij 
opisuje, da je bila Tempeljska plosead 
stirikotne oblike. Njeno obliko sta 
kasneje spremenila Herod Veliki in 
njegov vnuk Herod Agripa I. 

Ob petkih (dan pocitka za musli
mane) je nemuslimanom vstop na 
Tempeljsko ploscad prepovedan. Tedaj 
prostor med obema mosejama za
polnijo verni muslimani. 

Muslimani verujejo, da je to kraj, kjer 
se bode judje in kristjani spreobrnili. 
Mohamed je se~ imel za naslednika 

prerokov iz Stare zaveze in tudi za 
Jezusovega (arabski prerok Isa) na
slednika. Pray tako je tudi v koranu 
poudarjeno, da je Alah edini bog in 
da je Mohamed njegov prerok. V 
koranu ni zapovedi Ijubezni do boga 
(razlika judovstvo - krscanstvo), med 
bogom in clovekom tako ni zivljenjske 
povezanosti. Muslimani od svoje vere 
pricakujejo, da jim bo dala smernice 
za zivljenje, jim po mag ala izbrati pravo 
pot. Zato zanje velja: kar ni zapisano 
v koranu, nima resnicne vrednosti. 
DomnElVajo, da je krscanstvo islamu 
najblizja vera. 

Muslimani so judom vzeli 
sveto skalo 

Poglejmo, kam hitijo ludje na sobotni 
dan - dan poCitka. Cud no - obstall 
smo pred vrati, ki jih varujejo ne samo 
izraelski vojaki, temvec so oprernljena 
celo z rentgenom. Povprasarno naj
blizjega juda, zakaj so vrata varovana, 
a ne dobimo odgovora. Vseeno lahko 
ugotovimo, da stojimo pred vhodom k 
svetemu judovskemu kraju - "ZIDU 
ZALOVANJA" (imenujejo ga tudi 
Zahodni zid) . Od 1948 do 1967 judje 
niso imeli dostopa do svetega kraja . 
Sele po izraelski "bliskoviti vojni" Uunija 
1967 na Sinajskem polotoku) lahko tu 
ponovno molijo. "Zahodni zid " se
stavljajo ogromni kamniti kvadri, visoki 
1,80 metra - raztezajo se v dolzini 
tridesetih metrov. Stirinajst plasti zidu 
je vidnih , arheologi pa trdijo, da je kar 
enajst plasti pod zemljo, odkar je 
zasuta dolina Tiropeon. Judovsko 
izrocilo pravi, da so ti velikanski karnni 
se iz easa Salomona (kralj Izraela in 
Judeje - okoli 965 do 926 pc. Kr.). 
Vendar so arheologi dokazali, da je zid 
ostanek zahodne strani templja 
kralja Heroda Velikega. 

Judje hodijo sem molit iz vsega sveta 
- molijo in v "spranje" med kamni 
zatikajo listice s prosnjami in rnolitvijo. 
Navadno drzijo v rokah sveto pismo in 
iz njega molijo psalme ali prerokbe. 

Plosead pred zidom je razdeljena na 
moski del (vedno molijo s pokritimi 
glavami) in zen ski del , ki pa je precej 
manjsi - kajti zenske po judovskih 
pravilih niso dolzne prihajati k molitvi. 

Najbolj zanimivo je ob zldu ob 
sobotah (sabat), ko judje pocivajo v 
spomin na dan zakljucka stvarjenja 
sveta. Sobotni poeitek se zaene v petek 
ob mraku in se konca ob nastopu noei 
v soboto, ko odprejo skatlico z di
savami (bosomin) in jih vonjajo kot 
simbol odhajajoce sobote. 

Ce se ozremo naokoli, smo pre
seneceni nad tako razlienimi ju
dovskimi oblacili. Najbolj izstopajo 
judje obleceni verne plasce, bele 
srajce in z obveznim klobukom. To so 
hasidejci (skrajno pravoverno krilo 
judovstva) . Imajo dolge skodrane 
zalisce, ki naj bi jih varovali pred zlimi 
duhovi. Pray tako "zanimivo obleeeni" 
so judje, ki so ogrnjeni prek glave in 
hrbta s kosom svilenega blaga z 
modrimi crtami. Tako so ogrnjeni v 
spomin na preroka Elija, ki si je ob 
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srecanju z Bogom zagrnil obraz. 
Nekateri imajo privezan trak - tefilin 
(filakterij) na notranji strani leve rake in 
drugi trak na celu. Na teh trakovih so 
zapisani odlomki iz Postave, hranijo jih 
v posebni skatlici. 

Vojaki molijo s pusko na rami in v 
obvezni zeleni uniformi. Ruski judje pa 
imajo kljub vrocini na glavi "kozuhov
ko". Med molitvijo bodisi sedijo na stolu 
ali stoje, priklanjajoc se naprej in nazal, 
ter obracajo glavo levo in desno. 

Judje so zelo verni. Bistvo njihove 
religije je izpolnjevanje tore (hebrejsko 
to pomeni nauk). Tora (Torah) je "ime" 
za petero Mojzesovih knjig. Te svete 
knjige naj bi napisal Mojzes po bozjih 
navodilih, ki jih je dobil na gori Sinaj . 
Njihova vera zahteva od Ijudi Ijubezen 
in pravicnost. Odpasti od vere pomeni 
za juda odpasti od judovskega naroda, 
kajti vera in narodnost se pri njih mocno 
prepletata. Verujejo, da bo Mesija ob 
svojem pri hodu ustanovil pravicno 
kraljestvo Izrael in tedaj bo na novo 
pozidal tudi tempelj 

Za konec nasega potepanja po 
Jeruzalemu se odpravimo se v njegov 
novi del in si oglejmo spominsko 
obelezje mucencem - center Jad 
Vashem. Do njega pridemo po Aveniji 
pravicnih med Ijudstvi , kjer si lahko 
ogledamo napise dobrih Ijudi, ki so 
resevali Jude pred smrtjo; med njimi 
zasledimo tudi Siovenko Zoro Piculin . 
Muzej je posvecen sestim milijonom 
Judov, ki so izgubili zivljenje v holo
kavstu. V njem so na ogled dokumenti, 
ki pricajo 0 trpljenju in smrti Judov. 
Pozornost nam pritegnejo tla, kJer so 
vklesana imena taborisc , ter vecni 
spominski ogenj. 

Muslimani imajo praznik pocitka ob 
petkih, judje ob sobotah, kr istjani v 
nedeljo. Prazniki nedela so lepo vidni 
v svetem mestu, saj verniki vseh treh 
veraizpovedi hitijo k molitvi. 

Ob ogledu svetih krajev (CERKEV 
BOZJEGA GROBA, KUPOLA NA SKA
LI, ZID ZALOVANJA) v Jeruzalemu 
lahko torej ugotovimo, da nam po
znavanje judovstva Uudaizma) po
maga pri razumevanju krscanske in 
islamske vere, ki ju imenujejo kar 
"otraka judovstva". 

Upam, da Yam bo moj kratek pri 
spevek pomagal, da boste tudi vi ob 
"obisku Jeruzalema" laze razumeli, 
zakaj se me.to imenuje "SVETO 
MESTO" in dezela "SVETA DEZELA'. 
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Janez Marolt 

ISKRICE 11 ANTICNE GRCIJE 
STROKOVNA EKSKURZIJA studentov zgodovine Pedagoske fakultete Univerze V 

Mariboru in studentov zgodovine na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani v 
KLASICNO GRCIJO IN NA KRETO od 24.9. 1998 do 4. 10. 1998. 

Tradicija strokovnih ekskurzij v Grcijo za studente zgodovine obeh slovenskih univerz je postala stalnica v izobraievalnem 
in pedagoskem procesu. Videti "in situ" Ina samem mestu) kraje, 0 katerih studenti pri predavanjih Ie slisijo, je dober 
prispevek k boljsemu poznavanju in vedenju 0 anticnem grskem kulturnem izrocilu. Dosedanje izkusnje so to potrdile. 

Kaj vse smo videli in 
doziveli 

Ko smo presli drzavno mejo na 
Ferneticih, je avtobus poziral kilornetre 
proti jugu italijanskega skornja. Vmes 
smo si ogledali se CASTEL DEL 
MONTE, v obliki oktogona zgrajeno 
utrdbo na razglednem in stratesko 
pomembnem kraju. Kamnite hise trulle 
v kraju ALBEROBELLO so po zgradbi 
podobne istrskim kazunom. V iskanje 
znamenitega rimskega kopalisca v 
enem izmed krajev Apulije so se vkljucili 
celo karabinjerji. Sredi razseznih oljcnih 
nasadov smo se poslovili od prijaznih 
policajev in v dezju prispeli do pri
stanisca v Brindisiju. Ze v anticni dobi 
je od tod tekla najkrajsa pomorska pot 
iz Italije v Epir in nato v GrCijo. Pozejdon 
in Eol sta nam bila tudi ponoci na
klonjena skozi Otrantska vrata. Zjutraj 
smo ze pozdravili grsko obalo in iz 
Igumenitse nadaljevali pot mimo 
loanine prek najvisjega grskega cest
nega prelaza (1705 m) do Kalambake. 
Ogled METEORE je bil za vse izjemno 
dozivetje. Bogastvo fresk, ikon, mo
zaikov in monasticna arhitektura teh kot 
orlovska gnezda namescenih sa
mostanskih kompleksov vrh prepadnih 
sten sta ucinkovala tako kot vertikala
sokantno. Ogled ali smo si moski 
samostan VARLAAM. 

Programska odlocitev, da bomo 
zaceli spoznavati grsko anticno pre
teklost s severa, iz grske Makedonije, 
je bila odlicna. Ogled VERGINE, kjer 
so bile nedavno odkrite grobnice 
makedonskih kraljev in so "in situ" po 
sodobnih standardih arheoloske vede 
razstavljeni vsi najdeni predmeti v 
zelezobetonskem tumulu , ponovno 
prekritem z zemljo, je razprl siroko 
paleto dilem 0 Makedoniji. Treba je reci, 
da je arheolog Mar1tllis ANDRONICOS 

mnoge med njimi prepricljivo razresil z 
arheoloskimi najdbami tako v VERGINI 
kot PELLI. 

Pot pod zasnezenim OLiMPOM, ki se 
je ves cas voznje proti Atiki ob obali 
Egeja kazal kot kulisa , prestol grskih 
bogov, z belo kapuco snega in oblakov, 
je prepricala celo studente, ki studirajo 
tudi geografijo, da je Grcija go rata 
dezela. Nekaj podobnega je izrekel 0 

Grciji angleski pesnik lord Byron, ki je 
dejal, da je v GrCiji ravna edinole 
gladina morja, kadar ni vetra. Modrina 
neba in sinjina morja, belina snega in 
oblakov ter belina prosojnega mar
morja so tipicne oznake grske polis. 

Naravne danosti in genialno izrocilo 
grskega uma ter dele cloveskih rok 
oznacujejo anticno GrCijo. Grki so 
zgradili temelje evropski kulturni 
dediscini. Poznavanje grskega li
terarnega, arhitekturnega, kulturnega, 
znanstvenega - naravoslovnega , 
medicinskega, filozofskega , zgodo
vinskega. izrocila daje orientacijo 
vsem, ki poznajo znanstveno-umet
nostne prvine evropske kulturne tra
dicije. 

Reminiscence ob ogledovanju SO
LUNA so prebudile stevilne misli od 
zgodnjega krscanstva do naseljevanja 
slovanskega zivlja v obdobju pre
sel jevanja Ijudstev, ki so pljusknila celo 
do PELOPONEZA. Tudi razstava 0 

zlatih najdbah v GRSKI MAKEDONIJI , 
ki jo je postavil prof. ANDRONICOS v 
solunskem arheoloskem muzeju, je v 
zgosceni obliki predstavila tehnicne 
spretnosti anticnih grskih juvelirjev, 
zlatarjev, oblikovalcev nakita, posod, 
kipcev grskega panteona itd. Cudoviti 
cerkvi bizantinskega obdobja in sloga 
(kljub pozaru) sv. Demetrija v Solunu 
in mnogim drugim cerkvam se bo sele 
ob koncu 20. stoletja pridruzila velika 

nova cerkev, posvecena sv. Pavlu , 
apostolu narodov, pod solunsko akro
polo. Apostol PAVEL je namrec kot 
helenisticno izobrazen Jud - farizej 
obiskal kot apostol nove religije -
krscanstva stevilna grska mesta in nato 
vzdrzeval stike z njimi s pismi . Ohran
jena so njegova pi sma Efezanom , 
Filipljanom , Soluncanom , Korin
canom. Mednarodni jezik sporazume
vanja vzhodnega Sredozemlja ter 
levantske obale je bila grscina - koin'e 
di'alektos. Grscina je bila tudi jezik 
sirjenja zgodnjega krscanstva. 

Ko smo se po petih dneh potepanja 
po GrCiji ustavili v TERMOPILAH , je 
grsko zgodovino oz. spopad grskega 
Davida z Goljatom v Termopilah, ko je 
spartanski kralj LEONIDAS s svojimi 
junaki zaustavil hitro napredovanje 
perzijske armade proti Atiki/Atenam, 
delovala prepricljivo. Spartan ski junaki 
so se danes zgled neustrasnega boja 
za domovino do poslednjega moza. 
Ob pripombi, da je Perzijcev toliko, da 
bode njihove puscice prekrile nebo in 
zakrile sonce, je Leonidas odvrnil, da 
toliko bolje , se bomo vsaj lahko borili v 
senci . Znan je tudi izrek lakonske/ 
spartanske matere sinu. Ko je odhajal 
v boj, mu je izrocila scit z besedami : 
"z njim ali na njeml", kar je pomenilo, 
vrni se kot zmagovalec ali pa naj te na 
njem prinesejo kot padlega junaka. Ob 
vsem tem je treba reci, da ideal 
grskega/helenisticnega anticnega 
sveta ni bil ne svetnik ne junak kar tako, 
ampak modrec, razmisljujoci clovek. 

Sedanji spomenik padlim junakom v 
Termopilah je sele iz druge polovice 20. 
stoletja, kar nakazuje, da je nekaj
stoletna vladavina osmanskega impe
rija nad Grcijo identiteto Grkov in grske 
anticne zgodovine mocno potisnila v 
ozadje. Sele ob koncu 20. stoletja se 
Grkom spet vraca zgodovinski spomin 
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in ponos. Od kod ime Termopile? 
Dobrih sto metrov od spomenika 
razkrije ime zuborec potocek tople 
vode, ki priskaklja izpod gora. Ko so 
studenti namocili bose noge v zve
pleno, po gnilih jajcih diseeo toplo 
vodo, je bilo ime kraja Termopile 
potrjeno. 0 nekdanji soteski, ozkem 
prehodu med goratim predelom in 
morjem, ni ne duha ne sluha. Kaj vse 
mati narava v teku tisocletij prenaredi. 
Narava spreminja naravo, kaj sele 
spremeni clovek, ki najveckrat ne dela 
sebi v dobro. 

DELFI - arheoloski park anticnega 
prerocisca se danes razkazuje bogato 
mitolosko dediscino grskega anticnega 
sveta. Apolonov tempelj, gledalisce, 
zakladnice bogatih grskih polis, sta
dion, kjer so studentke/studenti s 
stafetnim tekom cetvork ponazorili 
simbolne Pitijine anticne igre nase 
dobe. Na pobocjih Parnasa se z 
ostanki posameznih zakladnih zbirk 
pomembnih grskih polis manifestira 
grski materializirani mitos. Voznik 
vprege v arheoloskem muzeju v Delfih 
Ie nakazuje dinamiko grskega duha, 
obvladovanje tehnike, upravljanje .. 

Epidauros 
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Clovek v anticni Grciji je bil vedno 
subjekt odlocanja, vendar igraea v 
rokah bogov. 

Gimnazion s stevilnimi objekti infra
strukture ter okroglim templjem -
tolosom dopolnjuje temeljne ambicije 
grskih vzorov. Danasnji nasad oljk v 
dolini pod naseljem Delfi ter v lijaku 
plodne/namakane ravnice proti morju 
oz. KORINTSKEMU ZALiVU predstavlla 
najvecji oljeni nasad na svetu z vee kot 
milijonom oljk. Ob popoldanskem 
soncu se pogled z Delfov proti morju 
zlije s sivino dreves in ne 10Cis sinjine 
neba od modrine morja. V tem ogrom
nem nasadu je sodobna Grcija strnila 
baNo morja, neba in baN~ oljk v enD 
Oljka je bila skozi stoletja blagoslov 
Greije. Brez nje ni ne anticne ne 
sodobne GrCije. 

Ko smo sesti dan po zajtrku odsli 
proti samostanu HOSIOS LOUKAS na 
pobocjih Parnasa, ki je od 90. let na 
seznamu UNESCOVE kulturne de
disCine, smo tretji del nase ekskurzije 
- grsko bizantinsko arhitekturno kultur
no dediscino vkljuCili v program ve
denja 0 Greiji. Grska ortodoksna 
pravoslavna cerkev je s svojimi pNina-

mi v evropsko krscansko dedisCino 
dod ala veliko bogatih urnetnostno
zgodovinskih elementov. Bogastvo in 
znaeilnost bizantinske arhitekturne 
dedisCine tega samostana oznacujejo 
naslednje umetnostno-zgodovinske 
oznake: povsod je ali mozaik, ikone ali 
baNni marmor tako na stebrih, stenah 
ali tleh. Samostan Hosios Loukas je 
cUdovita simbioza bizantinske umet
nosti in gradbenih materialov na
ravnega okolja. 

Na poti proti Atenam smo se ustavili 
na MARATONSKEM POLJU. Ob za
prtih vratih arheoloskega anticnega 
parka je energija studentov kot za sale 
preskocila ograjo in se s ponosom 
zgodovinskega spomina povzpela na 
tumulus padlih grskih junakov. Od
lomek iz Herodotovih zgodb je objektiv
nost anticnih grskih historiografov 
postavil pod vprasaj. Porocilo 0 bitki 
imamo Ie izpod peresa grskega pisca 
- oceta zgodovine, perzijskih zapisov 
in kronistov pa ni. Ogledali smo si tudi 
novogradnjo atletskega stadiona blizu 
Maratonskega polja za olimpijske igre 
leta 2004 in nato sledili modri crti po 
cesti, ki simbolno oznaeuje tek vojaka 
v polni bojni opremi, da je Atencem 
sporocil: Zmagali smo! Maraton je se 
danes najtei.ja disciplina na olimpijskih 
igrah. 

Atene so v zlati Periklovi dobi 
arhitekturne mojstrovine na Akropoli 
zlile v simbiozo umetnosti in znanosti. 
Partenon, Erehtejon, Propileje , Nikin 
tern pelj ze 2500 let pricajo 0 
genialnem grskem obvladovanju pro
stora, forme, statike, proporcih . Clovek 
je bil v stari GrCiji kanon pri oblikovanju 
prostora, hkrati pa igraca v rokah 
bogov, subjekt razmisljanja in objekt 
manipulac ije. Na vse udelezence 
ekskurzije je AKROPOLA naredila 
nepozaben vtis, podobno velja za obisk 
arheoloskega muzeja v Atenah, kjer 
smo najpomembnejse arheoloske 
najdbe kopenske in otoske Grcije 
obeudovali kot kameneke bogatega 
mozaika, zbrane na enem mestu. 

Po dveh dneh Aten nas je v zavetju 
noci ladja ponesla iz Pireja na KRETO 
KNOSOS. Genialnosti arheologa Ar
thurja EVANSA gre zahvala, da se 
danes lahko obcudujemo MinosovO 
palaco. Infrastruktura, funkcionalnost in 
namembnost prostorov, bogato okra-
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senih s stenskimi slikarijami, barvnimi 
kompozicijami in stebri kot elementi 
zacetka zracne arhitekture. Gledano 
razvojno in zgodovinsko je grska 
arhitektura oblikovanje prost ora v 
imenu stebra , za primerjavo z rimsko, 
ki je arhitektura v imenu stene. Ogled 
arheoloskega muzeja v Heraklionu je 
dopolnil Minosov "Iabirint" z zgodbo 0 

Tezeju in Ariadni ter Egeju, mitos 0 

DEDALU IN IKARJU. Zacetki pismenk 
se s kretsko linearno A- in B-pisavo, 
popisanem disku iz Faistosa vkljucujejo 
v obi ike sporocanja skozi prostor in 
cas. Sporocanje na daljavo in skozi cas 
pomeni zacetek zgodovinske dobe, 
zato je anticni grski prostor po ln 
zgodovine. Toliko zgodovine so pro
izvedli, da se danes od nje zivi Evropa 
in velik del sveta. 

Dosedanja izkusnja strokovnih eks
kurzij v Sredozemlje je pokazala, da 
bioritem energije enega tedna tudi pri 
mladem cloveku deluje kot konstanta, 
zato smo tudi tokrat skozi motoriko rok 
in nog na cudoviti pesceni plazi blizu 
Herakliona, stran od ponorelega sveta, 
oddali agresivnost toplemu morju 
Sredozemlja. Zvecer smo ze spet pluli 
po Pozejdonovem kraljestvu nazaj v 
Pirej in sklenitvi kretsko-mikenskega 
kulturnega kroga naproti. Kako spro
stitev v morju dobro deluje na raz
polozenje. 

Sofer Marijan nas je z oCiscenim in 
"zalozenim" avtobusom pocakal v 
pristaniscu Pirej. Cez KORINTSKI 
PREKOP smo presli na "otok" Pelo
ponez patem, ko smo si "ogledali bltka 
pri Salamini". Saronski zaliv so po
Ijubljali soncni zarki in cUdovite vedute 
s pogledi na morje so morja siroko 
cesto stare Grcije definirale kot prostor 
prometne, trgovske in kulturne komuni
kacije. V Mikenah se je kronologija s 
kretsko kulturno dediscino sklenila v 
eno. Heinrich SCHLIEMANN je z 
Ijubeznijo do Grcije/Grkinje definiral 
Homerjevo in AGAMEMNONOVO 
mitolosko dediscino s konkretn imi 
arheoloskimi najdbami. Zgodba 0 

Klitajmnestri je v eseju klasicne filo
loginje MARGUERITE YOURCENAR, 
prve zenske v francoski akademiji 
nesmrtnikov, zelo jasno in natancno 
opredelila razliko med moskim in 
zensko. Zenska je konstanta v ro
jevanju, maski spremenljivka zapeljivega 
Oplojevanja. Klasicna grska mitoloska 
zgodba govori, 'tla sta sele moski in 

zenska, zenska in moski - clavek v 
pravem pomenu besede oziroma 
njegova dopolnjujoca se identiteta. 
Rdeee ciklame, cvetoce po razvalinah 
Agamemnonove palace v Mikenah, so 
bile kakor kaplje krvi , kot Ijubezen, 
zapeeatena s krvjo. Tudi to je grska 
antiena zgodba 0 Ijubezni, zvestobi, 
ambicijah moskega in hrepenenju 
zenske. Ko smo se vracali skozi Levja 
vrata v Mikenah, je podoba lezeeega 
Agamemnona v kulisah gricevja na 
obzorju vzpostavila kozmicno vertikalo 
med zivljenjem in smrtjo , med sim
boliko narave, mitosom in dejansko 
zgodbo. Antagonizem moski - zenska, 
zenska - moski nosi v sebi bioloski 
naboj - eros: thanatos . Zaenkrat je 
mocnejsi eros: bios. Ko se bo obrnilo, 
bo konec sveta. 

ATREJEVA ZAKLADNICNAgame
mnonova grobnica v Mikenah nakazuje 
prolog Homerjeve zgodbe. Mitos 
izoblikuje nov prostor - "kupolo" in 
"dromos", pomembna segmenta grske 
arhitekture. Gradbeni material je 
kamen, ki ga znanje 0 nosilnosti, statiki 
prostorsko tako izoblikuje, da ze skoraj 
3000 let govori 0 nujnosti sodelovanja 
umetnosti z znanostjo ter obratno. 

Poslusati dialog med Antigono in 
Kreontom 0 pokopu Polinejka v antie
nem grskem gledaliscu v EPIDAVRU iz 
studentskih ust je pretresljivo. Clovek 
v casu je ustavil cas v cloveku . 
Nekatera spoznanja in modrosti antiene 
dobe so res za vse case in za vse Ijudi. 
Grsko gledalisee je imelo oeiseevalno 
etieno funkcijo - katharsis. Ce je bilo 
grsko gledalisee del mentalne higiene, 
je bila grska medicinska veda v funkciji 
ohranjanja elovekovega telesnega 
zdravja. Zdrava posoda duha je zago
tavljala grskemu svobodomiselnemu 
duhu prosto pot. Asklepijev tempelj v 
neposredni blizini gledalisea je Ie 
potrdilo Hipokratove sole, da je bolezni 
neizmerno, zdravje pa enD sarno. 

Obisk antienega KORINTA je razprl 
siroko paleto gospodarskih, trgovskih , 
obrtn ih, finanenih in kolonizacijsko
politienih in verskih dilem. Cetvero 
pisem, Ie dvoje je ohranjenih, apostola 
Pavia Korineanom zelo nazorno po
vzema takratne druzbene, politicne, 
gospodarske pa tudi verske razmere v 
vecjih grskih polis. Judovske skupnosti 
v diaspori so bile prva zatoeisca 
oznanjevalcev zgodnjega krseanstva in 

so nudile materialno osnovo sirjenju 
nove vere vse dotlej, dokler krseanske 
skupnosti niso zazivele svoje, od 
judovstva loeeno zivljenje. To pa je 
vezano na apostola Pavia. 

Med voznjo proti Patrasu smo v 
Korintskem zalivu se enkrat preverili, ali 
zivljenje izhaja iz morja. Oktobrsko 
sonce je ze zdavnaj potonilo v morje, 
ko smo se namestili na ladji in nato 
skoraj dva dneva s prijetnimi pogovori, 
dvogovori, samogovori in skupnim 
piknikom na palubi ter pesmijo in kitaro 
ob spremenljivem vremenu hiteli proti 
Benetkam. Bilo je jutro enajstega dne. 
Po prehodu meje na FernetiCih je v 
diagonali proti Mariboru odpadalo listje 
udelezencev, do poslednjega. V Slo
veniji je bila ze jesen. 

Kako naj strnem vtise? Z mladimi in 
radovednimi studenti je vedno prijetno 
potovati. Tudi studenti sami so pripravili 
referate 0 posameznih segmentih in 
temah grske zgodovine. Po nekaj dneh 
urejanja vtisov in ob pogovorih z 
udelezenci ter primerjavi z dosedanjimi 
strokovnimi ekskurzijami v Greijo lahko 
mimo zapisem, da tako vsebinsko 
bogate in hkrati easovno ter prostorsko 
racionalne strokovne ekskurzije v Greijo 
se nismo imeli. Veliko zaslug za 
uspesno in tekoee ter prilagodljivo 
uresnieevanje programa gre vodniku 
Gregorju Kopu iz Agencije Van Gogh. 
Kot vrstnik studentov je tako organi
zacijsko kot vsebinsko zelo veliko 
prispeval k dobremu pocutju vseh 
udelezencev strokovne ekskurzije. Med 
studenti obeh slovenskih univerz je 
stekla zlahtna komunikacija takoj, ze 
prvi dan. OCitno res velja, da zenski 
sarm in moska estetika delujeta sama 
po sebi. Tudi sofer Marjan Krajneie je s 
svojo zanesljivostjo ter dobro voljo 
veliko prispeval k dobremu poeutju 
vseh udelezencev. Kdor nima rad 
mladih Ijudi, ne sme z njimi. Mladost 
ima malhno preteklost in veliko pri
hodnost. Ce pa bo tudi z znanjem in 
antienimi vzori nabita, se jutrisnjega 
dne ni treba bati. Scientia est poten
tia. Znanje je moe. Znanja ni nikoli 
prevec, vedno ga je premalo. 
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Mira Kalan 

PEDAGOSKE 
DEJAVNOSTI V 
LOSKEM MUZEJU 

Loski muzej je splosen muzej z 
arheolosko, zgodovinsko, kulturno
zgodovinsko, umetnostno, etnolosko in 
naravoslovno zbirko. Pri svojem delo
vanju se omejuje na ozemlje ne
kdanjega loskega zemljiskega go
spostva (973- 1803) pod oblastjo 
skofov iz bavarskega Freisinga. Danes 
je to ozemlje upravno razdeljeno na 
obeine Skofja Loka, Gorenja vas -
Poljane, Ziri in Zelezniki. 

Muzej so leta1939 ustanovili pri
zadevni ciani Muzejskega drustva 
Skofja Loka in v letosnjem letu praznuje 
60-letnico delovanja. Svoje prve pro
store je imel v Rotovzu na Mestnem 
trgu. Med drugo svetovno vojno so 
Nemci te prostore zasedli, muzejske 
predmete pa preselili v prostore 
kapucinskega sa most ana. Leta 1946 
se je muzej selil v Pustalski grad. Od 
leta 1959 pa ima svoje prostore na 
Loskem gradu, nekdanjem sedezu 
skofove gosposeinske uprave, ki se kot 
"zelo moeno utrjen grad" omenja ze 
leta 1215, danasnji videz pa je dobil ob 
koncu 19. stoletja, ko so ga temeljito 
obnovile nove lastnice, redovnice 
ursulinke. Na Loskem gradu je danes 
obiskovalcem muzeja na ogled stain a 
muzejska zbirka z vee kot 1200 m' 
razstavne povrsine, kjer je pred
stavljena bogata kulturna dedisCina 
skofjeloskega ozem lja, ki priea 0 

zivljenju na loskih tleh v razli enih 
zgodovinskih in prazgodovinskih 
obdobjih. V muzejski galeriji prireja 
muzej obeasne, tudi mednarodne 
likovne razstave ; na grajskem vrtu pa 
je urejen muzej na prostem s Sko
parjevo hiso iz 16. stoletja. 

MUZEJSKE ZBIRKE 

V grajskem pritlieju sta na ogled 
zgodovinska in kulturnozgodovinska 
zbirka ter del umetnostne zbirke. 
Zgodovinska zbirka pripoveduje 0 

nekdanjem loskem gospostvu, 0 

gradovih, 0 mestu Skofja Loka in 0 

skofjeloskih cehih. Losko gospostvo 
je bilo vseskozi najveeje in najbolj 

enotno zemljisko gospostvo na Kranj
skem. Njegovi zaeetki segajo v leto 
973, ko je nemski cesar Oton II. podaril 
freisinskemu skofu Abrahamu Loko 
(danasnjo Staro Loko) , Sorsko polje, 
Selsko in Poljansko doli no. V naslednjih 
stoletj ih je sledila naertna kolonizacija 
tega obseznega ozemlja, sprva Ie 
redko naseljenega s slovenskim pre
bivalstvom. Ta je pripeljala na obrobje 
Sorskega polja Bavarce, ki so se 
seasoma tu poslovenili, v spodnji del 
Poljanske doline Korosee iz okolice 
Vrbskega jezera, slovenskega porekla , 
pa tudi Tirolce iz okolice Innichena, ki 
so v vaseh pod Ratitovcem najdlje 
obdrzali svoj jezik in navade. Na 
zaeetku 14. stoletja je stevilo hub v 
loskem gospostvu naraslo na 121 5, 
stevilo prebivalcev pa na vee kot sest 
tisoe. Za upravljanje tako obseznega 
ozemlja je bila potrebna dobra uprava. 
Na eelu gospostva je bil oskrbnik, 
imenovan glavar. Bil je skofov na
mestnik, ki je skrbel za red en dotok 
rente, vodil kolonizacijo , imel pa je tudi 
sodne pristojnosti. Pri obrambi mu je 
pomagal gradisean, ki sta mu bili 
zaupani grajski postojanki Stari grad in 
Zgornji stolp. Kasear je skrbel za zitne 
zaloge v kasei. Na eelu posameznih 
upravnih enot znotraj gospostva pa so 
bili zupani , postavljeni iz vrst kmeekih 
podloznikov. Konec loskega gospostva 
pomeni leto 1803, ko ga je seku
larizirala habsburska monarhija. 

V zbirki je skofjelosko ozemlje 
predstavljeno z zemljevidom in relie-
10m. Tisoeletno starost Loke in ne
katerih vasi (Zabnica, Suha, Selca) 
dokazuje darilna listina Otona II. iz leta 
973, kjer se prvie omenja tudi Kranjska 
(23 let pred prvo omembo Avstrije). 
Maketa vasi Bitnje in Sorskega polja z 
znaeilno zemlj isko razd el itvijo na 
sklenjene proge pa govori 0 nacrtni 
kolonizaciji, ki so jo tod vodili freisinski 
skofje. Fotografije prikazujejo sest 
skolov, izmed katerih sta dva, Leopold 
(1378-1381) in Konrad V. (1411-1412) 
v Skofji Loki nasla svoje zadnje po
Civalisee. Na plosc; Wolfganga Schwarza 
iz leta 1513, v muzeju je njen odlitek, 
pa je upodobllen grb mesta Skolje Loke 
s kronano glavo zamorca, obdano s 
tremi stolpi. 
Gradovi so bili rezidence, utrdbe in 

sedezi gosposeinske uprave. Prvo 
upravno sredisee loskega gospostva 
je bilo na bliznjem Kranclju, kjer je vsaj 
od konca 12. stoletja pado potresa leta 

1511 stal grad, imenovan Zgornji stolp . 
S svoJo skrbno izbrano, dobro za
varovano lego je nadziral vhod v obe 
dolini in skupaj s Starim gradom pod 
Lubnikom ter Loskim gradom sestavljal 
enoten obrambni sistem, ki je varoval 
mesto. V zbirki so na ogled stevilne 
arheoloske najdbe s Kranclja , pred
vsem kovaski in loncarski izdelki, ki 
osvetljujejo zivljenje na tej grajski 
postojanki v pozni gotiki. Najpozneje 
do leta 1270 so sedez up rave s 
Kranclja prenesli na spodnji, Loski 
grad. Ta je v zbirki predstavljen z 
maketo, ki prikazuje njegov videz pred 
letom 1890, ko je na grajskem dvoriscu 
se stal osrednji, 35 m visok stolp, 
kvadratnega tlorisa , s stranicami 
dolgimi 18 m in 3 m debelim zidovjem. 
Razstavljene so se upodobitve Starega 
gradu, Pustalskega gradu, Staro
loskega gradu in Ajmanovega gradu pri 
Sv. Duhu. Postavitev dopolnjujejo 
portreti lastnikov omenjenih gradov, 
posamezni kosi pohislva, ki nakazujejo 
grajsko stanovanjsko kulturo , in naj
razlicnejse orozje. 
Pod Loskim gradom je zemljiski 

gospod izlocil del ozemlja, kjer je ob 
koncu 12. stoletja zacela nastajat i 
naselbina trgovcev in obrtikov. Skofja 
Loka se leta 1248 omenja kot trg, 1274 
pa ze kot mesto. Najprej je bil pozidan 
Mestni trg, do konca 14. stoletja pa se 
Spodnji trg. Ceprav je bilo mesto v 
sotocju Selske in Poljanske Sore ze 
naravno zavarovano in zato primerno 
za trgovanje, so ga se dodatno utrdili z 
mestnim obzidjem, kjer se leta 1397 
omenja pet vrat. Tod mimo je vodila 
stara tovorna pot iz Ljubljanske kotline 
v Posocje in Furlanijo in nazaj . Vodna 
moc obeh Sor je omogocala stevilne 
obrti: mline, zage, kovacnice, usnjarne 
itd. Skofja Loka je bila privatno , 
freisinskemu skofu podrejeno mesto, 
katerega urbanisticna zasnova in 
arhitekturna podoba je v muzejski zbirki 
razvidna z makete in s stevilnih vedut. 
Posebno dokumentarno vrednost ima 
oljna votivna slika Skofje Loke, ki 
prikazuje pozar v me stu 19. avgusta 
1698. leta. 

Vecino prebivalstva v mestu so 
predstavljali obrtniki, organizirani v 
cehe. V Loki so cehi nastajali od srede 
15. stoletJa naprej; najstarejsi so bili 
krojaski, cevljarski in krznarski ceh ter 
loncarski ceh. Oblast - zemlj iski 
gospod in dezelni knez - Jim je po
trjevala pravila, ki so seitila njihov 



monopolni polozaj, zato so bili v 
stalnem sporu s podezelskimi obrtniki. 
Vsak ceh je imel svojega zavetnika, ki 
so ga upodobili na banderu. V muzeju 
so predstavljena bandera lonearskega 
(zavetnik Sv. Florijan), eevljarskega 
(zavetnika Sv. Krispin in Krispinijan) in 
kovaskega ceha (zavetnik Sv Egidij). 
Na ogled so cehovski vrei in cehovske 
skrinjice, kjer so bile shranjene ce
hovske listine s pravili in seznami 
posameznih cehov, cehovski peeatniki 
in cehovski izveski. Cehovska zbirka je 
najstarejsa muzejska zbirka, saj so bili 
predmeti zbrani in razstavljeni ze leta 
1936, ob takratni obrtno-industrijski 
razstavi v Skofji Loki. 

V kultumozgodovinski zbirkista na 
ogled faksimile157. lista Skoljeloskega 
rokopisa iz leta 1466, z najstarejsimi 
poimenovanji mesecev (prosinec, 
secan, susec, mali traven, veliki traven, 
bobov cvet, mali srpan, veliki srpan, 
poberuh, listognoj , kozovprsk, gruden) 
in faksimile Skoljeloskega pasijona. To 
najstarejse znano slovensko dramsko 
besedilo je leta 1721 v skofjeloskem 
kapucinskem samostanu spisal oce 
Romuald - Lovrenc Marusic in tam ga 
hranijo tudi danes, saj je del samo
stanske knjiznice na ogled sirsi javnosti. 

V tej zbirki je tudi pregled solstva na 
Loskem, nekateri pomembni skofje
loski rojaki pa so predstavljeni z 
zivljenjepisi in izbrano bibliografijo. Med 
njimi zavzema posebno mesto pisatelj 
in politik d~ Ivan Tavear (1851-1923). 
Razstavljen je njegov portret, deja 
slikarja Ivana Vavpotiea, postavitev pa 
dopolnjuje izbor pisateljevih literarnih 
del, spominske fotografije in diplome 
ter nekaj kosov pohistva s Tavcarjevega 
dvorca na Visokem v Poljanski dolini . 

Poleg Tavcarjeve dediscine hrani 
muzej tudi dediscino Kalanovega rodu 
z Visokega, ki ga pisatelj opisuje v 
romanu "Visoska kronika " . To je 
poslikano kmecko pohistvo iz druge 
polovice 18. stoletja (zakonski postelji, 
skrinja, otroska postelja, tri omare), 
kovana skrinja - druzinska blagajna ter 
portreta zadnjih dveh Kalanov, Ane in 
Janeza, ki ju je leta 1880 portretiral 
Janez Subic. 

Kulturnozgodovinsko zbirko za
kljucuje zbi rka slikane mescanske 
keramike iz 16. in 17. stoletja. To je 
visokokakovostno losceno namizno 
posodje, ki je bilo odkopano na dveh 
lokacijah v srednjeveskem mestnem 
jedru Skofje Loke~ na prostoru ne-

M u z e j a r h v 

kdanjega Komuna in Poljanskih vral. 
Sledi umetnostna zbi rka. Na hod

niku v pritlicju so na ogled kopije 
srednjeveskih fresk iz cerkva v Crn
grobu, na Suhi , Krizni gori in Sv. Petru 
nad Begunjami. Iz Crngroba je kopija 
znamenite Sv. Nedelje, ene najbolj 
narativnih slovenskih fresk, ki je nastala 
okoli leta 1460 in je delo delavnice 
Janeza Ljubljanskega. Prikazuje Trpe
cega Kristusa (Imago Pietatis) , ob
danega z vec kot stiridesetimi prizori iz 
zivljenja kmetov, mescanov in plem
stva. Iz cerkve na Suhi je freska s 
prezbiterija, ki je med najlepsimi in 
najbolj bogato poslikanimi pri nas in 
kjer so upostevane zakonitosti I. i. 
kranjskega prezbiterija . Tudi cerkev na 
Krizni gori predstavljajo freske s 
prezbiterija. To sta Koribinijanova in 
Urhova legenda, delo umetnika, ki je 
izsel iz kroga bavarskega slikarja Jana 
Polacka in je na Krizni gori leta 1502 
naslikal prvo odprto krajino pri nas. Iz 
cerkve Sv. Petra nad Begunjami so 
kopije fresk, ki jih je okoli leta 1530 
poslikal Jernej iz Loke. 

V grajski kapeli so na ogledzlati oltarji 
iz podruznicne cerkve Sv. Lucije v 
DraZgosah, ki kazejo razvoj rezbarstva 
na Loskem v 17. stoletju. 

V prvem nadstropju zavzema vecino 
prostora etnoloska zbirka. Najprej je 
predstavljena praznicna nosa iz druge 
polovice 19. stoletja, kakrsno so nosili 
premoznejsi mescani in kmetje ob 
praznikih , na svatbah in mnozicnih 
prireditvah, kot so bili npr. tabori. 

Sledi " cma kuhinja", kjer se se
znanimo s pripomocki za nekdanjo 
kuho in peko (burkle, lopar, pihavnik, 
omelo). V skledniku so hranili sklede, 
kroznike in loncke, v zlicniku pa zlice in 
vi lice. Na zitni skrinji so necke, v katerih 
so mesili kruh. V omari "marajni" so 
shranjevali manjse posode, v predalih 
pa moko. Razstavljena so tudi razna 
svetila od lescrb, celesnikov. svecnikov. 
latern in petrolejk. 

Stavbarstvo. Na Loskem je ze v prvi 
polovici 15. stoletja prevladoval alpski 
tip hise, sestavljen iz dveh prostorov: 
veze s "crno kuhinjo" in "hise" kot 
osrednjim bivalnim prostorom. Skozi 
stoletja so "hisi" dozidali "kamro", 
marsikje pa v nadstropju dodali se 
"gornjo hiso" in "kamro", ki ju je 
povezoval lesen hodnik ali "gank". Te 
stavbe so bile delno zidane, del no 
lesene, kar nam ponaza'lata maketa 
Pepetove hise iz Hoste in Nacetove 
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hise iz Pustala, obe z zasnovo iz 17. 
stoletja. V 18. stoletju se je zelo 
razmahnilo poslikavanje hisnih fasad s 
freskami, proti koncu stoletja pa so 
zgradili sicer malostevilne kmeeke 
dvorce. Tak dvorec nam prikazuje 
maketa Spanove hise, sezidane 1785. 
leta. Mescansko hiso z gotskim por
talom pa predstavlja maketa nekdanje 
gostilne "Pri Kernovi Urski" na Mestnem 
trgu. Do srede 19. stoletja so strehe 
prekrivali s slamo ali lesenimi desci
cami "sinkelni", pozneje tudi s skrila
stimi ploscicami. Tu so na ogled tudi 
stavbni detajli, npr. kljucavnice s kljuCi, 
okenske mreze, vetrokazi, polkna, 
zelezna in lesena vrata, ki nam po
nazarjajo nacin oblikovanja v razl icnih 
obdobjih na Loskem. 

Zbi rka 0 poljedelstvu, zivinoreji, 
prehrani in prometu. Prvi slovenski 
naseljenci so obdelovalno zemljo 
pridobivali s poziganjem gozdov, 
postopoma pa se je vse bolj uveljavljalo 
orne poljedelstvo. Lesene pluge "dre
vesa" so kmetje uporabljali se do 
zacetka 20. stoletja, ko so jih zaceli 
zamenjevati z zeleznimi. Ti so docela 
izpodrinili lesene sele v casu med 
obema vojnama. Tudi brane so bile 
sprva lesene in sele kasneje zelezne, 
s cepci pa so ponekod mlatili se vse 
do druge svetovne vojne. Razstavljeno 
poljedelsko orodje, ki so ga kmetje 
uporabljali pri oranlu, setvi, pletvi, zetvi, 
mlatvi ter Ciscenju, merjenju in shranje
vanju zita, je iz obdobja od konca 19. 
stoletja do srede 20. stoletja. 

Reja iivine je bila v Poljanski in Selski 
dolini vedno prevladujoca kmetijska 
panoga. V srednjem veku je bila poleg 
govedoreje zelo razvita tudi ovcjereja, 
kozjereja in prasicjereja, planinske 
kmetije "svajge" pa so bile usmerjene 
v izdelavo sira . Zaradi tovornistva in 
fuzinarstva je bila tedaj zelo razsirjena 
tudi konjereja, vendar so polja obde
lovali v glavnem z govejo zivino. Se v 
18. stoletju je pasna zivinoreja pre
vladovala nad hlevsko, v zacetku 20. 
stoletja pa so kmetje ze zaceli prehajati 
na intenzivnejso rejo molzne in ple
menske govedi. Razstavljeno orodje in 
posodje so uporabljali pri raznih 
opravilih v zvezi z rejo iivine, kot so 
vprega, kosnja, krmljenje in nega 
zivine, molza in predelava mleka. 

Prehrana vecine prebivalstva na 
loskem ozemlju je bila nekdaj zelo 
enolicna. Jedli so predvsem mocnate 
jedi, kase, zgance in sok, pa zelje, 
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repo, krompir in sadje, predvsem 
jabolka in hruske. Meso je bilo, razen 
pri premoznejsih, redko na mizi. Pri jedi 
so z lesenimi zlicami zajemali iz skupne 
sklede. Kovinski jedilni pribor so na 
kmetih zaceli uporabljati sele v zacetku 
20. stoletja. V zbirki je na ogled 
raznovrstna glinena, ie/ezna in lesena 
posoda za pripravo in shranjevanje jedil 
ali pijace ter kuhinjsko orodje (pinja, 
stope, moinar, mlineek, ribei .. ), kakor 
tudi stare prostorninske mere (mernik, 
maselc, polic .. ). 

Promet, transport. Za lazjo hojo so si 
nekdaj pomagali s "krpljami", na strmih 
pobocjih pa so kmetje uporabljali 
"krampeie". Poljske pridelke, sadje in 
drva iz gozda so prenasali s kosarami 
"skundrami", cajnami", seno, listje in 
gnoj pa s kosi. Za spravilo vecjih kolicin 
pridelkov so se posluzevali samoteinih 
in vpreinih sani kot prikazujejo raz
stavljene fotografije. 

Sledi prikaz osmih obrti, ki so bile na 
Loskem nekdaj zelo razvite. 

Sitarstvo. Pisani viri sitarsko obrt na 
Loskem prvic omenjajo v 16. stoletju. 
Sita, narejena iz konjske zime, so takrat 
izdelovali predvsem v Bitnjah in Stra
ziscu. S sitarstvom so se ukvarjali 
kajzarji in gostaci. Sprva je bila to 
domaca obrt, ki pa je ze v 16. stoletju 
prevzela oblike zaloznistva. Trgovci so 
zalagali sitarje z zimo in prevzemali 
njihove izdelke. Zimo so kupovali na 
Kranjskem in Bavarskem, nato pa so 
sita izvazali v Italijo, Nemcijo, Belgijo, 
Francijo, Spanijo, pa tudi na Ogrsko in 
v Romunijo. V 70. letih 19. stoletja se 
je s sitarstvom prezivljalo kar 2000 Ijudi. 
Z odkritjem novih materialov, predvsem 
najlona, pa je ta obrt v 50. letih 20. 
stoletja povsem izumrla. 

Zimo za sita so najprej oprali, jo 
posusili, zmikali, pobarvali in poravnali 
ter povezali v palec debele sope, 
"knofe" . Na stojalu ali "kozlu" so zimo 
navlacili skozi "nieovnice". Navleceno 
zimo so sitarji obesili v statve, na katerih 
so stkali mreze za sita. 

Klekljarstvo. Izdelovanje Cipk se je 
na losko ozemlje razsirilo iz Idrije, kjer 
so jih zaceli izdelovati v 16. stoletju. V 
19. stoletju se je cipkarstvo v Poljanski 
(Ziri, Sovodenj, Gorenja vas) in Selski 
dolini (Zelezniki) zelo razsirilo, tako da 
so trgovci prodajali cipke ne Ie v 
evropske dezele (Ita lijo, Avstr ijo, 
NemCijo, Veliko Britanijo), temvec tudi 
v Ameriko. V zacetku 20. stoletja so v 
Zeleznikih, Zir~ in na Trati pri Gorenji 

IIfI!ll " ll il.( •. Mi4jllll 56 

vasi odprli Cipkarske sole. Klekljanje v 
obeh dolinah se danes ni zamrlo. 

Cipkarice pri svojem delu uporabljajo 
klekeljne, papirnati vzorec, bucike, 
kvaeko, skarje, jerbas z blazino ter 
motovilo in kolovrat za navijanje 
laneoega ali bombaznega sukanca na 
klekelj. 

Klobucarstvo. Med stevilnimi obrtmi, 
ki so so bile v Skofji Loki cehovsko 
organizirane, je bila tudl klobucarska 
obrt. Sredi 18. stoletja sta bila v Skofji 
Loki dva klobucarja, sredi 19. stoletja 
jih je bilo dvajset, ob koncu istega 
stoletja trinajst, leta 1931 pa Ie se sest. 
Zadnji med njimi , Jernej Tavcar, je urnrl 
leta 1967. 

Klobuke so izdelovali iz ovcje volne 
in dlake divjega ali domacega zajca, ki 
so ju ustrezno obdelali, oblikovali ter 
barvali. Samo iz ovcje volne so izdelo
vali rokavice s palcem za voznike 
tramvajev in "furmane", cedilnike za 
gostilnicarje ter vlozke za cevlje. Iz 
volne z dodatkom dlake pa so izdelo
vali copate, skornje ter "filcplosce" za 
opekarne, trgovine z usnjem in ta
petnike. 

Glavnikarstvo. Po ustnem izrocilu so 
glavnikarsko obrt zanesli v Skofjo Loko 
Tolminci in Vipavci pred priblizno 230 
leti, tako da je bilo sredi 18. stoletja v 
mestu sest glavnikarjev. Najbolj znani 
in stevilni so bili Pustalci, ki so v listinah 
prvic omenjeni sele v prvi polovici 19. 
stoletja. V obdobju dveh stoletij, od 
srede 18. pa do srede 20. stoletja , je 
na Loskem delovalo kar 289 glavni
karjev. 

Glavnike so izdelovali iz govejih in 
kostrunovih rogov, ki so jih kupovali po 
Sioveniji, Hrvaski, Italiji in Avst riji. 
Prodajali pa so jih trgovcem v Ljubljani, 
Kranju, Mariboru, Zagrebu, Karlovcu, 
Leskovcu , Varazdinu, Trstu in na 
Dunaju. Poleg glavnikov so izdelovali 
tudi zlice, koscene rocaje za vilice, 
oselnike, konjske glavnike in spre
hajalne palice. 

Platnarstvo. Na loskem ozemlju je 
bila kultura lanu nekdaj zelo razsirjena, 
o cemer pricajo podlozniske dajatve ze 
od 12. stoletja dalje, v 18. stoletju pa je 
bila Skofja Loka sredisce gorenjskega 
platnarstva. Sredi tega stoletja je bilo v 
mestu 21 tkalcev, na podezelju pa kar 
374. Proti koncu 17., v 18. in 19. stoletju 
pa se je zelo razmahnila tudi trgovina 
S platnom in sukancem, saj so ju 
mescani in kmetje prodajali v Trst, 
Videm in na Reko . Zaradi mocne 

konkurence bombaznih industrijskih 
izdelkov pa je zacelo dornace platnar
stvo sredi 19. stoletja pocasi usihati , 
dokoncno pa je propadlo po drugi 
svetovni vojni. 

Potek dela od lanu do platna je bil 
dolgotrajen in naporen. Lan so najprej 
populili, ga nato "godili" in susili, trli, 
mikali, spredli nit in iz nje stkali platno. 
Dragoceno in cenjeno je bilo tudi 
lane no olje, ki so ga stiskali iz semena 
in uporabljali kot zdravilo, za beljenje 
in razstvetljavo. 

Barvarstvo. Zelo razvito platnarstvo 
na Loskem je vzpodbudi lo tudi razvoj 
barvarske ali firbarske obrti. Platno so 
sprva Ie barvali, sele v 18. stoletju so 
zaceli nanj tiskat i tudi vzorce. N<;l 
Loskem je bilo v 18. in 19. stoletju 
najvec "firbarskih" delavnic v Skofji Loki 
(leta 1752 pet, leta 1840 sest), po
samicne pa so delovale se v Gorenji 
vasi, Zireh in Zeleznikih. Loski barvarski 
pomocniki in mojstri so svoje znanje 
izpopolnjevali na Ceskem, Moravskem, 
v Nemciji in Avstriji. Najvec so potiskali 
blaga za predpasnike in rute. Z na
zadovanjem domacega platnarstva od 
srede 19. stoletja dalje so irneli tudi 
"firbarji" vedno manj dela. Zaradi uvoza 
cenejsega, industrijsko izdelanega 
bombaznega blaga pa je barvarska 
obrt na zacetku 20. stoletja popolnoma 
zamrla. 

Mali kruhek. Mali kruhek je narejen 
iz rzene ali bele moke, medu, popra, 
cirneta, nageljnovih zbic in pepelike. 
Oblikujejo ga na dva nacina: od
tiskujejo ga v posebej za to izrezljane 
lesene modele ali pa ga oblikujejo in 
krasijo kar roeno. Izdelovali so ga v 
Skof!i Loki, Stari Loki in Selski dolini, 
medtem ko je bila ta dejavnost v 
Poljanski dolini in na Sorskem polju 
slabo zastopana. S peko kruhkov, 
oblikovanih z modeli, so se vsaj v 
zacetku 18. stoletja ukvarjale loske 
klarise, po letu 1782 pa ursul inke. 
Locani so te kruhke imenovali "nunski 
lect" in ga razlikovali od malega kruhka. 
Najverjetneje pa se je peka tega 
medenega peciva zanesla med drugo 
prebivalstvo pray prek redovnic, saj so 
se pri njih ucile kuhanja mnoga dekleta. 
Razlika med nunskim lectorn in rnalim 
kruhkom je Ie v pripravi testa, ki so ga 
Ijudje nekoliko poenostavili. Modele za 
mali kruhek so rezljali razni samouki . 
Najbolj znana sta bila Valentin Kobal iz 
Skofje Loke in Primoz Zontar iz Sv. 
Duha. Mali kruhek so Ijudje pekli 



predvsem ob cerkvenih praznikih, 
semanjih dneh, zegnanjih in godovih. 
Danes po malem kruhku radi posegajo 
turisti, nasim izseljencem pa je drag 
spominek na domovino. 

Umetne roze. Prve umetne roze V 
Skofji Loki so verjetno zaceli izdelovati 
v nunskem samostanu. Loske klarise 
so zlasti v prvi polovici 18. stoletja 
izdelovale kipce iz voska, ki so jih 
krasile z umetnimi rozami. Stem delom 
so po letu 1782 nadaljevale ursulinke. 
V SkOfji Loki sta bili sredi 19. stoletja 
cvetlicarski mOjstrici, ki sta tudi okra
sevali nabozne slike in voscene kipce 
z umetnimi rozami ter izdelovali vencke 
in sopke za razne priloznosti. Losko 
obmocje je bilo se posebej znano po 
svadbenih pogacah in malih kruhkih, 
okrasenih z umetnimi rozami. Zadnja 
izdelovalka umetnih roz ie bila Marija 
Rupar (1867-1953) iz Skofje Loke. 
Umetne roze so izdelovali iz blaga, 
papirja ali voska, redkeje iz peres. 

Zbirka novejse zgodovine pred
stavlja dogodke prve in druge svetovne 
vojne na Loskem in obnovo ter iz
gradnjo povojne skofjeloske obcine. V 
zbirki je bogato dokumentarno gradivo, 
fotografije in originalni predmeti iz tega 
obdobja. 

Na hodniku v prvem nadstropju je 
galerija tikovnih umetnikov-skofje
loskih rojakov, kjer so dela podo
barske druzine Subic iz Poljan, za 
katere je znacilna povezanost z Ijudsko 
umetnostjo, najbolj kakovostni umetniki 
(Janez, Jurij) pa so se povzpeli do 
visoke umetnosti. Od drugih, v zbirki 
zastopanih slikarjev, naj omenimo Ie 
Gvidona Birollo in G. A. Kosa. 

V naravoslovni zbirki, edini tovrstni 
na Gorenjskem, je na ogled zivalstvo 
loskega ozemlja: ribe, plazilci, ptici, 
sesaici ter hrosci in metulji. 

Arheoloska zbirka predstavlja 
materialne ostaline clovekovega bi
vanja na obmocju Skofje Loke in obeh 
dolin ter delu Sorskega polja od 
bakrene dobe do izteka antienega 
obdobja in naselitve Siovanov. 

V muzejski galeriji prireja muzej 
obcasne, predvsem likovne razstave, 
v pritlieju Okroglega stolpa pa do
kumentarne, tematske razstave. V 
drugem nadstropju tega stolpa pa nam 
je uspelo obnoviti in sodobno opremiti 
poseben prostor za muzejsko pe
dagosko dejavnost - muzejsko pe
dagosko delavnico. 
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MUZEJSKI PEDAGOSKI 
PROGRAM 

Muzeji si vedno bolj prizadevajo za 
sodelovanje v vzgojno-izobral'evalnem 
procesu. Zato je vse vee muzejev in 
galerij pri nas, ki v spremljevalnem 
programu svojih razstav ponujajo tudi 
najrazlicnejse dejavnosti za mlade 
obiskovalce. Na tem mestu bom 
opisala pedagoski program v Loskem 
muzeju, ki smo ga pripravili z na
menom, da bi bili ucenci na obisku v 
muzeju tudi sami aktivni. Oa bi tako 
bolje spoznali kulturno dediscino, ki jo 
hrani muzej, ali pa ta predstavlja celo 
del njihovega zivljenskega okolja. Vse 
dejavnosti so prilagojene starostni 
stopnji otrok in njihovemu predznanju 
ter usklajene z ucnim nacrtom za 
osnovno in srednje sole. 

Vsebinski zasnovi pedagoskega 
programa namenjamo v nasem muzeju 
posebno pozornosl. Prve dejavnosti 
smo zasnovali ze pred vee leti in te 
predstavljajo ustaljeni del muzejske 
pedagoske ponudbe, hkrati pa vsako 
leto pripravimo nekaj novih dejavnosti, 
s katerimi dopolnjujemo muzejski 
pedagoski program. Izdali smo celo 
drobno publikacijo "Loski muzej: 
pedagoska dejavnosti: vodstva, mu
zejske uene ure, muzejske delavnice" 
(1997), ki prinasa vsebinski pregled 
omenjenih dejavnosti. Publikacija je 
namenjena predvsem pedagogom kot 
informacija pri nacrtovanju peda
goskega dela, v pomoe pa je tudi 
mentorjem, ki skrbijo za organizirane 
prostoeasne dejavnosti otrok. 

Muzejski pedagoski program ob
sega trenutno tri vrste vodstev, sest 
razlicnih muzejskih uenih ur in devet 
rnuzejskih delavnic, ki se navezujejo 
na muzejske zbirke. Pri nacrtovanju in 
izvajanju dejavnosti si zadnja leta 
pomagamo z likovnico, za izvajanje 
tako obseznega programa pa poleg 
kustosa pedagoga skrbi tudi vee 
vodicev animatorjev. To so studenti 
najrazlienejsih smeri, vecinoma visjih 
letnikov, predvsem s Filozofske fakul
tete, ki jih pedagosko delo v muzeju 
veseli in so pripravljeni svoje znanje 
posredovati tudi drugim V nadaljevanju 
predstavljam posamezne zvrsti mu
zejskega pedagoskega dela v nasem 
muzeju. 
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VODSTVA 

To, nekdaj edino obliko muzejskega 
pedagoskega dela smo v nasem 
muzeju prilagodili razlicnim starostnim 
stopnjam, tudi najmlajslm obisko
valcem muzeja - malim solarjem, in jo 
iz muzejskih prostorov razsirili tudi v 
star~ mestno jedro Skofje Loke. 

Zato smo oblikovali poseben pro
gram, imenovan Skritizaklad, ki otroke 
na igriv nacin seznanja s kulturno
zgodovinskimi znamenitostmi Skofje 
Loke. Program je zasnovan tako, da s 
pomoejo navodil v ve-rzih, risb in 
asociacij ueence vodi od ene do druge 
znamenitosti v mestu. Ko odgovarjajo 
na zastavljena vprasanja, sami odkri
vajo te tocke, muzejski vodic jih pri tem 
Ie usmerja. Seveda vkljueuje program 
tudi vodeni ogled po srednjeveskem 
mestnem jedru in seznanjanje s sest
najstimi kulturnimi spomeniki Skofje 
Loke (kamniti most, mestno obzidje, 
Homanova hisa, cerkev Sv. Jakoba, 
stara sola, kasea, kuzno znamenje, 
Rotovz ... ). Nenazadnje je Skofja Loka 
umetnostno, arhitekturno in tudi urba
nistieno eno najlepsih, najbolj ohra
njenih in zanimivih srednjeveskih mest 
na Siovenskem Program je primeren 
za ucence od 4. do 6. razreda osnovne 
sole, navezuje se na ucno temo 0 

nastanku srednjeveskih mest v 6. (7.) 
razredu. 

MUZEJSKE UCNE URE 

Muzejske ucne ure izvajamo s po
mocjo ucnih listov, ki zahtevajo od 
mladih obiskovalcev muzeja aktivno 
sodelovanje pri ogledu muzejskih zbirk, 
saj jih navajajo k zaznavanju, opa
zovanju, primerjanju in razmisljanju. 
Oelo z ucnimi listi, kjer ucenci resujejo 
zastavljene naloge, sledi uvodni razlagi 
muzejskega pedagoga. Ta ueencem 
posreduje tudi vse povratne infor
macije. Za posamezne muzejske 
zbirke smo pripravili vee razlicnih uenih 
listov, nekatere tudi v dveh tezavnostnih 
stopnjah. 

V zgodovinski zbirki muzeja se odvija 
ucna ura Losko gospostvo. Gradovi. 
Mesto. Cehi(sl. 1), ki je primerna za 
ucence od 4. do 8. razreda in pri
pomore k spoznavanju srednjeveske 
zgodovine Skofje Loke in loskega 
ozemlja. Na ucno snov pri zgodovini 
se navezuje v 6. (7.) razredu in v 2. 
letniku srednjih sol (nastanek in razvoj 
mest, obrt in trgovina, cehi, srednje-
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veska kolonizacija). 
Ucna ura Loski rojaki. Kalanovo 

pohistvo se odvija v kulturno-zgodo
vinski zbirki, kjer ucenci spozanavajo 
pisatelja Ivana Tavcarja in dobe vpo
gled v dogajanje v romanu "Visoska 
kronika". Ta ucni list je v dveh tezavnost
nih razlicicah, za razredno in pred
metno stopnjo osnovne sole. Navezuje 
se na ucno snov pri slovenskem jeziku 
s knjizevnostjo v 7. razredu. 

Ucna ura Zivljenje kmeta in meseana 
pred industrializacijo (sl. 2) se odvija 
v etnoloski zbirki, eni najbogatejsih 
tovrstnih zbirk pri nas. Ucenci spoznajo 
razstavljena kmecka orodja in se 
seznanijo s kmeckimi opravil i, kakor so 
potekala skozi koledarsko leto. Ta ucna 
ura se navezuje na ucno snov pri 
zgodovini v 6. (7.) razredu osnovne sole 
(zivljenje v srednjem veku) in 2. letniku 
gimnazije ter drugih srednjih sol 
(tehnicni in gospodarski napredek med 
11. in 15. stoletjem) . Ucni list do
polnjujeta dve krizanki (sl. 3), ki sta 
dovolj zahtevni tudi za srednjesolce. Ta 
ucna ura se navezuje tudi na ucno snov 
pri gospodinstvu v 6. razredu (pre
hrana). 

Tudi ucna ura OblaCila v preteklosti 
se odvija v etnoloski zbirki . Ucence 
seznanja z nekdanjim oblacilnim 
videzom, kot je razviden s fresk, 
portretov, votivnih podob oz. ga iz
pricujejo ohranjeni kosi oblacil v 
muzejskih zbirkah . Seveda ucenci 
spoznajo tudi vse v muzeju pred
stavljene teksti lne obrt i: platnarstvo, 
barvarstvo, klekljarstvo in klobucarstvo. 
Ucni list je v dveh tezavnostnih stop
njah, za razredno in predmetno stopnjo 
osnovne sole. Tudi ta ucna ura se 
navezuje na ucno snov pri zgodovini in 
gospodinjstvu (oblacila) v 6. razredu. 

V arheoloski zbirki se odvija ucna ura 
Pregled poselitve v arheoloskih 
obdobjih na Skofjeloskem, kjer 
ucenci in dijaki ob naselbinskih osta
linah, orodlu, orozju, nakitu, fragmentih 
posodja itd. pridobijo nazornejso 
predstavo 0 teh casovno najbolj 
oddaljenih obdobjih clovekovega 
bivanja. Ucni list je precej zahteven, 
zato je namenjen predvsem dijakom I. 
letnikov gimnazij in drugih srednjih ter 
poklicnih sol; navezuje se na ob
ravnavano ucno snov (kovinske dobe, 
nasi kraji v rimskem obdobju, pre
seljevanje Ijudstev). Ucna ura je 
primerna tudi za ucence od 6. do 8. 
razreda, ki zefe poglobiti svoje znanje 

o prazgodovini, rimski zasedbi in pozni 
antiki v domacem kraju. 

MUZEJSKE DELAVNICE 

To so pravzaprav likovne delavnice, 
ki vzpodbu jajo likovno ustvarjalnost 
otrok in se tematsko navezujejo na 
posamezne muzejske zbirke. Moznosti 
za tovrstno delovanje so se v nasem 
muzeju odprle sele potem, ko nam je 
pred leti uspelo pridobiti in ustrezno 
opremiti poseben prostor v drugem 
nadstropju Okroglega stolpa. V mu
zejski pedagoski delavnici zdaj 
ponujamo ucencem in dijakom bogat 
program likovnih dejavnosti in dobre 
pogoje za sprosceno ustvarjan je v 
muzeju. 

Muzejski portret (sl. 4). Ko si mladi 
obiskovalci ogledajo portrete v mu
zejskih zbirkah, si izberejo portret, s 
kate rim se zelijo identificirati. Ko ga 
prerisejo in pobarvajo, izrezejo na njem 
odprtino za obraz. Portret je lahko 
individualen ali skupinski. 

Muzejska razglednica. Otroci lahko 
slikajo muzejsko razglednico tudi na 
prostem , na grajskem vrtu. Raz
glednica je sestavljena iz dveh delov, 
ki sta med seboj povezana ali pa tudi 
ne: v prvem delu je slika gradu, v 
drugem delu pa so zapisani vtisi iz 
muzeja. 

Cehovski izveski. Ko ucenci v 
cehovski zbirki odgovorijo na vprasanji, 
kaj je ceh in cehovski izvesek, si 
izberejo svoj obrtniski znak in ga 
trodimenzionalno oblikujejojo iz papirja. 

KljuCi. Ucenci si v etnoloski zbirki 
ogledajo kovaske izdelke in spoznajo 
posamezne dele kljuca (rocaj, steblo, 
brada). Nato sami izdelajo svoj kljuc iz 
papirja. 

Tiskanje rutk. V zbirki si mladi 
obiskovalci ogledajo staro tehnologijo 
tiskanja blaga in modele za tiskanje ter 
spoznajo princip tiskanja: po robu 
bordura, po sredini enakomeren manjsi 
vzorec. Iz valovitega kartona nato sami 
izdelajo vzorce za tiskanje v obliki 
stampiljke. Premazejo jih z barvo in 
tiskajo po blagu. Ta dejavnost je 
izredno pribljubljena tudi pri srednje
solcih . 

Skofjeloski pasijon. Ko si ogledajo 
faksimile pasijona in fotografije upri 
zoritve Skofjeloskega pasijona leta 
1936, otroci poslusajo se zvocni 
posnetek te staradavne dramske igre. 
Sledi likovno poustvarjanje, kjer otraci 

izdelujejo lutke na obravnavano temo. 
Narodna nasa. S pomocjo zgibanke 

Par v prazni{;ni narodni nosi (sl. 5), ki jo 
je v ta namen izdal muzej, otraci 
barvajo in izrezujejo par v praznicni nosi 
babic in dedkov. 

Postavimo grad Muzej je letos izdal 
posebno publikacijo za otroke Zgornji 
stolp na Kranclju (sl. 6) . V njej smo na 
osnovi arheoloskih najdb predstavili 
nekdanji videz stolpastega gradu, kjer 
je bil prv i sedez uprave loskega 
zemljiskega gospostva, in zivljenje na 
tej grajski postojanki v 14. in 15. 
stoletju, t. j. v casu pozne gotike. V 
knjizici so publicirane vse pomemb
nejse arheoloske najdbe s te lokacije, 
razstavljene v muzejski zbirki (oradje, 
orozje, pecnice, kuhinjsko in namizno 
posodje, steklo). Ta muzejska de
lavnica vkljucuje tudi ogled grajskih 
ru sevin , ki so se vidne na bliznjem 
Kranclju. 

Knjizica vsebuje papirnati model 
gradu, zato je avtenticen ucni pri
pomocek, s pomocjo katerega lahko 
ucenci sami postavijo svoj grad, bodisi 
v muzeju ali v soli. Ni potrebno posebej 
poudarjati , da ob tem, ko sestavljajo 
model gradu, pridobivajo rocne spretno
sti in prostorske predstave. Ta mu
zejska delavnica se navezuje na 
obravnavano ucno snov v 6. (7.) 
razredu (zemljisko gospostvo). 

Obeski iz gline. S pomocjo po
sebnega pecatnika in kalupa, ki smo 
ju pripravili v muzeju, ucenci odtiskujejo 
in vlivajo obeske iz gline oz. gipsa. Za 
vzor jim je gotska pecnica s Kranclja, 
ki so jo spoznali v muzejskih zbirkal1. 
Tako lahko sami izdelajo muzejski 
spominek ali darilo za prijatelja. 
Delavnica je izredno primerna tudi za 
srednjesolce. 

ODZIVI 

To bil kratek pregled muzejskih 
pedagos kih dejavnosti v Loskem 
muzeju, ki so jih pedagogi, ki skrbijo 
za organizirano prezivljanje prastega 
casa otrak in mladine dobra ocenili . 
Tudi mladi obiskovalci muzeja so nase 
dejavnosti Ie po sprejeli. Naj navedemo 
nekaj njihovih mnenj in vtisov z obiska 
v muzeju: 

• Vesela sem, da tako Ie po skrbite za 
grad, da si ga bodo lahko ogledali 
tudi nasi potomci. 

• Popestrili ste nam razlago z 
legandami , ker ste vedeli, da nam bo 



drugace tezko pogledati te, v resnici 
res lepe stvari. 

• Zahvaljujem se vam, ker ste nam 
sicer posredno, ampak vseeno odprli 
vrata v crngrobsko cerkev. 

• Nikol i se nismo imeli boljsega vodica; 
vse ste nam lepo predstavili. 

• Zaklad mi je teknit , ker je bil tezko 
prisluzen. 

Naj za konec izrabim to priloznost in 
povabim vse ucitelje oz. profesorje 
zgodovine, da z ucenci in dijaki 
obiscejo nas muzej. Predlagam, da 
zdruzijo ure zgodovine z ucnimi urami 
sorodnih predmetov, npr. slovenskega 
jezika, likovne vzgoje, umetnostne 
zgodovine, gospodinjstva in tehnike ter 
nas obiscejo ne Ie v sezoni ekskurzij, 
temvec kadarkoli med letom. V novi 
muzejski pedagoski delavnici jim 
ponujamo najboljse pogoje za spro
sceno ustvarjanje, v muzejskih zbirkah 
in srednjeveskem mestnem jedru pa 
zanimivo srecanje z bogato kulturno 
dediscino Skofje Loke, ki obsega celo 
paleto muzejskih pedagoskih de
javnosti in vkljucuje tudi aktivno vlogo 
otrok. To nam je, vsaj upam, uspelo 
predstaviti v pricujocem prispevku. 
Pomagajmo mladim, da dozivijo in 
vzljubijo kulturno dediscinol 
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Mirjana Cokl 

MUZEJ IN SOLA DRUiNO 
Z ROKO V ROKI 

L .... M~o~~ 
........ 4111"" QlVOBOOIlVE 
........ MARIBOR 

Muzej narodne osvoboditve v Mari
boru je muzej novejse in sodobne 
zgodovine. Zbira in preucuje predvsem 
gradivo 20. stoletja in pripravlja raz
stave za obmoeje severovzhodne 
Siovenije. 

Ze od svoje ustanovitve leta 1958 je 
obravnaval cas od prve svetovne vojne 
naprej, zlasti prevratno obdobje 1918/ 
20 in boj za slovensko severno mejo. 
Ker je sku sal cim bolj celovito zajeti 
zgodovinska dogajanja na svojem 
obmoeju, je ob ustanovitvi prevzel ime 
Muzej narodne osvoboditve Maribor ki 
ga ima se danes. Je torej zgodovin~ki 
muzej, ki obravnava obdobje od 
zaeetka 20. stoletja. 

V prispevku na temo Muzeji in sola 
bi rada opozorila na dolgoletne in 
dragocene izkusnje kustosov pe
dagogov s pedagoskimi delavci v 
vzgojno-izobrazevalnih ustanovah za 
vse starostne sku pine in stopnje 
zahtevnosti v nasi ustanovi, ki je prva v 
Sioveniji ob svoji ustanovitvi zaposlila 
tovrstnega strokovnjaka. 

Poslanstvo kustosa pedagog a in 
drugih strokovnih delavcev, avtorjev 
razstav je predvsem v tem, da razlienim 
ciljnim skupinam primemo predstavimo 
razstave in pripravljamo programe, ki 
bode pritegnili cim sirsi krog obi
skovalcev. Smisel za komunikacijo in 
prilazna beseda pomagata vzpo
stavljati osebne stike, zaupanje in trajne 
vezi, iz katerih se rojevajo tudi dolgo
letna prijateljstva, ki obogatijo nas, 
muzealce in gotovo tudi nase obi
skovalce. 

Malostevilni strokovni tim nase 
ustanove pripravlja in izvaja stevilne 
odmevne aktivnosti, ki Vam jih zelim 
priblizati stem prispevkom. Spre
membe izobrazevalnih programov 
spremljamo sproti in se zato tudi laze 
vkljueujemo v nove ter jih s svojimi 
dejavnostmi dopolnjujemo in nad
grajujemo, ce je to v nasi moGi. Mladi 
obiskovalci in spremljevalci se ob 
obi sku muzeja najveekrat sreeujejo 
pray S kustosom pedagogom, ki 
predstavlja navzven vse tisto, kar je 
sicer oeem in.,sesom skrito. 
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Dajanje, sprejemanje in iskanje 
povratnih informacij, pozitivnih in 
negativnih, so temeljne vzgojno
izobrazevalne naloge, s katerimi se 
neprestano sooeamo in se pre
izkusamo. 

ZIVLJENJE SKOZI 
RAZSTAVE 

Razstave, ki jih pripravljamo v Muzeju 
narodne osvoboditve, so vsebinsko 
bogate, zgodovinsko ilustrativne in 
privlacne za obiskovalce vseh ge
neracij. Smo tudi eden redkih slo
venskih muzejev, ki namenja veliko 
pozornost gostovanjem svojih razstav, 
postavljamo jih od Trsta do Murske 
Sobote. Oblikovno so postavljene tako, 
da niso vezane izkljueno na razstavne 
prostore v nasi hisi, ampak jih lahko 
selimo in priblizamo sirsemu krogu 
obiskovalcev. 

V zadnjih letih okrepljeni stalni stiki z 
vzgojiteljicami v vrtcih, ueitelji in 
profesorji osnovnih in srednjih sol , s 
predavatelji obeh slovenskih univerz s 
strokovnjaki razlicnih kultumih ustan~v, 
z zbiralci, s pripadniki razlienih dru
zbenih skupin nam dajejo obeutek, kaj 
kdo prieakuje od nas. 

Obi ski ueencev osnovnih sol v 
nasem muzeju pomenilo zanje in za 
profesorje zgodovine obogatitev in 
masilo po spremembah, ki so v ucnih 
programih moeno oklestile uene vse
bine pri pouku zgodovine, tako da so 
izpuseeni nekateri zelo pomembni 
dogodki 20. stoletja, torej stoletja, ki je 
za drzavnost Siovencev izjemno po
membno, nekako tako kot 19. stoletje 
za zgodovino Nemcev, Italijanov, 
Francozov. 

Ob obi sku dijakov gimnazij in drugih 
stiriletnih srednjih sol v muzeju smo 
ugotovili, da z ogledi razstav in z 
udelezbo pri drugih spremljevalnih 
dejavnostih dopolnjujejo svoja znanja, 
pridobljena v rednem uenem pro
gramu, medtem ko dijaki poklicnih sol 
v ucnih nacrtih predmeta druzbena 
znanja zgodovino komaj zaznavajo in 
se z zgodovinskimi dogajanji v 20. 
stoletju seznanjajo sele v nasem 

muzeju. 
Prvo razstavo, katere ciljna publika 

so bili najmlajsi obiskovalci, smo 
pripravili skupaj z mariborskim Lutkov
nim gledaliseem in tako poeastili 
njihovo dvajsetletnico poklicnega 
delovanja. Razstava Podoba lutke je 
privabila v muzej v dobrem mesecu in 
pol vee kot 5000 predvsem mladih 
obiskovalcev. Roene lutke, lutke na 
palicah, javajke, maske in lutke ma
nekene, likovni osnutki za lutke in scene 
za vee kot 80 lutkovnih predstav, vse 
to je bilo prava pasa za oci in duso. 
Navduseni otroci so nam v prvih treh 
tednih prinesli ali poslali vee kot 200 
risb, slik in lutk, kiso jih napravili sami. 
Z dovoljenjem avtorjev razstave smo 
likovne osnutke za lutke in scene na 
panojih zamenjali z otroskimi izdelki. 
Izbora nismo delali, razstavili smo vse 
kar smo v tem casu dobili. To razstav~ 
(ob razstavi), ki smo jo podnaslovili 
Podoba lutke v otroskih oeeh, otroci v 
cast 20-letnice Lutkovnega gledalisca 
smo uredili tako, da smo sole in vrtce 
oznacili s svojo barvo in stevilko, imena 
vseh, ki so jo pomagali ustvariti, pa smo 
zapisali v zlozenki. Vse mlade risarje, 
njihove starse, bratce in sestrice smo 
povabili z osebnimi vabili na otvoritev 
s programom, ki so ga pripravili otroci 
iz vrtca Boris Pece. Otvoritve se je 
udelezilo vee kot 300 povabljenih otrok 
in njihovih spremljevalcev, datum 
zaprtja razstave pa smo morali pre
staviti za mesec in pol. Lutkarji so za 
nagrado vsem, ki so razstavljali, 
odigrali dYe predstavi. Obe razstavi, 
opremljeni z glasbo iz lutkovnh igric, in 
otvoritev s programom smo posneli na 
videokaseto, ki sluzi vrtcem in sol am 
kot ucilo. Razstava, posebna otvoritev 
in nagrada lutkarjev bode otrokom 
gotovo ostale dolgo v spominu. 

Ucenci nizje in visje stopnje osnovnih 
sol so se veliko naucili, starejsi pa 
dopolnili svoje znanje 0 Mariboru na 
razstavi Maribor skozi cas, na raz
glednicah in predmetih (ob stoletnici 
prve upodobitve nasega mesta na 
razglednici) in 0 praznikih na razstavi: 
Prazniki na voscilnicah in predmetih 
(zgodovinski prikaz praznovanja naj
vecjih krscanskih praznikov od leta 
1900 do danes). Z razstavama smo 
nadaljevali nacrtno sodelovanje z 
zasebnimi zbiralci, obenem pa smo 
mladim poskusali vzbuditi obcutek 
dragocenosti nase premicne kultume 
dediseine. 

_ntadmin
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l Razstave Skavti in gozdovniki na 
Siovenskem, Pohorje-smucanje - 30 let 
Ziate lisice, Sokoli in Orli na Stajerskem, 
Koroskem in v Prekmurju, Sarajevo
olimpijsko mesto-mesto groze, S KUD 
Joze Hermanko ponovno do Glasbene 
Matice v Mariboru, Podoba lutke, 
Okupacija nekoliko drugace, Cloveka 
nikar ... Boj za slovenske severne meje 
junij, julij 1991, Sokoli in Orli na 
Stajeskem, Koroskern in v Prekmurju, 
Ko so Ijudje gradili domovino (ce 
omenirn samo nekatere) so odprle 
nove teme v nasi polpretekli in bliznji 
zgodovini ter pripeljale v rnuzej obi
skovalce razlicnih starosti in ucitelje 
razlicnih predmetnih skupin oziroma 
strokovnih podrocij . 

Tematske razstave smo opremili z 
besedili v katalogih ali zlozenkah, 
nekatere z delovnimi gradivi, na
lepkam i, razglednicami. V zadnjem 
casu spremljajo razstave videokasete 
in med obiskovalci zelo odmevne 
multimedijske predstavitve.' 

Vse skupine spremljamo in jih njihovi 
starosti primerno vodimo po razstavah 
strokovni delavei rnuzeja, najveckrat 
kustos pedagog ali av10rji posameznih 
razstav. Najbolj neposreden stik z 
obiskovalei ustvarimo prav z vodstvi in 
tudi povratne informaeije so tako 
najhitrejse. 

Naslov in vsebina nekaterih razstav 
(najbolj izrazito se je to pokazalo ob 
razstavi Skavti in gozdovniki na Slo
venskem) so povzrocale doloceno 
nelagodje pri pedagogih, ker s to temo 
niso bili poprej dovolj seznanjeni, zato 
tudi ucencev niso mogli ustrezno 
pripraviti. Prvi, ki so "prebili led" in se 
prepustili vodstvu av10rjev razstave, so 
hitro potolalili in natancno informirali 
kolege in znanee ter jih tako pripeljali 
na razstavo. Videli in doziveli so del 
nase zgodovine, 0 kateri so malo 
vedeli, redko slisali in se 0 njej niso 
nikoli ucili. 

Na razstavi obiskovalei radi nekaj 
delajo, preizkusajo in se na ta nacin 
ucijo. Zanimive so bile izkusnje, ko smo 
ucenee aktivirali ob samem vodenju: 
preizkusili so se v taborniski vescini 
vozlanja vrviee, z velikimi "tezavami" so 
vadili vescino molka, vse, kar so vide Ii 
na fotografijah, smo jim nazorno 
prikazali tudi v zivo kot na primer 
kompas, strani neba, signalizaeijo z 
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zastavicami, uzivali so ob gledanju 
filma z gozdovniskega tabora v Gozd 
Martuljku iz leta 1937 .. Nagrada za 
mlajse je bilo sedenje na storu vodje 
tabora.' 

Opiranje na zanimivo razlago in 
vizualno sprejemanje pa tudi prakticno 
preizkusanje vide neg a se nam dosti
krat zdi dovolj, zato delovni listi ne 
spremljajo vseh nasih razstav. 

Obiskovalci potrebujejo zivo besedo, 
se veckrat vkljucujejo v razlago , 
dodajajo se svoje neposredne iz
kusnje, radi kaj vprasajo, skupaj se tudi 
posalimo in nasmejimo. Sele ce jim vse 
to omogocimo, nam bode sledili in 
bode zadovoljni , ustna pohvala pa bo 
najucinkovitejsa reklama za muzej. 
Seveda se ne moremo zadovoljiti samo 
s tovrstnim obvescanjem, zato z 
osebnimi vabili vzgojiteljieam, uciteljem 
in vodstvom vzgojno-izobrazevalnih 
zavodov sporocamo 0 razstavah in 
njihovi vsebini. Dodatno sporocilno 
vlogo imajo tudi mediji, ki 0 nasih 
dejavnostih sproti in dostikrat tudi 
obsirno porocajo. 
Strokovna vodstva in zlozenke z 
osnovnimi informacijami 0 razstavi so 
vkljuceni v vstopnino. Cetudi je eena 
vstopniee minimalna (100 SIT), vcasih 
ze predstavlja za otroke iz mariborskih 
predmestij nepremostljivo oviro za 
prihod v muzej, ce so vezani na prevoz. 
Ob spremljanju obiskovaleev smo 
skupaj z ucitelji in vzgojitelji primorani 
sprejemati tudi tovrstne informaeije. 

Mladi obiskovalei, ki si organizirano, 
v skupini, ogledajo nase razstave in se 
iz kakrsnega koli razloga vracajo v 
prostem casu, imajo s prvic kupljeno 
vstopnieo ob ponovnem ogledu prost 
vstop. Taksni radovednezi navadno 
pripeljejo s seboj tudi svoje starse al i 
prijatelje. 

Po zgledu in pod 
vplivom nasih raz
stav so na vec T.,r~~"'l:"l 

osnovnih so-

sol e 

lah pripravili projektne tedne, obnovili 
ali na novo postavili svoje zbirke in 
razstave razglednie, starin. 

Podobnih projektov, vendar starostni 
stopnji primernih , so se lotevali tudi v 
vrtcih. 

Med nasimi rednimi obiskovalei so 
tudi ucenei sol s prilagojenimi pro
\)rami: Ucenei Osnovne sole Gustava 
Siliha (ki nas zmeraj znova prese
necajo, ne samo zato, ker zelo zavzeto 
sledijo vsemu, kar slisijo in vidijo, 
ampak tudi zato, ker nas po ogledu 
nagradijo s pripravljenim skecem, 
igrico ali z rozieo, ki so jo vzgojili sam i) 
in Center za slusno in govorno pri
zadete v Mariboru, Drustva para
plegikov, begunske sole (do ukinitve). 
slusatelji Ljudske univerze v Mariboru 
in drugi. Zal v naso hiso brez tuje 
pomoci ne morejo invalidi v vozickih. 

Za muzej je zelo pomembno, da zivi 
z okoljem, za kustose pedagoge, ki 
navadno natancno spremljamo obisk, 
pa povezava z izobrazevalnimi orga
nizacijami. Evidentiranje obiska nam 
omogoca analizo stanja, ki nam je 
podlaga za iskanje novih poti pa tudi 
vsebinskih resitev na podrocju mu
zejske pedagogike. Novi zanimivi in 
aktualni, dobro pripravljeni programi in 
aktivno povezovanje z vzgojno-izo
bralevalnimi ustanovami so zagotovilo 
za dober in boljsi obisk. 

UCNE URE IN POUK NA 
RAZSTAVI 

Ogledi in predstavitve obcasnih 
tematskih razstav (pripravljenih v 
nasem muzeju ali gostujocih) in nase 
stalne razstave 0 naeisticni okupaciji in 
narodnoosvobodilnem boju na mari
borskem obmocju so lahko zastavljeni 

tudi kot ucne ure. 

1 Ko so Ijud~ grad Iii domovino, KolesarSlvo v Marlbofu cd za/!etk.ov do danes, Ko nisi smel bill Siovenec, Be) za slovensko severna melo 1918-20, 
2 Razslava Skavti in gozdovniki na Siovenskem, postavlJena \I Muzeju narOdne osvobOdltve leta 1990 
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Prag muzeja smo prestopili z ucno 
uro "Tukaj pa cas domuje",3 ki smo jo 
pripravili, na stalni razstavi posneli in 
predvajali na drugem programu TV 
Siovenija 15. maja 1996: novinar in 
urednik Regionalnega studia TV Slo
venija Tone Petelinsek s snemalci, 
ucenci 4-a razreda iz Osnovne sole 
Fram z razrednicarko in strokovni 
delavci muzeja Mira Grasic, Marjan 
Matjasic in Mirjana Cokl. 

Sodelovanje z Zgodovinskim stu
dijem in profesorji na II. gimnaziji v 
Mariboru je prineslo nove razseznosti 
ob gostovanju nasih razstav. 

Z razstavo Poruseni Maribor smo 
sodelovali pri otvoritvi prireditev Pomlad 
na drugi gimnaziji, ob peti obletnici 
pekrskih dogodkov pa smo z izborom 
panojev, postavili razstavo Cloveka 
nikar ... Boj za slovenske severne rneje 
junij, julij 1991. Profesor zgodovine 
Sasa Mikic, ki vodi Zgodovinski studio, 
je v svojem poroeilu zapisal: "Narnen 
je bil predvsem dijakom priblizati 
razstavi in ob njih poskusati izvesti 
pouk. Dosegli srno veliko vee. Razstavi 
si je v treh mesecih ogledalo okrog 
4000 ueencev osnovnih in dijakov 
srednjih sol, ki so se udelezevali 
razlienih prireditev v easu prireditev 
Pomladi na soli, in starsev, ki so prihajali 
na roditeljske sestanke ali h govorilnim 
uram. Za vee kot 100 dijakov pa je ob 
razstavi potekal redni pouk. Ta novost 
je navdusila tudi goste iz Zavoda 
Republike Siovenije za solstvo in 
Ministrstva za solstvo in sport. Nase 
sodelovanje je gotovo noviteta pri 
izvajanju pouka na srednjih solah, odziv 
dijakov je bil vee kot odlicen, s cimer 
smo presegli svoj osnovni namen. 
Posamezne dogodke smo jim priblizali 
na zanimiv naCin , z obeutkom za 
aktualnost in casovno usklajenost z 
ucnim nacrtom. Na soli upamo, da se 
bodo postavltve razstav vrstile tudi v 
naslednjem solskem letu in tako ne 
samo informirale dijake, temvec tudi 
nam uCiteljem omogoCile zanimivejsa 
in pestrejsa predavanja.'" 

Sledile so naslednje razstave: Sokoli 
in Orli na slovenskem Stajerskem , 
Koroskem in v Prekmurju, Evropska 
zgodovina v karikaturi - Toti list 1938-
1941, Kolesarstvo v Mariboru od 
zacetkov do danes, Vinogradnlstvo in 

sadjarstvo in ob 80-letnici Boj za 
slovensko severno mejo 1918-20. 

Univerzitetna knjiznica v Mariboru 
nam s svojim razstaviscem omogoca 
podobne projekte, ki Jih uresnicuJemo 
s postavitvami manjsih tematskih 
razstav (med zadnjimi je biJa Vi no
gradnistvo in sadjarstvo) , ki pa so po 
obisku silno odmevne. 

KULTURNI DNEVI 

Po spremembah v izobrazevalnih 
programih so kulturni dnevi ostali samo 
v osnovnih solah, medtem ko so 
srednje sole prilagodile programe 
obveznih izbirnih vsebin tako, da se 
povezujejo s tistimi kulturnimi insti
tucijami, ki jim ponudijo primeren pro
gram. 

Razstave nasega muzeja s spremlje
valnimi aktivnostmi se vkljucujejo v 
ucne programe razlicnih predmetov v 
osnovnih solah ter omogocajo pripravo 
in izvedbo kulturnih dnevov za vse 
starostne skupine oziroma stopnje 
zahtevnosti. Vecina mariborskih in 
vedno vee osnovnih sol iz severo
vzhodne Siovenije in bolj oddaljenih 
krajev Siovenije nacrtuje in prezivlja 
kulturne dneve pri nas. 

Otrod ob predstavitvi s sliko in 
besedo sprejmejo temeljno informacijo, 
sporocilo razstave , obenem pa jih 
seznanimo tudi z muzejskimi pojmi, kot 
so: kustos, depo, muzealije, arhiv . 

ZGODOVINSKE IN 
MUZEJSKE DELAVNICE 

Prva zgodovinska delavnica v or
ganizaciji Zgodovinskega drustva in 
strokovnih delavcev muzeja (Mira 
Grasic, Marjan Matjasie, Mirjana Cokl) 
je potekala med 28. 6. in 2. 7. 1993, 
takoj po koncu solskega leta. Veliko 
stevilo prijavljenih nas je prisililo, da 
smo izbrali 12 ucencev iz razlicnih 
osnovnih sol iz Maribora, Frama in 
Dupleka. Raziskovali so naslednje 
teme: Savinjski Sokol, Mariborski 
podjetniki v letih 1938 in 1946, Kaksno 
je bilo vreme v letu mojega rojstva in 
deset let pozneje, Prometne nesreee v 
letu 1932, Spored mariborskih kine
matografov v prvi polovici leta 1975 in 
Zenitni oglasi v Siovenskem narodu leta 
1919. 

3 Tone Petehn~ek, urednrk ATV Maribof, nasloY televizijske oddaje TV Siovenlja. prectvajane 15. mala 1996 na 2 progr3mu TV Siovenl]a 

Delavnica je potekala vsak dan od 
ponedeljka do petka. V dopoldanskem 
casu so ucenci v Univerzitetni knjiznici 
prebirali casopise in izpisovali podatke, 
ki so jih v popoldanskem delu vnasali 
v racunalnik v muzeju. Zadnji dan so 
pripravili povzetke ugotovitev svojih 
nalog in jih predstavili povabljenim 
starsem in mentorjem. Po podelitvi 
diplom Zgodovinskega drustva, po
gostitvi in sproscenem pogovoru 
ucenci, mentorji in starsi niso prikrivali 
navdusenja in zelja po nadaljnjem 
tovrstnem sodelovanju.5 

Ob gostujoci razstavi Dolenjskega 
muzeja iz Novega mesta: Miki Muster
Razstava stripa in risanega filma je v 
nasem muzeju potekala dvodnevna 
delavnica: Animacije z Mikijem Mus
tram (7. in 8. novembra 1995). Po 
vabilih, ki smo jih naslovili na osnovne 
sole, se je delavnice, s priporocilom 
svojih likovnih pedagogov, udelezilo 12 
najboljsih risarjev, med njimi tudi Damir 
Dragulj, nadarjeni mladi umetnik iz 
Sarajeva. Delavnico je vodil Miki Mus
ter, sprem~ali so jo mentorji likovniki in 
ucenke OS Bojana llicha v Mariboru, ki 
so pripravile in uspesno predstavile 
raziskovalno nalogo 0 zivljenju in delu 
Mikija Mustra na 13. srecanju Mladi 
raziskovalci za napredek Maribora, 
junija 1996.' 

Zgodovinske in muzejske delavnice, 
ki spremljajo stalno in veCino tematskih 
razstav, so danes stalnica med pe
dagoskimi dejavnostmi. 

OBVEZNE IZBIRNE 
VSEBINE 

V solskem letu 1992/1993 smo se 
prvic vkljuCili v program obveznih 
izbirnih vsebin z d ijaki mariborskih 
gimnazij na temo: Razstava - od ideje 
do izvedbe. Sodelovali so v zakljucnih 
pripravah pri postavitvi razstave S 
kulturno-umetniskim drustvom Joze 
Hermanko ponovno do Glasbene 
Matice v Mariboru. Nj ihova prica
kovanja so se bistveno razhajala stem, 
kar smo lim v tednu dni predstavili. 
Namesto fizienih del (priprave za 
razstavo so bile v polnem teku) , smo 
jim kar se da nazorno pokazali sicer 
obiskovalcem nevidno stran nastajanja 
razstav. V naslednlih letih smo pripravili 

4 Sa~a Miki¢, Porocilo it pedag~ko dol<.umenlaCijo II. grmnazire Maribor ob koncu ~ojskega leta 1995196. ArhlV Muzeja narodne osvobodl tve Maribor 
5 Arhlv Zgodovinskega dru?itva II Maribofu 
6 Arhlv Muzeja narodne osvotxxj,tvc M,wbor. 



poseben petdnevni raziskovalni pro
gram s temo, ki jo je skupina dijakov 
mariborske I. gimnazije zakljucila in 
uspesno predstavila na srecanju Mladi 
raziskovalci za napredek Maribora v 
naslednjem solskem letu. 

Ze preizkusenim programom smo 
dodali nove: 
Muzejska delavnica in Spoznavanje in 
urejanje grad iva Dijake zelimo se
znaniti z nacinom pridobivanja, ohra
njanja, raziskovanja, komuni-ciranja in 
razstavljanja gradiva v muzeju. Pro
grami so primerni za visje letnike 
gimnazije, ker terjajo dolocena pred
znanja, natancnost in obcutek za 
ohranjanje kulturne dediscine. Po
vezani so z razlicnimi predmeti: zgo
dovino, umetnostno zgodovino (vzgo
jo), sociologijo, psihologijo, slo
venscino in s tujimi jeziki. 

Stokovne in poklicne sole izvajajo 
svoje programe obveznih izbirnih 
vsebin vecinoma tako, da dijake 
seznanjajo s posameznimi kulturnimi 
institucijami oziroma izbirajo tiste, ki jim 
ponujajo aktualne in zanimive pro
grame. S predstavitvijo muzeja in 
ogledi razstav najveckrat prehitro 
zapolnimo cas, ki so nam ga namenili. 

KROZKI 

Sodelovanje z mentorji in ucenci 
zgodovinskih krozkov v osnovnih solah 
je ze dolgo uveljavljena praksa pe
dagoskega dela v nasem muzeju. 
Zaradi tematske raznolikosti razstav v 
zadnjih letih pa se z nami povezujejo 
tudi mentorji likovnih, sportnih, glas
benih, lutkarskih, novinarskih, knjizni
cnih in drugih krozkov v osnovnih solah 
ter mentorji in ucenci, zadolzeni za 
pripravo in izvedbo projektnih tednov. 

PROJEKTNI TEDNI 

Projektni tedni so v mariborskih solah 
ze nekaj let uveljavljena in priljubljena 
oblika dela, ki omogoca drugacnost. 
Tematsko zanimive, raznolike in zato 
tudi dobro obiskane obcasne razstave 
v nasem muzeju so bile veckrat izto
cnica mariborskim in okoliskim osnovnim 
sOlam pri pripravi projektnih ted nov. 

Nekaj primerov: 

Osnovna sola Franceta Preserna v 
Mariboru je pripravila projektni teden na 
temo: Pohorje - naravna in kulturna 

• 
7 Artu" Zgodovlnskega dru~tva v Manbofu. 
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dediscina. Ciani novinarskega krozka 
so posneli na videokaseto, v muzeju 
postavljeno, razstavo Pohorje - smu
canje - 30 let Ziate lis ice ob strokovni 
razlagi kustosa pedagoga. Z video
filmom in izborom 22 razstavnih pa
nojev smo opozorili na skoraj stoletno 
zgodovino smucanja na Pohorju in 
okolici mesta. Razstavo in delez 
nasega muzeja v sicer siroko za
stavljenem projektu pa je na ta naCin 
videlo vec kot 1200 obiskovalcev _ 
ucencev sole, starsev in gostov. 

Osnovni soli Lovrenc na Pohorju smo 
za projektni teden 0 tabornistvu po
sredovali fotografsko gradivo 0 pred
vojnih taborniskih organizacijah _ 
skavtih in gozdovnikih in jim dali 
st rokovne napotke za oblikovanje 
njihove razstave. 

Razstavi Maribor na razglednicah in 
predmetih ter Prazniki na voscilnicah 
in predmetih, ki sta nastali v so
delovanju z zasebnimi zbiralci, sta 
vzbudili pri mladih obiskovalcih zbi
rateljsko zilico in obcutek za varovanje 
nasega kulturnega izrocila, kar so 
uCitelji in mentorji razlicnih krozkov znali 
prikazati na nekaj imenitnih razstavah 
in prireditvah na svojih solah. Tako je 
mentorica Osnovne sole Bojana lIicha, 
ki ima svoj oddelek v mariborski 
bolnisnici, pripravila projekt Maribor 
skozi stoletja . 
Osnovna sola Tabor I v Mariboru je v 
okviru projektnega tedna predstavila 
mariborske kulturne ustanove, med 
njimi tudi nas muzej. 

Razstava Podoba lutke, ki smo jo 
pripravili skupaj z Lutkovnim gle
daliscem v Mariboru, je vznemiri la 
vecino predsolskih otrok in sOlarjev 
vseh starostnih skupin, tudi srednje
solce, studente likovnega oddelka 
Pedagoske fakultete in mentorje 
lutkarskih krozkov in skupin. Nastalo je 
nekaj projektov na temo lutke, med 
njimi bi posebej omenila ucence sestih 
razredov Osnovne sole Gustava Siliha 
(to je sola s prilagojenim programom) 
v Mariboru. Potem ko so si ogled ali 
generalko za lutkovno predstavo Ferija 
Lainscka Regratova roza v Lutkovnem 
gledaliscu, razstavo Podoba lutke v 
nasem muzeju, zapisali svoje vtise po 
predstavi in razstavi, v solskih de
lavnicah izdelali sceno in svoje lutke ter 
se naucili igrico, so povabili vse, ki smo 
z njimi sodelovali, na odlicno in prisrcno 
predstavitev. 

5 0 I e 

KVIZI 

Muzejski strokovni delavci (Mira 
Grasic, Marjan Matjasic, Mirjana Cokl) 
smo med letoma 1993 in 1999 v 
organizaciji Zgodovinskega drustva in 
Muzeja narodne osvoboditve pripravili 
in izpeljali sedem kvizov za osnovne 
sole in tri za srednjesolce. Teme kvizov 
so bile namenjene predvsem ucen
cem Ijubiteljem zgodovine. Izkazalo se 
je, da je taksna oblika spoznavanja 
razlicnih obdobij in nacinov zivljenja 
pritegnila veliko mladih in dalec pre
segla nasa pricakovanja. 

Svoje strokovne poglede na kviz in 
predloge, ideje in druga mnenja 0 

bodoci izpeljavi kviza so nam po dveh 
let ih posredovali mentorji devetih 
osnovnih sol. VeCina mentorjev (z eno 
samo izjemo, ki se je zavzemala za 
pisanje testov) je podprla ustno od
govarjanje. 

Da bi izenacili pogoje tekmovanja za 
ze preizkusene "stare macke" in za 
vsako leto na novo prijavljene ekipe in 
mentorje brez tovrstnih izkusenj. smo 
jeseni 1995, takoj po razpisu nove 
teme, uvedli pripravljalnico za kviz. 
Zgodovinsko delavnico dr. Pavia 
Turnerja kot uvajalni tecaj, na katerem 
smo mladim tekmovalcem priblizali 
metode dela, torej. kako naj se pri
pravljajo za zgodovinski kviz, da bodo 
cim uspesnejsi. 

Po sedmih letih in desetih kvizih za 
osnovne in srednje sole so spostljive 
tudi stevilke: 259 osnovnih in 22 (s 33 
ekipami) srednjih sol z mentorji, 
tekmovalci in spremljevalci, skupaj prek 
pet tisoc sodelujoCihl Odraz dobrega 
sodelovanja med muzejem, Zgodo
vinskim drustvom in sol ami je tudi 
izredna udelezba na kvizih. 
Organizacija kvizov in obsezno znanje, 
ki so ga pokazali ucenci osnovnih in 
dijaki srednjih sol je vzbudila pozornost 
ne samo mentorjev in organizatorjev, 
ampak tudi svetovalcev pri Zavodu za 
solstvo, Obmocna enota Maribor in pri 
univerzitetnih profesorjih obeh slo
venskih univerz, 0 poteku in rezultatih 
pa so precej porocali tudi mediji. 7 

RAZISKOVALNE NALOGE 

Ze vrsto let sodelujemo strokovni 
delavci muzeja pri srecanjih Mladi 
raziskovalci za napredek Maribora kot 
ocenjevalci raziskovalnih nalog iz 
zgodovine . 

Ucencem in dijakom raziskovalcem 
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in studentom , ki pr ipravljajo se
minarske in d ip lomske naloge iz 
novejse zgodovine , pomagamo s 
strokovnimi nasveti. 

V danasnjih dinamicnih casih , po
sebej po osamosvojivi Sioveni je, se 
ucitelj i zgodovine pogosto srecujejo z 
razn imi vprasanji in dilemami, se 
posebno pri pouku zgodovine. Tudi 
zato, ob ze nastetih in opisanih de
javnostih, organiziramo zelo zanimiva, 
aktualna in dobro obiskana predavanja 
iz sodobne zgodovine, predstavitve 
knj ig, strokovne in znanstvene sim
pozije, strokovne seminarje za uCitelje 
zgodovine , svoje najnovejse strokovne 
ugotovitve iz nasega raziskovalnega 
dela pa redno objavljamo v strokovni 
periodiki, publ ikacijah , casnikih , radiu 
in na televiziji. 

Muzej res ni so la, vendar brez 
dodatnih vzgojno-izobrazevalnih pro
gramov izgubi vsaj deloma svoj smisel 
in ne opravl ja v celot i zaupanega 
poslanstva. 

Z dopolnjevanjem in nadgradnjo 
ucnih programov ter pridobivanjem 
objektivnih povratn ih informacij od 
vseh , ki z nami sodelujejo , se lahko 
ucinkovito in na najrazl icnejse nacine 
predstavimo tudi tist im, ki nas se ne 
poznajo . Tako si v nasem muzeju 
predstavljamo in tudi uresnicujeno 
pedagosko delo. 

Za nas ni pomembno samo to, da 
smo muzeJska vrata na siroko odprli 
nasim , predvsem mladim ob isko
valcem, ampak smo tudi strokovni 
delavci prestopili prag in tako s pro-
grami, ki se odvijajo zunaj muzejske 
hise , poskrbe li za popularizacijo 
zgodovine in prepoznavnost nasega 
muzeja. 

Seveda pa je za tako zastavljeno delo 
potrebno siroko znanje , veliko truda, 
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POVZETEK 

Muzej narodne osvoboditve v Mariboru je muzej novejse in sodobne 
zgodovine. Zbira in preucuje predvsem gradivo dvajsetega stoletja ter 
pripravlja razstave za obmocje severovzhodne Siovenije. 
Poslanstvo kustosa pedagoga in drugih strokovnih delavcev ter avtorjev 
razstav je predvsem v tem , da razlicnim ciljnim skupinam primerno 
predstavimo razstave in pripravljamo programe, ki pritegnejo cim sirsi krog 
obiskovalcev. Smisel za komunikacijo in prijazna beseda pomagata 
navezovati in vzpostavljati osebne stike, zaupanje in trajne vezi, iz katerih se 
rojevajo tudi dolgoletna prijateljstva, ki obogatijo nas muzealce in gotovo 
tudi nase obiskovalce. Dajanje, sprejemanje in iskanje povratnih informacij , 
pozitivnih in negativnih, so temeljne vzgojno-izobraZevalne naloge, s katerimi 
se neprestano soocamo in se preizkusamo. 

Vse skupine obiskovalcev spremljamo in jih njihovi starosti primerno vodimo 
po razstavah strokovni delavci muzeja, najveckrat kustos pedagog ali avtorji 
posameznih razstav. Najbolj neposreden stik z obiskovalci ustvarimo pray z 
vodstvi in tudi povratne informacije so tako najhitrejse. 
Programi , ki omogocajo drugacnost vzgojno-izobraZevalnega dela v muzeju, 
vkljucujejo strokovno vodene oglede muzejskih razstav, ucne ure, kulturne 
dneve, zgodovinske in muzejske delavnice, programe obveznih izbirnih 
vsebin , sodelovanje s solskimi krozki in z mentorji , ki pripravljajo projektne 
tedne, kvize, raziskovalne naloge, zanimiva in aktualna predavanja , 
predstavitve novih knjig , strokovne in znanstvene simpozije , strokovne 
seminarje za ucitelje zgodovine. 

Muzej res ni sola, vendar brez dodatnih vzgojno-izobrazevalnih programov 
izgubi vsaj deloma svoj smisel in ne opravlja v celoti svojega poslanstva. Z 
dopolnjevanjem in nadgradnjo ucnih programov ter pridobivanjem objektivnih 
povratnih informacij od vseh , ki z nami sodelujejo, se lahko ucinkovito in na 
najrazlicnejse nacine predstavimo tudi tistim, ki nas se ne poznajo. Tako si v 
nasem muzeju predstavljamo in tudi uresnicujemo pedagosko delo. 

Za nas ni pomembno samo to, da smo muzejska vrata na siroko odprli 
nasim predvsem mladim obiskovalcem, ampak smo tudi strokovni delavci 
prestopili prag in tako s programi, ki se odvijajo zunaj muzejske hise, poskrbeli 
za popularizacijo zgodovine in prepoznavnost nasega muzeja. 

Seveda pa je za tako zastavljeno delo potrebno siroko znanje, veliko truda, 
pozitivne energije in predvsem moramo imeti radi delo, ki ga opravljamo. 

pozitivne energije in predvsem moramo;.... __ ~~ __ 
imeti radi delo, ki ga opravljamo. 
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Zgodov na uc te lj ca z vl j enja? 

Bojan Koncan 

MATURA 1999 
Med 8986 kandidati ' , ki so opravljali 

letosnjo maturo, jih je za enega od 
izbirnih predmetov kar 3393 izbralo 
zgodovino. Stem se je nadaljeval 
trend, ki je opazen ze od prve mature 
leta 1995 naprej, da namrec priblizno 
tretjina kandidatov za enega od izbirnih 
predmetov izbere zgodovino. Le-ta 
tako ostaja predmet z najvecjim 
stevilom kandidatov na maturi, takoj za 
tremi obveznimi in pred vsemi drugimi 
predmeti.' 

1995 
Stevilo vseh maluranlov 7545 
Slevilo maluranlov z zgodovino 2905 

Veliko zanimanje za zgodovino ob 
vseh drugih elementih gotovo izhaja 
tudi iz tega , ker maturitetni izpitni 
katalog ne zajema vse ucne snovi, 
temvec Ie izbrane teme. Za maturo lela 
1999 je stari maturitetni katalog tokrat 
veljal zadnjic. Iz kataloga s 23 temami 
je RPK za zgodovino dolobla 10 
moznih lem in pripravila ustrezne pole. 
V dnevih pred pisanjem tesla so se 
tako kot vsako leto tudi letos pojavljala 
stevilna ugibanja 0 tem, katere teme 
bodo dijaki dejansko pisali. Zreb je za 
lelosnji junijski rok mature dolocil poli 
Odporniska gibanja med II. svetovno 
vojno in Razsvetljeni absolutizem. 

Konee junija je prek 70 oeenjevaleev 
popravljalo izpitne naloge. Prevelikih 
lockovnih razlik med obema oeenje
valeema ni bilo veliko. V tretje oeenje
vanje, ki je obvezno, ce se tockovna 
sestevka lobta za 1/5 in vee, je prislo 
namrec Ie 17 nalog. Ob dolocanju 
pragov za doseganje posamezne 
oeene je RPK za zgodovino prvic 
doloCila kot mejni prag za pozitivno 
oeeno dosezenih 51 % moznih tock. V 
prejsnjih letih je bil ta prag preeej nizli: 
leta 1997 je bil na 38 %, leta 1998 pa na 
41 %. Sorazmerno so se seveda 
dvignili tudi pragovi potrebnih tock za 
doseganje drugih oeen, kar prikazuje 
spodnja tabela. 

odlicno orav dobro dobro 
1997 80% 66% 52% 
1998 80% 67% 54% 
1999 84% 74% 64% 

RPK je tudi letos vztrajala pri tem, da 
je oba mejna pragova, tako za za
dostno kot za odlicno oeeno, dolocala 
po pridobitvi eelovite statistike in po 
pregledu vecjega stevila izpitnih pol z 
mejnim stevilom zbranih tock. Vse
bin ski pregled pol je tako dolocil 
pragove za doseganje posamezne 
oeene. Povprecno visje stevilo zbranih 
tock namrec ni bilo dosezeno zaradi 
bistveno povecanega znanja kan
didatov, pozna I se je tudi drugacen 
nacin sestave izpitne pole in temu 
ustreznih navodil za tockovanje . Po
sebna skrb je bila namrec namenjena 
temu, da se je vsak pravilno navedeni 
element odgovora ustrezno tockoval. 

Pretvorba tock v oeene je tako po-

1996 1997 1998 1999 
7735 8093 8214 8614 
3057 3584 3443 3393 

kazala, da je letosnji uspeh dijakov 
podoben lanskemu. Povprecna oeena, 
ki je v 5 letih mature nihala za vee kot 
pol oeene, je sieer malo padla v 
primerjavi z lansko, a padee ni velik. 
Povprecna oeena je tudi primerljiva z 
oeenami drugih izbirnih predmetov, 
povsem enako povprecno oeeno ima 
npc geografija. 

Lelo 
Povprecna oeena 

Porazdelitev dijakov po dosezenih 
oeenah nam pokaZe, da se je povecalo 
stevilo dijakov, ki so dosegli pozitivno 
oeeno, in stevilo kandidatov z odlicno 
oeeno, zmanjsalo pa se je stevi lo 
kandidatov z zadostno oeeno. Taksna 
slika je nedvomno ugodnejsa od 
lanske in predlanske. 

IX' aaElitet ocen 1009 

1 2 3 4 5 

zadoslno 
38% 
41 % 

1 MI§ljena je Ie juni jska malura. 

porazdelite v a c en leta 1997 in 1 9 98 

4 5 

Tudi letos noben kandidat ni zbral 
vseh moznih tock. Najboljsi rezultal pri 
maturi iz zgodovine je letos dosegel 
Janez Cuznar iz Radovljiee (96 %), 
lansko leto pa Matej Avbelj iz Kresnie 
pri Ljubljani. 

V pritozbenem roku je prispelo 49 
pritozb na oeenjevanje. Ta stevilka 
jasno kaze, da stevilo pritozb iz leta v 
leto narasca. 0 utemeljenosti pritozb 
so odlocali posebej imenovani zunanji 
oeenjevalei . V veliki vecini primerov se 
oeena tudi po ponovnem pregledu 
nalog ni spremenila. Najveckrat se je 
pokazalo , da sta bi la oeenjevalea teh 
nalog v dilemi kako tockovati naloge, 
kjer so bili odgovori dijakov nepopolni 
in nejasni. "Le" v 7 primerih so bile s 
strani oeenjevaleev ugotovljena taksna 
odstopanja od tockovnika in navodil, 
da je prislo do nove, visje tockovne 
oeene, ki je spremenila tudi dosezeno 
oeeno. Tockovna oeena se je sieer 
nekajkrat spremenila tudi navzdol, 

vendar se oeena v teh primerih ni 
spremenila. 

V jesenskem roku je pristopilo k 
maturi iz zgodovine 485 kandidatov. 
Pisali so v dveh dnevih, izbrane pa so 
bile pole: Grska druzba od Homerja do 
Perikleja, Srednjeveska kolonizacija, 
Naeionalna gibanja v 19. stoletju in 
Siovenei v Jugoslaviji 1917-1941. Po 
dolocilih Pravilnika 0 maturi so pragovi 
za doseganje posameznih oeen ostali 
nespremenjeni, se pravi enaki junijskim 
kriterijem. 

Rezultati jesenskega izpita so bili -
kot vsa leta - slabsi od junijskih, kar pa 
je povezano seveda tudi s strukturo 
prijavljenih kandidatov. Pozitivnih je bilo 
209 kandidatov, negativnih pa 276 
kandidatov. Zelo pa se je povecalo 
stevilo pritozb na dosezeno oeeno. 

51 % 
2 Ce §leJemo samo glmnalljee, te zgodovina na Ilel lem meslu, malo za geogralijo. 
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I Zgodov na 

Pritozilo se je kar 8 % kandidatov 
(spomladi 1,4 %). Pritozbe pa so bile 
tako rekoc vse neutemeljene, Ie v enem 
primeru sta bili po ponovnem tocko
vanju kandidatu priznani dve tocki vec. 

Letosnja matura je bila zadnja 
matura, ki je potekala po starem 
katalogu. Matura leta 2000 bo potekala 
po novem katalogu z 20. temami in po 
spremenjenem maturitetnem kole
darju, po katerem bode tudi junija 
zgodovino pisali v dveh dnevih. Za 
maturo bo pripravljen tudi nov po
enoten koncept izpitne pole, po ka
terem bode imele vse enako stevilo 
vprasanj (25) in tock (60). Tudi struktura 
vprasanja bo poenotena: 
• 4 naloge zaprtega tipa, 
• 11 vprasanj polodprtega tipa nizje 

kognitivne ravni , 
• 10 vprasanj polodprtega tipa visje 

kognitivne ravni. 
Prav tako je doloceno, da bo pola 

imela 1 vprasanje s petimi tockami in 1 
vprasanje s stirimi tockami. 4 do 6 
vprasanj bo tockovanih z enD tocko, 
ostala z dvema ali tremi tockami. 
Doloceno je tudi, da bo 11 vprasanj 
opremljenih z ustreznim zgodovinskim 
gradivom: karlo, besedilom, grafom, 
sllko itd. Taksna izpitna pola bo prvic 
uporabljena marca 2000, za pred
maturitetni test. 

o prihodnji obliki mature izzgodovine 
sicer poteka ze nekaj cas a siroka 
razprava tako v RPK za zgodovino kot 
med ucitelji praktiki. Odprti sta zlasti 
dilemi 0 ustnem izpitu in dveh ravneh 
zahtevnosti, medtem ko so idejo 0 

izpitni poli, ki bi bila kombini rana iz 
dveh razlicn ih tem, ucitel ji zaenkrat 
zavrnili. Razprava 0 vseh odprtih 
vprasanjih mature se bo nadaljevala na 
spomladanskem seminarju, ki ga bo 
pripravila RPK za zgodovino. 

• 
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uC telj ca z vljenja? 

Irena Rahotina 

RAIMISUANJI K DVEMA 
AKTUALNIMA DOGODKOMA V 
LETOSNJEM LETU 

Razmisljanja se nanasajo na 33. 
srecanje mladih raziskovalcev Slo
venije, organizirano v okviru projelcta 
Gibanje znanosl mladini in na slro
kovno ekskurzijo zgodovinarjev v 
Izrael, izvedeno novembra1999. 

Srecanje mladih 
raziskovalcev 

Glede tega srecanja, bi rada po
udarila, da projekt v celoti podpiram, 
saj daje dijakom moznost za uveljavitev 
navzven, spodbuja njihovo ustvarjalnost 
in samozavest. 

Vsec mi je tudi dvostopenjski znacaj 
tega projekta, saj po mojem mnenju 
deluje na dijake stimulativno. Prav to, 
da se lahko uvrstijo v drugi krog , je 
zanje izziv, zato zavracam vsa tista 
razmisljanja, ki nasprotujejo tekmo
valnemu znacaju srecanja. Ne vem, 
zakaj se tekmovalnosti, ki je nedvomno 
enD od gibal razvoja, tako zelo bojimo. 

Pohvaliti moram tudi navodila za 
pripravo in predstavitev raziskovalne 
naloge. Njihovo upostevanje dejansko 
pripelle do zelenega rezultata - izdelka 
raziskovalnega znacaja. 

Rada pa bl opozorila tudi na nekatere 
zadeve, ki so me motile in spodbudile 
k zapisu tega clanka. 

Srecanje na regijski ravni 

8. regijsko srecanje mlad ih ra
ziskovalcev gorenjskih srednjih sol je 
bilo organizirano na Srednji elektro in 
strojni soli v Kranju. Izbira te sole se mi 
zdi zelo pnmerna, saj razpolaga z vso 
potrebno opremo za kakovostno 
predstavitev nalog. 

Tudi sicer so se organizatorji re
gijskega srecanja tako z uradnim kot 
zabavnim delom (poskrbljeno za cas, 
ko so dijaki cakali na izide tekmovanja) 
zelo potrudili. 

Zal pa se je zataknilo pri delu kornisije 
za zgodovinske prispevke. Zunanji 
ciani komlsije preprosto niso prisli. Tako 
je moral organizator, da se je te-

kmovanje sploh lahko izvedlo, sestaviti 
naknadno novO komisijo, ki naj bi bila 
primerno strokovno usposobljena. 

Tem zahtevarn pa so ustrezali sarno 
profesorji, ki so obenem bili tudi 
mentorji sodelujoCim dijakom. Zaradi 
takega izbora novih clanov komisije so 
udelezenci dvorni li 0 objektivnosti 
tekmovanja. 

Krivdo za tak spodrsljaj ne pripisujern 
organizatorju, pac pa v celoti ne
odgovornosti posameznih zunanjih 
clanov, ki so izostali brez uterneljenega 
razloga. 

Srecanje na republiski ravni 

Sam a otvoritev srecanja v Cankar
jevem domu je delovala zelo obetavno. 
Zal pa je bil nadaljnji potek slabsi. 
Opozorila bi rada predvsem na tri 
nepravilnosti: 

1. Problem neenakosli krilerijev 
Avtorji zgodovinskih raziskovalnih 

nalog so bili razdeljeni v dve skupini in 
so loceno predstavili svoje naloge na 
dveh lokacijah (en del na Institutu za 
novejso zgodovino, drugi v prostorih 
Arhiva Siovenije) pred dvema ko
misijama. 

Zastavlja se vprasanje 0 enakosti 
kriterijev, saj je vsaka od obeh komisi j 
poslusala in ocenila Ie polovico nalog 
v konkurenci brez moznosti primerjave 
izdelkov v drugi skupini. 

2. Neprimerna opremljenosl 
proslorov 

Na razpolago ni bilo niti osnovnih 
tehnicnih pripomockov, veCina nalog 
pa je bila pripravljena za predstavitev 
s pomocjo racunalnika. Na sreco so 
nekateri kandidati prinesli potrebne 
pripomocke s seboj. Drugim ude
lezencem, ki informacije 0 pomanjkljivi 
opremljenosti, predvsem Instituta za 
novejso zgodovino, niso imeli , pa so s 
svoJo opremo dobrovolJno priskociJi na 
pomoc dijaki Srednje elektro in strojne 
sole iz Kranja. 
3. Izbor najboljsih nalog 



Zgodov na uc teij ca i vijenja? 

Iz navodil za pripravo raziskovalne 
naloge se da razbrati, da se za izdelavo 
zgodovinske raziskovalne naloge 
pricakuje predvsem delo s primarnimi 
viri. 

Naloga naj ne bi bila povzetek ze 
raziskanih in objavljenih ugotovitev, pac 
pa naj bi ugotovitve bile nove, se ne 
objavljene in kot take prispevek k 
zgodovinski znanosti. 

Kar nekaj nalog (npr. Primerjava 
ucnih oblik in metod na primeru teme 
Napoleonovo zivljenje in vladanje, 
Primerjava ucnih oblik in metod na 
primeru teme Marije Terezije), ki so bile 
pohvaljene kot boljsi prispevki, niso po 
mojem mnenju ustrezale zahtevanim 
kriterijem. Sporna je ze njihova umestitev 
med zgodovinske prispevke, saj bi po 
vsebini veliko balj spadale med prispevke 
za pedagogiko. 

Tudi izsledki, nad katerimi je bila 
komisija presenetljivo navdusena, niso 
nobena novost, ampak znana dejstva, 
ki jih posreduje ze vsak pedagoski 
prirocnik. 

Ne zanikam vlozenega dela in dobro 
zamisljene predstavitve dijakov, ki so 
naloge pripravili. 

Sporna se mi zdi odlocitev komisije, 
da tak tip nalog uvrsti med najboljse, 
pri cemer je clan komisije sam izjavil, 
da ni usposobljen za presojo izsledkov 
takega tipa nalog. 

Zakaj sem se sklenila odzvati na 
izvedbo srecanja mladih raziskovalcev 
predvsem na republiski ravni: 

1. ker so bili dijaki ob razglasitvi 
rezultatov preseneceni, pa tudi razo
carani nad izborom in so se upraviceno 
sprasevali, v cem je vecina izbranih 
nalog sploh imela znacaj zgodovinske 
raziskovalne naloge; 

2. piko na i pa je postavila uradna 
objava rezultatov, ki smo jo dobili na 
sole in v kateri je bilo med drugim tudi 
zapisano priporocilo " ... Komisija bi si 
v bodoce zelela vec dela na primarnih 
virih ... " Zelim verjeti, da gre za 
nenameren spodrsljaj. 

Rada bi ponovila , da sam projekt 
srecanja mladih raziskovalcev pod
piram. Razumljivo je tudi, da se ob 
njegovi izvedbi dogajajo napake. 
Prepricana pa sem, da se jih da z malo 
dobre volje odpraviti. Tako bi se slabi 
volji in razocaranju na letosnjem 
srecanju izognili ze s predhodnim 
obvestilom, da pri~jo v postev tudi 

naloge, ki se ukvarjajo z metodologijo 
pouka zgodovine. Mislim, da bi bila 
taka pobuda pozitivno sprejeta tako 
med dijaki kot pri mentorjih. Jasno je 
namrec, da se tezko primerja kolicina 
vlozenega casa in dela pri izdelovanju 
klasicnih raziskovalnih nalog z na
logami metodoloske vsebine. 

Strokovna ekskurzija 
uciteljev zgodovine v 
Izrael 

Ne bom se spuscala v potopis 
ekskurzije, ker bo 0 tem izslo kar nekaj 
prispevkov. 

Rada bi omenila Ie nekaj osebnih 
misli v zvezi stem projektom, ki ga je 
pripravi la gao Vilma Brodnik, pred
stavnica Zavoda RS za solstvo, v 
sodelovanju s prof. Janezom Maroltom 
in potovalno agencijo Ines tours. 

Kot prvo zelim pohvaliti dobro pri
pravljeno vsebino ekskurzije, ki je bila 
dejansko pisana na kozo zgodo
vinarjem. 

Kot drugo bi pohvalila vodenje same 
ekskurzije. 

Slucajen ali pa nacrtovan izbor 
lokalnega vodica gospoda Smueli 
Shraga, ki je tudi sam zgodovinar, se 
je izkazal kot zelo dober. 

Tudi njegovo na trenutke nacionalno 
obarvano interpretacijo nekaterih 
dejstev sprejemam pozitivno, saj nam 
je bila stem nehote podana infor
macija, kaksno je trnutno uradno 
stalisce v Izraelu. Vem, da je veCina 
udelezencev ze na osnovi lastnega 
znanja in presoje naredila potrebno 
selekcijo med njegovimi informacijami, 
potrebno ravnovesje pa je yes cas 
uspesno vzpostavljal tudi prof. Marolt 
Pohvalo zasluzi tudi gospod Gregor 
Pecan, predstavnik agencije Ines Tours, 
za azurno prevajanje, iznajdljivost in 
pozrlvovalnost 

Razumljivo je, da se ob tako za
htevnem projektu, kot je organizacija 
ekskurzije, prikradejo tudi pomanjklji
vosti in napake, vendar so bile te 
zanemarljive in predvsem popravljive. 

Tako bi predlagala, da je treba v 
prihodnje drugace organizirat i inter
pretacije prispevkov udelezencev 
ekskurzije. 

Zavedam se, da je bil program zelo 
natrpan in da je na racun tudi nekaterih 
nenacrtovanih, pa vendar izredno 

kakovostnih ogledov preprosto zmanj
kovalo casa za nevodene oglede. Pray 
pa bi bilo, da bi jih v prihodnje eks
kurzije vkljucevale. Sprehajanje po 
ulicah, opazovanje Ijudi, njihovega 
vsakdana pusca namrec nepozaben 
vtis 0 dezeli in Ijudeh. 

Zadovoljna sem, da smo tudi zgo
dovinarji dobili take obi ike strokovnih 
ekskurzij, kot smo jih do sedaj lahko 
spremljali Ie pri geografih. Prepricana 
sem, da je utrjevanje zgodovinske 
problematike na samem kraju do
gajanja vredno vec kot vsi seminarji in 
clanki. 

Zato se enkrat pozdravljam vpeljavo 
takega nacina izobrazevnja in se ob tej 
priloznosti zahvaljujem vsem, ki so na 
kakrsen koli nacin omogocili izvedbo 
ekskurzije, se posebej gao Brodnikovi 
in dr. Maroltu. 

I 



P r v aziskovaln k 0 r a k mlad h zgodov nar ev 

Jean-Pierre Vonarb 

iivljenje Ljubljancanov V casu llirskih provine 
Predgovor 

Sem Jean-Pierre Vonarb student Filozofske Fakultete in Fakultete za druzbene vede v Ljubljani. Pod mentorstvom 
profesoriee Vilme Brodnik sem se v 4. letniku Skofijske klasicne gimnazije udelezil drzavnega tekmovanja mladih 
raziskovaleev na podrocju zgodovine, kjer sem dosegel prvo mesto. Raziskovaln"a naloga, pri kateri sta mi sv"etovala 
tudi gao Sonja Anzic Rihtarsic iz Zgodovinskega arhiva Ljubljana in dr. Janez Sumrada, Je" noslla nasl.ov ZlvJenJe 
Ljubljancanov v casu lIirskih provine. Na pobudo profesoriee Vilme Brodnik sem se odJoell predstavltl nekatere 
najzanimivejse vidike naloge v pricujocem clanku. 

I. Uvod 

Francozi so na slovenska tla prvie 
prisli ze leta 1797. Vojska, vodil jo je 
Napoleon, tedaj se kot glavni poveljnik 
italijanske armade, je vdrla na Gorisko 
in Korosko, da bi razbila vojsko, ki jo je 
vodil nadvojvoda Karel. Avstri ja je s 
Karlovo vojsko zelela omejiti rastoeo 
francosko moe. Ker je bila Karlova 
vojska vse bolj razbita, je bil cesar 
Franc II. prisi ljen podpisati mir v 
Leobnu. Francozi so se zaeeli umikati 
s Stajerske, Koroske , Kranjske in iz 
Primorja ter hiteli v Italijo, saj so tam 
rasli vse veeji upori. Pri vraeanju v 
Lombardijo je Napoleon, v spremstvu 
generalov Massena in Murata, 28. 
aprila 1797 zjutraj prisel v Ljubljano, kjer 
se je po dveh urah poeitka v skofiji pri 
oknu prikazal obCinstvu. Po obedu ob 
dveh popoldne pa se je napotil naprej 
v Trst. 0 tem pomembnem dogodku 
je Vodnik v svojih Ljubljanskih novicah 
2. maja 1797 takole poroeal: "Francozi 
so zaeeli skozi Ljubljano v petek proti 
Trstu hoditi, vsaki dan jih grede nekaj 
mim~. General Bonaparte je v petek v 
Ljubljano prisel zjutraj ob osmih. je 
poe ivai do pol enajstih, generale pred 
se pustil, z njimi ob poldne in se ob 
dveh popoldne dalje po TlZaski cesti 
peljal. Prebivalisee je vzel v Skofiji in 
Ljudem se pri oknu pokazal; je truden 
videti, vendar pravijo, da ima trdno 
zdravje.'" 

Drugie so Francozi pri sli na slo
venska tla leta 1805. Takrat so cete 
korakale pod poveljstvom "cesarja 
Napoleona". Avstri jske eete so bezale, 
za njimi pa so drli Francozi , ki pa so 
zapustil i vse slabse spomine, kakor ob 
zasedbi pred 8 leti. Plenil i in ropali so 
ter nalagali visoke vojne odskodnine. 
Francoske eete so nezadrzno zasedale 

• I Dr, Janko PoIec, KraiteS1VO IliriJa. Ljubljana 1925, 10 
2 Dr. Josip Mal, n d" 69. 
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nova ozemlja. Nadvojvoda Karel se je 
pripravljal, da se jim zoperstavi, a do 
nadaljnjih bojev ni prislo, ker je Napo
leon na Moravskem 2. decem bra 
porazil Franca II. in carja Aleksandra 
(bitka 3 cesarjev) ter vsilil Bratislavski 
mil. Doloeitve Bratislavskega miru so 
zahtevale umik Francozov iz slovenskih 
deze l v zameno za Italijo, ki ji je 
pripadala se celotna Beneska Slo
venija. 25. februarja so odsle zadnje 
francoske cete iz Ljubljane. Ljudje so 
si ob odhodu Francozov oddahnili, saj 
so bili nasilni in so izZemali Ijudi , kolikor 
se je dalo. 

Avstrijsko cesarstvo je razpadlo, saj 
je 16 knezov iz juzne in zahodne 
Nemske z bavarskim in wurttem
berskim kraljem na celu odpovedalo 
kakrsnokoli zvezo z Avstrijo. 12. julija 
1806 so popolnoma samostojno skle
nili "Rensko zvezo", ki je bila pod 
Napoleonovim pokroviteljstvom. Franc 
II. Je 6. avgusta odlozil nemsko ce
sarsko krono , ki jo je pred njim nosilo 
19. elanov habsburske rodovine . 
Avstrija je bila po pol noma ponizana. 
Vojna s Francozi je postal a neizogibna. 
Ker je bila vojska zdesetkana, denarja 
za najemnike ni bilo, je nadvojvoda 
Janez predlagal dezelno brambo in 
sam prevzel njeno organizacijo v 
Notranji Avstriji (Salzburg, Stajerska. 
Koroska, Kranjska in Primorska). Kjer 
prostovoljcev ni bilo dovolj, so z 
zrebom doloeili nove brambovce. V 
posameznih dezelah so se pojavili razni 
pokrajinski brambovski pesniki , nekaj 
njihovih pesmi se je v domacem 
narecju ohranilo do danes. V teh easih 
je bilo v slovenskih dezelah ze lo 
zivahno, saj so se vneto pripravljali na 
boj s Francozi. Sredi marca 1809 so 
bile vojne priprave Avstrije koncane. 
Rednih vojakov je bilo 280.000, de
zelnih brambovcev pa 224.000. Bili so 

obrozeni, bojni nacrti pa izdelani. Toda 
njihovi upi se niso uresnicili. Francozi 
so poliskali avstrijske cete nazaj tako, 
da so 23. maja 1809 zasedli Ljubljano. 
Zasedli so Korosko, Gorisko, Notranj
sko in Gorenjsko ter se napotili na 
sever, na pomoc Napoleonu, ki je bil 
porazen pri Aspernu. Po bitki pri 
Wagramu, ko je Napoleon porazil 
Karlovo vojsko, je izsilil mir v Znojmu. 
Po dolocbah tega miru je Avstrija 
izgubila tretjino svojih dezel, moral a je 
placati 85.000.000,00 frankov vojne 
odskodnine in svojo armado zmanjsati 
na 150.000 vojakov. Napoleon pa je 
pokrajine: Gorisko, Trst, vso Kranjsko 
z Istro, beljasko kresijo na Koroskem s 
tirolskim del om Pustniske doline in 
Hrvasko, ki lezi na desnem bregu reke 
Save, z zacetkom pri Brezicah pa do 
turske meje v Bosni zdruzil z benesko 
Istro , Dalmacijo, Kotorjem in Du
brovnikom, v novo skup ino dezel 
"lIi rske province". Postavil jih je kot 
povezavo s Turcijo in obrambo pred 
Avstrijo, kot jamstvo za izvajanje 
celinske zapore. "Francoski poslaniki 
na carigrajskem dvoru so se sprevrgli 
v sultanove svetovalce, francoski 
konzuli po Turskem niso varovali Ie 
trgovskih koristi svoje domovine , 
marvee so bil i eesto obenem tudi 
postni upravitelji ; levantske luke so se 
zaprle Anglezem, Rusi pa so bili na 
Krimu ogrozeni od morebitnega tur
skega napada pod francoskim 
vodstvom. V llirskih dezelah je hotel 
koneno imeti Napoleon svoje opiralisee 
tudi za primer, ce bi se kdaj delila 
Turei ja. Celo okupacija Indije, vir 
ang leske moGi in angleskega bo
gastva, mu je v tej zvezi bila pred 
oemi. "2 Samo ime lIirija je izhajalo iz 
zmotnega preprieanja, da so prebivalci 
teh krajev potomci lIirov, Ijudstva, ki je 
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se pred Rimljani prebivalo na vzhodnih pr<;lvil , ki bi jih varovala. 1809-1 814 stevilo mojstrov povecalo 
obalah Jadranskega morja in tam Stevilo mojstrov se je zacelo ne- s 30 na kar 75, pomocnikov pa znizalo 
gospodovalo. Prebivalstvo, mocno zadrzno vecati , saj je to dovoljevala s 40 na borih 12. Pray tako kricece so 
prizadeto od vojn , pa si od novega obrtna svoboda. Na primer pri eevljarjih bile razmere v krojaski obrti. Od leta 
gospodarja ni obetalo nie dobrega. in krojacih so se osamosvoji li susmarji , 1792 do 1809 se stevilo mojstrov 
Zato je marsikoga stisnilo pri sreu, ko ki so bili do tedaj v teh panogah s siroko skorajda ni spremenilo (s 33 na 30) , 
je izsel Napoleonov dekret 0 ustanovitvi potrosnjo najbolj stevilni. Od leta 1809, stevilo pomoenikov pa je naraslo s 30 
lIirskih provine. Nekaj jih je bilo, ki so se pravi pred nastopom Franeozov, do na 52. 
upali na boljse case, veliko pa takih, ki leta 1814, ko je prislo do restavraeije V obdobju od 1809 do 1814 pa se je 
jih je vojna naredila odklonilne do 
vsega, kar je narekovala vojska. 1892 1809 

Panoga Mojstri Pomocniki Ucenci Mojstri Pomocniki 

II. Gospodarstvo Barvarji 3 3 3 5 12 
Cevljarji 27 19 11 30 40 

Franeoske oblasti v lI irskih provineah Jermenarji 12 1 6 6 4 
so razvijale Ie tiste gospodarske pa- Kljucavnicarji 12 12 8 8 17 
noge, ki so najbolje sluzile izvajanju Klobucarji 8 5 11 4 8 
sistema kontinentalne zapore in ob- Knjigovezi 4 5 1 4 5 
enem koristile franeoskemu gospo- Kovaci 6 6 4 7 8 
darstvu. Krojaci 33 30 5 30 52 

Kmeti jstvo se je v skladu s fizio- Krznarii 6 8 1 6 12 
kratizmom poeasi samo razvijalo brez Loncarji 3 3 2 2 4 
ukrepov oblasti, ki b i mu prinesli Mizarji 15 30 5 16 18 
pospesevanje in razvoj. Vecjo skrb so Rokavicarji 3 2 - 4 8 
posvetili Ie gozdarstvu, ker so gozdovi Tkalci 11 3 2 19 14 
zveGine postali drzavna last, vendar se Usnjari 5 2 3 7 12 
tudi gozdarstvo ni razvilo, saj so bile Vrvarji 3 2 - 4 4 

Ziatarji 4 3 2 4 -
Skupaj 155 134 64 156 218 

tiste panoge, ki so potrebovale les, 
prevee prizadete in so zato propadale. 
Franeozi so v duhu revolueije uveljavljali 
nacelo gospodarske svobode. Zaeeli 
so odpravljati eehe, z obrtjo pa se je 
lahko poprijel vsak, ki je obrt oblastem 
prijavil in zanjo ptaeeval obrtni davek. 
Pray tako so Franeozi odpravili "realne" 
obrti, za katere je bi lo znaGilno, da so 
mojstri obrtno pravieo predal i, bodisi da 
so jo darovali , podelili ali prodali. 
Novonastale razmere veCini obrtnikov 
niso bile vsec. 

Tabelal 1: Stevilo mojstrov. pomoenikov in ucencev v Ljubljani 4 

Franeoska oblast je s patentom 27. 
julija 1810 sieer predvidevala od 10 do 
15 % doklada k obrtnemu davku tistim, 
ki so bili oskodovani pri odpravi realne 
obrtne praviee, toda do plaeila take 
odskodnine ni prislo. 

Ker je bila rokodelska obrt v Ljubljani 
moeno zaostala, je generalni guverner 
tezavo zelel resiti s priselitvijo tujih 
rokodeleev, ki bi mogli postati koristn i. 
Zato je 9. februarja 1812 izdal odlok 0 

favorizaeiji nastanitve tujih podjetnih 
rokodeleev. Taksni priseljenei so bil i 
izvzeti od polieijskih predpisov glede 
tujeev. 

Zaradi razglasitve obrtne svobode so 
se dotedanji eehovski rnojstri vse tezje 
prezivljali , saj ni bilo vee eehovskih 

avstrij ske oblasti , se je 
stevilo mojstrov v Ljubljani 
znatno poveealo, stevilo 
pomoen ikov pa se je 
zmanjsato skoraj za 50 %. 
Franeozi so dosegli ravno 
nasprotno tistemu, za kar 
se je pred nj imi trudila 
avstrijska oblast. Avstrijska 
oblast je namrec v obdobju 
od 1792 do 1809 pazila, da 
se stevilo mojstrov ni po
veealo, pac pa , da se je 
pomnozilo stevilo pomoz
nih delovnih moGi , saj so 
tako zele li poeenit i pro
izvodnjo. 

Polozaj obrtnikov (npr. 
eevljarjev) je dozivet velik 
zasuk. V letih od 1792 do 
1809 se je stevilo mojstrov 
malo povecalo , s 27 na 30, 
stevilo pomocnikov pa z 19 
na 40, po nastopu llirskih 
provine pa se je v obdobju 

3 Ivan 510kar. ZgodOViM lokodels\Va v ljubljani od leta 1732- 1860, v: LJubiJanska obrt cd zacet~ 18. stoletja do 
slade 19, stolc!j,) (ZgodO\l1nski arhiv Ljubljana, RazPfave zvezck 4), Ljubljana 1977, 57-58 
4 Glede ~1CV1la zaposlen'h pomocnlKov so ohranjeni podatki Ie za leli \ 792 in 1809, in Ii sarno za glavnc rokodelske 
panoge. Za isle panoge so~m na razpolago podatki 0 ~tevilu ucencev Ie za Jeta 1792 
5 Ivan SIokar, nd. 57-58 

Panoga 
Barvarj i 
Cevljarji 
Irharji 
Jermenarji 
Kleparii 
Kliucavnicarji 
Klobucarji 
Knjigovezi 
Kolarji 
Kottarji 
Kovaci 
Krojaci 
Krznarji 
Loncari 
Milarii 
Mizarii 
Rokavicarii 
Sedlarii 
Sodarii 
Strugarji 
Tkalci 
Urarii 
Usnjarji 
Vrvarji 
Ziatarji in srebrari 
Skupaj 

Tabela 25 

1809 
Mojstri Pomocniki 
5 12 
30 40 
4 3 
6 4 
3 2 
8 17 
4 8 
4 5 
4 3 
2 2 
7 8 
30 52 
6 12 
2 4 
3 -

16 18 
4 8 
5 6 
7 10 
3 2 
19 14 
4 3 
7 12 
4 4 
3 3 
190 252 

1814 
Mojstri Pomocniki 
5 4 
75 12 
4 4 
6 1 
3 2 
10 8 
5 4 
4 3 
4 1 
2 2 
7 14 
65 29 
4 3 
2 4 
3 -
15 6 
5 2 
7 2 
17 13 
4 1 
24 2 
5 1 
7 8 
4 2 
3 3 
290 131 
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stevilo krojaskih mojstrov vee kot 
podvojilo (s 30 na 65), stevilo po
moenikov pa je padlo z 52 na 29. 

Spremembe v razmerju mojstrov in 
pomoenikov so bile od panoge do pa
noge razliene. Pri cevljarjih, krojacih in 
tkalcih so bile razlike bolj kriceee, ker 
je bila obrt v povezavi s potrebami 
vojske, pri nekaterih obrteh, kot so 
mizarstvo in klobucarstvo, je vojna 
negativno delovala, zato se je njihovo 
stanje slabsalo. Na nekatere panoge, 
kot na primer loncarstvo, zlatarstvo in 
srebrarstvo, pa ni bilo vecjega vpliva, 
zato stevilo mojstrov in pomocnikov ni 
dozivelo velikih sprememb. V Ljubljani 
je bilo veliko vojakov, ti pa so potre
bovali obleke in obutev. Z dobavljanjem 
take opreme za vojsko je obogatel 
marsikateri Ljubljancan. 

Francozi so podpirali svobodo v 
notranji trgovini. Da bi trgovino po
spesili, so ustanovili dYe trgovski 
zbornici, v Trstu in na Reki. Obdrzali so 
sistem monopolov za sol in tobak, ker 
sta ta prinasala precej dohodkov. 
Spore, ki so nastali med trgovei , je 
razsojalo posebno trgovsko sodisce, 
sodniki pa so bili imenovani iz vrst 
trgovcev samih. Uvedli so decimalni 
sistem , kot plaCilno sredstvo pa so, 
zaradi inflacije avstrijskega denarja, 
zaceli uvajati franke in italijanske lire. 
Francozi so si prek lIirskih provine 
obetali prehodno trgovino s Turcijo, saj 
so Anglezi, kot odgovor na eelinsko 
zaporo zaprli morske poti. Ker so bile 
ceste, mostovi in trgovska pristanisca 
uniceni ali poskodovani zaradi vojne, 
je bilo treba zgradit i nove ceste, stare 
pa popraviti. Zaceli so cistiti kanale, 
izboljsali so plovnost Save, izsusevali 
Barje. Na Kranjskem so vzdrzevali 140 
lig6 (600 km 320 m) cest, 23 velikih 
mostov in 70 manjsih lesenih mostov. 
Na Koroskem je bilo 56 lig (240 km 128 
m) eest. Veliko mostov na Dravi in Zilji 
pa je bilo treba popraviti. 

V Istri so popravili pristanisca v Trstu, 
Kopru , Piranu in Porecu . V lIirskih 
provincah se je stanje cestnih povezav 
s severa proti jugu znatno slabsalo, 
podrocje Dalmacije in Dubrovnika je 
bilo tako rekoc brez cestnih povezav, 
medtem ko sta bili Kranjska in Koroska 
dobro prepredeni s cestami. Temu je 
pripomogel predvsem relief, pa tudi 
odziv prebivalstva. Ceste in plovnost 
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rek so v dezelah urejali tako, da so bile 
podrejene glavni ideji - prehodni 
trgovini s Turcijo , korist prometa za 
domaco dezelo je bila sele na drugem 
mestu. 

V letu 1812 je Jean Louis Blanchad, 
ki je bil v lI irske province poslan, da bi 
nadzoroval urejanje mostov in tla
kovanih cest, 18. oktobra 1810 pa ga 
je Marmont imenoval za glavnega 
inzenirja Ilirskih provine z rangom 
polkovnika, pripravil razdelitev eest v tri 
razrede.' "V prvi razred so sodile tiste 
ceste , ki so bile pomembne za fran
cosko trgovino. V drugi razred so 
spadale ceste, ki so bile nacionalnega 
pomena in so povezovale glavna 
mesta poddelegaeij . V tretji razred pa 
so steli ceste , ki niso bile splosnega 
pomena, vzdrzevati pa so jih morale 
obcine. Edina cesta, ki ni bila vladi v 
breme, je bila cesta, ki jo je gradila 
Kraljevska madzarska druzba za 
plovbo. Ta cesta naj bi povezovala 
Madzarsko z Jadranskim morjem. Od 
Karlovca je sla v pristanisca na Reki, v 
Bakru in Kraljevici. Ob koncu leta 1811 
je bila dokoncana. Veljala je za enD 
najlepsih cest v tedanji Evropi." 

Ceste so , razen nekaterih izjem, 
gradili na stroske vlade, te so denar 
dobile iz fonda drzavnega proracuna 
in s tlako. Leta 1811 so za del a na 
mostovih in tlakovanih poteh namenili 
600 000 frankov, za leto 1812550000 
frankov in za leto 1813 pravtako 550000 
frankov. 

Celodnevno delo cloveka so placali 
od 30 do 50 centimov, tlako z vozom 
pa z enim frankom (ker je v tem casu v 
Franciji prislo do inflacije, bi to za 
tamkajsnje razmere pomenilood 10do 
12 frankov). Za ceste tretjega razreda 
je oblast preskrbela smodnik in orodje, 
drugo so morale obCine postaviti same. 
Ce so bili podlozniki bolj oddaljeni , se 
je stel en dan tlake za pot , za se bolj 
oddaljene obcine pa je bil omogocen 
odkup. Delovna obveznost pa je se 
dodatno obremenjevala kmecko pre
bivalstvo. 

Najpomembnejsi sta bili cesti od 
Ljubljane prek Karlovca in do Ko
stanjice ob turski meji in pa Na
poleonova cesta, ki naj bi od Ljubljane 
prek Reke povezala vso Dalmacijo. 
Blago so, zvecine je bil to bombaz, 
posiljali v Francijo in Italijo. Ta trgovina 

je ugodno vplivala na gospodarstvo 
Ilirskih provine, zlasti na Ljubljano, skozi 
katero je tekla. Ljubljana je postala 
mnogo pomembnejsa, kakor je bila do 
tedaj. V njo so prihajali trgovei in potniki 
iz vseh ilirskih deze!. V Telegraphu 
officiel je v soboto 2. februarja 1811 
izsel clanek , ki je porocal, da so v 
Ljubljani opazili turske kurirje, ki so, 
namesto da bi sli cez Madzarsko in 
Avstrijo, uporabili novo odprto cesto 
cez Bosno in Hrvasko ter se ustavili v 
Ljubljani, odkoder so odpotovali naprej 
v Pariz'. Ljubljancani so Turke opa
zovali z velikim zanimanjem, saj so bili 
prej prava redkost. Ker so vse po
membnejse ceste tekle skozi Ljubljano, 
je mnogo trgovcev zelelo imeti svoja 
predstavnistva v Ljubljani. Tud i vsi 
pomembnejsi politicni funkcionarji so 
se ob svojih potovanjih po Ilirskih 
provincah vedno ustavljali v Ljubljani. 
Odlicnejsi Franeozi , ki jih je Ljubljana 
pogostila, so se v domovini radi 
spomnili njenega cara. 

Vendar pa je bil vpliv trgovine Ie bolj 
obroben , ker je francoska politika 
mocno prizadela gospodarstvo lIirskih 
provinc, saj so le-te izgubile vele
pomembna trzisca na severo-vzhodu 
in jugozahodu. Zaradi upadanja trgo
vine proti morju so bil i prizadeti tudi 
kmetje , ki so se ukvarjali s tovor
nistvom. Vel ik udarec za gospodarstvo 
llirskih dezel je bila loeitev oc avstrijskega 
dela, saj so se pretrgale stare trgovske 
zveze in poti . Tako so na primer bili 
mocno oskodovani fuzinarji , saj je 
fuzinarstvo v veliki meri slonelo na 
predelavi koroskega zeleza. Kriza je 
zajela tudi rudnike, predvsem svinca, 
izjema je bil rudnik zivega srebra v Idriji, 
kateremu je pomagal drzavni urad. Tr
pele so vse panoge, ki so slonele na 
uvozU. Tako je trgovina, ki je bila tedaj 
enD najpomembnejsih podrocij gospo
darstva v slovenskih dezelah, zacela 
upadati. Ziasti je bil prizadet Trst, ki je 
bil do tedaj pomembno vzhodno
jadransko pristanisce. " .. . leta 1803 je 
v Trst , ki je prevzemal tudi prejsnjo 
vlogo Benetk v pomorstvu in trgovini, 
prislo ze okoli 6000 ladij in vrednost 
prometa je leta 1805, torej v letu pred 
zacetkom celinske zapore, dosegla ze 
55000000 goldinarjev. V casu Ilirskih 
provinc pa je zajela Trst obcutna 
depresija. Stevilo ladij je v Trstu leta 

6 111ga = 428Bm-merska.,ola 
7 Eva HoIz. Razvoj CeSlneg3 OITII'e~ja na Siovenskem Db koncu 18. In v 19. stolcl!U. Llubljana, 1994 (prademrm doklorska dlsertacija), 18-19. 
e TelegrapheOlhcicl NO 16, Trieste samed, 21ev:ier 1811, I'ImPfimeriede Gaspard Wels 
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1811 padlo skoraj za 3-krat. Vrednost 
prometa v pristaniscu je dve leti po
zneje zdrknila na borih 2,4 milijona 
goldinarjev. Pomorska dejavnost Trsta 
je po angleski blokadi oziroma z 
ustanovitvijo lIirskih provinc padla na 
minimum."9 

Ta pomorska kriza je imela velik vpliv 
na stevilo prebivalstva. Leta 1808 je bllo 
v celotni obcini 33 060 prebivalcev, leta 
1812 pa Ie se 24 632. Pojavila se je 
tihotapska trgovina, ki se je razsiri la 
najvec v Dalmaciji in obratovala kljub 
strogim ukrepom, zaplembam in 
sezlganju angleskega blaga. 

Gospodarsko so bila najbolj prizadeta 
obmorska mesta, v notranjosti Ilirskih 
provinc pa se je polozaj iz panoge v 
panogo mocno razlikoval. 

Veliko vlogo v gospodarstvu so imele 
spremembe v denarstvu. To ni bilo 
stabilno, saj se je za vsako izgubo 
drzavnega ozemlja v Avstriji povecalo 
stevilo bankovcev. Denar se je iz dezel, 
ki so jih zasedli Francozi, stekal v 
Avstrijo, ker se ga je lahko Ie tam 
zamenjalo v pravi vrednosti. Drugod je 
svojo vrednost mocno izgubil. Kovan 
denar je dobival vse vecjo vrednost; ze 
leta 1809 je za 100 goldinarjev ko
van ega denarja bilo treba odsteti 496 
goldinarjev v papirju. Cene so zacele 
rasti, Ijudje pa so vse bolj neradi 
sprejemali papirnati denar, zadrzevali 
so celo drobiz, saj se je vrednost 
kovanega denarja povecevala. Leta 
1811 je ze prislo do avstrijskega 
bankrota. Prizadeti so bili zlasti tisti, ki 
so premozenje hranili v denarju. lIirske 
province so bile zaradi nizke vrednosti 
avstrijskega denarja prizadete, a ker je 
ze pravocasno prislo do menjave 
val ute, so se izognile katastrofi. Da bi 
prepreCili vracanje avstrijskega denarja 
v Ilirske province, je generalni guverner 
dne 16. novembra 1810 prepovedal 
uvoz avstrijskega denarja v Ilirske 
province. Noben trgovec ni smel v 
avstrijski val uti sklepati kupcij ali voditi 
racunskih knjig, ker bi bila v tem 
primeru kupCija neveljavna. 

Da bi se bolj oslabili avstrijsko valuto 
in prepreCili njeno vracanje v Ilirske 
province, so Francozi mocno raz
vrednotili vrednost avstri/skega pa
pirnatega denarja. T elegraphe officiel 
23. marca 1811 obvesca prebivalce 
lIirskih provinc 0 novi vrednosti avstrijs-

9 Enciklopedija Siollenije s'- 4, sir. 45. 

kih bankovcev. Navaja, da bodo 
avstrijskl bankovci zamenjani za petino 
nominalne vrednosti. Telegraphe 
officiel obvesca vse drzavljane, da bo 
konec januarja 1812 treba zamenjati 
ves avstrijski denar. Obenem je za
gotovil stabilnost francoske valute lO . 

Ker so bili Ijudje ze dovolj prizadeti 
zaradi razvrednotenja dunajskega 
papirnatega denarja, so bile oblasti pri 
davkih sprva milostne, tako da niso 
vpeljale novih davkov, temvec Ie 
ohranile avstrijske. Ker pa je bila 
francoska vladna blagajna vedno bolj 
prazna, so se oblasti odlocile uvesti 
nove davke. Zemljarina je ostala 
nespremenjena se iz Jozefinske re
gulacije (I. 1785), to so placevali v 
mesecnih obrokih. Glavarino ali osebni 
davek so tudi placevali po starem 
sitemu glede na izkazane dohodke 
obdavcenca. Na novo so vpeljali v 
sedem razredov razdeljen patentni 
(obrtni) davek, ki ga je moral placati 
vsak, ki je zelel izvajati kako obrt ali 
trgovino. Pri tem pa so bili izvzeti obrtni 
dninarji, prodajalci zivil po ulicah in 
trgih, umetniki, notarji, uradniki, zdrav
niki in babice. Na novo so uvedli se 
hisne davke. Vsakdo je moral placati 
tolikokrat po dva franka, kolikor je imel 
peci v hisl. Izredna novotarija je bil 
davek glede na stevllo oken in vrat. Za 
vsako okno ali vrata se je placalo od 
pol franka do dveh frankov (pri tem niso 
steli notranjih vrat in oken ter tista okna 
in vrata, ki so bila pri hlevih ali de
lavnicah). Glede na pomembnost in 
lego mesta so se davki med seboj 
razlikovali. Da bi lahko se vec zasluzili, 
so Francozi ukinjali igre na sreco po 
kavarnah in uvedli loterijo. Donos 
loterije je bil kar velik. Leta 1813 je bil 
donos loterije v celotnih lIirskih pro
vincah 300.000,00 frankov. Zaceli so 
uvajati celo posebne stroske pobiranja, 
ti so pri zemljarini in pri osebnem davku 
na vsak frank placanega davka za
htevali se dodatnih 5 centimov stroskov 
pobiranja. V casu vojn 1812 in 1813 so 
vpeljali se posebne "vdanostne dokaze 
in prostovollne prispevke". Stem so 
zeleli napolniti vedno prazno Na
poleonovo vojno blagajno. Ker pa so 
bili davki ze sami po sebi v veliko 
breme, casi pa zaradi vojn zelo tezki in 
negotovi, je bllo tovrstnih prispevkov 
zelo malo. Zaradi visokih rednih in 

10 Telegraphe officiel N' 24, Tflers te samedi 1811, l' lmprimerie de Gaspard Weis. 

izrednih davkov pod Francozi, in ker so 
se ti placevali v francoski valuti, se pri 
Ijudeh za davke ustali izraz "fronki", 
tako da se danes, vec kot 200 let po 
franco ski okupaciji, starejsi davkarijo 
imenujejo kar "fronkarijo". 

Na gospodarstvo so vplivale tudi 
razlicne nesrece in vremenske ne
zgode. Najvec skode so povzrocali 
pozari. Zaradi mnogih pozarov so 
francoske oblasti Ijudi zacele poucevati 
o ravnanju z ognjem. Prepovedali so 
kaditi po trgih in ulicah cigare in pipe 
brez pokrovcev, prav tako so opozarjali, 
naj gospodlnje zvecer ne postavijo drY 
pred stedilnik, naj pazijo, ko pecejo 
kruh, in naj ne hodijo z baklami ali 
svetilkami okoli hise in v hlev Intendant 
je ukazal, naj bodo povsod pripravljeni 
dolgi drogovi z zeleznimi kavlji. Z njimi 
so poslopje, ki je bllo najblizje pozaru, 
porusili in tako resili druga poslopja. 

III. Uprava 

Francozi uredb in zakonov, ki so 
veljali Franciji, niso kar presadili na 
ozemlje novoustanovljenih lIirskih 
provinc, saj so bile tamkajsnje uredbe 
in zakoni prav posebej prilagojeni 
francoskim socialnim, gospodarskim in 
narodno-politicnim razmeram. Tako v 
lIirskih provincah ni prislo do izvrsitve 
revolucionarnih dolocb, ki so prinesle 
taksno navdusenje v Franciji . Tako na 
primer niso odpravlli stvarne odvisnosti, 
kar pa ni izpolnilo upov kmetov, da 
bodo pod Francozi, dobili zemljo v 
trajno last. Fevdalne odnose so zaceli 
pocasi rusiti. Napoleonova zelja je bila 
uniciti stari rezim tudi onstran fran
coskih meja. Zelel je, da bi bili Ijudje 
odprti za nove reforme, a prebivalstvo, 
zlasti kmecko, je ostalo precej ne
zaupljivo, tako da bi tezko rekli, da so 
se izpolnile Vodnikove besede v 
njegovem slavospevu Ilirija ozivljena: 

Dull stopa v Slovence 
Napoleol1ov, 

en zarod poganja 
prerojen ves nov. 

I.POL/TICNA UPRAVA 

Leta 1809 je Marmont dobil v upravo 
110.000 km' velike lIirske province; 
prebivalcev je bilo 3.500.000. Ker so 
bile ustanovljene iz krajev in delov 
dezel, ki do teda/ niso imeli nic skup-
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nega, temvec so prej ziveli vsak svoje 
zivljenje, je Marmonta cakala tezka 
naloga. 

Marmont je imel sedez v Trstu, glavno 
mesto Ilirskih provine pa je postal a 
Ljubljana. Pomorsko glavno mesto je 
postalo Oubrovnik 

Uradni jezik je bil franeoski, v solah 
in v javnosti pa se je lahko uporabljalo 
materinscino. Marmont je v Ilirskih 
provineah imel pristojnosti podkralja, a 
njegove vlade je bilo kmalu konee, tako 
da je leta 1811 prepustil Ilirske pro
vince guvernerju Bertrandu, sam pa je 
bil poklican na Portugalsko, ker ga je 
Napoleon 9. aprila 1811 tam imenoval 
za vrhovnega poveljnika. Uprava , 
sodstvo, solstvo in vojastvo v Ilirskih 
provincah se ni bilo natancno do
loceno. 

Ker je Napoleon zeleillirske province 
Franciji cimbolj priblizati, je v ta namen 
15. aprila 1811 izdal odlok, v katerem 
je razjasnil pristojnosti ilirskih uprav
nikov, upravne enote, urejenost so
dstva, prometa, solstva in vOjastva. Po 
dolocbah tega odloka je bil na celu vse 
uprave generalni guverner, njemu sta 
bila odgovorna, a ne naravnost pod
rejena, generalni intendant za finance 
in generalni komisar za pravosodje. 
Vsa uradna poroCila, ki sta jih posiljala 
na svoja ministrstva, so morala najprej 
skozi roke generalnega guvernerja. Ta 
je tudi imenoval mirovne sodnike, 
notarje, odvetnike in mere (zupane) ; Ie 
rnerov v Ljubljani, Trstu, Zadru, Du
brovniku in Karlovcu ne, saj je bilo 
postavljanje tamkajsnjih merov v 
pristojnosti samega cesarja. Generalni 
guverner je moral 0 vseh dogajanjih v 
lI irskih provincah vsake pol leta poslati 
izcrpno porocilo. 

llirske province so bile od zacasne 
ureditve (25. december 1809) raz
deljene na deset pokrajin ali intendanc. 
V zacasni ureditvi so bili upostevani 
skoraj vsi zakoni in obicaji, ki so veljali 
pred francoskim prihodorn. Sprernenili 
so Ie tiste, ki niso bili v skladu s 
francosko ustavo. 

Z dokoncno ureditvijo (Napoleonov 
odlok, 15. april 1811) pa so lIirske pro
vince dobile novo podobo. Ta se po 
pokrajinah ni dosti razlikovala, sal je 
franeoska oblast, kjer je Ie mogla, 
spostovala dolg zgodovinski razvoj, ki 
je oblikoval te dezele. 

Ilirske province so bile upravno 
razdeljene v sest civilnih provinc in enD 
vojasko. Civ~e so bile: 1) Kranjska (od 
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te so odcepili Vipavo, Kastav, Lupoglav, 
Pazin, Kozljak in Devin, prikljueili pa so 
jih deloma Istri, delorna Civilni Hrvaski), 
2) Koroska (z Beljakom in tirolskima 
okrajerna Lienz in Silliarn), 3) Istra, 4) 
Civilna Hrvaska (s Karloveem, Reko, 
Hrvaskim Primorjem, z otoki: Krkom, 
Raborn, Cresom, Malirn in Velikirn 
Losinjem), 5) Oalmaeija (z Zadrom) in 
6) Dubrovnik (s Kotorjem). Podobnokot 
v Franeiji departmaji je bila vsaka od 
eivilnih provine razdeljena na distrikte; 
teh je bilo v eelotnih llirskih provincah 
20 (na Kranjskem to ni prineslo novosti, 
saj so se po velikosti ujemala z bivsimi 
avstrijskimi kresijami). Distrikti so se 
delili na sodne okraje ali kantone , ti pa 
so bili razclenjeni v vee glavnih obein. 
Glavne obe ine so bile nadrejene 
obcinam. Izjema v upravi je bila Vojna 
Krajina ; v njej je dotedanja vojaska 
uprava ostala nespremenjena. Na eelu 
posameznih provinc so bili intendanti, 
ki so imeli taksna pooblastila kakor 
prefekti v franeoskih departmajih. 
Oistriktom v samih sedezih provine je 
naeeloval intendant sam, v drugih 
distriktih pa poddelegati (njegovi 
namestniki). Najnizjim upravnim eno
tam, obCinam, so naeelovali meri, ee 
pa so bile obeine zelo majhne, pa 
sindiki. Poleg merov so obeine dobile 
se adjunkte in obeinske svetnike. 
Obeine so zaeasno smele obdrzati 
svoje stare dohodke od posestev, 
poslopij, uzitnine in trznine. 

Visji upravniki Ilirskih provine so bili 
zveeine Francozi, ostala mesta pa so 
lahko zasedli tudi domaeini. Z enotno 
upravno organizacijo, ki so jo uvedli 
Franeozi, so dosegli odpravo vseh 
dotedanjih upravnih pravie zemljiskega 
gospostva in tudi vse praviee do 
avtonomne uprave, ki so si jih pridobila 
mesta za easa Habsburske monarhije. 

2. SODNA UPRAVA 

Napoleonov zakonik je za lIi ree 
pomenil velik preobrat. Sodstvo ni bilo 
vee neposredno vezano na upravo. 
Razprave so bile javne in ustne, 
medtem ko so bile pod avstrijsko 
oblastjo sodbe tajne, pravde pisne, 
zelo dolge in zelo drage. Franeosko 
sodstvo je bilo brezplacno, sodniki niso 
smeli sprejemati post ranskih za
sluzkov, vendar pa se tega niso prevee 
drzali, saj so bile njihove place tako 
nizke, da so se komaj prezivljali. Plaea 
sodnika prve stopnje je znasala okoli 

500 frankov letno, taksna plaea bi v 
Avst riji komaj zadostovala placilu 
visjega kaneelista . 

Vrhovno prizivno sodisee je tvoril 
"mali svet". Ta Ie posegal v vse spore, 
katerih vrednost ni presegala 2000 
frankov. Ce je spor to vsoto presegal, 
ga je prevzelo parisko sodisee. Mali 
svet so tvorili genera lni guverner, 
generalni intendant za finance, ge
neralni komisar za pravosodje in se dva 
sodnika prizivnega sodnega dvora v 
Ljubljani. Do uvedbe franeoskega 
kazenskega zakonika je "mali svet" 
odlocal 0 poteku v vseh sporih. 

Ker so Francozi odpravili pravice 
grascakov, ki so do tedaj sodili svojim 
podloznim kmetom, in ker so bi la 
odpravljena posebna sodisca za 
pripadnike druzbe s posebnimi pra
vicami (plemiei, duhovniki, meseani), 
so morali sodstvo zaupati novemu 
sodnemu aparatu. V ta namen so 
ustanovili kantone. Kanton je bil 
sestavljen iz skupseine vsaj 21 let 
starih, politieno upravieenih drzav
Ijanov. Ti so volili mirovne sodnike. To 
so bili sodniki, ki so mogli soditi Ie v 
sporih glede manjsih vrednosti in 
manjsih prekrskov. Poleg mirovnih 
sodnikov je kantonska skupseina volila 
se namestnike mirovnih sodnikov, 
obCinske svetovalGe in elane volilnih 
kolegijev. Mirovnim sodnikom je bilo 
poverjeno upravljanje nizjega civilnega 
sodstva. V civilnih sporih so taki sodniki 
lahko obravnavali spore do vrednosti 
100 frankov. Ce kdo z razsodbo 
mirovnega sodisca ni bil zadovoljen ali 
pa je vrednost spora presegala 100 
frankov, je spor prevzel tribunal prve 
stopnle. Ta je lahko sodil v sporih v 
vrednostih do 1000 frankov. Pritozbe 
tribunal nih sOdisc prve stopnje je 
obravnavalo prizivno sodisee v Ljubljani 
(prav tako, ce je bila vrednost spora na 
tribunalu prve stopnje eez 1000 frakov 
vrednosti). Lahko pa se je sodba 
poslala se pred "mali svet". 

Mirovni sodniki in tribunalni sodniki 
so nosili dolge erne toge. Na prizivnem 
sodiseu je bila toga skrlatno rdeea. 

V Ljubljani je bilo sodisee prve 
stopnje sestavljeno iz predsednika, 
dveh svetnikov (sodnikov), treh na
mestnikov, enega cesarskega pro
kurata in enega zapisnikarja. Ljubljansko 
apelacijsko sodisce je imelo pred
sednika, podpredsednika, osem so
dnikov, stiri namestnike, eesarskega 
prokurata in en ega pisarja. 
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Zaradi upravne pomembnosti Ljubljane 
je bilo lu veliko odvelnikov in notarjev. 
Na vsem Kranjskem je bilo 21 od
vetnikov in 54 notarjev. Od tega je bilo 
23 notarjev in odvetnikov v Ljubljani. 

V Ljubljani je bilo v casu Avtro-Ogrske 
sodstvo pod nadzorstvom Ijubljan
skega magistrata , v casu Ilirskih 
provinc pa se popolnoma loci od 
magistrata. Na 6elo obcine je stopil 
mer, ki za svo je delo ni prejemal 
nobene gmotne nagrade. Imel je Ie 
brezplacno reprezentacijsko stano
vanje v mestni hisi (danes je to Mestni 
trg sl. 27) . Mer je imel veliko dela, 
njegova funkcija pa je bila zelo ugled
na. Toda veliko sprejemov, banketov in 
drugih prireditev je moral kriti sam. 
Zaradi teh financnih bremen in ker za 
svoje delo mer ni prejemal placila, se 
je za 10 castno sluzbo lahko potegoval 
Ie gmotno neodvisen, izobrazen clo
vek, ki je obvladal tudi vec jezikov. 
Ljubljanski mer baron Anton Codelli je 
v sebi zdruzeval vse te lastnosti , zato 
ni cudno, da je bil za to funkcijo izbran 
pray on. Bil je bogat, izobraZen, govoril 
je slovensko, nemsko, italijansko in 
francosko. Francoski vladi je bil po
pol noma vdan, v oceh mu je vedno bila 
Ie korist mesta. Po prihodu Avstrijcev 
je deloval se v Postojni, 17. novembra 
1832 je umrl v Kamniku." 

Da bi opozorili , da novo sodstvo misli 
resno in je ucinkovito, so v Ljubljano 
leta 1810 pripeljali giljotino, vendar je 
niso nikoli uporabili '2. 

3. CESTNA UPRAVA 

Ker so bile Ilirske province velikega 
pomena za tranzitno trgovino, je bilo 
pomembno urediti carinska vprasanja. 
Septembra 1810 je Napoleon odlocil, 
da je treba carino obravnavati s treh 
vidikov: prvic, kot rezultat provinc, 
vendar je treba v provincah ohraniti 
zmerno tarifo, kajti pretirana tarifa bi 
ovirala trgovino; drugic, kot sredstvo 
komunikacije med Francijo in Turcijo in 
obratno. Ob tem so prisl i v postev kraji 
Trst, Ljubljana proti Srbij i, Dalmaciji, 
Bosni, Albaniji in po Savi do Turcije, saj 
naj bi pray tu potovalo blago; tretjic, kot 
sredstvo komunikacije med morjem in 
Avstrijo, pri cemer je bilo treba cim bolj 
ohraniti tranzitno trgovino. Preko Trsta 

naj bi se z blagom oskrbovale Ilirske 
province, Avstrijo in Madzarsko. 13 

4. SOLSTVO 

Generalni guverner je 4. julija 1810 
izdal odlok 0 novi ured itvi lIirskega 
solstva, ki naj bi postalo enako fran
coskemu. Ta novi nacrt je predvideval, 
da bi dobila vsaka obc ina lastno 
osnovno (primarno) solo za decke, 
glavni kraj vsakega kantona pa tudi enD 
za deklice. Vendar do izvedbe nacrta 
nikoli ni prislo zaradi pomanjkanja 
uCiteljev, denarja in zaradi kratko
trajnosti francoske vlade. 

Pouk pod Avstrijo je deloma pla
cevala drzava, Francozi pa so zaradi 
pomanjkanja denarja financno breme 
vzdrzevanja sol in pla6evanja uCiteljev 
prepustili obCinam . Zato so ucitelj i 
neredno prejemali place, ki so bile ze 
sicer nizke . Najbolje so bi li placani 
Ijubljanski uCitelji. Ucitelji na podezelju 
so ziveli zgolj od solnine, katere so bili 
revnejsi dijaki po zakonu oprosceni in 
je bila zato neznatna. Podezelje je bilo 
namrec v tem casu zaradi mnogih vojn 
mocno prizadeto, tako da je Ie redko
kdo zmogel placevanje sol nine. Zaradi 
slabih razmer, v katerih so ziveli, so 
ucitelji bili vse manj zavzeti za po
ucevanje. Nekateri , zlasti tisti na 
podezelju , so svoje deja popolnoma 
zanemaril i in se ukvarjali s cim do
nosnejsim. Splosna kakovost solstva 
se je mocno znizala tudi v Ljubljani, 
zato so mnogi premoznejsi mescani 
posiljali svoje otroke na studij v tujino. 
Francoze je to mocno motilo, saj so 
mnogi odsli stud irat v Avstrijo. Da bi 
kakovost solstva dvignili, so v Ljubljani 
ustanovili licej , ki je obsegal 61etnikov 
(veljal je kot priprava za visji studij), in 
akademijo . 4. januarja 1812 so v 
Telegraphe officiel objavili celotno 
sestavo profesorjev na vseh nizjih 
g imnazijah (college) , licej ih in aka
demiji. Na Ijubljanski akademiji so 
delali : profesor za moralo in cerkveno 
zgodovino (prof. Vall and) ", uCitelj 
dogmatike in Sv. pisma (prof. Ram
niche), profesor prava in Code Napo
leon (prof. Dolliner), profesor anatomije 
in fiziologije (prof. Melzer Antoine) , 
profesor kirurgije (prof. Melzer Antoine), 
profesor patologi je in klinike (prof. 

11 Vlad islav Fabj<lncic. LjubiJanski sodmki in t upani 3. knjiga (v okviru fokoplsnlh elaboralov), 834-835 
120r J Mal,n,d , 87- 94 
13 Prvec . Slele. La vie EkOllPmique des Provinces illYfiennes (1809-1813), Paris. 1930, 117-118 
14 Imena prolesorjev. ki Jlh ~vaja Telegraphe o!ficiel, so pofrancozeoa 
15 TE!legraphe olhciel N02 Laybach, samedi 4. janvier 181 2, L'lmprirT1efiedu GOlNefnement 

Sch incth) , profesor fizike in kemi je 
(perf. Kernich) , profesor botan ike in 
biologije (prof. Hladnik) , profesor visje 
matematike (prof. Gunz) in profesor 
filozofije (prof. Koss) . Na Ijubljanskem 
liceju so delali profesor latinske litera
ture in grsCine (prof. Seesenager), 
profesor francoske literature in zgo
dovine (prof. Chawiag), profesor 
d rugega letnika humanistke (prof. 
Vodnick) , p rofesor prvega letnika 
humanistke (prof. Eisler), profesor 
drugega letnika gramatike (p rof. 
Doller), profesor prvega letn ika gra
matike (prof. de Dellak) in profesor nizje 
matematike (prof. Kallister) 15 . Da bi obrt 
pospesili , so v Ljubljani osnovali solo 
umetnosti in poklicev (Ecole des arts 
et metiers de Laybach) . V tej soli so 
izobrazevali za poklic kovaca , klju
cavnicarja, strojnega konstrukterja , 
livarja, zlatarja, kolarja, tkalca in mizarja. 
Sola je bila povezana s francosko visjo 
solo umetnosti in poklicev v Chiilons 
sur Marne, v kateri je bilo 100 prostih 
mest rezerviranih za ilirske dijake. 
Francoska oblast je pozvala tovarnarje 
in podjetnike, naj zaposlijo absolvente 
te sole, ker jim bodo s svojim znanjem 
gotovo koristili . 

V primarnih solah in v gimnazijah se 
je lahko poucevalo v dezelnem jeziku. 
Poucevali so francosCino, italijanscino, 
latinscino, aritmetiko in katekizem. Na 
licejih in centralnih solah je bil ucni jezik 
francoski in italijanski , ponekod pa tudi 
latinski. V ucnem nacrtu za liceje in 
centralne sole se dezelnega jezika ne 
omenja vec. Tudi v primarnih solah in 
gimnazijah so mnogokrat poucevali kar 
iz francoskih, italijanskih, nemskih ali 
latinskih knjig, ker ni bilo ustreznih 
slovenskih . S to oviro pri poucevanju v 
slovenskem jeziku se je spoprijel 
Valentin Vodnik. V dveh letih je napisal 
pet solskih knj ig: Pismenost ali gra
matika, Abeceda za prve sole, Abe
ceda ali Azbuka, Pocetek gramatike, to 
je pismenost francoske (ki jo je priredil 
po francoski knj igi) in Krscanski nauk 
za Ilirske dezele (tudi priredba fran
coske knjige) . Kl jub svojemu od
govornemu delu gimnazijskega ra
vnatelja in nadzornika osnovnih sol je 
Vodnik vedno nasel cas, da je po
zrtvovalno prispeval k razvoju slo
venskega solstva. Ljubljanska gim-
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nazija, ki ji je Vodn ik naeeloval, je leta 
1810 stela 352 ueencev, leta dni 
pozeneje pa 343 ueencev 16 . 

5. SPREMEMBE V CERKVI 

Ko so oblast prevzeli Francozi, je v 
Ljubljani nadskofoval Kaveie. Francoski 
guvernerji so njegovo pomoe po
trebovali pri pomirjanju Ijudstva, sicer 
pa mu v javnem in cerkvenem zivljenju 
niso dali priti do prave besede. 0 tem 
nam priea tudi njegov pastirski list iz 
leta 1809, ki ga zacenja z besedami: 
"s persereno zalostjo sim zasl isal , da 
se je med kmetmi nektirih okrajn moje 
skofie punt cez cesarske kraljeve 
francoske vojake zacel .. . zato hitim 
vsim in vsledn im fajmastrom, vikariam, 
podruznikom inu kaplanom njih dolznost 
pr ti reCi na vest perporoeit inu kakor je 
najbol mogoee k pokoju spravijo. " 17 

Dvorec, ki ga je imel v Ljubljani, je moral 
prepustiti za rezidenco guvernerju, sarn 
pa se je umaknil v semenisee. Ker se 
skofijske meje niso ujemale z novim 
politienirn zemljevidorn, so te popravili . 
Taka je Ijubljanska skofija dobila velik 
del Koroske in tri dekanije na Tirolskem. 
Marmont se je z zagrebskirn skofom 
sporazumel, taka da je Ijubljanski 
prevzel upravljanje s tistim delom 
zagrebske skofije, ki je bil na desnem 
bregu Save in je torej spadal pod Ilirske 
province. 

Francozi do Cerkve niso pokazali 
prevelike obzirnosti. Ze leta 1809 je 
nova drzavna uprava prevzela po
sestva nemskega in malteskega vi
teskega reda. Leta 1810 so razpustili 
kapucinski sarnostan, menihe pa 
preselili v Skofjo Loko (samostan so 
uporabili kat topniearsko skladisee). 
Vlada si je lastila pravico doloeevati 
stevilo bogoslovcev, ki naj sprejmejo 
masnisko posveeenje; taka so rnoeno 
zmanjsali stevilo duhovnikov. 

Duhovniki so zaradi izgube mnogih 
virov dohodkov tezko ziveli; taka se jih 
je velika odselilo v Avstrijo. Od novega 
leta 1812 so na podlagi konkordata, ki 
ga je bi l prisiljen podpisati papez Pij 
VI. z Napoleonom, uvedli revolucio
narno stetje let. Pray taka so uvedli 
civilne poroke in odredili , da se v letu 
smejo praznovati sam a stiqe cerkveni 
prazniki: vnebohod, veliki smaren 
(takrat so praznovali se Napoleonov 

rojstni dan), vsi sveti in bozic . Skof 
Kaveie je moral 1. decembra 1811 v 
pastirskem listu razglasiti, da odveze 
vernike dolznosti , da ob odpravljenih 
praznikih pridejo k sveti masi, pridigi in 
da se zdrzujeJO hlapeevskih del. 

S prvim dnem leta 1812 so smeli 
duhovniki cerkveno poroeiti Ie tiste Ijudi , 
ki so lahko trdno dokazali, da so ze prej 
sklenili zakonsko pogodbo pred me
rom al i obeinskim uradnikom . Du
hovnika, ki je krsil ta zakon, so prvie 
kaznovali s 16 do 100 frankov kazni, 
ee je dogodek ponovil, z 2 do 5 leti 
zapora, ee pa se se v tretje ni drzal 
zakona, so ga izgnali. 

Civilno poroko so pred obeinsko hiso 
oklicali pa tudi pisrneno objavili na 
vratih obcinske hise. Oklicali so dvakrat 
s presledkorn enega tedna, med prvirn 
in drugirn oklicem. Brez privoljenja 
starsev se sin ni smel poroeiti pred 
petindvajsellm letom in hei pred 
enaindvalsetim letom. Tudi ee sta bila 
polnoletna, sta morala vprasati "iz 
spostljivosti" starse za dovoljenje. 
Civilna poroka se je opravila pred stirimi 
prieami, ki so podpisale poroeno listino. 
Novim zakoncem so nato prebrali sesti 
odstavek in Napoleonovega zakonika, 
ki govori a zakonski zvezi. Ta pravi , da 
si poroeenca dolgujeta rnedsebojno 
zvestobo in pomoc; moz je dolzan 
braniti zeno , ta pa mu mora biti 
pokorna, stanovati pri njem in mu 
povsod sledit;, Moz je svoji zeni bil 
dolzan, glede na svoje stanje in 
premozenje, dajati vse, kar je potrebno 
za zivljenje. 

Od 17. maja 1812 naj bi vse krstne, 
poroene in mrliske knjige duhovniki 
predali merorn, a so v resnici zveCine 
se naprej ostale pri duhovseini, saj so 
bili novi meri se premalo vesci za 
taksno uradovanje in se v spisih niso 
znasli . 

Oblasti so prepovedale tudi pro
cesije. Teh je bilo lahko Ie pet na leta. 
Ob nedeljah in praznikih je moral 
duhovnik po sveti masi rnolitl ali odpeti 
predpisano molitev za Napoleona. 

Ko so prisle ob last i v denarno 
zadrego, so ukazale, naj se zaplenijo 
in prodajo dragocenosti v cerkvah. 
Taka je mars ikatera srebrna man
stranca ali zlat kelih koneal kat plaCilno 
sredstvo Napoleonovih vojn. 

16 Vladislav Fabjancic , l jubljanski sodniki in ~upani 3 . knjiga (v Okvir~ rokopi ~ nih elaboratov), 795. 
171MK 14/1904, 9Q--97; Anion Mkerc: Slovcnski akll iz meslnega arhlva IJublJanskega (franco.Ska doba - fascikel12. ak! 60). 
18 Dr. J . Mal, n d. ," 40-147. 
19 IMK: Anion ASkerc: Siovenski akl i iz meslnega arhiva IjubljanskegiJ (Irancoska doba - fasclkel 13, akl 40). 

Vse te novotarije, ki jih oblast vsili la 
Ijudstvu, so vzbujale odpor Pri Ijudeh 
je to pustilo dolgotrajne slabe spornine. 
Zaradi slabega ravnanja s Cerkvijo so 
Francoze imeli celo za nevernike18 . To 
nakaze oklicanje guvernerja Ilirije 
barana Lattermana leta 1813: "Za 
povelieati bozjo sluzbo in za oveseliti 
vse ludi po lIirskih, nekaj easa lesem 
francoski oblasti oddanih, zdaj pa spet 
vdoblenih dezelah, sma za prov 
spoznali spet vpelati cesarski estrajski 
Kalendar in cirkvena opravi la taka, 
kakor so jih obhajali v letu 1809. To 
zaene ad dneva tiga oklicanja po vseh 
skofiah in njim podruzenih crkvah 
velati ... " 19 Stern je izrazeno, da 
pricakuje popolno "olajsanje" vseh 
vernih Ijudl zaradi ponovne uveljavitve 
starega bogosluzja. 

IV. Kulturno zivljenje in 
delovanje na kulturnem 
podrocju 

I.CENZURA 

V lIirskih provincah je z dekretom, ki 
je izsel 5. februarja 1810, veljala 
posebna cenzura na lI irske province. 
Cenzura je obsegala nadzor nad 
tiskarnami, knjiznicami, gledaliseem in 
easopis jem. Njena naloga je bila 
prepree iti kakrsnoko li delo , ki bi 
skodovalo cesarju ali Interesu drzave. 
V zvezi stern dekretom je Marmont 30. 
junija 1810 ustanovil v Ljubljani ge
neralno cenzuro za Ilirske province. 
Generalni cenzor je imel sedez v 
Ljubljan i in nadzoroval cenzuro v 
celotnih lIirskih provincah. 

Vse knjige so morale priti v rake 
generalnemu cenzorju , ki Ie ali izdajo 
dovolil ali jo prepovedal. Za vse knj ige, 
ki jih je izdala lIirska tiskarna, je moral 
po en izvod v vsako licejsko knjiznico. 
o prodaji in dobieku je avtor moral 
poroeati generalnemu cenzorju. 

Vsa gledalisea in jayne prireditve v 
Iliriji so bi le pod nadzorstvorn ge
neralnega cenzorja. Temu so morali 
vnaprej predstaviti programe, ki jih je 
le-ta lahko odobril. Pri vseh gledaliskih 
in javnih prireditvah so bili vedno 
navzoCi inspektorji generalnega cen
zoqa. 

V tem dekretu je bi lo tudi doloeeno, 
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da bo za lIirske province izhajal 
easopis, ki bo izhajal dvakrat na teden 
v dveh izvodih hkrati; en v francoseini 
in nemSCini, drugi v italijanSCini in 
ilirseini (tu gre za srbohrvaski jezik). 
Generalni cenzor naj bi doloeil format, 
obseg in graficno obliko. V tem caso
pisu naj bi izhajala izvirna besedila, ki 
bi porocala 0 dogajanjih v celotnem 
imperiju in 0 zanimivostih v lIirskih 
provincah. Casopis bi imel prevajalce 
za vse tri jezike: za italijanski, nemski 
in slovenski. 

Kljub strogim dolocbam se francoska 
cenzura ni izvajala tako strogo kot 
avstrijska. Cenzurirali so Ie tista 
besedila, ki so bila ocitno zaljiva do 
cesarja ali skodljiva drzavi. Dolocb 0 

easopisju niso popolnoma izpolnili, saj 
do slovenske izdaje nikoli ni prislo20 . 

2. CASOPISJE - Telegraphe officiel 

Telegraphe officiel je zaeel izhajati 
26. avgusta 1810. Pisan je bil v 
francoscini, od 3. oktobra je vseboval 
tudi italijanska besedila, od 2. januarja 
1811 pa se nemska. Srbohrvaska 
izdaja se je pripravljala, a ni bila nikoli 
uresnieena. 

Prvi urednik je bil Bartuo Benincasa, 
generalni cenzor in upravnik ilirskih 
knjiznic. Po dveh mesecih ga je nasledil 
Beaumes, tega pa je kmalu zamenjal 
Paris. Generalni policijski komisar 
Toussainct je oznaeil delo urednikov kot 
slabo, saj je bil easopis sestavljen Ie iz 
izvleekov francoskih in drugih caso
pisov: Journal de l'Empereur, Courrier 
de L'Europe, Moniteur, Journal de Paris 
... , in se ti so bili slabo izbrani. Poroeila 
o dogodkih v Angliji, Nemciji, Prusiji, 
Spaniji, francoskem imperiju, italijanskem 
kraljestvu so prihajala v datumskih 
zaostankih po celo mesec dn i. 7. 
januarja 1813 je casopis prevze l 
Charles Nodier. Bil je odprt za tradicijo, 
sege in navade prebivalcev Ilirskih 
dezel. Prevzele so ga jezikovne raz
lienosti, sege, navade in nose. Nodier 
je easopisu prinesel pravega duha. Prej 
je to vsebovalo Ie suhoparna vojna 
poroeila , Nodier pa ga je prezel s 
pisateljskim duhom , zanimivostmi , 
politiko, kulturnirn zivljenjem, pri tem pa 
je uporabljal literarno izrazanje in 
podobe, kar je easopisu prineslo nov 
car. V casopis je uvedel posebno 

20 Charles Nodier, S!aIISII"e IIlyuenne. Salura, lfubIiana 1933 

rubriko, ki jo je poirnenoval Varietes. V 
njej SO bila razna zanimiva podrocja: 
ilirska zgodovina, geologija, botanika, 
meteorologija, literarne kritike in 
jezikoslovje. Posebno zanimiva pri 
jezikoslovju je bila obravnava ilirskih 
jezikov, njihovega izvora in sorodnosti. 
Razlagal je pomen besed, izbranih iz 
mnogih nareCij, ki so jih uporabljali v 
lIirskih provincah. Izbiral je tiste besede, 
za katere je menil, da so najbolj v rabi. 
Te besede je poskusal prenesti v 
francoski jezik. Poleg tega je iskal izvor 
teh besed, njihovo sorodnost z latin
scino in jih primerjal z besedami iz 
francoseine. Na primer: 

BLED, BLID, pdle, efface, meurlri. Les 
etymologistes ayon! Ie meme privilege que 
les faiseurs d 'anagrammes, et pouvant 
tourner WI b en p l cause de "ona/ogie 
de /0 IOllche, ilne me sera pas diJficile de 
IrOLIver dans celie racine I 'adjectif 
pa/lidus qui 11 '0 point de radical latill. 

Dans 10 plupart des patois jranr;ois, on 
appele bled ullfruil amol/i el decolore 
par une mall/rite excessive. 

i.'.,.1~ ..., .. 1 .. ..rjH .. -;; .. I ...... , " _, .. I.U,, 

"l~~ fJlUr'td.:'tWJ. 
• .. "., .... n~l:aU. 

Vzeto iz T eh~grapha Officiel 

21 Teiegraphe o/ticlel NO 44 Laybach jeudi 3 iUln 1813. L'lmpnmelJe 
du Gouvernemenl 

izrazom bled, s katerim v francoscini 
oznacujejo sad z zelo neizrazito 
barvo. 

GLAS, bruit, proclamation, avis, SOI1 

d 'une cloche. On sa it ce que /lOllS 

appelol1s en France glas ou glais, mais 
I 'elymologie de ce glas qll'iI avail fal/II 
chercher dalls Ie celtiqlle cala qui signifie 
clamare paroissoit WI pell douteusell . 

Pravi, da izvor besede GLAS 
etimologi iscejo v keltski besedi cala, 
ki izhaja iz latinske besede clamare. 
Toda ta razlaga se mu zdi malo 
verjetna. 

Tako je Nodier zelel pritegniti Cim 
vecje zanimanje za ilirske jezike. 
Telegraphe officiel je skrbel, da so bili 
Ijudje dobro obvesceni z gospo
darskimi novicami; porocal je 0 spre
membah cen, tarif na carini, uvozu in 
izvozu. Nodierov casopis je spremljal 
tudi vsakdanje zivljenje ilirskega 
cloveka. Porocal je 0 pozarih, boleznih, 
porokah in aktualnih sodnih razpravah. 

Ziasti pomembni so bili clanki 0 

literarnem dogajanju, ki niso bili Ie 
Nodierovi , ampak tudi clanki 

italijanskih in drugih ustvar
lalcev V Telegraphe oftl

clel Ie ~blavllal svole 

./ 
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elanke in svoje pesmi tudi Vodnik. Eden 
vidnejsih Vodnikovih clankov je bil 
prospekt slovarja, ki ga je pripravljal. 
Siovar naj bi bil nemsko-slovensko
latinski. V svojem prospektu je Vodnik 
poudaril pomembnost slovanskih 
jezikov in opozoril na veliko obmocje, 
kjer se uporabljajo slovan ski jeziki. 
Pojasnjeval je tezavo pri iskanju 
slovenskih besed, ki naj bi jih vseboval 
njegov slovar. Zaradi mnogih raz
li cnosti, ki v posameznih narecjih 
izstopajo, je z veliko tezavo izbiral 
najbolj uporabne in najbolj splosne 
besede. Francozi so se nad Vo
dnikovim delom mocno navdusevali. 
Ziasti Nodieru se je zdel Vodnik 
pomemben literarni ustvarjalec" . 

3. CHARLES NODIER IN NJEGOVA 
DELA 

Charles Nodier se je rodil 29. apri la 
1780 v Besan<;onu, materi Suzanne 
Paris in neznanemu ocetu. Leta 1791 
ga je posvojil odvetnik Antoine-Mel
chior Nodier Antoine-Melchior je bil 
imenovan za zupana in pozneje se za 
predsednika tribunalnega sodisca, kar 
je Charlesu Nodieru pomagalo, da se 
je vkljuci l v visjo druzbo. Zelo se je 
zanimal za botaniko , politiko in li
teraturo. Izdal je mnogo literarnih 
esejev, nekaj znanstvenih knjig in nekaj 
romanov, ki jih je objavljal vecinoma 
anonimno. 7. januarja 1813 je bil poslan 

v Ljubljano, kjer je bil odgovoren za 
easopis Telegraphe officiel. Tu je ostal 
direktor do avstrijskega prevzema 
oblasti , potem pa se je rnoral vrniti v 
Parizo Tam je sodeloval v Journal de 
l'Empire, ki se je pozneje preimenoval 
v Journal de Oebats. Po njegovi vrnitvi 
v Pariz se je njegov literarni opus 
mocno razsiril. Napisal je roman Jean 
Sbogar, izdal la Fontainove basni z 
novim literarnim in slovnicnim ko
mentarjem. Izdal je se mnogo romanov 
(Therese Aubert, les Vampires .. . ). 
Nodierov pomen je bil zelo velik za 
nadaljnji razvoj francoskega literarnega 
ustvarjanja. Osnoval je namrec krozek, 
v katerem so se zbirali mladi pisatelji , 
ki so pozneje postali prvi francoski 
romantiki. Med njimi je bil tudi Victor 
Hugo . Nadobudnim pisateljem je 
Nodier pomenil oporo pri njihovem 
nadaljnjem ustvarjanju.23 Leta 1820 je 
bil zaradi mnogih clankov s politicno in 
literarno vsebino odlikovan z Legijo 
casti (Legion d'honneur). Od 1821 je 
sode loval s casopisom La Quoti
dienne. Leta 1832 je zacel sodelovati 
s casopisom Le Temps. 1834 je po
stajal vse bolj bolehen in tudi prisel v 
denarno stisko. Leta 1842 je izdal svoj 
esej Lutke (Les Marionnettes) v Revue 
de Paris. Tedaj je bil ze mocno bolan. 
Umrl je 27. januarja 1844 v Arsenalu. 
Njegovo zadnje delo Franciscus Co
lumna je izslo po njegovi smrti. 

Botanicni vrl na !ianski cesti v Ljubljani. Nastal je v casu lIirskih provine kat posnemanje podobnih 
v Franciji. 

Nodier se je moeno navduseval za 
zivljenje lIircev, kar je bilo razvidno tudi 
iz njegovega literarnega ustvarjanja. 

Leta 1818 je napisal zgodovinski ro
man Janez Sbogar" (Jean Sbogar) . 
Zgodba je postavljena v leto 1807, ko 
)e Istro pustosila drhal bivsih vojakov 
in razbojnikov. Njihov vodja je bil Janez 
Sbogar. Nodier opisuje Istro in kraje, ki 
jih je Janez Sbogar prepotoval in po 
katerih se je skrival. V nekem odlomku 
se junak predstavi. Pove, da je Oal
matinec, rojen v Splitu. Ponosno opise 
svoj domaci kraj, svojo druzino in 
nekatere dele Hrvaske, po katerih je se 
kot mlad fant rad potoval. Tako prek 
Janeza Sbogarja spoznamo lepote 
ilirskih krajev, navade, misljenje in 
vsakdanji boj ilirskega cloveka. 

Roman Janez Sbogar so v Franciji 
mocno kritizirali. Kritike je predvsem 
motilo nerealno dogajanje dogodkov v 
romanu. Zapleti so bili prevec izmisljeni 
in zato se jim roman ni zdel realen. 
Kljub temu da je Nodier objavil delo 
anonimno, njegovo avtorstvo ni ostalo 
dolgo skrito zaradi znacilnega pi
sateljskega sloga, ki ga je uporabljal. 
Ne glede na te kritike je deja zelo 
pomembno, saj je opisal ilirske dezele 
in jih tako vnesel v francoski literarni 
svet. 

Pomembni so se njegovi prevodi, 
predvsem prevodi dellgnazia Giorgia: 
Zena Asan age, La Luciole ... Napisal 
je se roman Mademoiselle de Marsan 
(1832). Snov romana je zajemala 
predvsem Ilirske province. 
Nodier je bil izredno odprtega duha, 
spostoval je kulturo narodov in njihove 
jezike. 0 svojem pogledu na jezik je 
zapisal: 'Jezik je narod sam in se nekaj 
vee; pecat je, ki ga je Bog pritisnil rodu, 
da ga je potegnil iz zivalske vrste in 
povzdignil skoraj do sam ega sebe."" 
Clovek taksne izredne odprtosti, tako 
cutecega srca in blagohotnega po
gleda, kot je bil Nodier, je bil za 
slovenski svet izrednega pomena. V 
svojem casopisu Telegraphe officiel in 
pozneje v svojih romanih ter drugih 
delih in clankih, ki jih je pisal v Franciji 
(a jih je budno slovensko literarno oko 
takoj opazilo), je zanetil iskro, ki se je 
pozneje razplamtela in preprecila 
ponemcenje slovenskega sveta. 

22 Nodier ve¢krat omenja Vodnlka kOI genijalnega uSlvarJ<l1ca Ziasli ie bit navdu~en nad nlegOVIm pl'Ospektom nem1:ko-slovensko·lahnskega slovarja Ob VodmKovcm prospektu je Nodier napisal ~e 
kratek tlanek, v kalerem hvali izblanost Vodrnkovega okusa (Te!egraphe oUlciel NO 51 dlmanche juin 1 a 13). 
23 Dr Janko ~ d., 20-22. 
24 Db nekl sOOni razpravl)C Nocher Mptsal clanek. v katerem je omenilludl nekega Janeza Sbogarja Ime tega hudodelca)C: LJPO!'ar,.1 za svoj roman 
25 Dr. Janko Polec. n d. 23 
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4. PROSTOZIDARSKE WZE 

Francozi so po vseh veejih mestih 
ustanoviti manjse ali vee je krozke 
prostozidarj ev. Ti so se zbirali na 
sestankih, ki so bili ponavadi skrivni in 
ponoei, zato se je pri Ijudeh 0 njih sirila 
marsikatera govorica. Namen prosto
zidarskih druzb je bil v medsebojni 
pomoei in navajanju k moralnemu 
zivljenju in dobrodelnosti. Po pravilih so 
bila vprasanja v zvezi z vero in politiko 
izkljueena. V prostozidarske organi
zacije so se vkljueevali mnogi francolO
Ijubni izobrazenci. Z njihovo pomoejo 
so Francozi zeleli siriti navdusenje do 
francoske miselnosti po vseh lIirskih 
provincah . Prostozidarske loze so 
ustanavljali francoski uradniki, ki so 
okoli sebe zbirali Francozom naklo
njene drzavljane. Francosko-ilirske 
prostozidarske loze so tako nastale v 
Ljubljani , Trstu, Kopru , Poreeu, Kar
lovcu, na Reki in v Zadru. 

Prostozidarska loza v Ljubljani se je 
imenovala "Prostozidarska loza prijateljev 
kralja rimskega in Napoleona". Zaradi 
malostevilnih virov in zaradi njihove 
razdrobljenosti se mnogi avtorji, ki se 
stem ukvarjajo, glede podatkov moeno 
razliku jejo. Sam datum nastanka 
Ijubljanske prostozidarske loze ni toeno 
doloeen. Kidric kot datum ustanovitve 
omenja 8. junij 1810, Josip Mal pa 6. 
avgust 181 1. Zagotovo pa vemo, da so 
pobudniki Ijubljanske prostozidarske 
loze poslali velikemu francoskemu 
Orientu, ki je imel sedez v Parizu in 
kateremu so bile odgovorne vse 
francoske prosto-zidarske loze, pismo. 
V njem prosijo, da bi prostozidarska 
loza v Ljubl jani dobila pri pariskem 
Orientu status, ki bi ji omogoeal 
nemoteno delo v Ilirskih provincah. 
Pari ski Orient na pismo dolgo ni 
odgovoril , mocno ga je namrec motilo 
ime, ki so si ga izbrali za to lozo. 
Nekateri ciani Pariskega Orienta so 
menili, da so prijatelji rimskega kralja 
in Napoleona vsi Francozi in da v ta 
namen ni potrebna kaksna posebna 
loza. Toda kljub tem nepravilnostim je 
29. julija 1812 v Ljubljano prispelo 
pismo, ki je delovanje loze odobrilo. 
Slavnostno so umestili lozo 12. oktobra 
1812. Kdo so bili ciani Ijubl janske 
prostozidraske loze in koliko Siovencev 
je bilo med njimi, ne vemo natancno. 
Bilo je veliko takih , ki so zaradi svojega 

poklica (saj so to bili zvecine uradniki 
in vojaki) morali velikokrat menjati 
bivalisce, tako da se na seznamu 
nekatera imena pojavijo Ie enkrat. 0 
stevilu in clanstvu Ijubljanskih prosto
zidarjev lahko beremo tudi vavstrijskem 
policijskem porocilu . Toda popis bi bil 
predolg. 26 Kidrie omenja 60 pravih 
clanov, med katerimi je moralo biti 12 
Ilircev. Kot neoporecnega c lana 
omenja Ie Zigo Pagliaruccia, ki je bil 
doma iz Kranja (bil je posestnik in 
merski adjunkt) , za druge pa pravi, da 
njihovo udejstvo-vanje v Ijubljanski 
prostozidarski lozi ni gotovo. Vohunska 
poroeila so navajala kot druge prosto
zidarje se: Jozefa Alborgettija, barona 
Codellija (bivsega goriskega okroznega 
glavarja), trgovca in obcinskega 
svetnika Ksaverija Damiana in Franca 
Galleta , proto-medika dr. Antona 
Jevnikarja, zupanskega tajnika Ber
narda Klobusa , bivsega Ijubljanskega 
zupana Kokalja, tiskarja Korna, po
licijskega komisarja Antona Kbstla, 
trgovca Lederwascha in Lepusiea, 
gostilnicarja in obcinskega svetnika 
Andreja Malica, trgovca in merskega 
adjunkta Jurija Muleja, mestnega fizika 
dr. Jak. Pfondla, sentjakobskega 
zupnika Janeza Pohlina , trgovca 
Primica, pomoznega skofa Riccija, 
trgovca Rudolfa, merskega blagajnika 
Urbasa, apelacijskega svetnika Janeza 
Repica, prof. Val. Vodnika, predsednika 
sodisea 1. stopnje instance dr. Josipa 
Vogla , lekarnarja Wagnerja, odvetnika 
Janeza Zweyerja in se nekaj drugih.27 

Po avstrijski reokupaciji 
so bile francosko-i lirske 
loze popolnoma unicene; 
strogi policijski ukrepi so 
zadeli vsakogar, na kogar 
je padel sum, da je vpleten 
v prostozidarsko lozo. 

v. Odnosi med Siovenci in 
Francozi 

1. LJUBLJANA V OCEH FRANCOZOV 

a) Nodierov opis Ljubljane 
Osem let po svoji vrnitvi v Francijo je 

Nodier napisal elanek za easopis La 
Quotidienne, v katerem je zelel pred
staviti Ljubljano. V Ljubljano so bile 

26 Dr Peler Vodopivec. PrO~OZldarSka Io~a ' pflJ8_1el,ev nmskega kralja 10 Na~eona·. Kronrka 36/188. 16-23 
27 Dr Fwnc Krdnt. Francosko ihrska Io~a (PrI)BtelJev kralJ8 nrnskega In Napoloooa), Ljubljana 1914, Slovan 

takrat uprte oei vse Evrope zaradi 
pomembnih politienih dogodkov, ki so 
potekali v njej (Sveta aliansa). 

V svojem elanku je Nodier poskusal 
predstaviti Ljubljano vse od njenega 
nastanka. Oprijel se je celo trditev starih 
narodov, ki so tu ziveli, da je mesto 
ustanovil Jazon. Napisal je, da se za 
Ljubljano od njenega nastanka upo
rablja vee imen. Sprva je bila to 
Aemona, Avstrijci jo imenujejo Laibach, 
Italijani ji reeejo Lubiana, domaeini pa 
Lublan . Ta razliena imena je Nodier 
povelOval z imenom za reko, ki je tekla 
skozi Ljubljano. Pri tem pa se je zmotil, 
saj so Ljubljaneani Ljub ljanico po
imenovali Lublanca in ne enako kot 
mesto Lublan, kot je to trdil Nodier. 
Nodier je Ijubljanski zivelj ocenil na 
20.000 Ijudi , Ljubljaneane pa kot zelo 
odprte . Cudil se je , da so najpre
prostejsi meseani tako dobro znali 
jezike, da bi podobno znanje zaman 
iskali po mnogih akademijah. To je 
pripisoval izredni legi, ki jo ima Ljub
ljana in ki pogojuje mnogojezieno 
vzgojo. Opazil je, da Ie redki Ljubljaneani 
ne znajo poleg svojega narodnega 
jezika (ili rsko-vindiski) se nemskega ali 
italijanskega. Moeno je pohvalil Iju
bljanske ceste, predvsem zaradi 
njihove dobre izdelanosti, si ri ne in 
posebne eistoee. Zelo lepa so se mu 
zdela preprosta , a lepo zidana Iju
bljanska javna poslopja. V elanku je 
opisal tudi kranjskega eloveka. Kranjce 
je oznaeil za visoke, krepke, nekoliko 
pripognjene in krotkega plemenitega 
obraza. 0 zenskah je napisal, da slove 
zaradi posebno eiste koze in krepke 
barve. Ljubijo lisp, pies in igre (gleda
lisee ... ). "Kar se tice moralnih lastnosti 
tega naroda, ni mogoce najti po
polnejsega. Kranjec je trezen, po
bozen, gostoljuben, zmeren v vsem; 
zato ga imajo vzhodni ilirski narodi, 
ceprav jih je pretekel v izobrazenosti, 
za zabitega." 0 mirnosti Kranjca je 
zapisal : "Zgodovina tega naroda ne 
spominja nobenega upora, nobene 
pOliticne nevihte , celo nobenega 
prehodnega nereda. Da, Ijudje, ki zive 
ze mnogo let v Ljubljani , se ne morejo 
spomniti, da bi kdaj slisali 0 kakem 
hudodelstvu. Domaci jezik se imena 
nima za nekatera hudodelstva, ki so pri 
nas (na Francoskem) cisto v navadi. 
Leta 1812 je minilo 51 let, odkar so bil i 
zadnjega obglavil i. Kaksno orodje je 
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bilo za to potrebno, ni vedel nihce." 
Navduseval se je tudi nad Ljubljanskim 
gradom in Ijubljansko okolieo. Kot 
posebno zanimivost je dodal , da je v 
reki, ki tece skozi Ljubljano, mogoce 
dobiti najvecje rake v Evropi, ki so bili 
dolgi po 10 do 15 paleev. Ti raki in neka 
posebna vrsta na suhem zivece zelve 
so posebno eenjena jed na narodnih 
veselieah. 

Cudil se je, da so bile Ljubljancanom 
hazarderske ig re pred prihodom 
Franeozov skorajda neznane. Cudil se 
je tudi skromnosti pohistva. Vecina 
pohistva, ki je bilo v Franeiji povsem 
vsakdanje, je bilo tu se neznano, tako 
da so ga morali Franeozi prinesti kar s 
seboj iz Franeije . 

Poudaril je pomembnost Ljubljane 
kot trgovskega sredisca v povezavi z 
Dunajem, Benetkami in Carigradom. 
Kljub temu da je Ljubljano in njene 
prebivalee tako lepo opisal, so na 
njegov clanek leteli mnogi oCitki. Tako 
mu je na primer Blasius Chroat oCital, 
da je uporabil napacno ime za Ljublja
nieo. 

Nodierov clanek je dozivel mnogo 
nemskih prevodov in tudi dva slo
venska28 . 

b) Jean Paul Bres 0 Ljubljani 
Kot znanstvenik je Bres Ljubljano 

obcudoval bolj zaradi njenih naravnih 
lepot kot pa zaradi etimoloskega 
znacaja. Navdusita ga je Ljubljaniea, 0 

kateri je slisal pripovedi, da so po njej 
pluli eelo Argonavti. Za ime Ljubljane 
je menil, da izhaja iz imena reke, ki tece 
skoznjo in pomeni mlacna reka. Ugo
tovil je, da reka tudi v najostrejsih zimah 
ohrani milo temperaturo. Voda te reke 
tvori paro, ki dostikrat v mestu povzroca 
gosto meglo. Bres v svojem clanku 
opisuje odkritje zivali z imenom Proteus 
anguinus, ki je za te kraje povsem 
znacilna. To zival je opisal tako: "Ima 
zunanje skrge in pljuca; na njej pa ne 
naletis na nobeno sled organov vida ; 
kosti na glavi ne kazejo nobenega niti 
najrahlejsega znaka 0 opticnem ziveu. 
To je edin i vretencar, pri katerem je 
priprava za vid popolnoma izginila; 
njegovo telo je podobno telesu kus
carja in njegov rep je pripraven za 
plavanje." 

Prebivalstvo Ljubljane Ie ocenil na 

28 SN 1910. ~t 342 in 2:,5 1929, 399--400 

15.000 Ijudi , ni bil pa navdusen zaradi 
nerazkosnega pohistva. Dejal je, da so 
ulice slabo uravnane, da v mestu ni 
posebno razvite trgovine ali obrti in da 
ni nobenega posebnega spomenika, 
ki bi vzbudil popotnikovo radovednost. 
Za Ljubljancanke je menil, da so na 
splosno Ijubke in da se nosijo kot 
Parizanke29 . 

e) Iz spominov generala barona Paulina 
General Paulin je billeta 1811 poslan 

v Ljubljano, kjer je zivel v Zoisovi hisi 
ob Ljubljaniei. 0 Ljubljani je v svojih 
spominih'" napisal: "Ljubljana je na pol 
nemsko, na pol lasko mesto. Mesto 
Ljubljana ima okoli 6.000 prebivaleev." 
Mesto Paulinu ni bi lo vsec. Vsec so mu 
biti izleti po Ljubljaniei. Posebej ga je 
prevzelo, kako ocitne simpatije so imeli 
Ljubljancani v tem casu do Franeozov. 

2. FRANCOZI V OCEH SLOVENCEV 

Franeozi so bili zaradi visokih davkov 
in vO jascine, ki so jo zahtevali, pri 
kmetih nepriljubljeni. Tudi fevdalci so se 
zbali za svoje premozenje, saj se je 
govorilo, da bodo Franeozi dali zemljo 
v last kmetom. Tudi mescani, trgovei in 
obrtniki jih vecinoma niso pozdravljali , 
saj so izgubili mocan avstrijski trg , s 
katerim so sodelovali ze stoletja in je 
marsikomu pomenit prezivetje. Redki 
so biti , ki so bili Franeozom povsem 
naklonjeni . Zvecine so bili Ijudje 
Franeozom zaradi nekaterih stvari 
naklonjeni , zaradi drugih pa so se jim 
zoperstavljali . 

Siovenski izobrazenei so imeli do 
Franeozov neenoten odnos. Ziga Zios 
je bil na primer oblasti lojalen. K njemu 
so velikokrat prisli visoki franeoski 
upravniki (Marmont, Paulin ... ), kljub 
temu pa nad Franeozi ni bil navdusen, 
saj se je bal zemljiske odveze, go
spodarska kriza in davki pa so ga skoraj 
unicili. 

Kopitar se je na zacetku franeoske 
vladavine zelel vrniti v Ljubljano. Upal 
je , da bo po franeoski zaslugi postal 
novi "Ciril "31 . Zelel je v franeoscini izdati 
svojo slovensko slovnieo, ki jo je ze bil 
izdal v nemscini (1808) . Ker je dobil 
mesto v dunajski Dvorni knjiznici, se mu 
ti nacrti niso uresnicili, saj je ostal na 
Dunaju. 

29 France [)obrovoljc. Nov opis francoske Liubl)3ne (iz Kmnlka I, LjublJana 1953), 60-62. 
30 General Paulin, Les souvenirs du general baron Paulin. Paris 1895 (slovenski p!"evod v SN ~t 240, olItiJbef 1895). 

Najzanimivejsi odnos do Franeozov 
je imel Vodnik. Sprva je bil zadrzan, 
skoraj sovrazen. To je dobro razvidno 
iz njegovih pisem , v kate rih hvali 
domoljubnost kranjskih kmetov, ki so 
se Franeozom jeseni 1809 uprli. Mocno 
je obsodil preveliko brerne, ki so ga 
Francozi s svojimi davki zadajali 
malemu kranjskemu cloveku. Leta 
1810 je razmisljal eelo 0 svoji upokojitvi. 
Ze naslednje leto je popolnoma spre
menil svoje mnenje 0 Franeozih. 
Navdusila ga je svoboda, ki so jo 
dopuscali . Zato se je tudi ogrel za 
franeoske ideje in miselnost. Zacel je 
pisati slovenske knjige za pouk. Razvil 
je izreden prevajalski opus. Prevajal je 
znana franeoska, nemska in italijanska 
dela. Njegova nenaklonjenost se je 
spremenila v izredno frankofilnost, 0 

cemer nam prica njegova pesnitev Ilirija 
ozivljena. 

V pesnitvi Ilirija ozivljena" je razvidna 
Vodnikova vizija 0 vstopanju Na
poleonovega duha v slovenskega 
cloveka. Njegovo prepricanje, da bo ta 
duh prenovil slovenski narod, Na
poleona opisuje kot mogocnega viteza 
dobrote in pravice, ki bo vzdignil staro, 
izmuceno in objokano Il irijo ter jo 
popeljal v boljsi jutri. 

Preprican je, da so Siovenei potomei 
lIirov, zato njegova kitiea: 

lIirsko me kli{e 
Lalinee in Grek, 

Siovensko nli pray 'jo 
damaCi vs; vprek. 

Vodnik je videl v francoski zasedbi 
cudezni dogodek, ki bo slovenski 
narod spet osvobodil. Zaupal je, da bo 
tako tudi v slovenski svet pridrlo nacelo 
enakosti, svobode in bratstva, kot ga 
je narekovala francoska revolueija. Zato 
je polozil Iliriji, ki se v podobi starke 
steguje k Napoleonu, tele besede: 

Zvelic'~alla bodem. 
zaupati smem, 

godi se ella elldo, 
naprej go povem: 

Duh vstopa v Slovence 
Napa/eollov, 

en norod poganja, 
prerojen yes nov. 

Kaksen je bil pogled Ljubljancanov 

311:etel je rc~iti n.atera vpra~an)B slovenskega iezika; predvsem trkopis in ne,8SnoSli 0 uporabi slovenskega jezika. Zelel ie iloOlikovati slovenski Jezlk, ga oclstlti vseh tUJk in 9a naredili za ;ezik. ki bi ga 
uporabllali pn PlsanlU det Z8 preprostel~. predvsem kmeCko preblvalstvo. 
32 Telegraphe oUieiel NO 61 . Laybaeh mereredl 31 , juillet 181 I. L'lmpmnefie du Gouvernement 
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na Francoze, nam pricajo dogodki leta 
1813, ko se je francoska vojska umi
kala. 29. septembra se je podkralj 
Evgen, ki se je tedaj zadrzeval v 
L)ubljani, odloCiI Ljubljano zapustitl; 
proti njej so namrec prihajale mocne 
cete generala Felseisa, ki je prihajal s 
severa, in generala Rebrovica, ki je 
prihajal z Dolenjskega. Podkralj Evgen 
je na gradu v Ljubljani pustil mocno po
sadko, ki naj bi grad branila. Francoze, 
ki so ostali na gradu, so Avstrijci obkol il i. 
Pricakovali so, da se bodo kmalu vdali, 
ker so mislili , da jim ze zmanjku je 

hrane . V resnici pa so Francoze 
LjubllanCani zalagal i z zivezem, ki SO 

ga metali z oken his, ki so bile blizu 
gradu. Zato je general Felseis 1. 
oktobra ukazal , da se Francozom ne 
sme prinasati hrane in da se jim ne sme 
z oken dajati nikakrsnih znamenj. Dal 
je zazidati vsa vrata in okna, ki so bila 
obrnjena na grad in so bila v njegovi 
neposredni blizini. Stanovalcem his pa 
so dajali Ie toliko zivil , kolikor so jih 
nujno potrebovali. Francoska posadka 
se je kljub svojemu pogumu zaradi 
velikih izgub in izcrpanosti 5. oktobra 

morala predati. Ljubljancanom je 
hrabrost francoskih vojscakov ostala se 
dolgo v spominu. 

Ko so Avstrijci 4. oktobra 1813 sneli z Ijubljanske mestne hise francoskega orla in ga nadomestili z avstrijskirn, je bil 
to za Ljubljancane sirnbolicen naCin, ki je pokazal, da je francoske vladavine konec. 

Avstrijsko zavzetje Ljubljane je obenem pomenilo konec llirskih provinc. Ob tern se lahko vprasamo, kaksno je bilo 
obcutje Ljubljancanov 4. oktobra 1813. Ali so ob zlomu francoske moci v srcih zares zacutili veselje, ki ga je izra.'ialo 
veselo donenje zvonov, ali pa je bilo to veselje Ie navidezno in se jim je strah pred novim obdobjem zazrl v srce? 

Pod Francozi je Ljubljana dozivela korenit razvoj : bogate nemsko govorece gospode so zamenjali francoski uradniki, 
cehe so zarnenjale manufakture, po Ijubljanskih ulicah je bilo mogoce videti obraze vseh narodnosti , v skladisCih je bil 
tovor s celotnega obmocja llirskih provinc, v Ljubljani je bil vrh llirske uprave . 
Francozi so Ljubljani dali taksen poudarek, da je krnalu pornenila srce llirskega sveta; skoznjo se je stekalo vse, kar so 
province potrebovale za svoj obstoj in zivljenje. 

Ali je mogoce, da je veliko Ljubljancanov tako veliki casti kljub, cutilo odpor do francoske oblasti? Da so Ljubljancani, 
razen nekaterih narodobudnikov (npr. Vodnika) , do Francozov gojil i Ie mlacne odnose? In ce je bilo tako v Ljubljani , ki 
je dozivela tak razvoj , kako je moralo biti v mestih, ki so dozivela velikanske izgube (npr. Trst)? Zakaj je tako malo Ijudi 
zacutilo, tako kot Vodnik, odresujoce misli, ki so jih Francozi prinesli s seboj (ideje 0 svobodi, enakosti , bratstvu)? 

Odgovore je treba iskati v vee dejavnikih. Ljudje so bili siti vojn in morije, vedno vecjih davkov in vse slabsega stanja 
v gospodarstvu (ki ni sluzilo potrebam llirije, temvec francoskemu in italijanskemu gospodarstvu) . To je sprozilo v 
Ijudeh povsem odklonilni odnos. Pray tako se jim je zdelo, da vedno nove mnozice fantov, ki so morali od doma k 
vojakom in so padli na tujih tleh, predvsem v Rusiji, niso odraz kake svobode, bratstva ali enotnosti. Ziasti Kranjci so, 
iz nekaksne tradicije , cutili pripadnost avstrijski , ne pa francoski kroni. 

Odklonilen odnos do Francozov je treba pripisati se francoski dvojni politiki . Kmetom so dali stvarno neodvisnost, 
posestev pa jim niso podelili v last (da se ne bi zamerili gosposki) . Zaceli so uvajati prvine burzoaznega druzbenega 
sistema, obenem pa niso odpravili starega, tako da je bilo preprosto Ijudstvo, zlasti kmetje, mocno prizadeto. Morali 
so namrec opravljati dvojne obveznosti. Taksno politiko so imeli za zgreseno tudi mnogi Francozi , toda ti si niso upali 
upirati cesarjevi volji. To nepravilnost je kritiziral sele Joseph Fouche kot zadnji ilirski guverner. V svojem pismu je 
cesarju napisal svoje mnenje 0 propadu Ilirskih provinc, obsodil je cezmerno francosko izkoriscanje.33 

Kaksen bi bil tok dogajanja, ce bi Francozi vladali dlje casa, je tezko reci. Napoleon je vsekakor spoznal pomembnost 
Ilirskih provinc in bi jih gotovo izenacil s Francijo . Kaksnega pomena bi bi lo to za Ilirske province, za slovenski svet in 
Ljubljano, bi tezko rekli . Lahko pa se danes, po dvesto letih, odkar je Napoleon prvic in zadnjic prisel v Ljubljano (28. 
april 1797), trdimo, da so se vedno vidne sledi tega kratkega francoskega vladanja. 5e danes srecamo mnogo 
spomenikov in spominskih plosc, ki zlasti v Ljubljani krasijo trge ali stene his. 

Koliksna je resnicna vrednost in pomembnost francoskega vladanja, je tezko reci. Deloma zato, ker je te sledove 
vztrajno brisala avstrijska oblast, deloma pa, ker je 0 tem obdobju tako malo virov. Tisti viri, ki obstajajo, so razkropljeni , 
nekaj jih hranijo v Francij i, nekaj jih je se po drzavah bivsih Ilirskih provinc, veliko pa jih je se v zasebnih rokah . Zaradi 
mnogojezicnosti in razkropljenosti podatkov, ki zadevajo lIirske province in zlasti Ljubljano, sem pri svoji raziskovalni 
nalogi moral upostevati razlicno literaturo in vireo Ta se mnogokrat ni ujemala, kar je verjetno posledica razkropl jenosti 
podatkov, zaradi katerih je na ta cas skorajda nemogoce dobiti celosten pogled. 

Pri iskanju podatkov za Ljubljano sem naletel na marsikatero tezavo. Malostevilno gradivo je upostevalo Ie nekatere 
vidike. Predvsem vidike Ljubljancanov, Avstrijcev in Ie redkih Francozov. Ker sem zelel priti do cimbolj natancnih pogledov 
Francozov, sem se odlocil pregledati francoski Telegraphe officiel, njegovega urednika Charlesa Nodiera in njegove 
clanke ter delo in tudi clanke drugih Francozov. Upam, da sem s svojim prispevkom, ki sem se ga lotil pod mentorstvom 
profesor Vilme Brodnik in s pomocjo dr. Janeza 5umrade, prispeval vsaj delcek k vecji celovitost in bolj jasnemu 
pogledu na cas, ko sta prisli v stik kulturi, ki sta si bili tako drugacni in tako dalec vsaka k sebi. 

cc--,-----'. 
33 Janez Sumrada. n.d., 40 



I I Po r o e l a , ocen e, s trokovna mnen a 
- ----------

Zoran Radonji6 

Aleksander Bajt: 
Bermanov dosje, 
Ljubljana, Mladinska knjiga, 1999, 
Zbirka Premiki, 1345 strani. 

Marsikateri bralee bo verjetno zelo 
presenecen, ce ze ne sokiran, ob 
spoznavanju slovenski javnosti doslej 
neznanih zgodovinskih dejstev, ki jih je 
obdelal dr. Aleksander Bajt v svoji 
najnovejsi knjigi. To bo vsekakor 
normalna reakeija, ce vemo, kako so 
komunisticni oblastniki indoktrinirali vec 
generacij s svojo interpretacijo zgo
dovine. Tudi sam sem reagiral 
podobno, ko sem pred priblizno 
osmimi leti zacel prebirati clanke v 
casopisu Pogledi (kragujevski Pogledi 
so zaceli prvi v bivsi Jugoslaviji de
mitizirati cetnisko gibanje D. Mi
hailovi6a, zaradi cesar je zelo porasla 
njihova naklada - na vee kot 200 000 
izvodov) in studije mlajsih srbskih 
zgodovinarjev (npr. Bojana Dimitrije
vi6a). Krvava balkanska drama in 
veeletni tako rekoe popolni embargo 
proti Srbiji oziroma ZR Jugoslaviji sta 
seveda zasencili vsa druga dogajanja 
v Srbiji in tako je odprl sirsi slovenski 
javnosti nov pogled na (srbsko) cetnistvo 
in partizanstvo sele Bermanov dosje. 
Prvi in tretji del knjige predstavljata 
avtorjev zivljenjepis od leta 1943 do 
1947 in njegovo videnje tedanjih 
vojasko-politicnih dogajanj (npr. do
zivljanje italijanske fronte na Gariglianu 
in sovJetske na Poljskem, organiziranje 
slovenskega gospodarstva v povojnih 
letih), drugi , osrednji del (Zadnji 
poizkusi nacionalisticnega odpora), na 
katerega sem se osredotocil v pricujoci 
oceni , pa je tisto, s timer bo ugledni 
slovenski ekonomist na eni strani 
pomembno prispeval k ugotavljanju 
dela zgodovinske resnice, ki je bil 
doslej neznan slovenski javnosti in celo 
vecini slovenskih zgodovinarjev, na 
drugi strani pa izzval kritiko. Avtor je 
uporabil zelo obsezno, predvsem tujo 
literaturo, glavne vire je erpal iz Zbor
nika dokumentov in podatkov 0 NOV, 
do nekaterih, doslej neuporabljenih 
virov pa je prisel v londonskih arhivih 
in celo v arhivu Vojaskega zgodo
vinskega instituta v Beogradu leta 1996 
(treba je opozoriti , da imajo sloven ski 
raziskova~i se vedno tezave pri 
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dostopnosti virov v beograjskih arhivih). 
Ni prvic, da se nekdanjih tabu tem 

najprej lotevajo avtorji, ki niso zgo
dovinarji po svoji formalni izobrazbi. 
Kako je sele z danasnjimi tabu te
mami?! Menim namrec, da sta tudi v 
danasnji demokraciji vprasljivi ne
pristranskost in objektivnost doloeenih 
studij 0 najnovejsi zgodovini. Zgo
dovinska veda je pac dokaj pomemben 
del ideoloskega aparata drzave, ce to 
priznamo ali ne. Zgodovinarji smo 
povrh vsega vse prevec zaspani in 
nehereticni (sodobni heretik je po 
mojem mnenju tisti, ki si upa med dru
gim odlocno nasprotovati manipulaeiji 
- predvsem takrat, ko se navadnim 
smrtnikom zdi, da manipulacije sploh 
ni, pa ne zato, da bi kogarkoli zmerjal 
oziroma javno blatil , pac pa zato, da 
opozori na nevarne posledice mani
pulacije), ko nam stroka in vest velevata 
drugacno obnasanje. Res je sicer, da 
nismo samo zgodovinarji krivi, ker se 
clovestvo ni kaj prida naucilo iz zgo
dovine, toda vedno znova se spra
sujem, ali nista pasivnost in nekriticnost 
zgodovinarjev enako nevarni kot crno
bele interpretaeije zgodovine. 

Nezgodovinarj i oziroma bralci, ki 
nimajo doloeenega znanja 0 metezu 
druge svetovne vojne, ki je korenito 
pretresel Balkan, pa ceprav je to znanje 
pridobljeno s pomocjo politicno oziroma 
ideolosko pristranskih knjig in ueiteljev, 
bodo ve rjetno tezko sledili posa
meznim poglavjem Bermanovega 
dosjeja - ne toliko zaradi na videz 
nesistematienih avtorjevih vsebinskih in 
kronoloskih preskokov kolikor zaradi 
kompleksnosti obdelane tematike. 

Jugoslovanski komunistieni oblast
niki in prorezimski zgodovinarji so 
objavili tri zbirke virov 0 cetniskem 
gibanju, in sicer: 

1. "Izdajnik i ratni zloeinac Draza 
Mihailovi6 pred sudom. Stenografske 
beleske i dokumenta sa sudenja 
Dragoljubu - Drazi Mihailovi6u" , Beo
grad, 1946 (vtej knj igi so tudi doloeeni 
dokumenti, npr. domnevni Mihailovi6evi 
pismi A. Stepincu in A. Paveli6u, in 
fotografije, ki so ponaredki, narejeni s 
ciljem, da se cim balj oerni Mihailovi6evo 
ravnogorsko gibanje). 

2. "Zbornik dokumenata i podataka 
o narodnooslobodilackom ratu jugo
slovenskih naroda", Beograd, 1949-
68, tom XIV, knj.1-4, Dokumenti eet
nickog pokreta Draze Mihailovi6a. 

3. J. Marjanovic: Tajna i javna saradnja 
cetnika i okupatora, Beograd, 1976. 

Viri, objavljeni v navedenih knjigah, 
so Ie delcek od pribl. 120 000 za
plenjenih razlicnih cetniskih doku
mentov, ki se nahajajo vecinoma v 
arhivu Vojaskega zgodovinskega 
instituta v Beogradu, stevilni cetniski 
dokumenti pa naj bi bili uniceni po 
ukazu povojnih oblastnikov. 

Veliko t. i. spornih virov (gledano z 
vidika nasprotnikov cetniskega gibanja) 
je objavljeno v zadnjih desetietjih v ZDA 
in Veliki Britaniji, v prevodu pa tudi v 
Srbiji po letu 1989. Najbolj znana knjiga 
iz te serije je knjiga Ivana Avakumovi6a 
Mihailovi6 prema nemackim doku
mentima, London, 1969 (temelji na 
dokumentih iz arhiva nemske vojske, 
policije in ministrstva za zunanje 
zadeve, ki so jih zaplenili zavezniki po 
koncani drugi svetovni vojni in so danes 
- posneti na mikrofilm - v DrZavnem / 
Nacionalnem/ arhivu v Washingtonu
NAW). 

Procetniska stran je objavljala vire ali 
studije (na podlagi virov) 0 bojih 
cetnikov proti okupatorju in ustasem, 
komunisticnih grozodejstvih in nujnosti 
boja proti komunistom (partizanom), 
proticetniska stran pa je objavljala vire 
o sodelovanju cetnikov z okupatorji, 
cetniskih grozodejstvih in upravicenosti 
obracuna s cetniki. Obe strani sta torej 
selekcionirali vireo Selektivno razisko
vanje oziroma raziskovanje Ie dolo
cenih segmentov poraja upravieene 
dvome v objektivnost raziskave. Od
krivanje popolne resnice je seveda 
iluzija (to velja za vse "sporne" teme in 
ne samo za cetnisko gibanje), lahko pa 
bi se porusil komunisticni mit 0 cetnistvu 
in hvalospev partizanstvu, kar je tudi 
eden glavnih namenov Bajtove knjige. 

• Ali so bil i cetniki D. Mihailovi6a (z 
uradnim nazivom Jugoslovanska 
vojska v domovini, ki pa se ni 
uveljavil) res "umazana tolpa 
odpadnikov srbskega naroda in 
nemsko-fasisticnih sluzabnikov, ki je 
potonila v blatu izdaje domovine" 
kakor je dokazoval tozi lec Milos 
Mini6? Ce je odgovor pritrdilen, kako 
se lahko pojasni priljubljenost D. 
Mihailovi6a med srbskim Ijudstvom? 

• Kaksno je ozadje t. i. cetniske taktike 
omahovanja? Mihailovi6 se je 
namrec zavzemal za koncni obracun 
z okupatorjem v najprimernejsem 
trenutku , da se preprecijo 
nepotrebne zrtve. Nemski poveljniki 
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(vkljueno s Hitlerjem) so jemali 
Mihailovicevo taktiko resno, zalo so 
vzdrzevali v okupirani Jugoslaviji 
preeejsnje sile tudi z namenom 
prepreciti mu njegove nacrte. 

• Ali so zaceli upor proti okupatorju res 
komunisti? 

• Ali so se bojevali proti okupalorju 
samo partizani? 

• Ali je osvobajala mesta v Srbiji in 
Bosni zgolj partizanska vojska? 

• Zakaj ni bilo mozno sodelovanje med 
partizani in cetniki D. Mihailovica v 
boju proti okupatorju kakor ponekod 
v prvem obdobju vojne? Ali je bilo 
odgovorno samo eetnisko vodstvo 
za ta neuspeh oziroma drzavljansko 
vojno? (A. Bajt pripisuje odgovornost 
za izbruh drzavljanske vojne in njene 
strahotne poslediee vodstvu KPJ s 
Titom na celu.) Oboji - partizani in 
eetniki - so po dokonenem razdoru 
oziroma neuspesnem poskusu 
usklajenega boja proti okupatorju 
dajali prednost borbi proti 
domacemu nasprotniku (partizani so 
pri tem po Bajtovi oceni prednjaCiIi). 
Partizansko vodstvo je poudarjalo po 
koncani vojni predvsem osvobodilni 
znacaj svojega gibanja. Viri in dejstva 
govorijo drugace. V drzavljanski vojni 
med partizani in eetniki je padlo 
preeej vee boreev na obeh straneh 
kakor v boju partizanov in eetnikov 
proti okupatorju in ustasem (nemske 
zrtve v Jugoslaviji so bile re lativno 
majhne, kar je v nasprotju s tako zelo 
opevano oeeno vojaske uspesnosti 
partizanske vojske v njenih bojih proti 
okupatorju). 

• Zakaj so sodelovali zavezniki s cetniki 
D. Mihailovica (aktivno sodelovanje 
je bilo do teheranske konferenee nov. 
1943) , ee so Ie-Ii aktivno sodelovali z 
okupatorjem, kakor so trdili zmago
valei po vojni? 

• Zakaj je nemski okupator pobijal in 
zapiral v koneentracijska taborisea 
svoje "sodelavee" - eetnike D. 
Mihailovica? V zloglasni Banjici je bila 
zaprta tudi Mihailovieeva zeM. 

• Zakaj je vrhovni poveljnik nemskih 
enot v Srbiji veekrat razpisal tiralieo, 
s katero je nudil nagrado 100 000 
zlatih mark za zivega ali mrtvega D. 
Mihailoviea - svojega "sodelavea"? 
Protitovska propaganda je to sprelno 
zamoleala. 

• Zakaj je nemska okupaeijska vojska 
izvedla vee vojaskih operaeij s eiljem, 
da uniCi eelnisko gibanje D. 
Mihailovica? Milosiav Samardzi6, 

sieer urednik om,enjenega easopisa 
Pogledi , pise v svoji knjigi General 
Draia Mihailovi6 (sa opstom istorijom 
eetniekog pokreta) eelo 0 

devetnajstih nemskih ofenzivah (!) 
proti Mihailovicevim cetnikom. 
Uporaba termina ofenzive za vse 
nemske vojaske operaeije proti 
Mihailovicevim eetnikom je pray 
gotovo pretirana, se bolj pa so 
pretiravali partizan ski zmagovalei, ki 
so zamoleali omenjene operaeije in 
so pisali hvalospeve svojim 
legendarnim bojem v t. i. sedmih 
ofenzivah okupatorjev in domaeih 
izdajalcev. 

• Zakaj je D. Mihailovi6 obsodil Kosto 
Peeanea (ta je imel svoje cetnike, ki 
so odkrito sodelovali z okupatorjem) 
na smrt zaradi sodelovanja z 
okupatorjem (kazen je izreeena 1941 , 
izvrsena 1944), ce je (po partizanskih 
dokazih) sam sodeloval z okupa
torjem? 

• Ali je bil Mihailovic "izdajalee" 
izkljueno zato, ker je nasprotoval 
komunistieni revolueiji? 

• Kaj ve slovenska javnost 0 

sodelovanju oziroma kontaktih 
partizanskih poveljnikov z nemsko 
okupaeijsko vojsko in ustaSi? Najbolj 
raziskana so pogajanja, ki so bila 
marea 1943 (to je bila dolgo easa 
jugoslovanska tabu tema) . Dokaj 
obsezno studijo 0 tem je napisal Miso 
Lekovic, ki pa je pisal se vedno "po 
uradni dolznosti" (Martovski 
pregovori 1943, Narodna knjiga 
Beograd, 1985). Druge dokumente 
o sodelovanju (kontaktu) med 
partizani in okupatorji sta raziskovala 
zlasti Vasa Kazimirovic (NOH u svetlu 
nemaekih dokumenata i Dnevnika 
Gleza fon Horstenaua, Beograd 
1987) in Dejan Lucie (Pavelicev tes
tament, Beograd 1990). 

• Ce je D. Mihailovie ocitno sodeloval 
z okupatorjem in ee je bila njegova 
politika (po sodbi njegovih ideoloskih 
nasprotnikov) zloeinska in 
genoeidna, zakaj si je povojna oblast 
tako silno zelela sodni proees proti 
voditelju ravnogorskega gibanja? Kaj 
je bil pravzaprav glavni namen 
sodnega proeesa? Ali je bilo sojenje 
pravicno in v skladu z mednarodnim 
pravom? Zakaj "Ijudsko" sodisee ni 
dovolilo ameriskim eastnikom in 
letaleem, ki so jih resili Mihailovicevi 
eetniki, da pricajo na sodnem 
proeesu leta 1946? Mihailovicevi 
eetniki so resili 432 zavezniskih 

fetaleev. Za te usfuge je ameriski 
predsednik Truman na predlog 
generala Eisenhowerja posmrtno 
odlikoval29. 3. 1948 Mihailovica z 
odliejem "Legion of merit", ki je 
namenjeno vrhovnim poveljnikom. 
Ameriska javnost je zvedela za to 
dejanje leta 1967 (ameriska oblast ga 
je zamoleala, da ne bi povzroealo 
tezav v odnosih s Titom) , 
jugoslovanska (srbska) pa sele leta 
19.90. Zanimivo je, da so Mlhailovicu 
sodili med drugim tudi zato, ker naj 
bi cetniki ubili ameriskega narednika 
Davida O'Connelia in tri njegove 
tovarise, ki so se 6. 6. 1944 resili s 
skokom v Srbijo. Taisti O'Connell pa 
je za easa proeesa zivel v Chieagu 
in je bil eelo tajnik "Odbora ameriskih 
letalcev za pomoe generalu 
Mihailovicu in srbskemu narodu", 
kateremu Titov rezim ni dovolil prieati 
na proeesu proti Mihailovieu. Zakaj 
je bil obsojen Mihailovicev odvetnik 
Dragic Joksimovic po omenjenem 
proeesu na tri leta zapora (v zaporu 
je kasneje nenadoma umrl)? 

• Kako in zakaj so zmagovalei 
obraeunali ob koneu vojne in po njej 
s cetniki? Ali je slo res samo za 
pravieno mascevanje za strahotne 
eetniske zloeine? Mar ni zloein tudi 
streljanje nekaj deset tisoe vojnih 
ujetnikov maja 1945? Zakaj so bili 
preziveli cetniki in njihovi pristasi 
izobceni in zaznamovani kot zloGinei 
in izdajalei po koneani drugi svetovni 
vojni, ceprav so se borili proti 
okupator)u in niso omadezevali svojih 
rok? Le kaj je domoljubnega in 
svetlega v krvavih akeijah, v katerih 
so partizani - po ukazu svojih 
nadrejenih - zverinsko pobijali in 
metali v jame, zlasti v Crni gori in 
Hereegovini (veliko prieevanj in 
spominov prezivelih eetnikov 0 teh 
grozodejstvih so objavili Pogledi 
konee osemdesetih in v zaeetku 
devetdesetih) , svoje resniene in 
namisljene sovraznike brez 
dokazane krivde in brez sojenja 
(oblastniki so to imenovali levi 
odklon)? Zakaj zaradi tega ni bil nihee 
kaznovan? Zioein je zloGin ne glede 
na to, ali je ern, rdee ali kakrsnekoli 
druge barYe. Vojni zlocinee je v 
pravni, demokratieni drzavi vojni 
zloeinee ne glede na znamenje, ki ga 
je irnel na kapi . Pred sodiseem 
oziroma zakoni morajo biti vsi 
enakopravni - to je eden temeljev 
demokraeije. Ce bi bila oblast v Titovi 



11f .1L-______________ p_o __ r_O __ C __ I __ a_, __ O __ C_e __ " __ e_, __ s __ t_r_O __ k __ O_V __ "_a ___ m __ "_e __ " __ a __________________ __ 

Jugoslaviji dejansko demokraticna, 
Iludska, humana, pravicna ... kakor 
se je formalno ponasala, potem bi 
moralo biti sojeno tudi njenemu 
voditelju - najbolj odgovornemu 
politiku. To se, seveda, ni moglo 
zgoditi v Titovi makiavelisticni drzavi, 
t. j. drzavi, ki je bila ustanovljena po 
nacelu: cilj posvecuje sredstva. 
Zgodovina nas uti (kaze pa, da smo 
njeni zelo slabi ucenci), da tisti, ki se 
prek poteptanih trupel plazi do cilja, 
najsi je ta cilj se tako human (navadni 
Ijudje in iskreni humanisti so resnicno 
verjeli, da se s Titom zacenja novo
humano obdobje), bo poteptan tudi 
sam. Titovo vladavino bo kriticno 
ovrednotilo zgodovinsko sodisce, ki 
je enakopravno za vse - navadne 
smrtnike in t. i. bogove na zemlji. 

Navedel sem najpomembnejsa 
vprasanja, ki so jih zastavljali ne Ie 
pristasi ravnogorskega gibanja, pac pa 
tudi vsi tist i, ki so (smo) dvomili v 
"resnico" nekdanjih oblastnikov. Vecine 
navedenih vprasanj se je lotil tudi pisec 
Bermanovega dosjeja. Iskanje zgo
dovinske resnice (zgodovina je ena, 
obstaja pa vee razlicnih interpretacij 
zgodovine) je bilo onemogoceno v 
Jugoslaviji skoraj pol stoletja. Zgo
dovinske studije, ki so nastale v 
zahodnih drzavah in so upostevale 
predvsem vire in ne zgolj spominov in 
pricevanj cetniskih prebeznikov ali 
njihovih simpatizerjev, so bile pre
povedano ctivo in so oznacene kot el
ement specialne vojne proti Jugoslaviji. 
Z razpadanjem komunisticnega tota
litarnega sistema je zacel razpadati tudi 
komunisticni mit 0 cetnistvu. Normalno 
je, da v tem primeru ne moremo 
pricakovati hitrih sprememb, saj je 
spreminjanje mentalitete in odstra
njevanje posledic pranja mozganov 
zelo dolgotrajen proces. Podoba 
bradate posasti z "redeniki", ki kolje vse 
po vrsti, se zivi v zavesti mnogih (tudi 
slovenskih) Ijudi. K temu je prispevalo 
tudi dogajanje v zadnji vojni na HNaskem 
in v Bosni, ko je slo bodisi za zlorabo 
cetnistva novopecenih srbskih "vojvod" 
bodisi za protisrbsko propagando. 

Bajtova studija cetnistva izveni v 
doloceni meri apologetsko (taksno je 
pac moje mnenje po prebrani knjigi, in 
sicer ne zaradi dejstva, da je bil avtor, 
ko se je znasel v Italiji med drugo 
svetovno vOjno, nekaksen "obvesce
valec" Karl~ Novaka, Mihailovicevega 
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predstavnika v Sioveniji , pod laznim 
imenom Hugo Berman in zaradi ste
vilnih avtorjevih zbadljivk 0 marksizmu 
in komunizmu ter nekdanjih jugo
slovanskih voditeljih, pac pa predvsem 
zaradi avtorjevih poudarkov v knjlgi), 
toda v njej je tudi kritika dejanj, ki so 
najbolj omadezevala cetnisko gibanje, 
zlasti pokolov. Jozo Tomasevich, 
ameriski zgodovinar hNaskega porekla 
in eden najvecjih kritikov cetniskega 
gibanja, pise v svoji obsezni studiji The 
Chetniks, Stanford 1975, da je bilo v 
cetniskih pokolih okrog 10 000 zrtev 
(Muslimanov oziroma Bosnjakov in 
Hrvatov). Omenjeni zgodovinar tudi 
poudarja, da je imela cetniska terori
sticna dejavnost znacaj reakcije -
mascevanja za ustaske zlocine nad 
Srbi v NOH (v zloglasnih ustaskih 
formacijah so bili poleg HNatov tudi 
Muslimani - t. i. Hrvati islamske 
veroizpovedi). Toda, ne glede na to, 
nihce ne more opraviciti omenjenih 
pokolov (to poudarja tudi A. Bajt). Tega 
naj bi se zavedal tudi O. Mihailovic, saj 
je obsodil pokol Muslimanov (moz, zen 
in otrok) v Foci (danasnjem Srbinju) in 
Gorazdu, ki je, kakor naj bi rekel, 
"omadezeval srbsko orozje in srbsko 
ime" (Pogledi, stev. 64, Kragujevac 
1990, stran 43). Radovan Becirovic, 
crnogorski Ijudski pesnik in humanist, 
ki je bil preganjan po drugi svetovni 
vojni zaradi svoje cetniske pripadnosti 
med vojno, pa je takole recitiral svojim 
sobojevnikom: 

"Drino vodo, bar jedno stolece 
S tehe Srbin vade piti nece, 
Nit ce pili, nit ce ruke prali, 
Bratske ce se ruke prizdirati. 
Drino vodo, amane! Ii teJki, 

Postedi nam nas ponos vileski, 
nemoj pricat DUIIGVU i Savi 

Za nas p%m i nas noi krvavi!" 
(Pogledi, slev. 64, stran 43) 

Na temeljitejso zgodovinsko krit iko 
delovanja O. Mihailovica in njemu 
podrejenih v letih 1941-1946 bo treba 
se pocakati. In kako je ocenil svoje 
delovanje sam O. Mihailovic? Njegovi 
zadnji stavki na sodnern procesu 10. 
7. 1946 so se glasili takole: "Nasao sam 
se u vrtlogu dogadaja i smetnji. Nasao 
sam se u vrtlogu dogadaja i smemiea. 
Nasao sam se pred smernieama i 
teznjama svoje sopstvene vlade. Bio 
sam okruzen svim mogucim oba
veSiajnim sluzbama Ostao sam 
vojnik. Ubeden sam da sam bio na 

pravom putu. Sudbina je bila ne
milosrdna prema meni kada me je 
baeila u najteie vihore. Mnogo sam 
hteo, mnogo zapoceo, ali vihor, svetski 
vihor, odneo je mene i moj rad." (Ne 
osecam se krivim. Stenografske be
leske sa sudenja vodi cetnickog 
pokreta, Beograd, 1990, stran 740.) 

V nadaljevanju bom pojasnil svoje 
nestrinjanje z nekaterimi Bajtovimi 
oeenami in trditvami. 

"Ni vedel (Tito, op. Z. R.), da se je bil 
vmesal v njegova marcna pogajanja 
sam firer. Z novo ofenzivo mu je Hitler 
sieer prizadejal strahotne izgube. Ne Ie 
v mostvu, po zlu je slo tudi vse teije 
oroije, ki se mu ga je posreCilo 
pretovoriti cez Neretvo. Kljub temu bi 
mu moral biti hvaleien. Tako kot je Hitler 
s svojim napadom na Sovjetsko zvezo 
junija 1941 odpravil komunisticno izdajo 
protifasisticne koalieije, je tudi s svojim 
poivizganjem na dogovorjeno premirje 
s partizani prepreCiI, da bi se domaCi 
komunisti 'pogreznili se globlje v blato 
izdajstva' (Stalinova priljubljena fraza iz 
Vprasanj leninizma). Tito bi moral za te 
usluge, da ne omenjamo britanske 
pomoci, ki jim je sledila, postaviti na 
glavnem trgu kaksnega prestolnega 
Titograda Hitlerju spomenik v najmanj 
naravni velikosti." (str. 519, 520) 

Avtor bi bil verjetno fizicno likvidiran 
zaradi navedenih stavkov (da eelotne 
knjige ne omenjarn), ce bi jih izrekel ali 
objavil v casu Titove vladavine. Ta 
domneva ni pomembna za njihovo 
oeeno, pomembno se mi zdi na
slednje: dr. Bajt sicer upraviceno 
ski epa, da je razplet druge svetovne 
vojne najbolj pripomogel k izvedbi 
komunisticne revolueije oziroma sovjeti
zaeiji Jugoslavije, vendar menim, da 
mu ni uspelo razcistiti eelotnega ozadja 
in posledie tajnih pogajanj med par
tizanskimi in nemskimi poveljniki marea 
1943 med nemsko ofenzivo Weiss (4. 
ofenziva v partizanski term inologiji) in 
dokazati, da so Nemei omogocili Titu, 
da je pobegnil iz obroca. "Vse kaie ", 
"Iahko ugibamo", "domnevamo", "tak
sna domneva ni prav nic neveQ'etna" . 
Avtor ima pravico do taksnih formulaelj, 
a tisto, kar sledi za njimi se mora 
kasneje potrditi z zgodovinskimi viri. A. 
BajJtega ni mogel storiti zaradi objektivnih 
tezav (nedostopnost do virov oziroma 
pomanjkanje le-teh) in lahko se vpra
samo, ali bo to komu sploh uspelo (do 
zgodovinske resn iee se, zal, ne more-
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mo vedno prebiti). 
o pomembnejsi kolaboraeiji partizanov 

z okupatorji ni moc govoriti, vsaJ sodec 
po obdelanih virih. Tega se je najbrz 
zavedal tudi A. Bajt, zato se je bolJ 
posvetil vzroku za kolaboraeijo boreev 
Jugoslovanske vojske v domovini 
(treba je opozoriti, da vse enote te 
vojske niso kolaborirale). V kolaboraeiji 
cetnikov vidi opravicljivo, nujno in 
legitimno pocetje, obrambo pred 
komunizmom. Zaradi zgodovinske 
izkusnje, ki jo imamo s totalitarnim 
rezimom, se lahko pripisejo omenjeni 
atributi cetniski kontrarevolueiJi. Ali jih 
lahko pripisemo tudi kolaboraeiji? Ali se 
v obrambi pred nasprotnikom, ki je tudi 
s terorjem uvajal novi red, res ni moglo 
izogniti kolaboraeiji z okupatorjem? 
Ogromna vetina cetnikov pray gotovo 
ni bila (dobro) seznanjena s ko
munisticno ideologijo in znacilnostmi 
sovjetskega sistema. Avtor sam po
udarja, da je pred vojno skoraj eelotna 
Evropa verjela, da se s sovjetskim 
sistemom odpira nova era druzbene 
pravicnosti in Indije Koromandije 
Uugoslovanski komunisti kakor da niso 
bili del te Evrope, vsaj sodec po 
pogojnem stavku na 939. strani: "Ce 
bi si bili komunisti tudi samo domislja/i, 
kako strasne so razmere, v katerih iivijo, 
in kako svobodneje, srecneje in bo
gateje bi lahko iiveli v sovjetski ureditvi, 
bi imeli vso pravico, zavzemati se za 
njeno uvedbo pri nas. "). Jaz dodajam, 
da je taista Evropa videla najhujse zlo 
za clovestvo v naeizmu in fasizmu, zato 
se ponovno sprasujem, ali je bila nujna 
kolaboracija z nacifasisti za boj proti 
partizanom. Ali so imeli borei Jugo
slovanske vojske v domovini (vkljucno 
s svojim poveljnikom) komuniste za 
vecje zlo kot nacifasiste? Ali so bili 
zanje komunisti najvecje zlo samo zato, 
ker so bili komunisti? Ce je odgovor 
prezivelih cetnikov in njihovih sim
patizerjev na predzadnje vprasanje 
danes pritrdilen, kako se lahko pojasni 
upanje cetnikov med vojno v zmago 
Rusije (naziv Sovjetska zveza se med 
Srbi ni udomacil), trdnjave komunizma, 
nad naeisticno Nemcijo. 

Kakrsnikoli sta ze resniea in praviea, 
dejstvo je, da Je kolaboracija, ceprav 
selektivna, zacasna in takticna, dolgo
rocno zelo skodovala cetnikom. Kola
boracija v srbsko-crnogorskem tra
dicionalnem okolju pomeni najhujso 
izdajo, le-ta pa najhujsi zlotin. Kogar 
se oprime oznak!l izdajalca, se je zelo 

tezko znebi. Pravzaprav zivi z njo se 
dol go po smrti v spominu svoJih 
sonarodnjakov (srbskemu fevdalcu 
Vuku Brankovicu je tezko otitati izdajstvo 
v kosovski bitki, toda on je za Srbe se 
danes sinonim izdajalca). Partizansko 
vodstvo je to spretno izkoristilo in tudi 
zlorabilo. 

Konflikt med partizani in cetniki, ki je 
prerasel v strahotno morijo, ni imel (vsaj 
v prvi fazi upora proti okupatorju) zgolj 
ideoloskega ozadja. Razhajanja so bila 
predvsem glede taktike upora, mo
bilizacije in poveljevanja, pri cemer tudi 
simboli niso imeli nepomembne vlcge. 
Rdeca zvezda namesto kokarde ni 
mogla pritegniti srbskih naeionalistov 
(uporabil sem izraz, ki so ga uporabljali 
zavezniki za cetnike in takrat ni bil 
slabsalen), ki so bili navezani na svojo 
dinastijo in svoje simbole (v cetniskih 
pesmih je pogost naslednji refren: 
"komunisti /titoisti/ sprem'te raku za 
sugavu petokraku, petokraku jer ne 
valja, ona nece Petra kralja "). 

T i. cetniski taktiki omahovanja v boju 
proti okupatorju, ko je le-ta zacel izvajati 
strahotne represalije, z moralnega in 
racionalnega vidika ne moremo ocitati. 
Tu se po pol noma strinjam z avtorjem, 
ne strinjam pa se z njegovo razlago 
zacetka uporniskega gibanja. 

"5e junija (1941, op. Z. R.) sem 
opravljal izpit iz vojnega in nevtralnost
nega prava, ki ga je predaval pro/esor 
Ivan Tomsic. Ko nacionalna vojska 
kapitulira in deielo zasedejo sovraine 
sile, zahteva mednarodno pravo (pravo, 
ki so ga nacifasisti tako dosledno 
teptali, op. Z. R.) od prebiva/stva 
lojalnost do oblasti, ki jih vzpostavi. Ce 
se prebivalstvo ne vzdrii vojnih dejanj, 
ne uiiva varstva vojnega prava, oku
pator pa lahko izvaja uCinkovite sankcije. 
Jemanje talcev je obicajna praksa, 
njihovo slreljanje pa v najboljsem 
primeru izrecno prepovedano Ie, ce so 
jih vzeli za zavarovanje plaCila rekvizicij 
ipd. Ker je bila totalna vojna kar po 
de/iniciji naperjena proti vsemu so
vrainemu prebiva/stvu, je bilo v primeru 
vojaskega odpora ali sabotai vnaprej 
racunati na okrutna mnoiicna masce
vanja" (str. 656, 657) Na naslednjih 
straneh poudarja, da je dejstvo, da je 
v Jugoslaviji najprej prislo do upora 
zoper okupatorje in da so represalije 
prisle kot protiukrep zoper upornisko 
gibanje. Ali bi sli okupatorji tudi v 
primeru lojalnosti v represal ije, ne ve. 

Nihce ne ve. Lahko samo ugibamo. Ce 
pa ze ugibamo, zakal ne bi umestili 
predpostavke v starejsi casovni okvir, 
in sicer takole: ce se fasizem in 
nacizem ne bi okrepila tako, kot sta se, 
potem tudi ne bi bilo njune strahotne 
dediSCine (Iahko ugibamo, ker taksne
ga razpleta, zal, ni bilo, a tezko Ie verjeti, 
da bi se lahko zgodilo drugace). 
Vztrajanje na slednji predpostavki kot 
odgovoru na navedeno avtorjevo 
predpostavko bi bilo zelo krivicno, saj 
napeljuje k sumu, da avtor opravicuje 
represalije okupatorjev. Dr. Aleksander 
Bajt ni taksen clovek. Njegov poudarek 
je, da je bil oborozeni upor proti 
okupatorju nesmiselno dejanje; smi
seln naj bi bil samo za komunisticne 
vodje, ki so si zastavili za glavni cilj 
prevzern oblasti ne glede na zrtve med 
njihovimi nalzvestejsimi pristasi in 
bOJevniki ter med civilnim prebi
valstvom. A. Bajt celo trdi, da so 
partizan ski (komunisticni) poveljniki 
namerno, zavestno izzivali represalije 
okupatorjev, da bi lazje dosegli svoj 
glavni cilj. "Prakso in teorijo NOB je 
obogatil (Tito, op. Z. R.) z izkusnjami 
sicilske ma/ije. Bistvo ma/ije je namrec 
v tem, da z lastnim ali tujim nasiljem 
prisili prebiva/stvo, da se zatece po 
pomoc v njegovo zasCito, to zasCito pa 
si bogato poplacuje." (str. 681) 

Na str. 464 pa je zapisal, da je 
narodnoosvobodilno (partizansko) 
gibanje "nastalo in se razvilo zgolj 
zavoljo (komunisticne) revolucije." Ne 
zanikam, da so komunisticni voditelji 
zlorabili partizanski boL toda avtor z 
navedeno trditvijo ne kaze spostovanja 
do iskrenih domoljubov - borcev za 
svobodo (opravicujem se mu, ce sem 
ga napacno razumel). Kako pa se 
lahko razumejo spodnji stavki? 

"Kljub majhni verjetnosti pa ni mo
goce izkljuGiti moinosti, da se je 
posamezni partizan bojeval izkljucno 
proti zavojevalcem in da 0 revoluciji ni 
imel niti pojma. Vendar tudi ce je bil 
subjektivno res popolnoma Gist in 
neomadeievan bojevnik proti za
vojevalcem, je bil objektivno clen 
vojaskega stroja, ustvarjenega in tudi 
delujocega za prevlado boliseviske 
ureditve. Kot delcek tega stroja pa celo 
subjektivno popolnoma Cist in neo
madeievan bojevnik proti zavojevalcem 
objektivno ni vee popolnoma Gist in 
neomadeievan. Za veliko vecino 
partizanov pa Cistosti in neomadeievanosa 
ni mogoce potrditi niti subjektivno ... Ce 
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partizanj kot celota a/j individualno res 
ne bi bjli 'nicesa(vedeli 0 revolucHi ee 
bi sele pozneje spozna/i dajfrnjihove
Giste osvobodl/ne namene -'oartiia 
izkoristila za revolucijo da Hh je iz 
borcev za svoboda spremeni/a v borce 
za bolisevizacijo deiele bi morali biti 
med prvimi, ki bi ob svojem poznejsem 
spreqledanju vloiili zahtevke za raz
qlasitev partije za zloeinsko orqanizacijo 
in dos/edno temu zahtevali da se 
postavi-zunaj zakona (podertal Z. R.). 
Nic taksnega ni bilo sMat; Iz tega bi 
bilo mogoce sklepati, da sedanji po
izkusi dilerenciacije med partizanstvom 
in revolucijo v resnici niso iskreni, da 
gre za manipuliranje z javnostjo in 
zgodovinsko resnico. " 

Iz tega bi bito mogoee sklepati tudi 
to, da so ti Ijudje ravnali racionalno 
(kakor denimo avtor Bermanovega 
dosjeja). Spozna/i so, da s svojimi, sicer 
pravienimi, zahtevki ne bi mogli spre
meniti obstojeeega reiima, zato niso 
hoteli tvegati zaman svoje svobode 
oziroma iivljenja. Ali je posteno, da 
pricakujemo od nekoga, da se irtvuje, 
ee sami nismo pripravljeni na irtvo
vanje? Ucbenik Politicna ekonomija 
(kapitalizma), Ljubljana 1958, v katerem 
je avtor "na nekaj borih straneh zanikal 
vrsto najbolj temeljnih postavk Marxove 
politicne ekonomije", vendarle ni bit 
prepovedan, kar pomeni, da se ta
kratnim oblastnikom ni zdel nevaren. 

Oborozeni upor v Sioveniji se je v 
dolocenih elementih bistveno razlikoval 
od oborozenega upora na ozemlju t. i. 
NOH ali od tistega v erni gori in drugih 
dezelah Kraljevine Jugoslavije. Na to 
so vplivali predvsem razlicni oku
pacijski rezimi, specificnosti dezel in 
narodov (zlasti kulturne in socialne) in 
razlicne zgodovinske izkusnje. Ali je 
kljub razlikam mogoce govoriti 0 

nekaksni obsedenosti jugoslovanskih 
partizanov z revolucijo? Mar so na 
primer Srbi v t. i. NOH, ki so komaj usli 
ustaskemu klanju, odsli v partizane 
zgolj zavoljo (komunisticne) revolucije? 
Splosni upor proti italijanskemu oku
patorju v erni gori julija 1941 je v tesni 
povezavi s crnogorsko bojevnisko 
mentaliteto in crnogo rskim pojmo
vanjem casti in poguma. Komunisticno 
ideologijo so takrat poznali in zago
varjali Ie malostevilni, sicer dobra 
organizirani ernogorei. Navsezadnle, 
tudl v Sioveniji ni bilo malo partizanov 
(kljub n~sprotnim trditvam) , ki so se 
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bojevali predvsem za svobodo svojega 
naroda, kateremu je grozilo izginotje v 
primeru zmage sit osi (Slovenei takrat 
resda niso poznali nacisticnih nacrtov 
o "resitvi slovenskega vprasanja" , 
lahko pa so ze sklepali , da predvojni 
antislovenski fasisticni ukrepi na 
Primorskem in naeisticni na Koroskem 
kakor tudi naeifasisticno razkosanje 
slovenskega ozemlja aprila 1941 niso 
oznanilo srecne prihodnosti). Za njih 
partizanstvo ni bilo nesmiselno, ker 
niso hoteli cakati, da jim svobodo 
prinesejo drugi (zavezniki) in ker niso 
mogli prestaviti casa za nekaj let naprej, 
da ugotovijo, kaksen bo izid najhujse 
vojne morije v cloveski zgodovini. 
Zaradi tega jih ne moremo obsojati. 
Odlocili so se za tisto, kar je bilo , po 
njihovi presoji, potrebno in pravicno, pa 
ceprav ni bilo "ekonomicno". Na str. 
660 namrec med drugim pise: 'Ali so 
irtve vredne skode, ki jo oborozeni 
odpor povzroca okupatorju? Gre za 
vprasanje ekonomike (podcrtal Z. R.). 
Z vidika majhnega naroda, kakrsen je 
s/ovenski, je bi/o to vprasanje se 
posebno pomembno. " Avtor se sklepa, 
da ni bilo razlogav za oborozen spopad 
z okupatorji, saj je bilo jasno, da je 
vprasanje osvoboditve odvisno sarno 
od rezultata spopada med glavnima 
blokoma. Povojne slovenske meje bi 
bile enake ali eelo boljse (komunistom 
ocita izgubo Trsta), tudi ce ne bi bilo 
oborozenega upora. V nadaljevanju 
dodaja, "da sma z udeleibo v parti
zanski 'osvobodilni' vojn i Siovenei 
pokaza/i, da res spadamo na Balkan. 
Se tocneje, da smo tako rekoc evet 
balkanstva. Pri tem balkanstva ne 
razumem v zemljepisnem smis lu, 
ampak mi tako kot v vsakodnevnem 
govoru pomeni vse, kar je nezdruiljivo 
s cloveskim dostojanstvom in je ne
vredno stopnje kulturnega razvoja, ki naj 
bi jo bili dosegli ... Balkanstva pa niso 
dokazali Ie partizani, arnpak ludi vsi tisti, 
ki so si prizadevali, da si ob nevarnosti, 
ki je grozi/a s partizanske strani, izborijo 
prostor za nekomunisticni odpor proti 
okupatorju. Mednje je gotovo spadal 
tudi pisee memoranduma (Aleksander 
Bajt, op. Z. R), cetudise tega nizavedal 
... Napaka je bila v tem, in to ne Ie 
napaka, ampak dobesedno samo
prevara, da sem sprejel komunisticno 
zahtevo po oboroienem odporu proti 
okupatorju za svojo, kot patriotsko 
dolinost vsakega posameznega Slo
venea in Jugos/ovana, ceprav sem 

dobro vede/, da se komunisti bojujejo 
edinole za uvedbo sov/etske druibene 
ureditve pri nas." . (str 683) Dr. Bajt 
nastopa pri razlagi strategije odpora 
proti zavojevaleem kot ekonomist, kar 
je tudi dejansko. Mogoce pa je prob
lem ravno v tem. Eden glavnih pro
blemov pri zgodovinskem proucevanju 
je , kako se vziveti v miselnost in nacin 
dobe, ki je predmet proucevanja. 
Oeenjevanje pojavov in proeesov v 
so razmerju z dobo, v kateri so se 
pojavljali, oziroma razumevanje pre
teklosti s stalisca same preteklosti (torej 
ne s stalisca sedanjosti) je histori
(ei)zem (razumevanje preteklih 
dogodkov ne pomeni apriornega 
opravicevanja ali obsojanja le-teh). 
Raziskovanje v skladu s histori(ei)
zmom je pomemben pogoj za objektivno 
zgodovinsko studijo. Avtor je sam 
poudaril v predgovoru Bermanovega 
dosjeja, da se kot nezgodovinar kljub 
nasprotni zelji ni mage I izogniti stevil
nim strokovnim spodrsljajem. Tudi 
zgodovinarji nismo imuni za strokovne 
spodrsljaje, toda preseneca me, da 
avtor, ki je osebno dozivel drugo 
svetovno vojno, na neki naCin vsiljuje, 
zanj logicne in racionalne, ugotovitve, 
do katerih je sam prisel po vojni (tezko 
je verjeti, da je vedel za vse razseznosti 
sovjetske druzbene ureditve ze med 
vojno, ceprav je bil "obvescevalee"), 
tistim, ki do teh ugotovitev enostavno 
niso mogli priti. 

ee je bil partizan ski boj nesmiseln , 
velja enako za cetniski boj . ee Jugo
slovani niso mogli vplivati (po Bajtu) niti 
na izid vojaskega niti na izid ideo
loskega spopada v svetovnem meritu, 
zakaj neki so se cetniki bojevali (zlasti 
proti partizanom)? Partizani (komunisti) 
niso mogli preprosto iztrebiti vseh 
cetnikov in tudi cetniki v kaj takega niso 
verjeli (mnenje cetnikov a Sovjetski 
zvezi, kot smo videli, ni bito vnaprej 
negativno). Mogoce je bila glavna 
pomanjkljivost cetniske in partizanske 
strategije v tem, da niti cetniki niti 
partizani niso premogli dobrih vedeze
valeev, ki bi jim pravilno napovedali 
prihodnost, saj so se vedli nesmiselno 
(sodec po Bajtovi razlagi nesmiselnosti 
partizanskega boja) eni in drugi. Bajt 
seveda zanika nesmotrnost cetniskega 
boja proti partizanom (komunistom), 
ker naj bi obstajale povsem realne 
moznosti za njegov uspeh. Pri tem se 
je poglobil v analiza sovjetsko-zave
zniskih odnosov in tajnih nacrtov, ki so 
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zaradi svoje kompleksnosti se danes 
dolocena uganka za svetovne zgodo
vinarje - strokovnjake za vojasko
politicno zgodovino druge svetovne 
vojne. Lahko si predstavljamo, kako so 
biti zmedeni sele takratni Jugoslovani, 
ki so bili zgolj drobiz velikih. 

"Popo/na vzporednica razlocevanju 
protikomunistov in kolaboracionistov je 
sedanje vse pogostejse razlocevanje 
revolucionarjev in partizanov Po padcu 
berlinskega zidu je zavzemanje za 
revolucijo in komunizem vse prej kot 
moderno. Skoraj vse komunisticne 
stranke so izpustile iz svojega imena 
svojo glavno identifikacijsko oznacbo, 
zanikajo svojo boljsevisko preteklost, 
posamezniki, ki so se v preteklosti s 
pestmi trkali po prsih kot revolucionarji, 
pa ostajajo sarno se bojevniki za 
svobodo, nic drugega kot domoljubni 
partizani." (str. 965) 

Strinjam se, da so mnogi komunisti 
po zlomu komunisticnega sistema 
pokazali svojo dvolicnost. Diferenciacija 
revolucije in partizanstva ne skodi njim, 
saj so se znali prilagoditi novim 
druzbenopoliticnim razmeram (ocitno 
ne stavijo veliko na svojo vest ali pa 
vesti sploh nimajo), temvec skodi tistim 
revolucionarjem, ki so bodisi padli v 
boju za svobodo in, po njihovem 
mnenju, bolj pravicno druzbo, bodisi so 
biti preganjani in (ali) likvidirani po vojni, 
ker so nasprotovali Titovemu rezimu , 
ki ni izpolnil njihovih pricakovanj. Izraz 
komunist (revolucionar) je danes 
zmerljivka, psovka, in, kar je bolj 
pomembno, posplosuje se v negativnem 
pomenu na vse komuniste. Vsi komunisti 
naj bi bili enaki. Ustvarja se stigma
tiziranje, podobno tistemu v komu
nisticnem rezimu, ko so bili vsi cetniki, 
vsi ustasi, vsi domobranci enaki 
(izdajalci in zlocinci). Morda pa je to 
samo se en dokaz, kako globoke 
posledice je pustit totalitarizem v nasi 
miselnosti; nekdanji 'oporecniki' raz
misljajo in ravnajo podobno kot njihovi 
nekdanji oblastniki. 

Nacifasizem je se danes za mnoge 
najhujsa epizoda 20. stoletja, za 
mnoge pa ta necastna vloga pripada 
komunizmu. Nekateri izmed slednjih 
obsojajo komuniste, da so objektivno 
odgovorni za krvavo bitanco naci
fasizma, ker naJ bi oktobrska revolucija 
rodila fasizem (po taksni logiki se lahko 
vprasamo, kdo je objektivno od
govoren za okto~sko revolucijo in tako 

v nedogled, do prvega cJoveka oziroma 
njegovega stvarnika). Mogoce je (bo) 
komunizem odgovoren tudi za kJo
niranje Ijudi (ce se je Ie-to ze razvilo v 
kaksnem tajnem laboratoriJu), ker so 
komunisti razvili perfektno tehniko 
proizvajanja enakomisleCih. 

"Manj strasna n06 je v ceme zemlje krill: 
Ko so pod svetlim soncam suini 
dnovi!" 
Za Presernovega Certomira in mno

ge druge Certomire je duhovno za
suznjenje resda hujse kakor fizicno 
iztrebljenje, toda to ne pomeni, da se 
moramo vdati v usodo ali ubrati pot v 
smrt kot manjse zlo. Dokler je zivljenje 
je tudi upanje. TISti, ki so zasuznjeni, 
imajo potencialno moznost, da se 
osvobodijo. Nacisti niso dali te moznosti 
milijonom - pripadnikom t. i. manj
vrednih ras. Nekatere zrtve v kon
centracijskih taborisCih so se odlocile 
za samomor, da bi se resile trpljenja, 
toda ogromno veCino, ki se ni odlocila 
za udejanjanje omenjenega Pre
sernovega verza, so pokoncali njihovi 
rablji. Zrtve komunisticnega terorja pa 
so imele moznost, da se resijo iz 
smrtnega ali zaporskega objema 
(izjeme so pogromi med vojno in kmalu 
po njeil, ce so se formalno (torej ni 
nujno, da tudi dejansko) spreobrnile. 
Avtor Bermanovega dosjeja je eden od 
njih. Na sreco se ni odloCiI za samo
likvidacijo (bodisi neposredno - s 
samomorom - bodisi posredno - z 
objavo svojega dosjeja na primer 20 
let preil. Zlobnezi bi rekli, da bi bito 
odprtje Bermanovega ali podobnega 
dosjeja v casu Titove vladavine bolj 
"ekonomicno" za celotno druzbo, saj 
bi verjetno prispevalo k hitrejsemu 
zlomu komunisticnega totalitarizma v 
Jugoslaviji in skoda, ki jo je povzrocil 
ta sistem, bi bita manjsa. Velik dosezek 
za ceno "zgolj" ene Cloveske zrtve. 

A. Bajt diferenci ra kolaboracijo in s 
tem kolaborante na razlicne stopnje, 
kar je potrebno, kalti na kolaboracijo 
so vplivali razlicni deJavniki (znacaj 
zavojevalca, lastnosti kolaboranta, 
namen kolaboranta ... ). vendar ne 
diferencira komunistov (revolucio
narjev). Mislim, da bi moral. 

Partizan! revolucionarji so pred
stavljali zelo pisano druscino, v kateri 
so bil i: 
• revolucionarji, ki so poznali relativno 

dobro sovjetski sistem in so zvesto 
sledili "nezmotIJivemu" Stalinu, 

• revolucionarji, ki so imeli napacno 

(idealizirano) predstavo 0 Sovjetski 
zvezi, zibelki in maieri komunizma, 

• revolucionarji, ki so se borili za 
pravicno in enakopravno druzbo, 
ceprav niso poznali komunisticne 
ideologije, 

• ekstremni revolucionarji, ki so 
razumeli razredni boj kot klanje in so 
temu primerno tudi ravnali, 

• revolucionarji, ki so se mascevali 
narodnim in socialnim zatiralcem ter 
okupatorjevim in domacim 
zlocincem (v Crni gori je mogoce 
govoriti tudi 0 medplemenskem 
mascevanJu) , 

• revolucionarji, ki so bili prvotno 
nekomunisti ali celo antikomunisti 
(npr. pop Vlado Zecevic, clan 
partizanskega Vrhovnega staba, 
AVNOJ-a in zvezne vlade po vojni, in 
Ratko Martinovic, generalpolkovnik 
JLA, sta prestopila iz cetnikov k 
partizanom; poveljnik Titove osebne 
straze (7) Marko Mesic je bil poveljnik 
ustaske enote pred Stalingradom), 

• revolucionarJi , ki so bili v prvih letih 
vojne okupatorji (zlasti Italijani), 

• revolucionarji, ki so postali 
revolucionarji tik pred koncem vojne 
zaradi preracunljivosti in 
oblastiZeljnosti. 

In se bi lahko nastevali. 
VeCino globalnih smernic partizanov 

revolucionarjev najdemo tudi pri 
cetnikih. To niso npr. samo boj proti 
okupatorju, mascevalnost in oblasti
zeljnost, temvec tudi revolucionarnost. 
Izvedba cetniskega velikosrbskega 
naMa bi pomenila revolucijo. Nesrbski 
drzavljani nekdanje Jugoslavije pray 
gotovo ne bi sprejeli prostovoljno 
uresnicevanja omenjenega nacrta (to 
bi lahko trdit tudi za vecino Siovencev 
kljub temu, da je Mihai lovic razmisllal 
o ustanovitvi nekaksne Srboslovenije, 
v kateri bi bila Siovenija se enkrat vecja 
kot danes). Zadnje vojne na Balkanu 
so to dokazale. 

"Odgovarjajo (partizani, op. Z. R) za 
vse posamezne zlocine, storjene v 
njihovem okviru, ne Ie za njihove, cesar 
ni treba poudarjati, ampak predvsem z 
nasprotne strani, ce/o za okupatorjeve, 
kolikor so bili pogojeni z revolucionamo 
naravo osvobodilnega boja. Odgo
varjajo za vse irtve, 6!oveske in gmotne, 
ki jih je utrpe/o prebiva/stvo, civilno in 
pod oroijem, vkljucno za tiste zaradi 
okupatorjevih povraCiI za dejanja, 
storjena zavoljo revolucije, za vse in 
vsakega posameznega tistih 1 7 mi-
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Iilona Juqoslovanov s katerih smrtjo se 
je ponasal Tito (podertal Z. R.). Vse to 
so v resnici njihovi zloCini in njihove 
trtve, njihova kolaboracija in njihove 
naradne izdaje. Brez izvirnega greha 
narodne izdaje, ki so ga zagresili 
komunisti s spratitv/fo revolucije pod 
pretvezo pratiokupatorskega boja, ne 
bi bilo niti sodelovanja z zavojevalcem 
in z njim povezanih naradnih izdaj niti 
nestevilnih zloCinov na obeh straneh /n 
njihovih trtev. Obstajali bi Ie vojni zloCini 
okupatorja in njegovih domaCih so
delavcev, kolikor je in bi prislo do 
prostovoljne kolaboracije z njim. " (str. 963) 
To je poanta obseznega Bermanovega 
dosjeja, nekaksna obtoznica. Avtor je 
podal svojo raeionalno razlago do
godkov iz obdobja, ki je bilo po 
njegovih (in ne samo njegovih) be
sedah obdobje mnoziene histerije, ko 
ni bilo mag ace raeionalno razmisljati. 
Ali je pretiraval? 0 tem potekajo in bod a 
se potekale polemiene razprave. 
Podertani podatek v zgornji oeeni 
odgovornosti partizanov je nedvomno 
netoeen. A. Bajt namree pripisuje 
partizan am odgovornost tudi za zrtve, 
za katere v nobenem primeru niso 
mogli biti odgovorni. Jugoslavija naj bi 
v drugi svetovni vojni izgubila priblizno 
1700 000 Ijudi. Do te stevilke je prisel 
matematik Vladeta Vuekovic s pomoejo 
sodelaveev Zveznega statistienega 
urada Federativne Ljudske Republike 
Jugoslavije leta 1947 v dveh tednih(!). 
Podatke je potrebovala jugoslovanska 
delegaeija na Pariski miravni kon
ferenei. Omenjena stevilka ni kasneje 
nikoli potrjena z ustreznimi znanstvenimi 
metodami (ne vem, kaksno metoda je 
uporabil dr Bajt, da je prisel do iste 
stevilke). Po raziskavah iz zadnjih let 
obstoja SFRJ vse demografske izgube 
Jugoslavije med drugo svetovno vojno 
naj bi znasale okrog 2 milijona, ne
posrednih zrtev vojne (ubitih in padlih) 
pa naj bi bilo okrog milijon (glej Vladimir 
Zerjavi6: Gubici stanovnistva Jugo
slavije u drugom svjetskom ratu, Zagreb 
1989). Tito se je torej ponasal s 700 000 
zrtvami vee. Najsi je stevilka 1 ,7 milijona 
tacna ali pa ne (zalostno je, da se 
nismo presteli vseh zrtev) partizanov ne 
moremo obtozevati (niti po kriteriju 
objektivne odgovornosti) za zrtve 
aprilske vojne in ustaskega klanja 
Srbov pomladi 1941, ker takrat se ni 
bilo partizanskega oborozenega upora. 
Tudi po zaeetku partizanskega boja 
(revolueije) so pad ale zrtve, za katere 
ne moremo naprtiti odgovornosti 
partizano~. Tu je potrebno omeniti 

predvsem zrtve naertnega naeistienega 
in ustaskega genoeida nad "manj
vrednimi" Judi in Rami. Lahko bi se 
nasteval, toda verjetno se ne bi mage I 
izogniti (po Bajtovi razlagi) objektivni 
odgovornosti partizanov za zrtve. To 
bom ponazoril na primeru slovenskih 
mobiliziraneev v nemsko vojsko, katerih 
zrtve in trpljenje niso bili zanemarljivi. 
Kaj lahko ugotovimo? Da so morali 
nemski poveljniki zaradi borbe proti 
partizanom vezati na Balkanu doloeeno 
stevilo svojih vojakov in zato so 
potrebovali mobiliziranee iz okupiranih 
dezel za druga bojisea (med mo
biliziranei so bili tudi stevilni Siovenei, 
zlasti na vzhodnem bojiseu) . To, da 
partizani niso odgovorni za smrt tistih, 
ki niso padli ali niso bili ubiti v vojni, je 
najbrz samoumevno. Kdove, morda so 
bili strokovnjaki za erno magijo. 

Domnevam, da bo Bermanov dosje 
koristil vroeekrvnim antikomunistom kat 
dodatni stimulans pri obsojanju tudi 
tistih partizanov, ki so se bojevali 
izkljueno za osvoboditev (avtor pri
pisuJe slednjim objektivno odgovornost 
za inavguraeijo boljsevizma), eeprav 
tega avtor verjetno ni hotel. "Knjiga je 
orozje. Vzerni jo v rake! " Ali se dr 
Aleksander Bajt zaveda svoje objektivne 
odgovornosti za morebitne poslediee, 
na primer poglabljanje nestrpnosti? Ce 
se je ne zaveda, dokazuje, da njegova 
oeena a objektivni odgovornosti parti
zanov nerevolueionarjev za skoraj 
polstoletno totalitarno vladavino ne drZi, 
saj na lastnem primeru ne ve, kaj je 
objektivna odgovornost za dejanja, ki 
bodo (upam, da se motim) sele sledila. 
Ce pa se je zaveda, dokazuje, da se ni 
dozivel popolne postkomunisticne 
katarze. 

Na koneu opozarjarn na nekatere 
podatkovne in tipkopisne napake, ki 
sieer niso vplivale na mojo vsebinsko 
ace no knjige . 

SIr. 59 
"Tudi Bel izarjeva bizantinska armada v cetrtem 
stoletju po Kr. (pravilno: v sestem stoletju po Kr. , 
op. Z. R.) je korakala po njej proji Rimu, da iz 
njega izzene Gate .. ," 

SIr. 155 
"Predvsem zaradi njegovega zanimanja za 
skofije, ki so jih Langobardi unicili pri svojem 
prodiranju na zahod, je postala nepogresljiv vir 
(Historia Langobardorum, op. Z. R.) za zgo
dovino naseljevanja Siovencev v novih krajih . 
Na to meslo S8 je bil povzpel s poloiaja 
furlanskega vojvode, na katerega je prisel po 
slovenski zmagi v bitki ob Soci (705) ... " Podcrtal 
Z. R. 
Zgodnjesrednjeveski Siovani na vzhodno
alpskem prostoru se niso opredeljevali kot 
Siovenci , zato zgoraj podcrtana term ina nista 

ustrezna. 

SIr. 295 
Stiroinik (pravilno: St irovnik, vrh v Crni gari) 
na Njegose (pravilno: na Njeguse - Njegusi so 
vas pri Cetinju) 

Str. 315, opomba 25 
Straganik (pravilna: Struganik - vas pod Ravna 
goro, kjer se je 19.9.1941 Tito prvic sestal z 
Mihailovi6em) 

SIr. 418 
" ... Drobnjaci iz Karadji6ev (pravilno: Karadii6ev) 
pod Durmitorjem, rodnega plemena Vuka 
Stefanovi6a Karadjica" (pravilno: Karadzi6a) 

SIr. 655 
"Posebno ker nasa drzava pred neprimerno 
mocnejsim sovralnikom ni preprosto pokleknila, 
kot mnoge druge pred njo, ampak je s Simo
vi6evim udarom prisilila Hilierja, da je za mesec 
dni odloiil nameravani napad na Sovjetsko 
zvezo, s eimer je koristil prav njenim vojaskim 
pripravam in odporu." 
Veeina vojaskih zgodovinarjev ocenjuje, da 
nacisticna Nemcija tudi brez napada na 
Kra ljevino Jugoslavijo ne bi mogla napasti 
Sovjetske zveze prej, kat jo je, zaradi pomladnih 
paplav. Avtor ni sprejel taksne razlage, ceprav 
jo omenja v opambi na isti strani. 

SIr. 1009 
"Cesarja Maksencija, ki je bil obranil azemlje 
sedanje Siavenije in Istre pred vzhodnim 
cesarjem licinijem, je leta 312 pri Milvijskem 
mastu premagal bizantinski (padcrtal Z. R.) 
cesar Konstantin ... " 
Konstantin Veliki (vI. 312-337) ni premagal 
Maksencija kat bizantinski cesar, temvec kat 
eden ad dveh rimskih cesarjev, ki je vladal na 
Zahadu (v Galiji in Britaniji). Od 324 do svoje 
smrti je vladal kot edini rimski cesar. Po njem 
imenovani Konstant inopel (Byzantium) je leta 
330 postal nova rimska prestolnica. 
"z njim (s Konstantinom Velikim, op. Z. R.) je 
postalo krscanstvo enakopravna religija v vsem 
rimskem cesarstvu .. " 
Konstantin Veliki je razglasil slrpnosl do 
krscanstva (milanski edikl iz leta 313), kar pa ni 
pomenilo, da je bilo krscanstvo potlej enako
pravna religija v vsem rimskem cesarslvu. Meslo 
Rim je oslalo 5e vedno pogansko, v kasnejsem 
Konstantinoplu pa je Konstanlin scasoma 
prepovedal poganske kulte. 
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PRETEKLOST 
SOOOBNOSTI, 
Izbrana poglavja 
slovenske 
novejse 
zgodovine, 
uredil Zdenko Cepit, Aristoteles Ziahtic k.d., 
Pijava Gorica, Institut za novejso zgodovino, 
Ljubljana 

Delo Preteklost sodobnosti obsega 
vrsto izbranih poglavij iz novejse 
slovenske zgodovine 20. stoletja, 
deloma pa posega tudi v 19. stoletje. 
Av10rji prispevkov so priznani slovenski 
zgodovinarji, knjiga pa se dotika 
dolocenih segmentov slovenske zgo
d~vine in jih obravnava strokovno ob 
uporabi pisnih virov, slikovnega grad iva 
in statisticnih podatkov. Knjiga je 
napisana na strokovnem nivoju, ki je 
primeren za ucitelja in tudi dijaka, pray 
verjetno pa bode po njej posegali tudi 
tisti, ki jih izbrana poglavja se posebej 
zanimajo. Med prvimi so to vsekakor 
profesorji zgodovine in dijaki, ki se 

Danijeia Trskan 

pripravljajo na matur~ iz zgodovine. Za 
njih je knj iga ne Ie primerna, pac pa 
tudi priporocljiva, saj razkriva tudi manj 
znana poglavja oziroma jih obravnava 
v skladu z novejsimi izsledki stroke. 

Knjiga Preteklost sodobnosti se 
navezuje na prenovljene ucne nacrte 
za zgodovino v gimnaziji, saj poleg 
standardnih vprasanj iz tega obdobja 
posveca pozornost tudi gospodarskl 
zgodovini in naCinu zivljenja ter tudi 
problemu kulturnega zivljenja pri nas v 
tem obdobju in se ne dotika Ie politicne 
in vojaske zgodovine . 

Knj igo bode ucitelji in dijaki upo
rablja li verjetno tako pri obravnavi 
dolocenih poglavij iz novejse slovenske 
zgodovine pri rednem pouku kot tudi 
pri pripravah na maturo, saj se nekatera 
poglavja neposredno navezujejo na 
maturitetni katalog . Zagotovo namen 
av10rjev ni bil pripraviti vzporednega 
ucbenika, pac pa knjiga v dolocenih 
segmentih lahko sluzi kot dobro 
dopolnilo. Didakticno sicer delo ne 
dosega vrednosti ucbenika, vendar po 
svojem konceptu in opremljenosti 
presega klasicno strokovno literaturo 
(izbor slikovnega gradiva, statisticnih 
podatkov, odlomki pisnih virov). 

Oelo Preteklost sodobnosti ima torej 
brez dvoma za ucitelja in za dijaka 
dovolj vel iko uporabno vrednost, da bi 

jo velja lo priporociti kot dodatno 
literaturo ob obstojecem ucbeniku za 
zgodovino v 4. letniku gimnazije. Paziti 
je treba Ie na to, da se zaradi bogatega 
izbora informacij ucitelji ne bi spuscali 
v pretirane podrobnosti. Pray gotovo je, 
da vsa poglavja v knjigi Preteklost 
sodobnosti ne bode enako uporabna 
za uCitelje in za dijake. Brez dvoma pa 
je med njimi dovolj taksnih, ki bode 
dosegla uporabno vrednost v soli tako 
za ucitelja kot tudi za dijaka. Seveda 
pa bo pray ucitell zgodovine tisti, ki bo 
presodil, kat ere prvine iz obravnavane 
knjige lahko vkljuci v nacrtovani pro
gram pouka zgodovine in katerih ne. 
Nekatera poglavja so lahko se vedno 
precej kocljiva (npr Problemat ika 
nasprotnikov partizanstva B. Mlakarja), 
spet druga so izredno primerna za 
izlocanje posameznih elementov za 
delo v razredu. Kot primer zelo upo
rabnega poglavja navajam A. Studena: 
Modernizacija nacina zivljenja na 
prelomu stoletja. 

Koncno lahko recemo, da je glede 
na nove ucne nacrte za pouk zgo
dovine v gimnazijah kot tudi glede na 
nove kataloge znanj na maturi ter Db 
obstojecem in potrjenem ucbeniku za 
4. letnik gimnazije knjiga Preteklost 
sodobnosti lahko dobro dopolnilo za 
uciteljevo delo v razredu in pri pripravi 
na maturo. 

CO-ROM-I ZALOiBE ZANE INTERACTIVE PUBLISHING 
Na trziscu je ze veliko CO-ROM-ov v angleskem jeziku, ki se uporabllajo pri pouku zgodovine. Ucenci in ucitelji lahko 
dobijo veliko podatkov iz splosnih CO-ROM-ov, kot so Compton's Interactive Encyclopedia, Microsoft Encarta Encyclope
dia, Microsoft Corporation ali The Grolier Multimedia Encyclopedia, ki jih zalozbe dopolnjujejo vsako leto. V nadaljevanju 
pa so predstavljeni CO-ROM-i za predmet zgodovina v angleskem jeziku, ki jih izdaja Zane Interactive Publishing. CO
ROM-i so didakticno in metodicno zelo izpopolnjeni in omogocajo stevilne rnoznosti za samostojno aktivno delo ucencev 
v osnovni ali srednji soli. 

Zalozba je CO-ROM-e za zgodovino razdelila v naslednje tematske sklope: 
• Afrisko-ameriska zgodovina (5 CD-ROM-ov) . 
• Zgodovina ZDA: osnovni nivo (4 CD-ROM-i) . 
• Zgodovina ZDA (10 CD-ROM-ov) . 
• Svetovna zgodovina: osnovni nivo (3 CD-ROM-i) : 
Elementary World History: Cradles of Civilization (Zacetki civil izacij) 
Elementary World History: Exploring Ancient Egypt (Raziskovanje Starega Egipta) 
Elementary World History: The Greek and Roman World (Grski in rimski svet) 
• Svetovna zgodovina (18 CD-ROM-ov) : 
World History: Causes of World War I (Razlogi za 1. svetovno vojno) 
World History: C<ltJses of World War II (Razlogi za 2. svetovno vojno) 
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World History: Columbus and the Age of Discovery (Kolumb in doba odkritij) 
World History: Fascist Dictatorships (Fasisticne diktature) 
World History: Imperialism (Imperializem) 
World History: The 1848 Revolutions (Revolucije leta 1848) 
World History: The French Revolution (Francoska revolucija) 
World History: The Ideas of Karl Marx (Ideje Karla Marxa) 
World History: The Industrial Revolution (Industrijska revolucija) 
World History: The Making of the German Nation (Nastajanje nemskega naroda) 
World History: The Napoleonic Era (Napoleonova doba) 
World History: The Rise and Fall of the British Empire (Vzpon in padec britanskega imperija) 
World History: The Russian Revolution (Ruska revolucija) 
World History: The Scientific Revolution (Znanstvena revolucija) 
World History: The Thirty Years' War (Tridesetletna vojna) 
World History: The Victorian Era (Viktorijanska doba) 
World History: Nineteenth-Century Nationalism (Nacionalizem 19. stoletja) 
World History: Twentieth Century Nationalism (Nacionalizem 20.. stoletja) 

Vsi CD-ROM-i z zgodovinsko tematiko 
so enako zasnovani. Sestavljajo jih 
naslednji elementi: 
• Multimedijska predstavitev, ki je 

avtomaticna in izbirna ter vsebuje 
crno-bele in barvne fotografije, 
govorjeno besedo s podnapisi in 
glasbo. 

• Enciklopedija svetovne zgodovine. 
• Ameriska enciklopedija z razlicnimi 

podrocji: zgodovino, geografijo, 
umetnostjo, religi jo, filozofijo, biologijo, 
itd. 

• Kviz z resitvami, pri katerem ucenci 
lahko izbirajo vprasanja po temah. 

• Siovar, kjer ucenci najdejo pomen in 
razlago ter izgovorjavo besed. 

• Siovar tu jk oz. pojmov, kjer ueenci 
najdejo pomen zgodovinskih 
pojmov. 

• Predstavitev CD-ROM-a. 
• Katalog CD-ROM-ov zalozbe Zane 

Publishing. 
• Informacije 0 zalozbi. Zalozba Zane 

izdaja CD-ROM-e v treh sklopih: 
Zane Reference (slovarji in 
enciklopedije), Zane Special Interest 
(enciklopedije po podrocjih) in Zane 
Home Library (CO-ROM-i za vsa 
podrocja, ki so namenjeni otrokom 
od 10. leta naprej in za odrasle). 

CD-ROM-I vsebujejo zanimive na-
loge za ucence. NW CD-ROM Nacio
nalizem 20.. stoletja vsebuje naslednje 
naloge. Najprej morajo ucenei za 
domaco nalogo poiskali informaeije in 
pripraviti kratko porablo 0 Vietnamu do 
20. stoletja, 0 Komunisticni partiji in Ho 
Si Minhu, 0 Vietnam ski osvobodilni ligi 
Vietminh, 0 Vietnamsko-francoski vojni 
1946-54, 0 Zenevskem sporazumu 
1954 ali 0 Vietnamski vojni 1964-75. 
Potem mor~o ucenei razloiiti naslednje 
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besede.· Ho Si Minh, Bao-Dai, Ngo Din 
Diem, Dien Bien Phu, Vietminh, Viet- · 
kong. Na koneu pa odgovarjajo na 
kvizna vprasanja za temo Vietnam ski 
naeionalizem. Npr. Kdo je ustanovil 
Komunisticno partijo Indokine leta 
1925? a) Bao Dai, b) Nguyen Cao Ky, 
c) Ho Chi Minh, d) Ngo Din Diem; 
Kaksen je bil eilj Ho Chi Minha in 
Vietminha med drugo svetovno vojno? 
a) izgnati Franeoze in Japonee, b) 
pomagati Franeozom premagati Japon
ee, c) zbrati zaplenjeno oroije za 
nacrtovano revolueijo, d) ustanoviti 
komunisticno vlado v Vietnamu; H kateri 
doktrini so se Vietnamei obrnili v boju 
za samostojnost? a) k demokraeiji, b) k 
anarhiji, c) k soeializmu, d) h komunizmu 
itd. 

CD-ROM-i so namenjeni predvsem 
individualnemu delu doma, saj ueenci 
lahko uporabljajo to uCilo za urjenje in 
ponavljanje ucne snovi ter za ucenje 
pojmov. Pri ucenju s pomocjo CD
ROM-ov ucenec sam odloca in izbira 
med ponujeniml moznostmi. Ce naredi 
napake, potem jih lahko sam popravi 
na podlagi povratne informacije. 
Veckrat lahko ponovi posamezne 
elemente oz. naloge, ki so v programih, 
ter prehaja naprej in nazaj pri pri
dobivanju novega znanja . CO-ROM-i 
so sestavljeni tako, da ueenci sledijo 
avtomatieni predstavitvi ucne vsebine, 
potem pa resujejo naloge. V razredu 
ali racunalniski uCilnici se CD-ROM-i 
lahko uporabljajo za iskanje informacij 
oz . podatkov ali pa za slikovno de
monstracijo uene snovi (npr. de
monstracijo slik, tabel, grafov, ze
mljevidov ipd.). S pomoclo dataskopa 
ali elektronske plosce uCitelj projicira 

vsebino CD-ROM-a na veeje platno ter 
s pomocjo slik, animacij, zvokov in 
besedila pojasnjuje ucno snov. 

Ker je pisana in govorjena be sed a v 
angleskem jeziku, se lahko CO-ROM-i 
uporabljajo za interdisciplinarno do
maco in solsko ucno delo pri pred
metih: zgodovina, anglesCina in ra
cunalnistvo. Dodatne informacije 0 CO
ROM-ih zalozbe Zane Publishing se 
dobijo tudi na internetu: 
http://www.zane.com. 
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Slane Granda 

Db novem 
ucbeniku 
zgodovine za 3. 
razred gimanzij 

oZS je z nekoliko daljso zamudo, kot 
je bilo predvideno, zatajila je tehnika, 
izdala nov ucbenik za 3. razred gim
nazij. Napisala sva ga skupaj z prof. 
dr Francem Rozmanom, rednim uni
verzitetnim profesorjem Pedagoske 
fakultete v Mariboru. Po dogovoru je on 
pisal obeo in juznoslovansko zgo
dovino, meni je ostala slovenska. Vsak 
je bil pri svojem delu popolnoma 
samostojen in tudi pogledov na razna 
zgodovinska vprasanja nisva uskla
jevala. Kljub najini veliki razlicnosti pa 
tega v knjigi skoraj ni opaziti in zdi se 
mi naravnost neverjetno, kako sva 
lahko taksno usklajenost dosegla, ne 
da bi se zanjo posebej zavzemala ali 
se drug drugemu prilagajala. 

Pri pisanju uebenika je ucni nacrt na 
eni strani dober pripomocek, na drugi 
pa velika ovira . Pogledi na odnos med 
njim in ucbenikom so zelo razlicni. Eni 
mislijo, da predpisuje obvezni mini
mum in da se ga lahko preseze, drugi 
zahtevajo popolno pri lagojenost, tretji 
ga stejejo zgolj za okvir Z dr Rozma
nom sva bila blize prvemu mnenju, 
eeprav sva na drugi strani obzalovala, 
da ni vee casa predvidenega za 
zgodovino Srednje Evrope, ki je bila za 
nas veliko pomembnejsa kot pa juzno
slovanska. Pod pisani se strinja z 
mnogimi javnimi dobronamernimi 
kritikami pouka zgodovine, zavraca pa 
ocitke na raeun .tJebenikov, ker lezi 
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vzrok za nezadovoljstvo dejansko v 
ucnih programih . Tu bo potreben 
odlocnejsi premik, ki naj prekine z 
prakso, ki se dejansko vlece se iz 
zacetkov stare Jugoslavije. Jugo
slovanske zgodovine je v ucnih pro
gramih se vedno prevec na racun 
juznoslovanske, za katero se skriva. Za 
nas je veliko pomembnejsa ceska, 
ogrska ali severnoitalijanska zgo
dovina, da 0 avstrijski, ki je nasa, niti 
ne govorim, kot pa makedonska ali 
srbijanska. Evropi vpijemo, da smo 
Evropejci , v ucbenikih (pravilneje ucnih 
naertih) pa dokazujemo, da smo 
Balkanci, in to jugoslovanski, ne 
jugovzhodnoevropski ali juznoslo
vanskil Pogledi na obco zgodovino, ki 
dejansko postaja obca in ne Ie evropo
centristiena, so se ze v vel iki meri 
spremenili. To dokazuje tudi najin 
ucbenik, Ie nase mesto ostaja se 
prevee nedoloeeno. Zdi se mi, da je v 
tem pogledu najin uebenik ze veliko 
bolj "slovenski" od prejsnjih, vzroka za 
kaksno veliko zadovoljstvo pa se ne 
vidim. 

Politicna zgodovina je se vedno v 
ospredju. To velja tudi vnaprej uravno
vesati , ne pa odpravljati. Razmeroma 
veliko prostora je namenjenega tudi 
gospodarstvu, znanosti in kulturi v 
sirsem smislu besede. ~ba avtorja sva 
yes cas imela v zavesti prepricanje, da 
imajo dijaki kot predmet tudi zgodovino 
umetnosti, literature in da ne velja slediti 
praksi, da naj bi se ta problematika se 
posebno obravnavala tudi pri pouku 
zgodovine. Ta ne more biti odlagalisce 
za nekatere uene predmete in tudi ne 
za estetske prepire. To v primeru 
slovenske zgodovine pomeni, da za 
prvo polovico 19. stoletja ni znacilno 
preganjanje Preserna, za drugo pa boj 
za njegovo dokoncno priznanje in 
uveljavitev, kot bi eni radi poeno
stavljeno predstavili slovensko zgo
d~vin~. V dolocenem zgodovinskem 
trenutku , ko je 1844. leta kot prvi v tisku 
omenil Siovenijo, je bil tudi Ivan Vesel 
Koseski izjemno pomemben. 

Podoben odnos kot do estetsko
kulturnih vprasanj sva zasledovala tudi 
pri ideoloskih. Po politicnih spre
membah v Sioveniji se nekateri niso 
upali vee uporabljati besed kot so
cializem, komunizem, niso vedeli, kako 
bi govorili 0 kapiatalizmu in podobno. 
Nie se ne da pomagati, kapitalizem je 
bil kapitalizem in delavsko gibanje je 
tudi bilo. Grobosti prvega in politicnih 

znacilnosti drugega ne rQoremo zamol
cati. Najin ucbenik je uravnovesen v 
obravnavah teh dveh in podobnih 
"politicnih" vprasanj. Nikogar ne zmerja 
in ne ponizuje zaradi njegovih pogledov 
in dejanj v preteklosti. V tem pogledu 
se mi osebno zdi, da sva naredila 
najvecji napredek, eeprav je mogoce 
se marsikaj izboljsati. Ce konkretiziram. 
V preteklosti smo marsikdaj prikazovali 
Antona Mahniea kot krivca politicnega 
razkola pri Siovencih in pri tem za
molcevali njegovo izjemno narodno 
zavednost, zaradi cesar so ga Italijani 
preganjali . Kdo pa je politicno razklal 
Nemce, Italijane in druge evropske 
narode? Ali ne gre pri polit icni di
ferenciaciji za neko zgodovinsko 
nujnost in bi bilo vztrajanje v enotnosti 
dejansko zaostajanje za splosnim 
evropskim politienim razvojem? 

Zapisal sem, da je ucbenik dokaj 
"slovenski". Pod to sem predvsem 
mislil na prvem mestu na upostevanje 
vsega slovenskega etnicnega ozemlja. 
Ne moremo se pretvarjati, da dezel ni 
bilo , in dijak mora vedeti, da je bil za 
slovenskega Stajerca "glavno" mesto 
Gradec, ne pa Maribor ali celo Ljub
ljana. Izogniti se tudi ni mogoce 
pomenu Trsta za nas. Trst je takrat tudi 
nas in Gorica tudi in Celovec tudi. 
Posebna pozornost je posvecena tudi 
Prekmurju in Beneski Sioveniji. Mnogi 
Ijudje, velikani nase preteklosti , so 
doslej redko nastopali v ucbenikih. 
Vrniti jih je treba, kamor sodijo. Or. Jozef 
Mursec - Zivkov je poleg Antona 
Martina Siomska ena najpomembnejsih 
slovenskih osebnosti sredine 19. 
stoletja, pa ga pozna tako malo Ijudi. 
Veliko takih in podobnih pomanjkljivosti 
sva skusala resevati z ilustracijami. Pri 
tem sva naletela na izjemen posluh pri 
urednici prof. Tanji Zeleznik. Spostovane 
kolegice in kolege, ki poucujejo 
prosim, da so v tem pogledu strpni in 
dobronamerni. Zavedam se, da bode 
imeli zaradi tega kar nekaj dodatnega 
dela. Mnogokje na zalost nimajo 
Siovenskega biografskega leksikona in 
Enciklopedije Siovenije, brez katerih ne 
bi smela biti nobena srednjesolska 
ucilnica, toda za to nisem kriv pod pisani, 
ampak solske oblasti. Tem na kraj 
pameti ne pade, da bi tehnikom 
zavrnile nakup raeunalnika, mi naj bi 
bili pa celo brez ES, ki povrhu se lahko 
sluzi vsemu razredu in vsem predmetoml 

Povrhu tudi ne bi bila nobena sramota 
pri pouku pogledati kdaj vanjo tudi 
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ucitelju, sal nihce ne zna vsega! 
Med pripombami spostovanih re

cenzentov je bilo mogoce prebrati 
misel, da je ucbenik na nekaterih 
mestih pretezak in prevec faktografski. 
Se strinjam, vendar je pripomba 
relativna. Ko pri svoji hceri tretjesolki 
gledam, kaj se uCijo pri kemiji, bilogiji 
in fiziki in vecine niti ne razumem, 
ceprav sem bil pri prvih dveh predmetih 
odlicnjak, tretji pa mi je bil malo tezji, 
ne pa problematicen, se sprasujem, ali 
naj bomo zgodovinarji se vedno v 
"kameni dobi" naravoslovci pa v 
"atomski". Dijaki so dejansko pre
obremenjeni, toda ne zaradi hu
manisticnih predmetov, ki so bistvo in 
smisel gimnazije. Njim bi lahko kon
kurirala matematika, ne pa drugi na njej 
sloneCi predmeti, katerih znanje je za 
studij na univerzi vedno preskromno. 
Potrebni sta uravnovesenje in racio
nalizacija med vedami. Pri tem naj bi 

Tadeja Ga/onja 

imeli kljucno besedo sredenjesolski 
profesorji, ki najbolje poznajo dijake, ne 
pa univerzitetni uCitelji, katerih velika 
veCina vidi Ie svojo znanstveno spe
cialnost. Misli Jerneja Kopitarja, da se 
noben narod ni povzpel iz barbarstva 
z matematiko, ce to vzamemo za 
sinonim za nasprotle humanisticnim 
predmetom, ne velja spregledati. 

Ucbenik je sku sal v najvecji mozni 
meri upostevati tudi najnovejsa stro
kovna spoznanja. Nekaterim kolegom 
se bodo zdela tuja in celo ideoloska, 
revizionisticna, vendar so zelo pre
verjena. Tezila sva k odstranjevanju 
ideoloske in politicne navlake in v veliki 
meri uspela. Podpisanemu bo morda 
kdo oCital nacionalisticni pristop do 
slovenske zgodovine, toda kdo se bo 
uCiI naso preteklost, ce ne mi? Ljudje 
iz preteklosti imajo zasluge, da smo in 
imamo, kar imamo. Ali bomo tako 
nekulturni in nesamozavestni, da bomo 

taji li svojo preteklost? Nic nam ni bilo 
darovanega l 

Nobeno deja ni brez napak in se tako 
dober ucbenik ne more nadomestiti 
dobrega uCitelja zgodovine. Nase delo, 
nasa znanost stoji in pade s clovekom. 
Za pouk zgodovine sta potrebna uCitel1 
in dijak, ucbenik pa naj njima pomaga 
pri uresnicevanju njunih skupnih ciljev. 
S prof. dr. Francem Rozmanom nisva 
pisala katekizma in pri uporabi ucbe
nika racunava na vase znanje in 
izobrazbo , pripadnost in predanost 
stroki, soli in poslanstvu poklica, tudi v 
odnosu do dijakov. 

Izsel je novi Zgodovinski atlas za osnovno solo 
Tako v osnovnih kot v srednjih solah 

je od leta 1992 v uporabi Solski 
zgodovinski atlas zalozbe DZS. Gre za 
ambiciozno zastavljeno delo, ki ga s 
pridom lahko uporabljajo tudi studenti 
zgodovine. Ravno zato je dozivljal 
precej kritike s strani osnovnosolcev in 
njihovih uciteljev. Zalozba se je zato 
odlocila za nov projekt in pri Izo
brazevalnem zaloznistvu DZS je ravno
kar izsel nov Zgodovinski atlas za 
osnovno solo. 

Na temelju ze obstojecih zemljevidov 
so izbor in priredbo zemljevidov 
naredile Ziata Kastelic, Zvonka Lavbic 
Saje in Ksenja Weis ob pomoCi TomaZa 
Webra. Gre za posreceno kombinacijo 
del a uciteljic z vecletno prakso, ki 
poznajo potrebe ucencev in njihove 
tezave pri dojemanju in razumevanju 
zgodovinskega prostora, ter avtorja 
Sievilnih solskih ucbenikov in pri
rocnikov (tudi Solskega zgodovinskega 
atlasa). Pri izboru zemljevidov smo 
upostevali novi ucni nacrt, zato smo 
vkljucili vec zemljevidov, ki prikazujejo 
"civilne, nepoliticne" vsebine pa tudi 
nova spoznanja stroke. 

Zemljevidov je 119, razdeljeni so na 
sedem ~sovnih sklopov (pra-

zgodovina in stari vek 15, srednji vek 
21, novi vek 27, prva svetovna vojna 7, 
svet med svetovnima vojnama 14, 
druga svetovna vojna 12, svet po drugi 
svetovni vojni 23). Casovne sklope 
lahko med sabo locimo ze po barvni 
oznaki strani. V casovnem sklopu so 
zemljevidi po tematiki razporejeni od 
obcega (tj. svetovnega, evropskega) k 
nacionalnemu. 

Pri snovanju novega atlasa smo zeleli 
kar najbolj upostevati pripombe uci
teljev in ucencev. Ucitelji praktiki so 
pogosto poudarjali, da bogato slikovno 
in drugo spremljajoce gradivo ucence 
odvraca od dela z zemljevidi in moti 
njihovo koncentracijo, zato smo se 
omejili Ie na zemljevide. Atlas vsebuje 
Ie 15 slik, pa se te so na zacetku, ko 
zelimo ucence navdusiti za nas pred
met. Naslednja pripomba se je na
vadno nanasala na zahtevnost zemlje
vidov, zato smo iz njih izlocili podatke, 
ki osnovnosolcu niso potrebni, ne
katere najzahtevnejse karte pa smo 
zasnovali na novo. Tudi velikost atlasa 
smo prilagodili zeljam uCiteljev - je 
formata A4, tako da bosta na solski 
klopi brez tezav odprta dva atlasa. 
Zemljevid i so vecji, vecina je pol-

stranskih, nekaj je celostranskih, nekaj 
pa manjsih. Mnogo pripomb se je 
nanasalo na velikost in citljivost vpisov. 
Oznake krajev so v novem atlasu vecje, 
vpisi prav tako. UCitelji so se pritozevali 
tudi nad legendo, ki je v Solskem 
zgodovinskem atlasu Ie na zacetku. 
Otroci so zato kar naprej obracali liste 
in delo ni potekalo tako, kot bi moralo. 
Legende smo zato uvrstili ob zemljevid. 

Za strokovno neoporecnost so 
poskrbeli recenzenti dr. Mitja Brodar, 
mag. Anton Veluscek, dr. Dragan Bozic, 
dr. Ljudmila Plesnicar Gec, Miha Kosi, 
dr. Janez Cvirn in dr. Ales Gabric. 
Ustvarjalci Zgodovinskega solskega 
atlasa upamo, da bo omogocil kako
vostnelse deja pri pouku zgodovine. 
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Branis/ava Aubelj 

ZAKLADI TISOCLETIJ 
Zgodovina Siovenije od neandertalcev do Siovanov 

Poljudnoznanstvenih del 0 sto
tisocletni preteklosti slovenskega 
ozemlja in arheoloskih najdiscih ter 
najdbah ni veliko na nasih knjiznih 
policah. Nekaj najdisc je opisanih v 
zbirki vodnikov Kulturni in naravni 
spomeniki Siovenije ali v mono
grafijah, npr. Rifnik in Tonovcov grad 
pri Kobaridu. Mladim bralcem so 
namenjene knjige Rimljan sem 
(1994) Eve Kocuvan (0 rimski dobi 
na Siovenskem), knjigo Tu bo nas 
dom (1998) Timoteja Knifica (0 
dogajanjih na Siovenskem pred 
naselitvijo Siovanov in v prvih sto
letjih po njej) in Skrivnost, imeno
vana Potocka zijalka (1998) Vitana 
Mala. Med poljudna dela sodi tudi 
bogato ilustrirana knjiga Db zori 
casov(1998) Ivana Turka in Franceta 
Steleta (0 Potocki zijalki in jami Divje 
babe 1). Celovitega dela, ki b i 
zajemalo prav vsa obdobja nase 
arheoloske preteklosti , pa na nasem 
trziscu ni bilo. 

Letos je p ri za lozbi Mod rij an v 
LjublJani izsla zajetna knjiga z naslovom 
ZAKLADI TlSDCLETlJ, Zgodovina 
Slovenije od neandertalcev do 
Slovanov. 

Knjigo so zaceli pred tremi leti 
pripravljati na Institutu za arheologijo 
Znanstvenoraz iskovalnega centra 
SAZU v Ljubljani pod vodstvom dr. 
Janeza Dularja , znanstvenega svet
nika in predstojnika Instituta za arhe
ologijo, ki je strokovnjak za bronasto in 
starejso zelezno dobo ter izkopavalec 
dolenjskih gradisc. Pri tem zahtevnem 
projektu je sodelovalo se deset stro
kovnjakov: dr. Dragan Bozic , visj i 
znanstveni sodelavec na Institutu za 
arheologijo (raziskovalec mlajse ze
lezne dobe in arhivskih arheoloskih 
virov). dr. Rajko Bratoz, redni profesor 
na Oddelku za zgodovino Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani in izredni 
clan SAZU (strokovnjak za anticno 
zgodovino in zgodnje krscanstvo), dr. 
Slavko Ciglenecki, znanstveni svetn ik 
na Institutu za arheologijo (raziskovalec 
poznoanticnih visinskih naselij, izko
pavalec Tonovcovega gradu pri Ko
baridu), dr. Janaot-iorvat, znanstvena 

sodelavka na Institutu za arheologijo 
(strokovnjaki nja za rimsko dobo, 
raziskovalka Navporta, Petovione in 
visokogorskih najdisc), dr. Timotej 
Knific, visji kustos v Narodnem muzeju 
Siovenije v Ljubljani in izredni profesor 
na Oddelku za arheologijo Filozofske 
fakultete Univerze v Ljubljani (razisko
valec staroslovanske dobe, vodja 
izkopavanj na Gradiscu nad Basljem). 
dr. Peter Kos , direktor Narodnega 
muzeja Siovenije v Ljubljani in izredni 
profesor na Oddelku za arheologijo 
Filozofske fakuitete Univerze v Ljubljani 
(strokovnjak za keltske in anticne 
novce), dr. Andrej Pleterski , znan
stveni svetnik na Institutu za arheologijo 
(strokovnjak za zgodovino in mitologijo 
starih Siovanov), dr. Marjeta Sasel 
Kos , visja znanstvena sodelavka na 
Institutu za arheologijo (raziskovalka 
rimske zgodovine in rimskih napisov), 
dr. Ivan Turk, znanstveni asistent na 
Institutu za arheologijo (raziskovalec 
starejse in srednje kamene dobe, vodja 
izkopavanj v jami Divje babe I) in mag. 
Anton Velu5cek , asistent na Institutu 
za arheologijo (strokovnjak za mlajso 
kameno in bakreno dobo, raziskovalec 
kolisc na Ljubljanskem barju). 

Knjiga je razdeljena na 8 razdelkov, 
v prvem je mnogo koristnih podatkov 
o delu arheologa in razvoju 510-

venske arheologije ter zgodo-vinskih 
virih, vsa naslednja pa so posvecena 
posamezni dobi zgodovine na 510-

venskih tleh: starejsi in srednji 
kameni dobi , mlajsi kameni in ba
kreni dobi , zelezni dobi , rimski dobi , 
pozni antiki in staroslovanski dobi. 
Dr. Dragan Bozic je vsebino knjige 
predstavil takole: 

V starejsi kameni dobi, na zacetku 
svoje dolge poti, je bil clovek lovec in 
nabiralec. Znal je zakuriti ogenj ter 
izdelovati orodje iz kamna, kosti in lesa, 
zatocisce si je iskal v jamah. V mlajsi 
kameni dobi je bil pol jedelec in zivino
rejec, zacel se je ukva rjat i z lon
carstvom in si graditi stain a naselja. Od 
bakrene dobe dalje je vse bolj narascal 
pomen pridobivanja in predelave k~vin, 
najprej bakra, nato brona in nazadnje 
zeleza. V zelezni dobi so se pri nas pod 

vplivom sredozemskih kultur pojavile 
prve scenske upodobitve, ob njenem 
koncu so tukaj naseljeni Tavriski zaceli 
kovati svoJ denar. Rimska doba je 
prinesla pismenost, ceste in mostove 
ter postno sluzbo. Zrasla so veli ka 
mesta, uveljavila so se zidanje z malto, 
kamnosestvo in opekarstvo. Poznali so 
centralno kurjavo, gradili vodnjake in 
vodovode, tla pa krasili z mozaiki. Vero 
v rimske bogove je v 4. stoletju za
menjalo krscanstvo. Po p ropadu 
rimske drl'ave v 5. stoletju so danasnje
mu slovenskemu ozemlju vladali 
Vzhodni Goti, Bizantinci in Langobardi. 
Zadnje Ijudstvo, ki se je tod naselilo, 
so bili stari Siovani. Mi smo njihovi 
potomci. 

Ostankov pradavnih tisoCieti j je na 
Siovenskem zelo veliko. Skrivajo se v 
kraskih jamah, na ze naravno utrjenih 
vzpetinah, pod srednjeveskimi mesti, 
pod njivami in travniki ter na dnu morja, 
rek in jezer. Njihovo sporocilo je 
povsem jasno: ta koscek zemeljske 
oble je bil od nekdaj naravno in kulturno 
krizisce. Opominjajo nas tudi, da so v 
kulturni mozaik sodobne Siovenije in 
njenih prebivalcev poleg slovanskih 
kamenckov vgrajeni tudi kamencki 
tistih Ijudstev, ki so pred naselitvijo 
Siovanov te kraje ze dodobra kultivirala, 
in onih, ki so po naselitvi postal a nasi 
sosedje. 

Knjiga je resn icno pravi zaklad, z 
izvrstnimi fotografijami najdb, ki jih 
hranijo slovenski muzeji, ilustracijami in 
tlorisi, zemljevidi, pejsazi in arhivskimi 
posnetki z izkopavanj. Pregledno 
imensko kazalo vas bo pripeljalo do 
slehernega koticka Siovenije, kjer lahko 
odkrijete kako zanimivost iz nase davne 
preteklosti, morda boste preseneceni 
ob ugotovitvi, kako blizu vas se nahaja 
kako pomembno najdisce. Vsekakor jo 
vzemite v roke, preden se z ucenci 
odpravite na raziskovanje preteklosti ali 
v najblizji muzej. 
Za pokusino objavljamo enD od po
glavij 0 rimski dobi. 
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Celeja - mesto ;z 
marmorja 
Jana Horvat in Marjeta Sasel Kos 

Kat kaie predkeltsko ime naselbine, je na obmoeju 

Celja kanec 4, stoletja pro n. S. ob prastari jantarjevi 
poti nastal manjsi zaselek, kjer so se ustavljale karavane 
trgovcev. Na MiklavSkem hribu je bilo odkrito manj~e 
gradiSce iz starejse zelezne dobe. v mlajsi ielezni dabl 
pa se je na mestu danasnjega Celja in na severni terasi 
MiklavSkega hriba razvilo cvetoce norisko-tavriskijsko 
sredisce. V1adali so mu bogati knezi. ki so imeli, kat 
kaiejo surovci (se neizkovani novci), po vsej ve~etnosti 
tudi svojo kovnico. 

Veliki keltski srebrniki in drobii. iz kovnice v Celeji 

Okoli leta 15 pro n. s. je bilo Norisko kraljestvo mirno 
prikljuceno rimski driavi. Prebivalci Celeje so se tako 
izognil i krvavim bojem ob osvajanju lIirika (Tiberijeve 
panonske vojne. veliki panonsko-delmatski upor), ki 
so se koncali leta 9. Celejansko obmoeje je bilo yes 
cas na robu teh dogajanj, in verjetno je, da so si 

vojski v raznih enotah sirom po imperiju . Nemalo jih 
je dokumentiranih tudi med pretorijanci. cesarsko 
garda, v katero so poleg ltalikov rekrutirali Ie mlade 
moske iz tistih provine. ki so imele privilegiran polozaj. 

V mestu so eastili Celejo kot eponimno boginjo, 
Norejo kot zavetnico dezele Norikov. Genija Anigemija 
ter poleg vrhovnega boga Jupitra se lokalno pomembna 
Jupitra Depulzo~a. odvraealca zla, in Jupitra Kulminalisa, 
gospodarja vrhov. Neptun. ki ga je z napisom poeasti lo 
celo mesto, je uzival posebno spostovanje, saj se je 
prebivalstvo balo pogostih poplav Savinje in se mu je 
priporoealo, dajih pred njimi obvaruje. V Celeji je imel 
svetisce ali pa vsaj kapelieo Herkul. zacetki njegovega 
kulta segajo morda eelo v predrimsko dobo. V mestu 
so bila prilJubljena tudi keltska boianstva, castilee sta 
imela Ukselim in Epona. 

V I. stoletju se je Celeja hitro sirila od juga proti 
severu. k takratni strugi Savinje. Tezisce upravnega 
i.ivljenja se je preneslo na ravnieo. na obmocje 
poznejsega srednjeveskega in novodobnega mesta. 
Zaradi danasnje goste pozidave srediSce antiene Celeje 
slabo poznamo. Forum in svetisCa niso raziskani, 0 

bogati arhitekturi pricajo Ie marmorni spomeniki. od 
kamnov z napisi do kipov in arhitektonskih denov. Pac 
pa so bili izkopani deli velikih stavb z razkosno 
opremljenimi prostori. dYe kopali~i in tlakovane uliee, 
ki so jih obdajala stebrisca. Na terasi pod MiklavSkim 
hribom je stalo enD ad svetiSe, ki se v literaturi pogosto 
pripisuje Herkulu. Pod njim so se na mestu danasnje 
struge Savinje vrstile kamnoseske in livarske delavniee. 
Steklarski in livarski obrati so znani tudi iz severnega 
dela mesta. Ohranila se je posvetilna plosea kovaskega 
zdruzenja, ki je Castilo boga ognja Vulkana. Mesto ni 
imelo vodovada. ampak Ie stevilne vodnjake, pod 
ulieami pa je potekala mreia odtocnih kanalov. 

Celejo so z obzidjem in stolpi verjetno obdali v 
nemirnih Casih druge poloviee 2. stoletja. Kmalu po 
letu 268 se je v veliki poplavi tok Savinje prestavil s 

severa na jug, kjer poteka se 
danes. in pri tern 
zbrisal juzni del 

nekateri Celejani v tem Casu zaradi svojih zaslug .tJ';;.~~~;;= 
pridobi li rimsko driavljanstvo (za Gaja Julija 
Vepona je to izreeno dokumentirano na 
nagrobniku). 

Ko je Norik pod Klavdijem postal 
provinca. je Celeja - kot pise Plinij Starejsi 
_ tako kot norisko glavno mesto Virun (na 
Gosposvetskem potju), Teurnija (Sv. Peter v 
lesu), Agunt (Lienz) in Juvav (Salzburg) 
dobila status rimskega munieipija ([pse
vdo]vol il no okrozje Claudia). Upravljali 
so ga domaei aristokrati Vindoniji, 
Belieiji, Spektaeiji, Sernadiji in drugi. 
Nekaj uglednih druzin je iivelo v 
manjsi vasi na mestu danasnjega 
Sempetra v Savinjski dolini. Na
selbina je bila zgolj ugotovijena. pac 
pa je bila izkopana nekropola s 
cudovitimi marmorn imi grobni
eami - edikulami. ki so reliefno 
okrasene z mitoloskimi prizori in 
kipi clanov celejanske vladajoee 
elite . Grobniee so se ohranile 
zaradi katast rofalne poplave 
Savinje v drugi polovici 3. sto
letja , ki Je mocno po~kodovala 
tudi srediSce teleje. 

Celejani so slutil; v rimski 

Rimska cesta v Celeji 

mesta. Celejo naj bi bil prizadel tudi potres. Predel 
juzno ad novega toka Savinje je bil opuseen. prestaviti 
so morali tudi odseke eest proti Emoni in Neviodunu 
ter zgraditi nov most eez Savinjo 

Po naravnih nesreeah v 3. stoletju si je Celeja, eeprav 
je bila manjsa. hitro opomogla. V 4. stoletju so jo 
temeljito obnovili: hise so pozidali na novo, na ulice 
so polozili nov marmomat tlak. mestno obzidje pa 
okrepili . Za gradbeni material so uporabili ostanke 

starejsih stavb in grobnic. 
Celeja je bila skofovski sedez. Zgodnjekrscansko 
baziliko so verjetno zgradili v zgodnjem 5. stoletju; iz 
nje poznamo donatorske mozaiene napise, ki so jih 
dati narediti darovatei mozaicnega tlaka. V bliiini je stala 
tudi krstilnica. Celejanski skof Johanes je podpisal 
protokol eerkvenega shoda v Gradezu, ki je bil med 
letoma 572 in 577. To je zadnji podatek iz zgodovine 
anticnega mesta , ki je ze iz easa po pr ihodu 
Langobardov v severno ltalijo. Mesto tedaj verjetno ni 
bilo vee skofovski sedei.. zivljenje v njern je namrec 

po sredini 5. stoletja zarnrlo. 



Razstave I ~-----------------------------------------------------------------------------------------------~ 

Monika Koka/j Kocevar 

Projekt MATI 
DOMOVINA BOG 

Muzej novejse zgodovine v Ljubljani 
je osrednja muzejska ustanova za 
novejso zgodovino Siovencev od leta 
1914 do danes. 

Ze pred nekaj leti smo zaceli pri
pravljati razstavo in pa zbornik 0 

domobranstvu. Arhiv muzeja hrani kar 
nekaj domobranskih letakov in pla
katov, tudi fotoarhiv je kar bogat, zal pa 
veliko fotografij ni dokumentiranih. 
Priprav smo se lotili sistematicno. 
Pregledali smo arhive Siovenskega 
domobranstva, Gorenjskega domo
branstva, Primorskega domobranstva, 
fond Komisije za ugotavljanje zlocinov 
okupatorjev in njegovih sodelavcev, 
fonde partizanskih brigad in divizij, 
fonde Vosa in Ozne, fonde zaplemb in 
porocil krajevnih Ijudskih odborov. Pri 
terenskem delu smo zbrali tudi stevilna 
ustna pricevanja. Pisno gradivo, 
predvsem knjige, ki so izsle v emigra
ciji, pa smo pridobili pri dr Janezu 
Arnezu, ki hrani bogato zbirko em i
grantskega grad iva. 

General Leon Rupnik na zborovanju v Unionski dvorani, 24. september 1944 

Povezali smo se z muzeji v tujini, na 
Danskem, Norveskem in Nizozemskem, 
in se pozanimali, kaksne so njihove 
izkusnje pri pripravi razstav, ki se 
navezujejo na drugo svetovno vojno in 
se dotikajo sodelovanja z okupatorjem. 
Kolegi iz tujine so pozdravili nas projekt, 
nas pohvalili, da smo "pogumni", ker 

se lotevamo prikaza taksnih tem, da SO 

taksne razstave vsekakor potrebne, 
sami pa jih se niso postavljali. 

Pri zbiranju gradiva smo sodelovali 
tudi z zasebnim zbirateljem Alesem 
Nosetom. Posebej za razstavo nam je 
posodil tri popolne uniforme slovenskih 
domobrancev. Iz Argentine pa smo si 
izposodili tudi originalno uniformo 
general a Leona Rupnika. 

Ze pred dvema letoma smo v cas
nikih doma in v tujini objavili clanek, 
da zbiramo gradivo za razstavo . 
Najvecji odmev je bil v tujini, saj smo 
dobili kar nekaj informacij in fotografij. 
Iz ZDA pa smo kot darilo dobili tudi 
nemski vojaski plasc z domobranskim 
emblemom. Taksne plasce so nosili 
novomeski domobranci od oktobra 
1943 do spomladi 1944. 

Vracanje domobrancev in njihovih druzin, Kranj , 30. maj 1945 

Po treh letih intenzivnih priprav smo 20. 
oktobra 1999 v Muzeju novejse zgo
dovine, Ljubljana, v spodnjih prostorih 
Cekinovega gradu, odprli razstavo 
MATI DOMOVINA BOG. Spremlja jo 
tudi zajeten zbornik razprav 0 domo
branstvu. 

RAZSTAVA MATI 
DOMOVINA BOG 
Muze%ski koncept 
Monika Kokalj Kocevar in Serpenles 
Avtorica razstave 
Monika Kokalj Kocevar 
Sodetavec 
Vanja Martincic 
Oblikovanje razstave 
Serpentes 

Razstava je vizualizacija znanstveno
raziskovalnega dela. Preucevanje je 
preraslo zastavljeni okvir teme domo
branstva na Siovenskem, v zelji po 
celovitejsem spoznanju obdobja je 
preslo v tematizacijo procesa. Izhajali 
smo iz omejenih dokumentov, vendar 
smo skusali pripellati dih resnicnosti, 
oziviti realni konflikt in s prikazom 
dimenzije casa prodreti pod povrsino 
dejstev, ko se pozornost usmeri tudi na 
umiranje, sovrastvo, Ijubezen, strah in 
tesnobo. Ob temi vOlne se nam od
pirajo vprasanla 0 zatekanju k vredno
tam in iskanju smisla. Vrednote niso 
same zase cilj, ampak njihovo uresni
cevanje lahko postane cill in smisel 
clovekovega delovanja. Smisel je to, 
zaradi cesar postane marsikaj ra
zumljivo. 



I I R a zst a v e I _ ______________________ __ 

Primorski domobranci prebirajo revijo Siovensko domobranstvo 

Ljudje ne prekinejo zlahka s pre
teklostjo, tezko se odkrito soocajo s 
svojo preteklostjo. Odsevi strasti in 
preteklosti se radi zmesajo s pri
stranskimi stalisci sedanjosti, pogled 
se skali in doveska stvarnost je Ie se 
crno-bela slika. 

Spomin veckrat sluzi kot orodje za 
prezivetje. Lahko je obujanje ali pa na 
drugi strani zelja po pozabi. Ali pa -
spomin zre nazaj v preteklost in se ozira 
naprej v prihodnost. 

Predvsern pa gre za razumevanje in 
ne za razsojanje. Prek objektivne 
resnice, ki se ji lahko samo priblizamo, 
lahko pridemo do celovitejsega spo
znanja nekega obdobja. 

Prva soba in druga soba 

Obiskovalec vstopi neposredno med 

dogodke leseni 1943, ceprav je z letaki 
o vaskih strazah in nacionalni ilegali ter 
legiji smrti nakazano tudi delovanje le
teh v predhodnih letih vojne. Na
daljujejo se teme vstopa v domo
branstvo, prisege, zivljenja v posadkah, 
bojev, amnestile, konca vojne, umika 
na Korosko maja 1945 in tragicne 
vrnitve. Bogat fotografski izbor se 
vsebinsko prepleta z besedili letakov. 

Vecjemu realnemu prikazu obdobja 
so namenjeni tudi posnetki parade 
domobrancev, protikomunisticnega 
zborovanja v Ljubljani in domobranske 
prlsege. 

Na mizici so zvezki z izseki iz vsak
danjega zivljenja domobranskih po
sadk, v vitrini pa so prvic predstavljene 
popolne uniforme slovenskih domo
brancev. Veliko je simbolike pri upo
dobitvah domobranca in nemskega 

Protikomunisticno zborovanje na Dobrovi , 13. augusI1944 

castnika, risbe sv. Jurija, ki ubija zmaja 
- komunizem, v drugi sobi generala 
Rupnika, ki nosi kljukasti kriz, predvsem 
pa osrednjega gesla Mati, Domovina, 
Bog. 

V drugi sobi je prikazana identicna 
tematska zgodba, vendar skozi parti
zanske dokumente. V ospredju je bun
ker Edvarda Kocbeka, osebnosti, ki 
predstavlja posebno raven, saj skozi 
svojo individualno izkusnjo nadgrajuje 
cas spopadov. 

Posnetki na zaslonu prikazujejo isti 
film kot v prvi sobi, vendar je upo
rabljeno drugo spremno besedilo. Sledi 
tudi izsek iz sojenja generalu Rupniku . 
Povojne poboje predstavlja studija oz. 
seznam usmrcenih gorenjskih domo
brancev - ta zapolnjuje celotno zadnjo 
steno. 
Zvocno ozadje v obeh sobah je valo
vanje, butanje valov vzbuja notranjo 
napetost, ta pa se nabita z energijo 
prepleta z informacijami v sobah. 

Tretja soba 

Tretja soba je prikaz sciscene do
mace "slovenske" sobe. Polna je 
spominov in nostalgije pa tudl strahu. 
Javni spomin se je zaprl med stiri 
do mace stene. Osrednja je lezeca vit
rina, v kateri je shranjena uniforma 
generala Leona Rupnika, nasproti ji 
stoji njegov kip. Omara, ki je hkrati vit
rina, je polna medvojnega in povojnega 
gradiva, v veclni tiskanega v emigraciji. 
Obdobje ponazarjajo zvezki z doku
menti Ijudi, ki so ostali v domovini , 
zapisi iz begunskih taborisc in izvlecki 
iz glasil, ki so izhajala v emigraciji. V 
ozadju se slisijo pesmi domobranskega 
pevskega zbora, ki se poudarjajo cas 
spominov. 

Cetrta soba 

Predmet raziskovalnega dela v 
muzeju je tudi sedanjost s predmeti in 
dogodki, ki nas obkrozajo. Scena 
obiskovalca umesti v Siovenijo konec 
drugega tisocletja. Nakupovalni vozicki, 
prebarvani v belo, modro in rdeco 
barvo, predstavljajo slovensko druzino. 
Ob fotografijah nesrec ter razlicnih 
ideologijah se vprasanje zivljenja in 
smrti spet pojavi kot rdeca nit. Video
kaseti prikazujeta masi za ubitimi v 
Teharjih in odkritje farne spominske 
plosce v Ljubljani in stem znova 
posegata v cas vojne, znova odpirata 
oz. nakazujeta neresena vprasanja. 



Razstave 

Domobranski pozdrav, domobranski Irobenlac na Ljubljanjskem gradu 

Poznavanje preteklosti, te izkusnje 
eloveskih razlienosti, se razvija, se 
vseskozi spreminja in izpopolnjuje. 

Ob razstavi se nam odpirajo naslednji 
modeli: 
Preleklosl - prehodno obdobje - sedanjosl 

Konflikl - odlog - konflikl 
spopad - noslalgija - poravnava 

In tezi: 
• 20. stoletje kot vojna, obdobje moGi, 

sile, ki se ni koneala, ampak je presla 
v nekaj, kar ni videti niti kot vojna niti 
kot mil Vsi gledamo na vojno z vidika 
miru in izkljuGujemo njeno temo noGi. 
Vojna je mnozieno organizirana smrt. 
Vseskozi so posamezniki pred 
odloGitvijo biti ubit ali ubijati. Vojna je 
parafraza nesmiselnosti in groze, 
najbolj dragocene stvari se cefrajo na 
koseke, smiseln postaja dokaz, da 
mora svet, ki kaj takega rojeva, izginiti, 
torej - boj za mir, vojna proti vojni. 
Vrednole ustvarjajo smisel, smisel je 
to, na temelju eesar postane nekaj 
razumljivo, cloveka se polasti obeutek 
smiselnosti, obcutek, ki je sposoben 
trajati leta in leta. 
Z vidika posameznika je zivljenje vse, 
je najvisja vrednota zanj. Vedemo se, 
kot da smrti ne bi bilo, oziroma jo 
razumemo distancirano in statistieno. 
Vendar pa nam vrednote dneva, 
zivljenja in miru vladajo prav s 
pomoejo te prikrite, a lIeee 
navzoenosti smrti. 

• Konflikt 
V spopadu se sooGita dva pogleda, 
dve ideologiji, vendar kljuena 
sovraznika nista vee absolutna 
nasprotnika, na F;;0ti volje do miru, 

ampak soudeleienca iste situacije. 
Edvard Kocbek kot osebnost, je s 
svojo individualno izkusnjo nadgradil 
spopad in mu dal visji smisel ter 
dokazal, da je edino skozi izkusnjo 
posameznika mogoee doiiveti 
temeljno izkusnjo dobrega in zla. 

IBORNIK 
Mati Domovina Bog 
Glavna urednica: 
Monika Kokalj 
Kocevar 
Oblikovanje: Dolores Gerbec 
Folografije: lotoleka Muzeja novejse zgodovine 
Leklor slovenskih lekslov.· Vlado Motnikar 
Leklor in prevajalec povzelkov v anglestino: 
Martin Cregeen 
CENA: 2.200 SIT 

Besedila v zborniku so sestavni del 
razstave z enakim naslovom Mati 
Domovina Bog. Zbrana besedila 
predstavljajo prvi zbornik 0 domo
branstvu na Siovenskem, zato je 
poudarek predvsem na prikazu razvoja 
domobranstev in kljucnih dogodkih od 
jeseni 1943 do konca maja 1945. 
Naslov je povzet po geslu z domo
branskih protikomunisticnih zborovanj . 
Eden izmed medvojnih casnikov je to 
geslo takole pokomentiral: "Mati je 
roditeljica in vzgojiteljica, uceca mati, 
ki ze v narocju vceplja mlademu 
Siovencu Ijubezen do starsev in domo
vine. Lepa je nasa domovina, s pla
ninami, jezeri in zitnimi poljanami. Tudi 
njej so hvalezni sinovi postavili vecne 

spomenike v pristni, svoji blagoglasni 
govorici. In cez vse to je Bog." Prvi 
clanki v zborniku prikazujejo kratek 
pregled razvoja vaskih straz in nato 
posameznih domobranstev, ki so bila 
(razen Gorenjske samozascitej po
vezana med seboj in so tudi uradno 
sodelovala. Posebno poglavje pred
stavlja studija uniform, cinov in orozja 
slovenskega domobranstva. V zbornik 
so vkljucene tudi pesmi domobranskih 
enot in pa socioloski prikaz lika domo
branca. Pregled dopolnjuje dnevnik 
domobranca, ki je bil komaj polnoleten 
ob koncu vojne usmrcen. Izbrane 
fotografije in celoten bogat fotografski 
izbor bo najbrz marsikomu vzbudil 
spomine. Skratka, zbornik smo si 
zamisl il i kot knjigo, ki jo lahko pre
beremo tudi se, ko bo razstava ze davno 
zaprta. Zbornik naj bo osnova za 
nadaljnje studije in objave in je plod 
dela piscev, ki se ze desetletje 
ukvarjajo s tematiko domobranstva. 
Namen zbornika je "predvsem, Ijudem 
dati vedenje", kot je v pogovoru s 
slovensko novinarko dejal britanski 
zgodovinar Timothy Ash, ko ga je 
sprasevala 0 namenu raziskovanja tem 
iz novejse zgodovine - in ce to pre
nesemo na naso razstavo in zbornik
dati predvsem siroko vedenje, da bi 
skusali razumeti dogajanja med drugo 
svetovno vojno na Siovenskem. 

AVTORJI CLANKOV: Boris Mlakar, 
Monika Kokalj Kocevar, Vanja Martin
cic, Gregor Tome 

Dodatno gradivo: MAPA s kopijami 
domobranskih letakov in plakatov 
CENA: 1.200 SIT 

Razstava bo odprta predvidoma 
do konca januarja 2000. 
Javno vodstvo po razstavi je 
vsako soboto ob 16. uri, za 
sku pine je organizirano vodstvo 
po dogovoru. 
Cena za skupine: 200 tolarjev na 
osebo 



Sem nar 

Jelka Razpotnik 

"iIVETI SKUPAJ V ISTEM PROSTORU" 
,... 

- SEMINAR SVETA EVROPE, NEUCHATEL, 1.-4. SEPTEMBER 1999 

Svet Evrope in 
izobrazevalni seminarji za 
ucitelje zgodovine 

Svet Evrope - je leta 1999 prazhoval 
petdeseto obletnico obstoja - je 
medvladna in medparlamentarna 
organizacija, ki deluje na mnogih 
podrocjih evropske druzbe. Omenimo 
Ie nekatera: demokracija, Ciovekove 
pravice, mediji in komunikacije, socialne 
in ekonomske zadeve, izobrazevanje, 
kultura, narodna dediscina, sport, 
okolje-varstveno in regionalno na
crtovanje, lokalna demokracija. Pod
rocje izobrazevanja in kulture vodi Svet 
za kulturno sodelovanje, ki pri tem 
sodeluje tudi z ministrstvi za solstvo in 
kulturo posameznih drzav, clanic Sveta 
Evrope. Cilji tega Sveta so varovanje, 
okrepitev ter promoviranje clovekovih 
pravic in demokracije, promoviranje 
"evropske identitete" ter iskanje od
govorov na vprasanja, ki jih postavljajo 
vel ike spremembe v evropski druzbi.' 
Svet za kulturno sodelovanje ze nekaj 
let v okviru svojih projektov pripravlja 
in izvaja izobrazevalne programe tudi 
za uCitelje zgodovine. Ti programi so 
prek Zavoda RS za solstvo dostopni 
vsem uciteljem zgodovine v Sioveniji. 

Trenutno je za ucitelje zgodovine 
najbolj aktualen in zanimiv projekt 
"Ucenje in poucevanje evropske 
zgodovine 20. stoletja" , v okviru 
katerega je bilo izvedenih ze precej 
izobrazevalnih seminarjev.' Namen 
projekta je nauciti ucitelje zgodovine, 
da bode mladino poucevali tako, da 
bode mladi sprejemali drugacnost in 
se hkrati ucili kriticnosti. Projekt 
spodbuja nove pristope v poucevanju 
sodobne zgodovine in odpira diskusije 
o temah, ki so "nove in aktualne" kot 
na primer zenske v Evropi v 20. stoletju, 
populacilske spremembe v 20. stoletju, 
nacionalizem, holokavst itd. 

V zacetku septembra je v okviru 
omenjenega projekta v svicarskem 
mestu Neuchatel oziroma v prostorih 

• 

tamkajsnje univerze potekal seminar z 
naslovom "Ziveti skupaj v istem 
prostoru", katerega tema je bil nacio
nalizem v Evropi v 20. stoletju. 

Ziveti skupaj V istem 
prostoru 

Predsednik projekta "Ucenje in 
poucevanje evropske zgodovine 20. 
stoletja" in nas gostitelj, gospod Clerc, 
nas je v uvodnem govoru opozoril, da 
je SVica zelo primerno mesto za semi
nar s to temo, saj tu ze dolgo zivijo 
skupaj razlicni narodi. Gospod Persoz, 
rektor univerze v Neuchatelu, nam je 
pojasnil, da univerza v Neuchatelu ze 
dol go preucuje evropske migracije in 
multikulturnost evropske druzoe in jim 
torej tema nasega seminarja ni po
polnoma neznana. V upanju, da bo 
nase delo "dalo novo luc na ze ob
stojece raziskave" in stem na po
ucevanje sodobne zgodovine, smo 
zaceli nase delo. 

Uvodni predavatelj dr. Peter Vodo
pivec, profesor na Filozofski fakulteti v 
Ljubljani, je zelel s svojim predavanjem 
"Raznolikost narodnih izkusenj v 
Evropi v 20, stoletju" na eni strani 
"pokazati na razlicne oblike in dinamike 
narodnega oblikovanja ter obcutenja in 
izrazanja narodne pnpadnosti v ob
seznem prostoru od Atlantika do Male 
Azije in Urala", na drugi strani pa 
"spodbuditi k razmisl janju 0 naCinih in 
moznostih predstavitve te raznolikosti 
pri solskem zgodovinskem pouku". Po 
njegovem mnenju danes mnogi za
hodnoevropski zgodovinarji zago
varjajo stalisce, da so narodi "abstraktne 
in umisljene skupnosti", ki so v zgo
dovini odigrale pozitivno vlogo zlasti v 
prvi polovici 19. stoletja. Po prvi 
svetovni vojni pa je sel razvoj v Srednji 
in Vzhodni Evropi v smer "drobitve 
evropskega zemljevida" in stem v 
"oblikovanje novih meja in drzav", kar 
je posledicno povzrocilo "novo nacio
nalno nestrpnost in nove konflikte". 

Pogled zgodovinarjev Vzhodne in 
Srednje Evrope je seveda drugacen, 
saj so ti narodi sele po prvi svetovni 
vojni, delno pa sele po padcu berlinskega 
zidu "samostojno stopili na politicno 
prizorisce". Po mnenju dr. Vodopivca 
se "konec drugega tisoc-Ietja koncuje 
razvoj oblikovanja in osamosvajanja 
politicno se nekon-stituiranih narodov". 
Se danes pa je v Evropi opazna delitev 
v tri razvojno-zgodovinske dele, ki je 
pustila mocno sled v driavni, nacionalni, 
etnicni in jezikovni pod obi teh narodov: 
na zahodu so se oblikovale mocne 
centralizirane monarhije, ki so prerasle 
v "moderne in dominantne nacije"; na 
severu so tamkajsnji narodi izoblikovali 
svoje kulturne, gospodarske in politicne 
ustanove in ob tem pridobili tudi svoje 
drzave; v Srednji in Vzhodni Evropi pa 
velikim imperijem ni uspelo kulturno in 
social no sibkejsih narodov integrirati v 
vladajoce skupnosti, zaradi cesar je 
imela Evropa na svojem vzhodu pisano 
etnicno-jezikovno podobo. Lahko se 
strinjamo s predavateljem, da je bilo 
"oblikovanje narodov in narodno
drzavnega zemljevida v Evropi 19. in 
20. stoletja. rezu ltat zelo razlicnih 
social nih, gospodarskih, kulturnih in 
politicnih dejavnikov". 

Ziveti skupaj: manjsine in 
vecina 

Prva predavateljica drugega dne 
seminarja, Nathalie Joubert, mlada 
raziskovalka univerze v Toulousu, nam 
je predstavila svojo raziskavo 0 polozaju 
manjsin v Boigariji. Raziskovalka je 
obravnavala polozaj turskih Boigarov in 
ugotovila, da danes omenjena manj
sina zivi skupaj z bolgarsko veCino brez 
konfliktov in da bolgarska ustava 
turskim Boigarom zgledno zagotavlja 
narodne pravice. 

Naslednja predavateljica, Klara 
Hallik, raziskovalka Instituta za med
narodne studije iz Tallinna (Estonija), je 
v svojem referatu z naslovom "Baltiske 

1 Symposium "Towards a pluralist nad tolaranr approach to teaching history-a range 01 sources and new didactics", Final report, Brussels, 10--12 December 1988, Strassbourg, 1999 

20 enem izmcd seminarjev je poroeilo objavil V. Kunaver v Zgodol,'ini v Soli, Ljubljana 1999. ~t. 2. sIr. 41-42. 
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drzave: menJaJoca se identiteta 
etnicnih skupin" predstavila baltiske 
drzave po osamosvojitvi in njihove 
etniene skupine. Po njenem mnenju je 
kljucni problem baltiskih drzav po letu 
1991 njihova moena nacionalnost, ki je 
sicer razumljiva, saj gre za mlade 
drzave. Vendar pa te drzave v pri
hodnosti prieakujejo vkljuCitevv Evropsko 
unijo, kjer bodo morale biti bolj "narodno 
-nevtralne". Zaradi represije in ge
nocida fasizma in komunizma v easu 
druge svetovne vojne in po njej so v 
baltiskih drzavah izginile zgodovinske 
manjsine (Nemci, Judje, Svedi in 
drugi), elitna etnicna skupina baltiskih 
Rusov pa je bila unieena ob sovjetski 
okupaciJi. Danes imajo moe no vlogo v 
baltiskih drzavah "nove manjsine", 
katerih skoraj polovica pripadnikov je 
bila rojenih zunaj teh driav in bi jih lahko 
primerjali z migrantskimi skupinami v 
drugih evropskih drzavah. Kar pa jih od 
teh sku pin loeuje , je njihovo zgo
dovinsko in politieno ozadje. Estonci in 
Litvanci so v svojih drzavah "manj
sinska veeina", saj sta najvecji etnicni 
skupini v baltiskih drzavah Rusi in drugi 
Siovani, ki pripadajo skupini 200 
milijonov rusko govorecih drzavljanov. 
Stevilo litvansko in estonsko govoreeih 
drzavljanov pa je bistveno manjse, Ie 
priblizno milijon prebivalcev. Zato je v 
baltiskih driavah trenutno zelo aktualno 
vprasanje, kaksen bo status "majhnih" 
jezikovnih skupin v zdruzeni Evropi? 

Zadnji predavatelj tega dne, Jean
Fred Bourquin, predsednik Evropskega 
kulturnega centra, je predstavil temo 
"Vzpostavljanje preventivne politike 
v Evropi". Po njegovem mnenju bi se 
v Evropi morali zavedati drugaenosti in 
ob tem bi morali biti pozorni na dogajanje 
okoli nas. Prava resitev za resevanje 
nacionalnih konfliktov bi moralo biti 
sodelovanje in "vzgoja za mir" v solah, 
ki naj bi preprecevala nacionalne 
konflikte. Naloga uCiteljev zgodovine 
naj bi bila naueiti ueence, da bi 
sprejemali drugaenost. Zgodovinarji bi 
morali v svojih nacionalnih okoljih 
spodbujati strpnost do drugih narodov 
in nacionalnih skupin. 

• 

Ziveti skupaj: zakaj in 
kako? 

Tretji dan je svoje poglede na nacio
nalizem v Spaniji predstavil Gregorio 
Gonzalez Roldan, profesor sodobne 
zgodovine iz Spanije, ki je svoje 
predavanje naslovil "Nacio-nalizem v 
Spaniji: debata 0 preteklosti". Spanija 
je po njegovem mnenju zelo zanimiv 
primer drzave, kjer obstaja vee jezikov 
in narodov. V zgodovin i je Spanija 
poznala predvsem nacionalizem v 
Kataloniji, ki je imel prvi politiene teznje 
in politieni program. Zelo znan je bil 
baskovski nacionalizem, obstajali pa so 
se drugi nacionalizmi npc v Valenciji, 
Andaluziji itd. Spanska drzava je svojo 
vecnacionalnost prvic uradno priznala 
z ustavo leta 1932, ki je zagotavljala 
omejeno avtonomijo posameznim 
regijam. Kljub temu nacionalni pro
blemi niso bili reseni, kar je bil tudi eden 
izmed vzrokov za spansko driavljansko 
vojno. Vojska generala Franca je po 
vojni okupirala ozemlJe Baskov, proti 
eemur so se Baski zaceli bojevati z 
nasiljem, ki je bilo na visku konec 
sedemdesetih in v zaeetku osem
desetih let. Po ponovni uvedbi demo
kracije v Spaniji se je tudi po zaslugi 
spanskega kralja v drzavi uvajala 
strpnost in pripravljenost drzave, da 
uredi nacionalni problem. Danasnja 
ustava zagotavlja avtonomijo 50 pro
vincam in 17 regijam, ki so bile ob
likovane glede na nacionalno deljenost, 
kar dokazuje spansko pripravljenost na 
pluralizem. 

Romedi Arquint, predsednik Zveze 
etnienih sku pin v SVici, pa je predstavil 
primer resevanja predvsem jeziko
vnega problema v SVici, saj ne moremo 
govoriti 0 svicarskih narodih. V svoji 
predstavitvi svicarskega primera '~e
zikovna politika v Svici " nam je 
pojasnil ureditev jezikovnega problema 
v svicarski ustavi in spremembe ustave 
v letu 1999. Po njegovem mnenju je 
"jezikovna politika v Svici" instrument 
mirnega sozitja v veejezikovni drzavi. 
V SVici je odloeitev za uradni jezik in 
izvajanje izobrazevanja prid rzana 
kantonom, ki 0 tem odloeajo povsem 
samostojno, saj Svica ne pozna Ie 
enega uradnega jezika. Svicarska 
ustava priznava stiri jezike, vendar pa 
je dejstvo, da svicarske regije niso vee 
jezikovno homogene, kar dokazuje ze 
pcdatek, da npr. v francosko govoreeem 
delu Svice kar 20 % prebivalcev ne 

govori francosko. Predavatelj je menil, 
da bi v prihodnosti v Svici glede 
jezikovnega problema morali sprejeti 
kar nekaj odlocitev, npr. 0 problemu 
pravice vsakega posameznika, da si 
izbira svoj obeevalni jezik, kar mu je s 
teritorialno izbiro onemogoceno. Gotovo 
pa bo treba nasploh okrepiti nacionalno 
povezanost v SVici. 

Razpadi velikih imperijev 
in nacionalni problemi 

Zadnja tema seminarja je obrav
navala nacionalne probleme v vee
nacionalnih imperijih. Prvi je bil pred
stavljen primer Sovjetske zveze. Pro
fesor Alexandre Melnik nam je v svojem 
predavanju "Etnicno-politicni de
javniki propada Sovjetske zveze" 
predstavil svoj pogled na dejavnike, ki 
so vplivali na razpad Sovjetske zveze. 
Prvi vzrok je bil politieni, saj je padec 
komunistienega sistema, ki je bil steber 
SZ, nepos red no vplival na propad 
drzave. Centralizirani in plansko eko
nomski sistem, ki je povzrocil tehno
loski zastoj, je bil drugi vzrok. Tretji 
vzrok pa je bil po mnenju predavatelja 
nacionalni dejavnik, saj nacionalni 
problemi v Sovjetski zvezi niso bili 
reseni, pa eeprav je na njenem ozemlju 
zivelo okoli sto etnienih skupin. Konec 
19. stol. so etniene skupine v ruskem 
imperiju razdeli li v tri glavne skupine: 
slovansko - pripadalo ji je okoli 2/3 
prebivalstva, ki jih je povezovala vera, 
tatarsko in finsko. Vsaka od teh sku pin 
je imela svoj jezik. V zgodovini ruske 
drzave Rusi, ki so bili najveeja nacio
nalna skupina, drugim narodom niso 
priznavalr nobenih nacionalnih pravic, 
saj so zagovarjali politiko "ene in 
nedeljene Rusije". Nacionalna politika 
pa je bila ravno tisto podroeje, na 
katerem so gradili svojo oblast bolj
seviki, ki so podpirali nacionalna 
gibanja neruskih narodov. Nekateri 
narodi so v easu oktobrske revolucije 
za kratek cas sicer dobili svoje samo
stojne drzave, vendar pa je nekdanji 
ruski imperi j zamenjala Sovjetska 
zveza, ki je svoj teritorij razdelila na 
avtonomne republike in regije. Ob tem 
pa je komunistiena oblast poskusala 
nacionalno pripadnost zamenjati s 
pripadnostjo narodu, ki bl ga lahko 
poimenovali "sovjetski". Kljub temu da 
Je Sovjetska zveza v letu 1991 razpadla 
na posamezne nacionalne drzave, se 
vedno mnogi Rusi niso opustili ideje 
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velikega ruskega imperija, kar velja 
zlasti za Ruse v balW;kih drzavah, ki 
zivijo ob meji z Rusijo. Mocna na
vezanost na Rusijo pa je opazna tudi 
pri nekaterih nekdanjih sovjetskih 
republikah, ki so danes samostojne 
drzave, npc. Ukrajina in Moldavija. Po 
mnenju predavatelja bi morala Rusija 
opustiti "pozicijo imperija" in pristati na 
model federacije, kar pomeni, da naj 
bi vpeljala nekaksen Commonwealth. 
Drugi predavatelj, Alois Ecker, profesor 
na dunajski univerzi, je s svojo temo 
"Podoba sosedov: obravnavanje 
drzav nekdanje avstro-ogrske mo
narhije v avstrijskih zgodovinskih 
ucbenikih 20. stoletja" predstavil 
svojo raziskavo, saj ze vrsto let analizira 
avstrijske uebenike. Ucbeniki so zelo 
zanimivi viri, saj ob njihovem pisanju 0 

sosednjih drzavah lahko ugotovimo, 
kaksno mnenje so imeli Avstrijci 0 sebi. 
Pri tem se moramo zavedati, da ta 
podoba ni bila vedno povsem resnicna, 
sa j je bila "mozaik oziroma zmes 
mitologije, junaskih zgodb, zgo
dovinskih legend in zgodovinskih 
odkritij" . Pri svojem delu je prof. Ecker 
analiziral avstrijske ucbenike, ki so izsli 
med letoma 1886 in 1996. Rezultati 
raziskave so zelo zanimivi tudi za 
slovenske uCitelje. Npc. v zadn jem 
desetletju obstoja avstro-ogrske mo
narhije se najveekrat uporablja izraz 
"avstrijski (interes)", kar seveda pomeni 
Ie interes dunajskega dvora, ne pa tudi 
interes drugih delov avstrijske mo
narhije. Stem so ucbeniki ustvarjali 
podobo enotnega teritorija Avstrije, ki 
je obstajala vsaj od konca srednjega 
veka. Uporabo imena Avstrija v smislu 
nekdanje avstrijske monarhije lahko 
zasledimo celo v novejsih ucbenikih, 
ki obravnavajo zgodovino po letu 1918. 
Po mnenju predavatelja je to nacin, 
kako lahko nastajajo nacionalni pred
sodki. Profesor Ecker je namrec 
preprican, da imajo ucbeniki lahko 
veliko vlogo pri ustvarjanju podobe 
"velikega in mocnega naroda". Ob 
analiziranju avstrijskih ucbenikov je 
predavatelj ugotovil, da ne dajejo jasne 
razlage 0 politicnih spremembah, ki so 
se dogajale v avstrijski monarhili, in 
zato podoba neavstrijskih narodov v 
avstrijski zgodovini ostaja podoba 
tujcev. 

• 

Zgodovinarji in njihova 
vloga pri ustvarjanju kulta 
nacionalne drzave 

Zadnji predavatelj seminarja Francis 
Pylon, profesor na univerzi v Fribourgu, 
je spregovoril 0 vlogi zgodovinarjev, ki 
jo le-ti imajo pri ustvarjanju narodnih 
kultov in prebujanju nacionalizma. 
Zgodovinarji bi se morali zavedati 
posledic, ki sledijo pretiravanju glede 
pomembnosti zgodovinskih dogodkov, 
kajti zgodovina je v solah pomemben 
in aV1onomen predmet, ki ima veliko 
vlogo v izgradnji nacionalne zavesti. Po 
mnenju predavatelja zgodovinarji ob 
svojem raziskovanju preteklosti od
krivajo "tradicionalne vrednote" in tudi 
stem spodbujajo narodno zaves!. 
Vendar pa namen zgodovinskih analiz 
ni ozivljanje preteklosti , ampak Ie, da 
bi preteklost integrirale v zavest naroda. 
Namree, mnogi zgodovinarji prevee 
"povel icujejo idole preteklosti", kar 
lahko izkrivl ja podobo narodne pre
teklosti. 

Delo v skupinah 

Po dopoldanskih in popoldanskih 
predavanjih smo se udelezenci se
minarja razdelili v delovne skupine, v 
katerih smo razpravljali 0 temah 
predavanj in ob tem odpirali nova 
vprasanja. 

Najprej smo ugotovili, da so v 
evropskih drzavah pojmi kot nacija, 
nacionalnost In etnicna skupina razlieno 
razumljeni in je njihov pomen pogosto 
odvisen od vede, ki obravnava do
loceno nacionalno problematiko. Ob 
tem se Je razvila zivahna razprava, saj 
smo ugotovili, da je problem nacio
nalizma zelo aktualen problem v 
evropskih drzavah. Zanimiva se mi je 
zdela angleska izkusnja, kjer se 
diskriminaciji dolocenih etnicnih sku pin 
izognejo tako, da ucitelji ueencev ne 
uCijo Ie ene resnice, temvee pou
darjajo, da je tudi v zgodovini obstajalo 
vec razlicnih "resnic". 

Zanimiva razprava je potekala na 
temo, kako in v eigavem Interesu 
uebeniki ustvarjaJo stereotipe, ter 0 

nevarnostih, ki jih taksno dele povzroca 
Naloga uciteljev zgodovine naj bi 
vendarle bila ustvar jati uceneevo 
kriticnost in razumevanje nacionalnih 
problemov v preteklosti, kar naj bi 
ueen'cem pomagalo tudi razumeti 
danasnje nacionalne probleme ter 

sprejemati drugacnost 

Avtorski izvlecek 

Prispevek podaja informacijo 0 

seminar ju Sveta Evrope na temo 
"Ucenje in poueevanje zgodovine 20. 
stoletja ", ki je potekal od 1. do 4. 
septembra 1999 v svicarskem mestu 
Neuchatel. Tema serninarja "Ziveti 
skupaj v istem prostoru" je bila nacio
nalizem v evropski zgodovini. Zvrstili so 
se mnogi predavatelji, ki so s svojimi 
prispevki poskusali razloziti razvoj, 
oblike in resevanje konfliktov nacio
nalizma v Evropi. Ob predavanjih so 
potekale tudi razprave v delovnih 
skupinah, ki so udelezence seminarja 
sooeile z razlicnimi pogledi na probleme 
nacionalizma v Evropi. Veliko je bilo 
govora 0 delu zgodovinarjev in uciteljev 
zgodovine, ki naj bi ucence ucili kriticnosti 
in razumevanja drugaenosti. 
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Janez Globo6nik 

SEMINAR EVROPSKE ZGODOVINE ZA MLADE 
RAZISKOVALCE NOVEJSEGA OBDOBJA 

Uvod 

Ze v prejsnji stevilki revije smo 
omen iii, da je v solskem letu 1998/99 
potekalo srednjesolsko tekmovanje v 
raziskovanju novejse slovenske 
zgodovine. Organizirala sta ga 
Siovensko sociolosko drustvo in 
Zveza zgodovinskih drustev v so
delovanju z nemsko fondacijo Koer
ber Stiftung iz Hamburga. Prav ta je 
avtorje sestih najboljsih nalog po
vabila na enotedenski seminar v 
severno Nemcijo. 

Seminar z naslovom Evropska zgo
dovina (EUSTORY - seminar) je bil od 
22. do 29. avgusta 1999 v kraju Bad 
Malente v pokrajini Schleswig - Hol
stein. Udelezili so se ga najboljsi mladi 
raziskovalci zgodovine iz Nemcije, 
Poljske, Rusije, Ukrajine, Belorusije, 
Turcije in prvic tudi iz Siovenije. 

Siovenija se je stem vkljucila v 
mednarodni projekt poznavanja no
vejse evropske zgodovine, katerega 
pokrovitelj je Koerber Stiftung. 

Siovenski udelezenci seminarja so 
bi li: Alenka Jarc - dijakinja Gimnazije 
Kranj, Tadeja Cesen - dijakinja Srednje 
ekonomsko - turisticne sole Radovljica, 
Jride Mrsnik - dijakinja Srednje sole Po
stojna, Ales Sle/anGie tudi iz Postojne, 
Malic KavGie - dijak gimnazije Bezigrad 
in Romana Lap - dijakinja Srednje
sols keg a centra Rudolf Maister Kam
nik. Vodja skupine je bil clan orga
nizacijskega odbora in prof. zgodovine 
na Srednji ekonomsko-turisticni soli 
Radovljica Janez Globocnik. 

Potek seminarja 

Program seminarja je bil zelo razno
lik. Bili smo prijetno preseneceni, saj 
podobnih pristopov v Sioveniji nismo 
vajeni. Seminarsko delo ni bilo usmer
jeno v razi skovanje, razglabljanje in 
poglabljanje nekaterih ucnih vsebin, kot 
se navadno dogaja pri nas, ampak je 
bilo izrazito interdisciplinarno. Ude
lezence seminarja sta ves cas zelo 
uspesno vodila in usmerJala me
nedzerja fondacije Koerber Stiftung 
ClaMia Fischer in Dirk Eilinghof, za 

dernonstracijo preteklega in prihod
njega zgodovinskega raziskovanja pa 
je poskrbel dr. Wolf Schmidt. 

Ze naslov seminarja "Kaj pomeni biti 
mlad? Mladost - vceraj in danes" je 
nakazoval interdisciplinarno deJo. 

Prvi dan serninaqa je bil posvecen 
predvsem predstavitvi raziskovalnih 
nalog vseh udelezencev 

Ze drugi dan pa je prineseJ prvo 
presenecenje. Nemski organizator je 
povabil zelo zanimive zive price, to je 
nemske pisatelje, pesnike, glasbenike 
in zgodovinarje, s katerimi so ude
lezenci, ki so bili razdeljeni v manjse 
sku pine imeli intervjuje. Potem je sledila 
evalvacija intervjujev in pred-stavitev 
rezultatov v skupinah. 

Izredno zanirniv je bil intervju z 89-
letno nemsko pisateljico Elfriede 
Bruning, ki je na zelo prepriClj iv nacin 
predstavila svojo rnladost. Ziasti 
zanimiv je bil oris Hitlerjevega obdobja. 

Naslednji dan je bil namenjen obisku 
koncentracijskega taborisca Neuen
gamme blizu Hamburga. Taborisce je 
bilo po drugi svetovni vojni skoraj v 
celoti spremenjeno v rnuzej. Deluje 
sokantno, saj smo si ob odlicnem 
vodstvu lahko zelo dobro predstavljali 
nacisticna grozodejstva. Nasim gosti
teljem ni bilo prav nic nerodno pokazati 
temno lisa njihove zgodovine. 

Sledil je ogled Hamburga in fondacije 
Koerber Stiftung. Na sedezu fondacije 
smo doziveli zelo prijazen sprejem. 
Pojasnili so nam, da je tudi Siovenija 
vkljucena v EUROSTORY, to je med
narodno rnrezo, ki jo je za spodbujanje 
mladih k raziskovanju novejse zgo
dovine ustanovila ta nemska fondacija. 
V prihodnje se bo mednarodna rnreza 
razsirila se z nekaterimi vzhodno- in 
severno-evropskirni drzavami. V neka
terih drzavah taksnernu raziskovanju 
pripisujejo izjemen pomen. V Estoniji 
bo postal pokrovitelj mladih zgo
dovinarjev kar predsednik drzave. 
Nacrtuje se izdajanje skupnih publikacij 
in morda celo novih ucbenikov evrop
ske zgodovine. 

Cetrti dan je bil posvecen glasbi in 
nadaljnjim intervjujem z zanirnivim i 
gosti, s katerirni so se udelezenci 

pogovarjali 0 socialni pomoci v Nemcijl, 
sportu proti nasilju, pornoCi v boju proti 
drogam, pomenu mladosti itd. Disku
sija je potekala v izjemno sproscenem 
vzdusju. Prav presenetljivo, saj so se 
dijaki in vodje skupin iz razlicnih drzav 
poznali sele nekaj dni. Glasbeni del 
dneva je bi zvecer, ko je bil na sporedu 
inter-nacionalno obarvan disco pro
gram. 

Organizatorji so peti dan seminarja 
ponovno postregli s prvovrstnim 
presenecenjem. Pripeljali so artiste in 
carovnike, ki so nas uCili raznih vesCin: 
caranja, zongliranja, pantomime, hoje 
po hoduljah, akrobatike in svetlobnega 
baleta. Zvecer je bila zelo uspesna 
predstavitev naucenih vesCin. Skoraj 
nismo mogli verjeti, da se je mozno v 
enem dnevu toliko nauCiti. 

Zadnji dan smo si ogledali cUdovito 
hanzeatsko mesto Lubeck, ki je v celoti 
ohranilo srednjeveski videz in uCinkuje 
kot mesto muzej. 

Seminar se je zakljuCiI s predstavitvijo 
rezultatov enotedenskega dela in tudi 
casopisa, ki ga je presenetljivo uspel 
narediti mednarodni novinarski krozek 
tako rekoc mimogrede. V vsem opi
san em delu niso sodelovali samo dijaki 
sedmih drzav, ampak tudi njihovi vodje 
skupin. To je za nas pomembna novost, 
saj pri nas v podobnih situacijah ucitelji 
nastopajo Ie kot nadzorniki in imajo 
zato prevec pasivno vlogo. 

Na vsak nacin je koncni vtis zelo 
pozitiven. To misel je izrazil tudi glavni 
menedzer fondacije Koerber Stiftung 
Dirk Eilinghof. Vsi udelezenci so bili zelo 
prizadevni. V enem tednu ni prislo do 
nobenih ekscesov (pijancevanje, 
drogiranje, kaljenje nocnega miru, 
povzrocanje materialne skode itd.), ki 
so za slovenski prostor ze kar znaCilni. 

Ce pogledamo s strokovnega vidika, 
ne moremo mimo ugotovitve, da je 
interdisciplinarno delo zelo koristno. 
Brez tega si prihodnjega zgodo
vinskega raziskovanja ni mogoce 
zamisliti. To je prav gotovo trend 
prihodnosti in v Sioveniji se tega 
premalo zavedamo. V srednjih solah si 
zaradi se vedno prenatrpanih ucnih 
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nacrtov podobnih aktivnosti, kot smo 
jih vide Ii in doziveli v Nemciji, skoraj ne 
moremo predstavljati. Morda so za 
taksno stanje delno krivi tudi ucni nacrti, 
v katerih je prevec v povedni obliki 
predstavljenih ucnih vsebin in ciljev, ki 
bi morali izraiati predvsem vescine, ki 
naj bi jih osvojili dijaki. Ce se primerjamo 

Danijela Trskan 

SLIKE IN 
POUCEVANJE 
ZGODOVINE 
(ieneva, 5. 5.-7. 5. 1999) 

Glavni namen svicarskega seminarja 
je bil ugotoviti naCine, kako preiti z 
uporabe slik kot ilustrativno-demon
stracijskega grad iva na uporabo slik kot 
zgodovinskega vira pri pouku zgodovine. 

Seminar je potekal tri dni v Centru za 
stalno izobrazevanje za osnovne sole 
Pinchat v Zenevi. Program je vseboval 
predavanja, vizualne predstavitve s 
komentarji, dYe delavnici, okroglo mizo 
in filmsko predstavitev. Seminar je 
predvideval aktivno udeleibo pri dveh 
delavnicah. V prvi delavnici z naslovom 
"Kako gledamo slike?" je potekalo deja 
v individualni obliki. Vsak udelezenec 
je moral analizirati stiri razlicne slike in 
dopolniti razpredelnico, kjer je dopisal 
svoje vtise, mnenje 0 slikah in aso
ciacije. Potem je sledilo individualno 
porocanje. Pri drugi delavnici z na
slovom "Metoda dela z nepremicnimi 
slikami" je delo potekalo v dvojicah. 
Vsaka dvojica je morala odgovoriti na 
analiticna in interpretacijska vprasanja 
za enD izbrano sliko ter oddati pisno 
porocilo. 

Vsi udelezenci smo spoznali, da je 
metoda del a s slikovnim gradivom zelo 
pomembna za ucence, saj lahko na 
podlagi slikovnega grad iva bolje 
razumejo zgodovino; spoznajo po
membnost in vrednost slike; spoznajo, 
da je vsaka slika narejena z nekim 
namenom; spoznajo glavne etape pri 
analizi in interpretaciji slik; razvijajo 
avdiovizualno kulturo itd. 

Pri metodi del a s slikovnim gradivom 
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z nemskim prostorom ugotovimo, da 
je v nasih ucnih nacrtih prevec ucnih 
vsebin, ucitelji imamo zato premalo 
avtonomije, ielenih vesCin pa se zaradi 
pomanjkanja casa ne doseze v za
dostni meri. Druzenje z Zahodno 
Evropo bo pray gotovo prineslo spre
membo v tem smislu tudi pri nas. Ce 

je treba ucence nauciti, kako naj 
gledajo in berejo slike; kako naj opisejo 
slike; kako naj komentirajo in inter
pretirajo slike; kako naj sistematicno 
analizirajo slike; na kaj morajo paziti , 
ce so to navadne fotografije, ce gre za 
film, ce gre za televizijske oddaje ali 
drugo slikovno gradivo; kako naj 
dokaiejo manipulacije pri slikah; kako 
naj izrazijo svoje vtise in mnenja 0 

sestavi slike ali 0 sporocilu slike; kako 
naj uporabijo sOlsko in drugo znanje 
pri analizi slik; kako naj slikovno gradivo 
uporabijo pri ucenju zgodovine. 

Pri gledanju in opazovanju slik 
morajo ucenci najprej ugotoviti glavno 
tematiko slike; usmeriti pogled na 
glavne crte in tocke na sliki ter opisati , 
kaj se nahaja v ospredju, v ozadju in v 
sredini slike. 

S L I K A 

glavne lo{,;ke gledanja 

Ker se slika uporablja kot vir za 
pridobivanje nove ucne snovi, je 
pomembno, da ucitelj sam ali z ucenci 
sestavi naloge oz. vprasanja na slike. 
Vprasanja ne smejo biti samo 0 vsebini 
slike, ampak tudi taksna kot npr.: kako 
je sestavljena slika, kdo je ustvarjalec 
slike in kaksen je njegov namen , 
kaksno je ucencevo mnenje 0 sliki in 0 

sporocilu slike ipd. 

Moina vprasanja na slikovno gradivo 
so lahko podobna za razlieno slikovno 
gradivo. Vedno pa uCitelj ne more 
pricakovati, da bode ueenci odgovorili 
na vsa vprasanja. Vprasanja pa brez 
dvoma razvijajo sistematieno gledanje 

se to ne bo zgodilo pravocasno, ne 
bomo mogli sled iti sodobnim di
dakticno-metodicnim evropskim 
trendom. 

in analiziranje slik ter spodbujajo 
kriticno misljenje ueencev. Na analizo 
slik pa vpliva tudi uceneevo znanje in 
razumevanje sveta, saj nanj vplivajo 
razlieni zunanji vplivi, kot so druiina, 
sola, mediji, ekonomija, politika, kultura 
itd. 

Zelo dobra ideja iz seminarja pa je 
tudi ta, da lahko ucenci sami po
snamejo videoprizor iz zivljenja ucen
cev ali ucnega dela v soli, potem pa 
analizirajo in ocenijo videoposnetek ter 
se tako naucijo sistematicno opa-zovati 
in analizirati slikovno gradivo. 

Razlicno slikovno gradivo, ki obstaja 
danes v multimedijskem svetu, nudi 
stevilne moznosti za uporabo metode 
dela z njim. Ucitelji ga morajo izbrati in 
sestaviti razliene aktivnosti in naloge, 
ki morajo biti prilagojene sposobnostim 
in interesom ueencev 

Na seminarju sem dobila veliko idej 
in napotkov za metodo dela s slikovnim 
gradivom (se posebej videofilmov, 
fotografij in reklamnih obvestil), ravno 
tako pa smo vsi udelezenci dobili 
napotke, kako se lahko slikovno 
gradivo uporablja kot vir za pre
ueevanje, analiziranje in razumevanje 
zgodovinskega dogajanja; kako se 
lahko ucenci aktivno vkljucijo v analiza 
slikovnega grad iva in na kaj je treba se 
posebej paziti pri sestavljanju razlicnih 
nalog in vprasanj za slikovno gradivo. 

Ker v Sioveniji zadnja leta izhajajo 
stevilna ueila za zgodovino, npr. 
prosojnice, videokasete, diapozitivi, 
zbirke zgodovinskih virov (tudi s 
slikovnim gradivom) in stevilni ucbeniki, 
bi bilo treba tudi vee pozornosti 
posvetiti metodi dela s slikovnim 
gradivom, da bi tako ucence aktivno 
vkljucili v pridobivanje nove uene snovi 
tudi s pomocjo le-tega. 

1 
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Janez Globocnik 

META MORFOZE 
VSAKDANA 

V Osojah in v Piranu je od 29. 
novembra do 4. decem bra 1998 
potekal tradicionalni trilateralni seminar 
z naslovom "Metamorfoze vsakdana" 
za ucitelje zgodovine iz Avstrije, Italije 
in Siovenije. Najbolj stevilni so bili 
udelezenci iz Avstrije, saj jih je bilo kar 
20. Udelezba Julijske krajine, Furlanije 
in Beneeije je bila vee kot skromna z Ie 
enG predstavnico. Iz Siovenije je bilo 
na seminarju 10 udelezencev iz osnov
nih in srednjih sol ter kustos iz Slo
venskega solskega muzeja. 

Seminar sta organizirala Zvezni 
pedagoski institut Celovec - ko
ordinator mag. Michael Gutownig in 
Zavod RS za solstvo in sport -
koordinatorica prof. Katarina FOrst. 

Pregled dosedanjih 
seminarjev 

Prvi bilateralni seminar je bil ze 
nekaj mesecev po razglasitvi Republike 
Siovenije v letu 1991. Seminarji taksne 
vrste so nedvomno zelo pozitivni, saj 
ne glede na vrsto stroke odpirajo meje, 
sirijo vedenja in znanja ter odpravljajo 
tabuje in korigirajo pomanjkljivosti , ki 
so jih delezni ucitelji zaradi uradne 
zgodovine v Avstriji in Sioveniji. Slo
venski in avstrijski zgodovinarji so se 
zbrali v Tinjah na Koroskem. Glede na 
ustanovitev slovenske drzave ni bilo 
nakljueje, da so veliko pozornost 
namenili zgodovini razvoja slovenske
ga naroda, narodni indentiteti, drzav
nim simbolom pa tudi posamienim 
prvinam graditve slovenske narodne 
zavesti. Avstrijski udelezenci so bili ob 
izvajanjih slovenskih strokovnjakov kar 
nekajkrat nemalo preseneeeni pa tudi 
zaeudeni, saj jim mnoge prvine slo
venske zgodovine prej niso bile pred
stavljene v pravi luei. 

Drugi seminar za ueitelje zgodovine 
v Avstriji in Sioveniji je bil konec leta 
1992 v Hodisah na Koroskem. Avstrijski 
strokovnjaki so se odloeili za socialne 
in gospodarske teme, slovenski pa za 
izrazito politiene. Porocilo 0 tem 
seminarju, ki je bilo objavljeno tudi v 
strokovni reviji "Zgodovina v soli" (II. 
letnik, stevilka 1), je napisala tedanja 

pedagoska svetovalka, vodja pred
metne sku pine za pouk zgodovine na 
Zavodu RS za solstvo in sport Prvenka 
Turk. Na zaeetku prispevka je po
roeevalka problemsko predstavila vee 
didaktienih vprasanj ob zasnovi taksne
ga sreeanja slovenskih in avstrijskih 
ueiteljev zgodovine. Nato je poroeala 
o vsebinskem programu seminarja, ki 
je bil kakovosten in zanimiv za ueitelje 
z obeh strani Karavank. Seveda ni slo 
brez problemov. Novi poudarki so bili 
pri slovenskih predavateljih razlieno 
niansirani in jih avstrijski ucitelji niso 
mogli razumeti. Pokazalo se je, da je 
slovenska zgodovina, bodisi kulturna 
ali politiena za njih popolna novost. 
Precejsnja pozornost je bila namenjena 
tudi problematiki projektnega pouka, ki 
je zelo zanimala udelezence seminarja. 

Tretji bilateralni avstrijsko-slovenski 
seminar je billeta 1993 v Hodisah na 
Koroskem. Temeljni vsebini seminarja 
sta bi li namenjeni vprasanjem izo
blikovanja nacionalne in drzavne 
indentitete v nemskem jezikovnem 
prostoru in pri Siovencih. Nosilca 
referatov sta bila za nemsko obmoeje 
dr Hanisch z univerze v Kielu, za 
slovensko pa dr Vodopivec. Osvetlitev 
tematike je bila podana se s primeri 
nacionalnih simbolov (dr BruckmOller). 
Primerjavo med simboli, ki prispevajo 
k nacionalni indentiteti posameznika, 
so za sloven ski primer avstrijskim 
kolegom predstavili slovenski ude
lezenci seminarja. 

Na seminarju so dva dni posvetili tudi 
spoznavanju prakse pri pouku zgo
d~vine s hospitacijami na celovski 
gimnaziji z nemskim ucnim jezikom in 
v Kobaridu v osmem razredu na temo 
soske fronte. Hospitacijski ogled v 
Kobaridu je bil obogaten z muzejsko 
predstavitvijo soske fronte. Zakljuena 
tema seminarja je bila namenjena 
predstavitvi razvoja telekomunikacijskih 
in medijskih sredstev z naslovom "Od 
pisma do telefaksa", ki jo je zelo 
privlacno predstavil dr Stuhlfahrrer z 
dunajske univerze. Zelo izerpno poro
eilo 0 tem seminarju je napisal sveto
valec zazgodovino iz Nove Gorice prof. 
Bozidar Mrevlje (Zgodovina v soli III. 
letnik, stevilka 1.). 

Cetrti bilateralni seminar je billeta 
1994 v Hafnerseeju na Koroskem in 
na Bledu. Vodilna tema je bila "Nacio
nalizem in narod pri pouku zgodovine". 
Najbolj zanimiva referata sta imela dr 
Manfred Hanisch z univerze v Kielu in 
dr Peter Vodopivec z univerze v 

Ljubljani . Dr. Hanisch je na problemski 
naein predstavil zgodovinski presek 
nacionalizma, dr. Vodopivec pa se je 
posvetil vplivu mitov na nacionalno 
podobo narodov. Ziasti je poudaril 
negativno vlogo mitov, ki ni zaobsla tudi 
Siovencev. Veeino udelezencev je 
zanimalo, kako naj bo usmerjen pouk 
zgodovine, da bo ublazil posledice 
nacionalizmov. Ostalo je odprto vpra
sanje v smislu dileme, ali naj bo ueitelj 
zgodovine graditelj narodne zavesti ali 
v funkciji pro-svetitelja, ki naj dijake 
vzgaja v nadnacionalnem duhu. 

Peti bilateralni seminar za uCitelje 
zgodovine v Avstriji in Sioveniji je billeta 
1995 ob Osojskem jezeru na Ko
roskem in v Topolscici. PoroCilo 0 

njem kot 0 vseh naslednjih, ki so postali 
trilateralni, je za "Zgodovino v soli" 
napisal prof. zgodovine iz Radovljice 
Janez Globoenik 01. letnik, stevilka 3). 
Okvirna tema je bila Konec druge 
svetovne vojne v Avstriji in v Sioveniji 
ter povojni razvoj obeh drzav. V petih 
dneh je bilo 7 predavanj in tudi stro
kovna ekskurzija po poteh konca druge 
svetovne vojne. Siovenski predavatelji 
so biti dr B. Repe, dr. Prin6ie, dr A. 
Gabrie in mag. S. Berzelak, avstrijski 
pa dr K. Stuhlfahrrer, dr. 1 Domej, dr. 
S. Martel, mag. Korschat ter mag. H. 
Stroche. 

Po predavanjih so se udelezenci 
vsakokrat razdelili na manjse nacio
nalno mesane skupine in razpravljali. 
Kljub mnogim razlienim staliscem je 
celotna komun ikacija potekala v zelo 
strpnem, delovnem in tudi prijateljskem 
vzdusju, ki je prispevalo k obogatitvi 
udelezencev z novimi spoznanji. 

Prv; trilateralni seminar za ueitelje 
zgodovine iz Avstrije, Italije in Siovenije 
je billeta 1996 v Osojah na Koroskem 
in v Dobrni. Okvirna tema je bila 
"Zmagovalci in njihov odnos do pre
magancev po letu 1945 na Koroskem, 
v Sioveniji in v Furlaniji - Julijski krajini ". 
Od avstrijskih predavateljev je vzbudil 
najveejo pozornost dr. K. Stuhlfarrer z 
zelo zanimivim predavanjem "Kola
boracija, izdaja, obraeunavanje. Pre
hod iz vojne k miru". Na slovenski strani 
pa je bilo vee uglednih predavateljev. 
Najvee pozornosti sta bila delezna dr 
Griesser, ki je na problemski naein 
predstavila poboje politicnih na
sprotnikov v Sioveniji in 0 razvoju 
domobranstva, in dr. J. Pirjevec, ki je 
na izviren naein predstavil britanske 
povojne nacrte in povojno politiko v 
Avstriji in Sioveniji. Na zaeetku 
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slovenskega dela seminarja je bila tudi 
zanimiva ekskurzija v Teharje, ki jo je 
na samosvoj nacin vodil eden od 
prezivelih udelezencev tragedi je pre
maganih domobrancev dr Tine Veli
konja (Porocilo je napisal J. Globocnik, 
Zgodovina v soli, stevilka 3). 

Drugi trilateralni seminar je billeta 
1997 ob Osojskem jezeru in v Lipici. 
Udelezba iz Siovenije je bila zal zelo 
skromna, zelo zaskrbljujoce pa je bilo 
tudi, da se tega seminarja ni udelezil 
nihce od slovenskih uciteljev zgodovine 
v Avstriji. Okvirna tema je bila "Mirovna 
pogodbazltalijoizleta1947".DrU. 
Sima z univerze v Celovcu je ude
lezencem predstavil mirovne uredltve 
po II. svetovni vojni, dr D. Ne6ak z 
univerze v Ljubl jani pa italijansko
slovensko vprasanje v 20. stoletju. V 
nadal jevanju seminar ja je 0 pro
blematiki nase zahodne rneje govoril 
tudi dr J. Pirjevec iz Trsta Ziasti dobro 
je osvetlil dogajanja po pari ski mirovni 
konferenci, ki so pripeljala do podpisa 
Londonskega memoranduma. Od 
avstrijskih predavateljev je bila najbolj 
zanimiva dr. Sabina Schweizer. Njena 
izvajanja 0 juzni Tirolski v letih 1945-
47 so bila za slovenske udelezence 
precejsnja novost. Izguba juzne Tirolske 
je Avstrijcern povzrocila veliko nacionalno 
bolecino in udarec po njihovem nacio
nalnem ponosu. Ob vsem tem pa je 
nekoliko presenetljivo (to se je po
kazalo rned diskusijami), da Avstrijci 
slovenske bolecine zaradi izgube 
Koroske nikakor ne morejo razumeti. 

Siovenski del seminarja je bil obogaten 
z dvema ekskurzijarna v Trst in okolico. 
Najbolj zanimiv je bil ogled edinega 
koncentracijskega taborisca na slo
venskem etnicnem ozemlju, Rizarne v 
Trstu (Porocilo je napisal J. Globocnik, 
Zgodovina v soli, VII. letnik, stevilka 2). 

Tretji trilateralni seminar (glej 
zacetek tega porocila) je bil izrazito 
sociolosko obarvan. Kot receno, je imel 
delovni naslov "Metamorfoze vsak
dana". 

V celoti je bil posvecen vprasanju 
indentitete. Organizatorji serninarja so 
toliksno pozornost indentiteti verjetno 
namenili zaradi zmede in zbeganosti, 
ki je del nase sodobnosti, ko Clovek in 
cele cloveske skupnosti skoraj obu
pano iscejo svojo indentiteto. Koncale 
so se namrec mnoge zagotovljenosti 
in stalnosti. Clovestvo je se posebej 
razvrvano z izpostavljanjem etnicne, 
religiozne, narodne in nacionalne 
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indentitete, kar se zdi kot izhod iz 
razpadanja in razkrajanja mnogih 
drugih skupinskih in kulturnih indentitet 
Omajale so se torej nekatere indentitete 
in krepijo se druge. Posebno pre
senecajo partikularizmi, ki rus ijo 
enotnost clovestva in utirajo pota vse 
stevilnejsim sporom nacionalnega 
pomena. To se dogaja v casu , ko 
padajo komunikacijske pregrade in 
dosezki Clovestva v tehnoloskem in 
produkcijskem smis lu narekujejo 
njegovo enotnost in sodelovanje. 

Pray ta kontrast med nujo po enotnosti 
in potrebo po razlicnih Indentitetah na 

. eni strani ter stevilnimi zarisci indentl
fikacijskih negotovosti, razdorov in 
nejasnosti okoli skupinske indentitete 
na drugi izpostavlja vprasanje indenti
tete sodobnega cloveka. 

Na zadnjem trilateralnem seminarju 
je imel nosilni referat z naslovom "Kaj 
je vsakdanjost?" dr. Karl Stuhlfahrrer 
Poudarek je bil predvsem na vzdrze
vanju indentitete. Garancije za konti
nuiteto naj bi bile predvsem izkusnje 
cas a in prostora, ki sta pomembna 
dejavnika v zgodovini in verjetno 
bistveno zaznamujeta dogajanja v 
preteklosti. V sedanjosti se nadaljuje 
kontinuiteta, dogajajo pa se tudi 
spremembe. 

Dr Stuhlfahrrer je povedal , da se Ie z 
nadaljevanjem kontinuitete ohranja 
indentiteta. Pri spremembah pa je 
vedno treba vedeti, zakaj je do njih 
prislo in kaksne posledice so prinesle. 
Npr: Na koncu tisoCletja je najvecja 

sprememba masovna proizvodnja 
splosnih dobrin, ki jih je v razvitem 
svetu delezna veGina Ijudi. Nekoc 
luksuzno blago je v vsakdanjosti 
postalo potrebno. Ta prehod pa ne 
poteka povsod hkrati. Odvisno od 
prostora. V nerazvitem delu sveta do 
tega se ni prislo. Predstavil je tudi nekaj 
zanimivih primerov - npr v razvitem 
svetu je clovek brez avtomobila prav
zaprav invalid, prislo je do popolnoma 
mehanizirane gospodinje, ne znamo si 
vec predstavljati zivljenja brez elektrike, 
televizije, racunalnika itd. Treba pa se 
je zavedati psihicne kontinuitete. Kljub 
vsem spremembam se ista oseba ne 
spremeni. Imamo magicen odnos do 
prednikov. Vsak standard naj bi Ijudem 
Ie olajsal zivljenje, ni pa dobro, ce 
postanemo njegovi ujetniki. 

Mag. Brigitte Enter je v svojem 
predavanju predstavila pocitnice 
nekoc in danes. Velike tehnicne 
spremembe v zadnjih dvesto letih so 
prispevale k uvedbi pojma prosti cas. 
Pred tem vecina Ijudi prostega casa ni 
poznala. Predavateljica je opisala tudi 
zgodovino uvajanja dopusta in yes 
razvoj izletov od skromnih zacetkov do 
mnozicnega turizma. Vse to je prineslo 
velike spremembe, seveda Ie v drza
yah, ki so primerno razvite in dovolj 
socialno usmerjene. V zivahni razpravi 
so potem udelezenci seminarja ugo
tovili, da so bili glede poGitnic nekoc in 
danes v Avstriji in Sioveniji podobni 
trendi. 

Na koncu avstrijskega dela seminarja 



je bil organiziran mednarodni vecer. 
Vsak udelezenec je predstavil svoj 
domaci kraj z vidika. "praznovanja 
nekoc in danes". Svoja izvajanja so 
mnogi popestri li se z plakati, slikami in 
videoposnetki, ki so jih prinesli s seboj. 
Za druzabni del pa Je vsak prinesel 
nekaj posebnega iz svoje regije za vso 
skupino (npr. vin~, zganje, pecivo, 
kekse, instrumente, pesmi). Vecer je 
mini I v vzdusju velikega praznovanja. 

Siovenski del semlnarja je bil v 
Piranu. Najvec pozornosti je bilo 
posvecene delu v skupinah, ki so 
obravnavale tradicionalne obrede iz 
preteklosti (npr. poroka) ter Ijudske 
obicaje in navade. Ugotavljali so tudi 
spremembe in posledice le-teh v 
sedanjem casu. 

Organizirani sta bili tudi dve zanimivi 
strokovni ekskurziji: prva v lzolo, kjer 
so v obratu Salladia predstavili tra
dicionalni nacin priprave slane ribe; 
druga pa v Secovlje, kjer je bil ogled 
tradicionalnih solin in v tovarno Droga 
Portoroz. 

Zadnje predavanje na tem seminarju 
je imela dr. Neva Slibar z univerze v 

Sem nar 

Ljubljani. Govorila je 0 spremembi 
vsakdana v slovenski in nemski lite
raturi. Poudarila je da se sodobno 
gledanje na literaturo razlikuje od 
preteklega. Postmoderni koncept se 
osredotoca tudi na najmanjse detajle. 
Literatura je pravzaprav sola gledanja. 
Z njeno pomocjo se navadimo da 
vsakdan ne dozivljamo avtomaticno, 
ampak potujemo v znakih - lahko tudi 
na ironicen nacin. Literatura in sploh 
celotna umetnost dajeta prednost 
cutnemu dojemanju sveta. V tej prvini 
se prav gotovo zgodovinopisje bistveno 
razlikuje od literature. So pa tudi 
povezave. Literatura je bila vedno neke 
vrste kolektivni spomin in iz tega je 
treba izhajati. 

Tako v Avstriji kot tudi v Sioveniji je 
imelo zgodovinopisje veckrat podobno 
tezavo. V dolocenih delih je bilo 
marsikaj napisanega prevec po meri 
zmagovalcev. Literatura pa to napako 
lahko popravlja. Najpomembnejsi 
avstrijski avtor povojne knjizevnosti 
Thomas Bernhard je ze odigral taksno 
vlogo, v Sioveniji pa sta bila najbolj 
kriticna do zgodovinopisja Edvard 

Kocbek in v zadnjih desetletjih se bolj 
izrazito Drago Jancar. 

liMA-. 
Seminar je bil zelo dobro organi
ziran tako z avstrijske kot tudi s 
slovenske strani. Dosegel je za
vidljiv strokovni nivo. V prihodnje bi 
bila zaZelena vecja udelezba pred
stavnikov slovenske manjsine v 
Avstriji in v Italiji. S slovenske strani 
je bila predlagana tema za naslednji 
trilateralni seminar : "Zivljenje v 
Avstro-Ogrski - nekdaj skupni 
drZavi Avstrijcev, Siovencev in dela 
Italijanov iz Julijske krajine". Upati 
je, da bo ta zanimivi predlog sprejet 
in da bode v prihodnje ti seminarji 
delezni vecje medijske pozornosti , 
saj bi to lahko zelo prispevalo k 
hitrejsem resevanju odprtih vprasanj 
nase polpretekle dobe. 

• stevilo podatkov prilagojeno sposobnostim osnovnosolcev in zahtevam stroke 

• vsebinsko in imensko kazalo 

NAROCILA: 
DZS, d. (I., IZOBRAZEVALNO 
ZALOZNISTVo, BTC, Hala VIII 
Smartlnska 152, 1538 Ljubljana 
Tel. 061/ 14022 92, taks 061/ 1851730 
E: agala.vogrln@dzs.si 
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I Tekm o vanja z znan a zgodov ne 

Marjan MatjB.sic 

Ucenciso 
pogresali 
tekmovanja s 
podrocja 
zgodovine 

Zgodovinsko drustvo v Mariboru se 
je jeseni leta 1992 odloeilo, da vsaj 
deloma zapolni praznino pri prirejanju 
tekmovanj s podroeja zgodovine za 
osnovno- in srednjesolee. Drustvo 
organizaeijsko ni moglo prirediti drzav
nega tekmovanja, ki ga do pred kratkim 
tudi ni bilo, je pa povabilo na tekmo
vanje sale iz severovzhodne Siovenije. 
Do leta 1999 sma skupaj z mentorji in 
tekmovalei izpeljali sedem zgodo
vinskih tekmovanj za osnovne sale in 
tri za srednje sale. 

Na prvem tekmovanju leta 1993 z 
naslovom Kako so ziveli Rimljani? je 
sodelovalo 28 osnovnih sol. Leta 1994 
se je 32 ekip (vsaka sola je lahko 
prijavila samo eno triCiansko ekipo) 
pomerilo v znanju na temo Kako so 
ziveli stari Grki? Prvi dve tekmovanji sta 
bili sestavljeni iz eetrtfinala, polfinala in 
finala. Vendar sma se po posvetovanju 
z mentorji taksni razmeroma stresni 
obliki tekmovanja leta 1995 odpovedali. 
Leta 1995 so ekipe, ki so tekmovale iz 
poznavanja teme Kako so ziveli stari 
Judi in Egipeani?, prvie tekmovale za 
zlata, srebrna in bronasta priznanja dr. 
Pavia Turnerja. Ta sistem tekmovanja, 
ko tekmovalei odgovarjajo na zastavljena 
vprasanja ustno, je ostal do danes 
nesprernenjen. Za deset ali devet 
pravilnih odgovorov si je ekipa prisluzila 
zlato priznanje dr. Pavia Turnerja , 
srebrno za osem ali sedem odgovorov 
in bronasto za sest, pet ali stiri pravilne 
odgovore. Za desezene tri, dve ali eno 
toeko so tekmovalei prejeli priznanje za 
udelezbo na kvizu. 

Leta 1996 sma priredili zgodovinsko 
tekmovanje z naslovom Zivljenje v prvih 
stoletjih islama In Evropa za cas a 
krizarskih vojn. Udelezilo se ga je 35 
osnovnih sol iz severovzhodne Siovenije. 
45 osnovnih sol se je leta 1997 po
merilo v poznavanju teme Indijanei v 
Ameriki in prihod belega eloveka. Leta 

1998 sma priredil i zgodovinsko tekmo
vanje iz najnovejse slovenske zgo
dovine z naslovom General Rudo lf 
Maister, njegovo zivljenje, vloga in 
pam en v bojih za severna slovensko 
mejo 1918- 20. Kljub veej i zahtevnosti 
se je na zgodovinsko tekmovanje 
prijavi lo 44 osnovn ih sol iz severo
vzhodne Siovenije. V letosnjem letu , ko 
je bilo na drzavni ravni izpeljano ze 
drugo tekmovanje iz zgodovine, se je 
na nase tekmovanje Kako so zivel i, pluli 
in se bojevali Vikingi? prijavilo 34 
osnovn ih sol. Ob poplavi pisnega 
preveljanja tudi pri zgodovini sma se 
odloei l i, da bo kviz potekal brez 
pisnega preverjanja znanja. Tekmo
valeem sma dali priloznost, da so 
odgovarjali ustno na zastavljena 
vprasanja. Ker je vsaka ekipa odgo
varjala na dest vprasanj, je bilo treba 
sestaviti vsaj eno eetrtino vee vprasanj. 
Taka so lahko tudi zadnje ekipe imele 
dovolj dober izbor vprasanj. Vprasanja 
so bila napisana samo na temellu 
gradiva, ki sma ga v naprej doloCili v 
razpisnih pogojih. 

Tekmovanje, ki je trajalo dva ali tri dni, 
je bilo razdeljeno na vee skupin. V vsaki 
skupini so tekmovale veCinoma po stiri 
ekipe, izjemoma pet ali tri. Urnik 
tekmovanj sma javno iurebali za vsako 
ekipo s pomoejo dveh listkov. Na enem 
je bil napisan easovn i termin, na 
drug ern pa sola. Nadalje sma napisana 
vprasanja, katerih vsebino sta pozna Ii 
poleg sestavljalea samo se dve osebi , 
vnesli v raeunalnik in nato vsako 
vprasanje posebej vlozil i v ovojnieo ter 
jo opremili z zigom Zgodovinskega 
drustva v Mariboru. Vsaka ekipa si je 
namree lahko izbrala vprasanje z 
vleeenjem kuverte. Izvleeeno kuverto je 
nato voditeljiea kviza pred tekmovalci 
odprla, tekmovalcem takoj izroCila na 
listku napisano vprasanje, sama pa ga 
prebrala z drugega listka. Na tem listku 
Ie bil napisan tudi nataneen odgovor, 
ki ga je morala komisija pri razsoji 
strogo upostevat i. Po prebranem 
vprasanju je imela vsaka tekmovalna 
ekipa pravieo do 30 sekund za raz
mislek. Zraven ekipe, ki j i je bi lo 
zastavljeno vprasanje, so miselno zelo 
intenzivno sodelovale druge tekmo
valne ekipe, eeprav niso imele ne 
interesa in ne pravice, da bi odgovarjale 
na vprasanje, zastavljeno drugi ekipi . 
Ceprav Ie vsaka tekmovalna ekipa 
odgovarjala sam a na deset izzrebanih 
vprasanj, sma ob koncu posameznega 

tekmovanja ugotovili, da so tekmovalci 
napeto in miselno aktivno sodelovali pri 
iskanju odgovorov na vsa zastavljena 
vprasanja. 

Na zgodovinskih tekmovanjih v letih 
1993- 99 je tekmovalo 259 osnovnih sol 
z 891 tekmovalel, ki jih je pripravljalo 
259 mentorjev. Tekmovanje je spremljalo 
3360 navijaeev, torej je pri pripravi in 
izvedbi zgodovinskih tekmovanj osnov
nih sol do sedaj sodelovalo 4510 
udelezencev. V tem obdobju je na 
zgodovinskem tekmovanju sodelovalo 
87 ekip iz Maribora s 114 ueenkami in 
146 ucenci in 172 ekip iz severo
vzhodne Siovenije s 293 ucenkami in 
260 ueenci. Zraven pisnih priznanj, ki 
so jih podpisali organizatolji, med nj imi 
tudi Zavod RS za solstvo, Obmoena 
enota Maribor, in so jih prejeli tekmo
valci in mentorji, sma leta 1993 in 1994 
vse udelezence popeljali na enodnevni 
izlet po pomembnih antienih najdiseih 
v severovzhodni Sioveniji (Ptuj , Celje, 
Sempeter v Savinjski dolini ... ). Prav 
taka so vsi tekmovalci prejeli knjizne 
nagrade mariborske Zalozbe Obzorja 
tervstopnice za ogled filma v mariborskih 
kinematografih. 

Sale, ki so sodelovale na vseh 
dosedanjih zgodovinskih tekmovanjih 
(1993-99): 

1.0S Bojana lIicha, rnentorici: Nada 
Zeleznik (na sestih tekmovanj ih) in 
Irena Korele (na enem tekmovanju) 

2. OS Bratov Polaneicev, mentor: Zarko 
Jan (na sedmih tekmovanjih) 

3. OS Dusana Flisa, Hoce, mentorica: 
Elizabeta Klasinc (na sedrn ih 
tekmovanj ih) 

4.0S Fram, mentorici: Daniela Faletic 
(na sestih tekmovanjih) in Tania Ajd 
(na enem tekmovanju) 

5.0S Franca Lesnika - Vuka, Slivnica, 
mentorica: Ljubica Goricanec (na 
sestih tekmovanjih) 

6.0S Franca Rozmana - Staneta, 
mentor: Zdravko Petrie (na sedmih 
tekmovanlih) 

7.0S Ivana Cankarja, mentor: Mitja 
Kobale (na sedmih tekmovanj ih) 

8. OS Jarenina, mentorica: Helena 
Savernik (na sestih tekmovanjih) 

9. OS Kamnica, mentorica: Vinka Zalar 
(na sestih tekmovanjih) 

10.0S Lovrenc na Poholju, mentorica: 
Darja Miglie (na sestih tekmovanjih) 

11.0S Maksa Durjave, mentorici: Mira 
Kolar (na stirih tekmovanjih) in 
Bojana Cingerli (na treh 
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Tekmovanja z znan a zgodov ne I ------------------------------------------------------------------------------------------------~ 

tekmovanjih) 
12.05 Miklavi na Dravskem polju, 

mentorici: Stanka Pesec (na petih 
tekmovanjih) in Darja Pristovnik (na 
en em tekmovanju) 

Osvojena priznanja dr. Pavia Turnerja 

13.05 Prezihovega Voranca, 
mentorica: Janja Bukovec (na 
sedmih tekmovanjih) 

14.05 Selnica ob Dravi, mentorica: 
Majda Lipovec (na sedmih 
tekmovanjih) 

15.05 Siadki Vrh, mentorica: Nada 

Lela 

1995 
1996 
1997 
1998 
1999 

Korosec (na sedmih tekmovanjih) 30 
16.05 Starse, mentorica: Jasna 

Dobaj (na sestih tekmovanjih) 25 
Prejemniki zlatega priznanja dr. Pavia 

Turnerja na zadnjem zgodovinskem 
tekmovanju z naslovom Kako so ziveli, 
pluli in se bojevali Vikingi? so svoje 
izjemno znanje dokazali v dveurnem 
radijskem kvizu, ki ga je posnel Radio 
Mar ibo r. Najboljsima ekipama je 
turisticna agencija Soncek iz Maribora 
podarila enodnevni izlet na Dunaj. 
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Ziaia priznanje Srebrna priznanje 
dr Pavia Turnerja dr Pavia Turnerja 

6 24 
2 14 
5 23 
2 12 
6 11 

f-- f--

.----

lG 
I--

~i tl 

8ronasla priznanje Priznanje za udeleiba 
dr Pavia Turnerja na kvizu 
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o Ziato priznanje 
dr. Pavia 
Turnerja 

.Srebrno 
priznanje dr. 
Pavia Turnerja 

o Bronasto 
priznanje dr, 
Pavia Turnerja 

o Priznanje za 
sodelovanje na 
kvizu 

Leta 1994 , ob obletnici zacetka 
1. svetovne vojne, je Zgodovinsko 
drustvo v Mariboru skupaj z Muzejem 
narodne osvoboditve Maribor pripravilo 
zgodovinsko tekmovanje tudi za srednje- 1995 1996 1997 1998 1999 
solce. Na tekmovanje z naslovom PNa 
svetovna vojna in mirovna konferenca 
v Parizu 1914-20 se je prijavilo devet 
srednjlh sol s stirinajstimi ekipami. Leta 
1995 smo za sredn jesolce priredili 
tekmovanje Druga svetovna vojna 
1939--45 v svetu in v Sioveniji. Iz devetih 
srednjih sol je na kvizu sodelovalo 
petnajst ekip. V jeseni 1998 so se na 
zgodovinsko tekmovanje General 
Rudolf Maister, njegovo zivljenje, vloga 
in pomen v bojih za severno slovensko 
mejo 1918-20 prijavile stiri ekipe stirih 
srednjih sol iz Maribora in Rus. Tekmo-

vanje je posnel Radio Maribor in je bilo 
na programu tega radia 18. decembra 
1998 med 20. in 22. uro zvecer. 

Skupaj je na srednjesolskih kvizih 
sodelovalo 22 srednjih sol s 33 ekipami, 
28 mentorji, 99 tekmovalci in 423 
poslusalci. 

Zgodovinskih tekmovanj med leti 
1993 in 1999 se je udelezilo vee kot pet 
tisoe tekmovalcev, mentorjev in po
slusalcev. 

Povzetek 

Na zgodovlnsklh tekmovanJl h 
Zgodovlnskega drustva v Mariboru 
v letlh 1993-99 Je tekmovalo 259 
osnovhih sol z 891 tekmovalcl, kl 
jlh Ie pripravljalo 259 mentorJev 

Treh zgodovinskih tekmovanj za 
srednJesolce se Je udelezllo 22 
srednJlh sol s 33 ekipaml, 28 
mentorji In 99 tekmovalci. 

Zgodovlnsko tekmovanJe 0 ge
neralu Rudolfu Malstru za srednje
solce In tekmovanle Kako so zlveli, 
pluilin se bOJevall Vlklngi? Je posnel 
Radio Maribor In JU predvaJal v 
svoJem programu. 
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I Tekmo v an j a z z n an a zgodo v ne 

Milena Globo6nik 

VIII. REGIJSKO SRECANJE MLADIH 
RAZISKOVALCEV GORENJSKE 

"Tekmovanje in srecanje mladih 
raziskovalcev je ze tradicionalno . 
Prijavljenih je nad sto petdeset razisko
valnih nalog iz enaindvajsetih stro
kovnih podrocij. Kakovost del a in zelja 
po novem sta stalna spremljevalca 
mladih raziskovalcev in njihovih men
torjev, ki pomembno prispevata k 
dopolnitvi rednemu solskemu delu. 
Pomembna je tudi izmenjava izkusenj 
in na novo stkana prijateljstva." S temi 
vzpodbudnimi be sed ami je nagovoril 
mlade raziskovalce in njihove mentorje 
ter jim zazelel uspesno predstavitev 
njihovih raziskovalnih nalog, ravnatelj 
sole gostiteljice Srednje elektro in 
strojne sole Kranj, kjer so se ti zbrali 
na VII I. regijskem srecanju mladih 
raziskovalcev 17. aprila 1999. 

Na predmetnem podrocju zgodovine 
je bilo prijavljenih 14 nalog iz sestih 
gorenjskih srednjih sol: Gimnazije 
Jesenice, Gimnazije Kranj, Gimnazije 
Skofja Loka, SESS Kranj (Srednja 
elektro in strojna sola), SEUAS Kranj 
(Srednja ekonomska in upravna sola) 
in SETS Radovljica (Srednja eko
nomska in turisticna sola). Teme, ki so 

jih mladi raziskovalci izbrali, so bile zelo 
raznolike: 
a) turizem: Okolscina Bieda skozi cas, 
Bohinj - biser Alp nekoc in danes, 
Razvoj turizma za tuje goste 
b) glasba: Sprejemanje zahodn ih 
trendov Evrope v popularni glasbi, Vpliv 
zahodne glasbe na slovensko glasbo 
c) druga svetovna vojna in cas po 
njej : Druga svetovna vojna na Pacifiku, 
Hladna vOjna, Mobiliziranci v nemsko 
vojsko v 2.svetovni vojni 
c) lokalna zgodovina : Pozabljeni 
gradovi v okolici Kranja, Biografski 
leksikon Gorenjske 
d) druge naloge so bile : Razvoj 
gasilstva v Zireh v 19. stoletju, Vikingi , 
Elan - simbol slovenskega in evrop
skega smucanja, Razvoj avtomo
bilizrna. 

Ceprav ni namen porocila ocenje
vanje posamicnih raziskovalnih nalog, 
bi vendarle veljalo povedati tudi 0 tern 
nekaj besed. Di jaki in seveda tudi 
njihovi mentorji so pray gotovo vlozili v 
nastajanje nalog veliko dela in truda. 
Vecina jih je svoje naloge predstavila 
zelo zavzeto in z velikim raziskovalnim 

Aklualne i nformacije 

Bojan Balkovec 

Drustvo uciteljev zgodovine Siovenije 
V Dobrni je bil 13. oktobra 1999 

ustanovni sestanek Drustva uciteljev 
zgodovine Siovenije (DUZS) . Ustano
vitev drustva je udejanjenje ideje 0 nujni 
povezavi uciteljev zgodovine. Novo
nastalo drustvo bo zdruzevalo ucitelje 
zgodovine, zastopalo njihove interese, 
se zavzemalo za kakovostno strokovno 
izobraZevanje uciteljev in okrepilo vlogo 
uciteljev pri nastajanju in spreminjanju 
ucnih nacrtov. 

Med dejavnosti novega drustva smo 
zapisali prirejanje strokovnih in izo
brazevalnih predavanj, izmenjavo 
informacij med uCitelji in sodelovanje 
s sorodnimi uciteljskimi drustvi doma 

in v tujini. Predvsem je tu pomembno 
povezovanje z Evropskim zdruzenjem 
uCiteljev zgodovine (Euroclio). 

Sedez drustva je na Oddelku za 
zgodovino Filozofske fakultete Uni
verze v Ljubljani. Na omenjeni naslov 
lahko posllete svojo pristopno izjavo, 
ki jo najdete na spletni stani drustva 
http://www2.arnes.si/-supbbalk/ 
duzs/duzs.htm. 

IIII 

navdusenjem. Prijetno je bilo opazovati 
vnemo, ki je odsevala z nj ihovih 
obrazov. Nekatere naloge so bile zelo 
skrbno izdelane, predstavljene z 
sodobno racunalnisko tehniko. Tudi cilj, 
da se dijaki bolje spoznajo z arhivi, 
muzeji, knjiznicami , zlasti pa z delom v 
teh institucijah, je bil gotovo v veliki meri 
dosezen. Ob vsem tem pa bi vseeno 
kazalo povsem dobronamerno opo
zoriti na nekaj pomanjkljivosti: vse 
izbrane teme niso dajale vsem dijakom 
enake moznosti za raziskovalno delo, 
zlasti iz obce zgodovine. Raziskovalne 
naloge iz njihove bliznje okolice in 
lokalne zgodovine so bile zato pre
pricljivejse, ker so sli dijaki sami na 
teren. Morda bi kazalo opozoriti tudi 
mentorje, da bi nekoliko bolj vztrajno 
zahtevali citiranje in navajanje upo
rabljenih zgodovinskih virov in litera
ture. Naj zadnje misli ne izzvenijo v 
prevec kriticen sklep saj dijaki radi 
raziskujejo, kar potrjuje precejsnje 
stevilo prijavljenih raziskovalnih nalog. 

Literatura 

BiHen - VIII. reg ijsko srecanje mladih 
raz iskovalcev gorenjskih srednjih sol , 
Srednja eleklro in strojna sola Kranj, Kranj, 
17.4. 1999. 

Najrazlicnejsa mnenja in pripombe 
so dobrodosli, posljite pa jih na naslov 

Drustvo uciteljev zgodovine 
Siovenije, 
Askerceva 2, 
1000 LjUbljana. 

Dr. Bojan Balkovec 

PHIJAVIICA 
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Vojko Kunaver 

TEKMOVANJE IIINANJA IGODOVINE 
ZA OSNOVNE SOLE POTEKA iE TRETJE LETO 

V letosnjem solskem letu smo ze 
tretjic razpisali tekmovanje iz znanja 
zgodovine za osnovne sole_ Tema 
letosnjega tekmovanja je Zivljenje v 
srednjem veku in je kronolosko gle
dano nadaljevanje prvih dveh tekmovanj, 
ko sta bili razpisani temi Stari Grki in 
Rimski imperij_ Vzpodbudno je, da smo 
po zacetnih tezavah uspeli organ i
zacijsko in vsebinsko tekmovanje 
dodelati do te mere, daje bilo uvrseeno 
med tekmovanja, ki prinasajo tudi toCke 
za vpis v srednje sole_ Morda se bolj 
kot to pa nas veseli dejstvo, da se je 
stevilo prijavljenih sol in tekmovalcev v 
minulih dveh letih poveealo s priblizno 
osem kar na deset tisoc in da je lani 
sodelovalo ze vee kot dve tretjini 
osnovnih sol po vsej SlovenilL 

Letosnja tema tekmovanja se nanasa 
na zivljenje v srednjem veku in se bo, 
kot nam govori ze sam naslov, na
nasala zlasti na vsebine iz naCina 
zivljenja v srednjem veku_ Prvie bomo 
v tekmovanje vkljucili tudi vsebine iz 
slovenske zgodovine_ Morda se zdi na 
prvi pogled letosnja tema tekmovanja 
nekoliko manj privlacna od prejsnjih, 
vendar pa zajema stevilne vsebine, ki 
so ucencem zelo blizu (srednjeveski 

grad in mesto, zivljenje na podezelju, 
v mestih in gradovih __ )_ Vsekakor je 
tudi to obdobje zgodovine zelo za
nimivo in pomembno, predvsem pa se 
zdalec ne tako temacno, kot smo pred 
desetletji marsikdaj slisali tudi v solah_ 
Stevilna odkritja so medtem ze nasla 
svoje mesto tudi v ucbenikih in po
mag ala premagati nekdanje predstave 
o temacni dobL 

Tako kot v prejsnjih letih bo tudi 
letosnje tekmovanje trostopenjsko, pri 
cemer bo zlasti za solsko tekmovanje 
najpomembnejse poznavanje vsebin iz 
ucbenika, nekaj pa bo vprasanj tudi iz 
dodatne literature_ Namen sestavljalcev 
tekmovalnih pol in same komisije je 
vsekakor ta, da bi vsaj na solskem 
nivoju cimvecje stevilo tekmovalcev 
osvojilo bronasto priznanje_ Lansko leto 
jih je bila slaba tretjina, kar je bil 
vzpodbuden rezultat tako za tekmo
valce kot tudi mentorje in sestavljalce 
nalog_ Na regijskih tekmovanjih pri
cakujemo vecjo selekcijo in se vecji 
izbor iz dodatne literature, podobno pa 
velja tudi za drzavno tekmovanje_ Kljub 
vsemu si bo komisija pri sestavi nalog 
prizadevala, da le-te ne bi sle iz 
zacrtanih okvirov, da bi bile dovolj 

privlacne, a hkrati tudi dovolj zahtevne_ 
Vsekakor iskanje faktografskih po
drobnosti ne bo vodilo, pac pa bo 
treba bolj posveeati vprasanjem in 
nalogam , ki bodo pri tekmovalcih 
vzpodbujala razmisljanje in razume
vanje zgodovinskih dejstev_ 
Tekmovanje naj bi bilo torej zasnovano 
na podlagi novih uenih naertov in 
kurikularne prenove pri pouku zgo
dovine_ Manj bo torej vprasanj iz 
politicne in vojaske zgodovine, po
udarek bo na gospodarski in kulturni 
zgodovini, nacinu zivljenja in vsak
danjiku in tudi na razumevanju po
sameznih virov, ki so vkljuceni v okvir 
literature za tekmovanje_ 

Glede na to da tekmovanje poteka 
ze tretje leto in je tekmovalcem zasnova 
tekmovalnih pol ze znana, upamo, da 
bodo tudi letosnji rezultati dobrL Pray 
tako seveda upamo na dobro so
delovanje ueiteljev mentorjev, ki so 
tekmovanje lepo sprejeli in ga kljub 
stevilnim neresenim problemom (finan-
eno vrednotenje, toekovanje ___ ) pod-
pirajo_ Pray s strani ueiteljev smo v 
preteklih dveh letih prejeli veliko 
(dobronamernih) pobud, ki smo jih, kjer 
se je Ie dalo, tudi upostevalL Zato 
ostajamo se naprej odprti za vse 
sugestije z namenom, da napravimo 
tekmovanje eimbolj prijetno in v za
dovoljstvo nasim ueencem, ki so se v 
preteklih dveh letih skupaj z mentorji 
izkazali z izvrstnimi rezultatL 
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Zdenko Sever 

EKSKURZIJA ZGODOVINARJEV V IZRAEL IN NA SINAJ 
(31.10.-6. 11. 1999) 

Zgodovinarji in Jeruzalem 

Zgodovinski dogodek - prva samo
stojna st rokovna ekskurzija zgo
dovinarjev sejezacelaze 30. 10. 1999. 
Pozno zvecer smo se zbrali na bmiskem 
letaliscu in polni hrepenenja po zgo
dovinskih dogodivscinah ob pol enih 
zjutraj poleteli proti Levant u . Ob 
napovedani uri smo se znasli v Tel 
Avivu . Hitro smo se znasli vavtobusu, 
ki je naslednji teden predstavljal nas 
dom. 

Prvi dan je bil zelo naporen, ker smo 
po neprespani noci prepotovali se 
priblizno tristo kilometrov proti jugu in 
si spotoma ogledali precej bolj ali manj 
pomembnih zgodovinskih znamenitosti. 
V Beer - shebi , naj bi si ogledali Abra
hamov vodnjak, ker pa ta ni vee na 
ogled, smo se sarno zapeljal i skozi to 
puscavsko beduinsko mesto, ki je 
najbolJ znano po cetrkovih sejmih. Prvi 
vecji postanek je bil v k ibucu Ben 
Gurion. Ogledali smo si verjetno neke 
vrste vzorcni kibuc, ki se imenuje po 
prvem izraelskem predsedniku, ki Je 
zeJo pomemben za njihovo polpreteklo 
zgodovino in ki je tudi sam nekaJj casa 
zivel v tarn. Na ogled je tudi njegova 
hisa in v blizini tudi grobnici, njega in 
njegove zene. Sledil je ogled Avdata, 

pomembnega sredisca Nabatejcev v 
puscavi Negev. To je Ijudstvo, ki je 
zgradilo Petro, skrivnostno, v skalovju 
skrito mesto, ki so ga odkrili sele pred 
nekaj desetletji. Avdat sicer ni tako 
veJicasten in znan kot Petra, vendar je 
tudi zelo zanimiv. Znan je tudi po tern, 
da so tukaJ snemali film Jezus Kristus 
superstar. Nabatejci so bili puscavsko 
Ijudstvo, ki se je prezivljalo predvsem 
s "prevazanjem" blaga po karavanskih 
poteh, premagovali so jih s puscavskimi 
ladjami - kamelami, ki so danes Ie se 
turisticna atrakcija. Odkrili so tudi 
sistem kapljicnega namakanja, ki ga 
Izraelci uporabljajo S8 danes in s 
kate rim so dele negevske puscave 
spremen ili v nasade in rastlinJake, 
prave "rajske vrtove". 

Temperatura je zacela krepko na
rascati in vroCina je postajala vedno 
manj znosna. PoCitek in kosilo v kibucu 
Yotvata sta nam povmila moci . Zvecer 
smo se znasli v Eilatu, mestu ob 
Rdecem morju. Je precej sodobno in 
mondeno, nekako podobno Portorozu, 
vendar vecje. 

Naslednji dan nas je pot vodila dalje 
proti jugu. Kot prvo smo Sl pred 
egipcansko mejo ogledali zanimiv 

akvarij . Po nekajurni voznji smo se 
ustavlli sredi puscave in se s terenskimi 
vozili zapeljali do oaze Ain-hudra. 
Voznja po puscavi brez cest je bila za 
vse pravo dozivetje. Oaza je danes 
predvsem znana po tern, da je Mojzes 
v njej prezivel stirideset let, ko je s 
svojim Ijudstvom iskal pot v obljubljeno 
dezelo. Danes v njej zivi nekaj deset 
prebivalcev, ki se prezivljajo s tu 
rizmom. Nam so skuhali caj in spekli 
nekvasen kruh na zelezni plosc;, 
polozeni na ognjisce - oboje je bilo zelo 
dobro. Tisti vecer smo pot koncali v 
prenociscu z obetavnim imenom 
"MORGENLAND hostel ". Naslednji 
dan nas je cakal najvecji napor - vzpon 
na 2200 m visoki Mojzesov vrh. Zbudili 
so nas ze ob pol dveh. Takoj smo se z 
avtobusom odpravili do izhodisca, 
samostana Sv. Katarin e in se v 
procesiji nepricakovano velikega stevila 
romarjev in opremljeni z baterijami 
pod ali proti vrhu. Vzpon je bil tezak. 
Gneca, mraz, smrad kamel, neprestana 
vprasanja Arabcev: "Kamel, kamel?" In 
res, nekateri so se podali proti vrhu na 
hrbtih kame!. Na vrh smo prisli se v temi 
in mrazu. In vendar, vse je bilo po
placano, ko je zacelo vzhajati sonce. 
Razgled, vzdusje, toplota arabskega 
zavetisca vse je bilo enkratno. Upam, 
da sem vse to v pravi meri ujel na 
videotrak. Na vrhu je bil svet v malem. 
Ljudje z vseh koncev sveta prihajajo na 
to sveto goro zaradi verskih potreb ali 
preprosto zaradi radovednosti. Ta gora 
je tako sveta, da judie ne smejo stopiti 
nanjo, za kristjane in muslimane pa je 
pomemben romarski cilj. Doziveli smo 
soncni vzhod , se poslikali z ustrezljivimi 
Arabci , popili in pojedli precej okrepCiI 
ter se podali v dolino. Za veCino je bil 
sestop se tezji kot vzpon. Vracali smo 
se po zanimivi EliJevi poti, kjer pre
vladujejo velikanske skale in okome 
stopnice, ki jih je naredil en sam menih. 
Vecina je bila popolnoma izmucena. Po 
zaJtrku smo se posveti li ogledu nadvse 
zanimivega samostana Svete Katarine, 
ki ga je ustanovila mati cesarja Kon
stantina, tudi sarna pozneje razglasena 
za svetnico - Sveta Helena. 

Se isti dan smo se vmili v Eilat in se 



drugi dan zjutraj napotili proti severu. 
V naslednjih dneh smo si ogledali 
Masado in Kumran, znamenitosti v 
okolici Mrlvega morja, le-tega smo 
poizkusili tudi kot kopalci. Jeruzalem 
s svojimi nestetimi znamenitostmi in 
kraji okoli njega, Bellehem in Herodion 
so nam vzeli najvec casa. Po tri
dnevnem bivanju v srediscu sveta - po 
mnenju judov in krisljanov-, in svetem 
mestu tudi za muslimane smo se 
podali proti severu in Galilejskemu 
jezeru , si tam ogledali najpomem-

Zora Torkar. Ervin Do/enc 
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bnejsi zgodnjekrscanski center Kafer
naum in zakljucili v Nazarelu . Opis 
znamenitosti in pomen vsakega od teh 
krajev bi terjal veliko prostora in casa, 
zato pustimo to za naslednje stevilke 
Zgodovine v soli. 

Poudariti se moram, da je bila 
ekskurzija zastavljena in vodena zelo 
strokovno pod budnim ocesom prof. 
Vilme Brodnik in dr. Janeza Marolla. 
Vec ina udelezencev je pripravi la 
referate s strokovno vsebino in jih na 
eksku rziji predstavila. Dopolnjeni 

e 

referati pa bodo objavljeni v zborniku. 
Prva samoslojna slrokovna eks

kurzija zgodovinarjev je popolnoma 
izpolnila svoj namen. Veliko smo videli, 
veliko slisali in se veliko naucili 0 krajih, 
kjer se stikajo tri najpomembnejse 
svetovne religije. 

Vse 10, preleklosl leh krajev, 
verovanja in njihov pomen za naso 
kulluro in civilizacijo bomo odslej 
veliko laZe in dozivelo lahko razlagal i 
ucencem in dijakom. 

Razpis raziskovalne naloge za solsko leto 1999/2000 
Kako so stanovali nasi predniki 

Ko se srecujemo s problemom 
bivanja, nastanitve, bivalne kulture, se 
srecujemo z enim od temeljnih zivljenj
skih pogojev, ki jih je moral clovek na 
tak ali drugacen nacin resevati v vsem 
dolgem obdobju svojega razvoja od 
casov, ko 10 se ni bil. To pomeni , da si 
okolje, v katerem se dlje casa za
drzujejo, po svoje urejajo tudi nekatere 
zivali. Cloveka naj bi med drugim od 
zivali locevala bistveno razlicna stopnja 
urejanja teh neposrednih bivanjskih 
pogojev, ceprav se skrajni primeri 
Cloveskega bivanja tudi v najrazvitejsih 
okoljih se vedno ne razlikujejo veliko od 
zivalskih . Nacini nasega bivanja, nasa 
stanovanja se torej zelo razlikujejo. 
Razlike med zasi lnim zatociscem 
nekega mestnega klosarja, tradicio
nalnim kmeckim stanovanjem, mo
derno vilo z bazenom in velikim vrtom 
ali nadstandardnim stanovanjem v 
mestnem srediscu so razlike med tem, 
kaj si zelimo, cesa smo sposobni, kako 
si stvari predstavljamo, kaksne so nase 
potrebe in predvsem v kaksnem okolju 
zivimo, s kaksnimi pogoj i nas je 
zaznamovala usoda. Tako je bilo tudi v 
preteklosti. Ozje okolje, materialni 
pogoji neke druzine in nacin raz
misljanJa njenega gospodarja so 
doloCiIi stopnjo razkosja ali skromnosti 
njenega bivanja, sirse okolje, npr. neka 
pokrajina, pa nacin, izvedbo, estetske 
in funkcionalne znacilnosti njihovega 
bivanjskega okolja, naj je bilo to 
kmecko, dninarsko, delavsko, obrtnisko, 
uradnisko, plemisko ali stanovanje 
bogatih podjetnikov. 

Letos bomo raziskovali, kako so 
stanovali nasi predniki, vsak zgo
dovinski krozek po moznostih, ki mu 
jih nudi ozje ali nekoliko sirse okolje 
maticne sole. Krozki, katerih bliznji 
muzej prikazuje tudi nacine bivanja v 
daljnji preteklosti , si bode za uvodno 
poglavje raziskave lahko pomagali z 
njihovimi razstavami ali katalogi, drugi 
bode specificne nacine urejanja bi
val nih prostorov poiskali v literaturi. 
Zaradi dostopnosti zgodovinskih virov 
naj bo poudarek raziskave na zadnjih 
dveh stoletjih. 

Pri razvoju naselja, njegovi urba
nisticni zasnovi, prometnem polozaju 
z bliznjo (sosednja naselja) in daljnjo 
(glavne prometne poti v blizini) okolico 
se lahko naslonimo na prve zemljevide 
in podrobnejse kartografske izmere 
nasih krajev npr. zemljevid notranje
avstrijskih dezel iz leta 1744, vojaski 
zemljevid iz let 1763-1787 (doslej izsle 
4 knJige: osrednja Siovenija, Dolenjska, 
Gorenjska , Primorska) , Kozle rjev 
zemljevid iz leta 1853, mape fran
ciscejskega katast ra iz 20. let 19. 
stoletja (h rani Arhiv Republike Slo
venije, popravljene kopije pa tudi 
geodetske uprave po upravnih enotah). 
Stanje iz prejsnjih dveh stoletij lahko 
primerjamo s stanjem najnovejsih 
kartografskih izmer (merilo 1 : 50 ODD, 
geodetska uprava) in skusamo ugo
toviti vzroke za dolocen razvoj naselja 
(npr. kako je na razvoj naselja vplival 
nastanek zelezniske postaje v krajih ob 
zeleznici, nastanek in siritev neke 
tovarne, nove cestne povezave itd.). 

Urbanisticni razvoj naselja je na
vadno tesno povezan s spremembo 
socialne strukture njegovih prebivalcev. 
Ob glavni prometnici so se v preteklosti 
nasel jevali obrtniki, ki so z razvojem 
prometa in vecanjem poslov veckrat 
kar tekmovali med seboj, kdo bo 
postavil imenitnejso hiso (v hitro 
razvijajocem se kraju tudi z najernni
skimi stanovanji) , obcina je isti ulici 
postavila solo (z uciteljskimi sta
novanji), drzava urade (okrajno so
disce, glavarstvo ... ). Dokurnente 0 

novogradnjah ali adaptacijah stavb do 
leta 1941 vcasih najdemo v arhivih 
okrajnih ali kresijskih gradbenih uradov, 
v obcinskih arhivskih fondih . Zadnjih 
trideset let zaradi hrupnega prom eta 
druzinske hise, sole, otroske vrtce ipd. 
gradijo stran od glavnih cest, naselja 
se razvijajo hitreje in drugace, kot so 
se prej. 

Kakovost bivanja je tesno povezana 
s komunalno ureditvijo naselja: ureditev 
kanalizacije , vodovodna in elektro 
napeljava vplivajo na novosti v notranji 
opremi stanovanja (zidani stedilniki v 
2. polovici 19. stol., stranisca na 
splakovanje in kopalnice ob prelomnici 
stoletja). 

Zelo dobrodosli so slucajno ohranjeni 
nacrti starejsih druzinskih his. Po
magamo si lahko tudi z lastno izmero 
starejse stanovanjske hise in rekon
strukcijo tega, kako je v njej nekdaj 
potekalo vsakdanje zivljenje. Do dobrih 
rezultatov pridemo, ce lahko ohranjeno 
materialno stanje povezemo z napi
sanimi ali na kraju samem povedanimi 
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spomini, ohranjenimi fotografijami ... 0 
funkciji prostorov in 0 premozenjskem 
polozaju lastnika nam veliko pove 
notranja oprema, pohistvo. Tako kot 
zunanje dejavnike raziskovalci lahko 
predstavijo tudi notranJe: npr. stevilo 
stanovalcev, starost, spol, poklic ... 

Drugacen vidik raziskave lahko 
predstavljajo obcasna bivalisca, npr. 
samo v dolocenih letnih casih, za 
dolocena kmecka opravila, poCitek, v 
izrednih razmerah (vojna, naravne 
katastrofe ipd.): plansarska naselja, 
pocitniske hisice, vojaske postojanke. 
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1996. 
Vlado Valen~ic, Gradbeni razvoj Ljubljane od dogradilve iu~ne ieleznice do polresa 1895, Kronika, 9/1961. 
Marta Verginella. Drulina v Dolini pri lrstu v 19. slotetju, Zgodovinski easopis, 44/2, Lj . 1990. 
Vogelnik Adolf, Stanovanjske razmere v delavskih kolanljah na podroeju mesta Ljubljane, Kronika slovenskih mes!, V/l in 2, Lj. 1939. 
Janja Zagar, Sluikinje v Ljubljani, lrditiones 15, Lj. 1986. 

Zora Torkar, Ervin Do/enc 
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Aklualne informacije 
--'~---------------------------------------------------------------------------------

Bojan Ba/kovec 

Srecanje srednjesolk raziskovalk in srednjesolcev 
raziskovalcev novejse slovenske zgodovine 

V solskem letu 1998/99 je potekalo 
prvo srecanje srednjesolcev razisko
valcev zgodovine. Organizirano je bilo 
pod pokroviteljstvom Zveze zgodo
vinskih drustev Siovenije, Socioloskega 
drustva Siovenije in K6rber-Stiftung iz 
Nemcije. Ob koncu razpisa je bilo 
oddanih vee kot trideset nalog. Vsi 
raziskovalci so bili nagrajeni s knjiznimi 
nagradami, najboljsi pa so se udelezili 
srecanja mladih raziskovalcev v Nem
ciji, ki ga je organizirala K6rber-Stiftung 
iz Hamburga. 

Organizatorji, ki se jim je letos 

pridruzil tudi Zavod RS za solstvo, 
pripravljajo srecanje tudi v solskem letu 
1999/2000. Tema srecanja je Prazniki 
in praznovanja. Mladi raziskovalci se 
lahko posvetijo osebnim ali javnim 
praznikom. Tudi letosnje sreeanje ima 
tekmovalni znacaj. Najboljsih sest 
avtoric in avtorjev bo po preizkusu 
znanja nemscine in angleseine odslo 
na mednarodno srecanje, ki ga orga
nizira K6rber-Stiftung. Siovensko 
sreeanje srednjesolcev raziskovalcev je 
del mednarodne mreze Eurostory, ki ga 
poclpira omenjena nemska institucija. 

l'OKRAJINSKI 

M U Z E J 
• 

C~:LJE 

Predprijave za sodelovanje je treba 
poslati do 25. novembra 1999, koncno 
priJavo pa do 24. decembra 1999. 
Srednjesolci morajo svoje naloge 
oddati do 8. marca 2000 in aprila bo 
sklepno srecanje. Podrobnejse infor
macije je moe dobiti na Zavodu RS za 
solstvo pri Tanji Popit in Vojku Kunaverju 
in na spletni strani http://www2. 
arnes.si!-uljfdv17 v rubriki Sreeanje. 

Cenjeno bralstvo revije Zgodovina V soli! 

Ravnateljica Pokrajinskega muzeja iz Celja, gao Dar;a 
Pirkmajer nam je sporoola, da je ogled razstave 0 celj'sk/h 

grofih podaljsan do 28. maja 2000. 

VljiJdno vabljem/ 

Vilma Brodnik 



I Navod la avtorjem n avtor cam 

Navodila avtorjem in avtoricam clankov in prispevkov 
V zelj i, da bi dosegli enol no obliko elankov in prispevkov ler poenostavili redakcjski postopek,avtorje in avtorice elankov in 
prispevkov prosimo, da v eim veej i meri upostevajo naslednja navodila za pisanje: 

1. obseg elankov in prispevkov naj bo v obsegu do ene avtorske pole, to je 16 strani oz. 30.000 znakov; 
2. prispevki naj bode pisani v raeunalniskem programu Word for Windows z vnesenimi naslovi , 

podnaslovi in krepko natisnjenimi deli besedila; 
3. prispevke opremite tudi s povzetkom vsebine v obsegu do 1200 znakov in z avtorskim izvleekom, sinopsisom v obsegu 

do 200 znakov; 
4. vasi prispevki naj bode tudi ustrezno citirani v skladu s Siovenskim pravopisom (1994, str. 222) npr.: 

Literatura: 

Simoniti, V. 1990: Turki so v dezeli ze. Mohorjeva druzba. Celje. 
Dular, A. 1998: Obrtni dom v Metliki. V: Zgodovinski casopis. Ljubljana. St. 3. 

Viri: 

Zgodovinski arhiv Ljubljana, LJU, Rokopisne knj ige 117, Cod. 111/72 in Cod. 111/73. 
Zgodovinski arhiv Ljubljana, LJU, Reg. I, 2211, fascikel 2060, 64 Vojna. 

Navajanje opomb: 
Opombe lahko navajate med besedilom npr.: 

Nevarnost vnovienega vpada pa v tem letu se ni minila. 8. maja je Ferdinand pisal v Ljubljano, da je vnovie [lrislo vee 
obvestil, ki govorijo 0 moznem velikem turskem vpadu, razdeljenem v vee krakov, v Istro in Kras, na Kranjsko in Stajersko. 
(Simoniti, str. 119). Na koncu clanka pa navedete vso uporabljeno literaturo po zgornjem zgledu. 

ali pod crto: 

clanek: 
1. E. Dolenc, Siovenska kulturna politika v prvi Jugoslaviji, v: Zgodovina v soli, Ljubljana 1998, st. 1, str. 17-20. 

knjiga: 
E. Garin, Spisi 0 humanizmu in renesansi, Ljubljana 1993. 

vir: 
Zapisnik revizijske komisije, pisan 9. oktobra 1904 BMM, Arhiv obrtnikov 1904. 

5. clanke in prispevke lahko opremite tudi s shemaml, zemljevidi, barvnimi in crno-belimi fotografijami, diapozitivi ipd., 
slikovno gradivo ustrezno ostevileite, med besedilom prispevka pa ustrezno oznacite, kje naj se natisne, dopisite pa 
tudi besedilo, ki naj se natisne k slikovnemu gradivu; dodatno gradivo je lahko v obsegu do tri enote na prispevek; 

6. za lektoriranje prispevkov bo poskrbelo urednistvo, 
7. kratice, ki jih navajate v prispevku, pri prvi omembi ustrezno pojasnite, lahko v oklepaju poleg kratice ali pa v ustrezni 

opombi; 
8. pri porocilih in ocenah razliene literature in didaktienih gradlv s podroeja solstva v naslovu navedite ime in priirnek avtorja 

obravnavane publikacije oz. didaktienega gradiva, toeen naslov publikacije oz. didaktieega gradiva, zalozbo, 
kraj In leto izdaje, stevilo vseh strani obravnavane publikacije, stevilo slik (barvnih in erno-belih), shem, zemllevidov ipd., 
pri didakticnlh gradlvih pa glavne znaCilnosti , npr. pri CD-ROM-Ih stevilo gesel, avtorja , zaloznika in kraj ter leto izdaje; 

9. vse prispele elanke recenzirajo ciani uredniskega odbora, odgovorni urednik pa je zadolzen, da avtorje obvestl, ali so 
pnspevkl ustrezni za objavo ali zavrnjenl; 

10. elankov, prispevkov in nenaroeenega gradiva ne vraeamo; 
11. pnspevke posljite na disketi z oznaeenlm naslovom datoteke, datumom, imenom in prilmkom avtorja ter v izpisu; 
12. besedllo na disketi In izpisu na zaeetku opremite z vasim imenom in priimkom, akademskim oz. strokovnim na

Zlvom, Imenom In naslovom ustanove, kjer ste zaposleni, z vasim domaCim naslovom, posto s postno stevilko, 
EMSO-m, stevilko ziro racuna, toenlm naslovom banke, kjer Imate odprt ziro raeun, daveno stevllko In stevilko 
telefona, na keteri ste dosegljivi; 

13. dodatno gradivo In diskete prilozlte v posebno kuverto, 
14. za pravilnost navedb v prispevkih odgovorajajo avtorji sami 
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, , ... NOVe pri zalozbi Modrijan ] 

Mali zgodovinski atlas 
je dinamicen prikaz dogodkov v casu in prostoru. 

Sega od prazgodovinskih najdiSc do sodobne podobe 

sveta, Evrope in Siovenije. Prirejen je solski rabi, 
hkrati pa je dovolj informativen, da bodo po njem 

posegali tudi vsi drugi, ki jih zgodovina zanima. 

Iegenda z raZIC vsc in 
in grafiCnih zhakov 

I~ 
slik kr3rkim pod is.om 

uje 157 tematskih kart s politic no, 
gospodarsko in kulturno v~ebino, ki se odhkujejo 

po jasnosti io preglednosti, nazornosti in 
<!,inarnicnosti prispevajo poleg legend z razlago 

vsebin in graficnih znakov tudi navedbe 

pomembnejsih dogodkov v ok"irckih ter 
preJniSljeno izbrane slike s kratkimi podpisi. 

osamezna obdobja oznacujejo razlicnp 

'Obarvane obr91>e 8trani, kar je usklajeno 
z b rVJlimi podlagami v Kazalu vsebine. 
IJporabnost atlasa povecuje vee kazal: 

krajevnih.imen, osebnib imen, pripadnikov 
verstev ter ljudstev in narodov. 

Spomladi bomo kot dopolnilo atlasu izdali 

KOMP ~ PROS9JN1C, ki bodo zajernale 
temetjne vsebine podka zgodovine. 
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